-

Le.'1

Postai
díjszabás

Le.e
lezö- Nyomtatvány
laP.

~14012OO1~
~,-ig
gr.-ig gr.-lg gr,-i~

10 14 18 26

6

vidékre

20 28 36 50

10

Németországba

32

sn

16 r,
16

azon felül
~ gr.-kint

32

20 f,

40

Belföldi
po.tacsoaaac
bármily
tartalommal
súlylg kg
1
1- 5
5-10
10-15
15-20

40
70

20

Értéknyilvánítás
nem tetjedetmes

I

I

Ill.

I

I

V.

-30
-40
-50
-60
-70

G)

••

.:c

00

~~~~
t.o~~
-<U~~~

azon felül
50 gr.-kint

t~::]S

~.;.t~..:

:I~~.z==
.g-f :~:S
U

E:lE»~

~~o~:e

50

100 gr.-ig

12 r,

=~~E~
.!II:~,:,,"a3

:S~~...:

azon felül
50 gr.-kint

~-g \':!~

61.

0."O:S:; G)

::V~:O'""
>-(6):::"0

~:t~l§

..

.
.

I

··
·

Értéknyilvánítás nélkül feladott
terjedelmes csomagok súlydíja
50 km 150-100
km
1-II.

I

Ill.

1100-1501150 -2OO12°O.km
km
km
tul

I

IV.

I

V.

-'50
-"70
2'3'4'-

-"45
-"75
-"75
-"60
1"05 105
-"75
1'50
l'SO
2'40
-"90
l'SO
1"05 2'25
3'-

lVI-VII.

~

pengőértékben

-"50 -"50
-'50
-'70
-"70
-'70
1"1"20
1'40
1'20
2"1'60
1"50 2'2'SO

Q)

., 'o

....
. ..
Közönséges távirat szódí] 10 fillér
díjminimum t,- P
Távivlra t - Iev él
06
t Helyi távirat
06
-°60 :
Hirlaptávirat
02 "
-'70 "
"
Kü/filld.
SzÓd~; Ausztriába 12 f (hirlap 6 f), Csehszlovákiába, Romani ba és Jugoszlávia 18f (hirlap 9 f), Lengyelországba 20 f (hirlap 10 f), Németországba 28 f (hírlap 14f).

lVI-VII.

dljövben

•

-~~;og!'l

50

4f.

nélkül feladott
escmagos súlydija

IV.

I

t~:;;~
~-<u

~

Távirat bellöldre:

1100-1501150 - 2001200 km
50 km 150-100
km
km
km
túl
1-11.

••••

20

8t.

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

20

elij

100 3(,-ig

61.

f,
Súlyhatár 2000 gr.
Oroszországba
csak nyitva.
P•• t•• t.h,~.,..k. Bel[lJI!1re: ~ P-i~ ~ f,. I~ P-ig
00 f, 500 P- 1 20 P, 1000 P-I 1 80 P, 1200 P-Ig 220 P..
KUl~lJldre' ~ P-ig 50 f 100 ~-ig 80 f minden további
,
,
100 J'P-ig 50
f. Bel f~'
öldre rózsaszinű, külföldre
sárgaszinű
űrlap használandó, Belfllldre feladhatólegmagasabb összeg
1200 P. KIlIföldre külön engedély nélkül 1200P értékben,
ezen felül külön engedéllyel. Külfllldre az utalvány külföldi értékben töltendő ki, a betlzetés azonban pengőértékben történik,

I

..

Egyéb külföldre
50 gr.-kint

azonf.~gr.-kint
Egyéb klllföldre

50 gr--íg 6 f
200 •
16 f
24f
350
500
30f

Németországba
50 gr.-kint
4 f.

SlÍlyhatár 2000 gr,
Csehszlováklába
L.engyelországba
Olaszország
és Niarmataiba
Rom iába
Vatikán vár, államba

··
·
·· ···

·· ~
·

1000
2000

azon felül
~ er,·kint

Express-

kben

10 gr,-ig 2 fillér
4
50 •
100
8
200
12

Belföld

1:::-

<--

pengő-fillére
helybe

..•
"Ill

ÁramIIta

-"75
1'05
2'10
3'4'20

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

1. Bérmentetlenlll feladott csomag után beszedendő 1400 P értékig 40 -f, ezen fellll minden megkezdett 400 P
p6tdlj csomagonklnt 12 f.
után 40 fillér.
t: Értéknyilvánltással ellátott csomagok után a bel- 3. Súlyhatár 20 kg. KiáJlltásra szánt csomagok súlytOldi forgalomllan a biztGsitáai Illj; 100 P értékig 20 f, határa kivételes engedéllyel 50 kg. is lehet.

meték.ek. (Érvényes 1.932. április 10.-étól.)
200 P-ig 2 fillér, 200-500 P-ig 5 fillér,
5(10-1000 P-Ig 10 f, 1000-2000 P-ig 20 f. 2000 ··5000 P-ig
50 f, 5000-7500 P-ig 75 f, 1500-10.000 P-ig 1 P, 10.000
P-nél több 2 P.
Nyugták és átvételi ellsmervények: után a JI. fokozat
helyett 0'60/0 i1Iet~k jár. A 2 pengöt meg nem haladó
összegről kiáJIIlott nyugták és átvételi elismervények
illetékmentesek. - Bérleti és haszonbérleti szerz6dé .•ek
után az iIIeték-dljjegyzék 20. tételében megszabott
U, fokozat helyett 0'6"/0 illeték jár.
ÉlelmezésI szerz6dések az Jlletékdljjegyzék 29. tételében megszabott II. fok. helyett 1'2"/0 Illeték alá esnek.
Ha olyan élelmezését vagy eltartását vállalják el ellenszolgáltatás nélkül, akit a törvény szerint eltartani nem
köteles, .2'4% illetéket kell leróni.
Házassági szerzédések az íIletékdljjegyzék 43. tételében meghatározott II. fok. helyett 1'8% illeték alá esnek.
KiJlcsönszerz6dések. kötvények es adóslevelek az illetékdlllegvzék 64. tételében meghatározott II. vagy lll. fok.
helyett O'60/O-lIIetékalá esnek Ugyancsak 0'6"/0 illetéket
kell leróni az eddigI II, fok hely~tt a tartozásátvd/lalds~ kiAlHtott okiratok után ls.
Szolgl11ati (mankavállalási)
,urz6dések
után az
SzdmIailleték.

I

ilIetékdljjegyzék 87. tételében meghatározott JI. vagy Ill,
fok. helyett az illeték 3·60/0.
.
rsne« engedétyek: illetéke aj: iIIetékdljjegyzék 92.
tételében megszabott JI. fok. helyett 0'6%•
•
ÁltaláBo. tadal".16k"
Minden olyan külön lel
nem emlitett okirat (szerzödés), amely a korábbi szabaIyok szerínt fokozatos illeték alá esett, az eddigi 1. fok.
helyett 0'30/0, a II. fok. helyett ID/O, a Ill. fok. helyett 2"/0
ill. alá esik. 1932. VI. óta 'lfJJ/o pótlékkal emelkedett.
A rendelet értelmében fizetendő százalékos illeték
alapját husszal maradvány nélkülosztható
összegre kell
kikerekiteni, oly módon, hogy 10 pengőnél kisebb maradványösszeg
figyelmen kIvül marad, a 10 pengő vagy
ennél nagyobb maradványösszeg pedig teljes 20 pengőnek
vétetik. A 20 pengőt meg nem haladó értékalapot kettővel maradvány nélkül osztható számra kell kikerekíteni,
olyképpen, hogy I pengőnél klsebb összeg nem szám it,
1 pengőnél nagyobb maradványösszeg pedig 2 pengőnek
számit. Ha az értékalap 2 pengőnél nem nagyobb, akkor
az illetékösszeget kell kettővel maradék nélkül osztható
számra kikereklteni, úgy hogy 1 fillérnél kisebb összeg
nem számit, 1 fillér vagy ennél nagyobb maradvány
2 fillérre egészítendö ki.

,

~

EVANGELIKUS KERESZTYENEK

KÉPES

HARANGSZÓ-NAPTÁRA
....,
,

AZ 1939. KOZONSEGES
II. É

v FOL

EVRE

YA M

íRTÁK: A HARANGSZÓ

MUNKATÁRSAI

SZERKESZTETIE :

SZABÓ

A

JÓZSEF

HARANGSZÓ

UTÁ

N NY

KIADÁSA

o MÁS

TIL

OS:!

1-15.000 példány

SZERKESZTÖS~G ~S KlftOÓHIVftTIU:

GYÖR, PETÖFI·TÉR 2.

GYÓR,1938
BAROSS-NYOMDA:

UZSALY ÉS KONCZ, ANDRÁSSY-ÚT

24.

Náptári és egyéb tudnivalók
az 1939. közönséges
Kortani ismertető

Az allatkör

jellegek.

Gergely : [ulián : Orosz:

Aranyszám
Epakta (hold kulcsaj
Napkör
Római adószám
Vasárnapi betü

2
10
16
7

2
22
16
7

18
30
27

A

B

E

~
~

február
április
április
május
május
június
december

kos;
oroszlán,

W
<ji'

(zodiakus)
bika,
szűz,

,d

ff

n

jegyei.

ikrek,
mérleg,

~

c.t:

rák,
skor-

=::

pió, ~
nyilas,
bak, Á vízöntő,
halak. Az első három jegy tavaszi,
a masodík
három nyári, a harmadik
három őszi, a negyedík három
jegy téli.

Változó ünnepek.
Hetvened vasárnap
Nagypéntek Husvét vasárnapAldozócsütörtök
_
Pünkösd vasárnap
_
Szentháromság vasárnapÁdvent 1. vasárnapja

évre.

5
7
9
18
28
4
3

Az úgynevezett uralkodó bolygó
ez évben aMarsz.
Nap· és holdiogyalkozások.

Ez évben 2 napfogyatkozás és 2 holdfogyatkozás lesz.
Farsang tartama.
1. Gyürüs napfogyatkozás apr. 18. Kezs!ődik 17 Ó. 7
~ tarsang tart Vízkereszt napjától húshagyó keddig, p., vég~ődik 18.ó. 23 p. Látható. a -Csendes-Oceán
északvagyis Január 7-lől febr. 21-ig bezárólag, tehát 46 napig .. keleti részem, Azsia északkeleti r észein, Eszak-Amerikában, az Eszaki [egestengeren, az Aüantí-Oceán
északi
'részem,
Nyugatés Eszak-Európában
és úgyszintén
Közép-Európaban
is. .
'
CsUJagászati évszakok"
2. Teljes holdfogyatkozás
május 3. Kezdődik 15 Ó.
Tavasz kezdete: március 21-én 13 óra 29 perckor.
39
p.,
végződik
16.
Ó.
42
p.
Látható
a
kezdete
AlaszkáEzen Időben a nappal egyenlő az éjjcl: tavaszi napé]egyenlőség ...- Nyár kezdete: június 22-én 8 óra 40 perc- ban, a Csendes-Óeeánon, Ausztráliában, Polynéziában,
Kelet- és Középkor. ,A mr Iöldrészünkön .. leghosszabb ezidőtájt a nappal: IIDeli Jeges-tengeren, az Indiai-Óceánon,
A vége látható a Csendes-Qceán nyugati rényan napfordulás. - Osz kezdete: szept-rnber 23-án Azsíaban.
Azsiában, a Déli
23. óra ,50 .pe,ck<:r. A nappal ezidötájt ismét egyenlö az szem, Polynéziában, Ausztráliában,
az Indiai-Óceán on, Madagas'kárban,
éjjel : ÖSZInapéjegyenlöség,
-- Tél kezdete: dec. 22-én Jeges-tengeren,
19 óra .6 perckor. Most a mi vidékünkön leghosszabb az egész Afrikában, kivéve annak északnyugati részét,· es
Dél-Európában.
éj : téli napfordulás.
3. Teljes napfogyatkozús
okt 12. Kezdődik 21 ,ó.
~Anapr-endszer bolygói.
17 p., végződik :22 ó. 2 p. Látható Ausztrália délkeleti
.részeín, Polynéziában,
a Déli Jeges-tengeren
és DélMerkur, OA földtávolságnyira a naptól, 88 napból Amerika déli részén.
áll az éve. - Venusz, 0.7 Iöldtávolságnyíra
a naptól
4. Részteges noldfoevatkorás.
Kezdődik 5 Ó, 54 p.,
míntegv 225 napból áll az éve. - Föld. ;50 millió km.~ végződik 9 Ó. 12 p. Kezdete látható egé-z Európában,
nyire a naptó.l, 365 nap ,!,Iatt kerüli meg a napot. _ kivéve annak Icgkeletibb részét, Nyugat-Afrikában, az
Marsz, 1.5 Iöldtávolságnyira
a naptól. esztendeje 687 Atlantí-Oceánon,
Eszak- és Dél-Ame, ikában, a Csendesnapból áll. - Kis bolygok, 1152 Ismeretes de mindig Óceán keleti részeinés Azsia legészakibb részein. 1). vége
újakat fedez nek fel. - jupiter, 5.2 fóldlávblságnYIra a látható az Atlan!i-Oceánnak. északi részein, az Eszaki
naptól, majdnem 12 év alah teszi meg útját a nap körül,
[eges-tengeren, Eszak- .és Dél-Amerikában,
a Csendes- Szaturnusz, 9.5 foldtávolságnyira a naptól körútjat
Oceánon; Potynéziában,
Azsia keleti és északkeleti részem.
2? év és 116nap alatt teszi meg, - Uranusz. '192 föld•
tavo.lságnyIra a naptól, 84 év alatt teszi meg utját a nap
Természeti évszakok a mi égalJ·unk
korul. - Neptun, 30 földtávolságnyira a naptól körútját
alatt.
164 év és 216 nap alatt teszi meg. - Ptuto, 40 földtávolságnyira
a naptól, }örútját 249 é~ ala ti teszi meg. - Tél: dec. 24-lől febr. 24-ig -- tartama 62 nap.
MellékbolYgók vagy IS holdak: a Földnek van 1, Marsz- Télutó : febr 24-től rnárc Ig-ia _
24
nak 2, Jupiternek 9, Szaturnusznak 10, Uranusznak 4, Tavas;: máic. 19.1ől máj. 16-1g58
Neptunnak 1.
Nyárelö : máj, lfi-tol jún. 8-ig
23
Nyár: jún. 8-tól.aug, 20-ig - 73
A hold iényváltozásainak
jegyei.
t'yárutó: aug. 20-tói szer t. 21-ig
32
Osz: szept. 21-lől nov. II-ig
51
~ újhold, ) elso negyed, ~ hotdtölte,
([ utolsó n. Télelő : nov. ll-lől dec. 24-ig 43

I

Bolygók
Vénusz

H ó nap

I

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptem
Október
November
December

-

-;';-1

I

I

I

I

--'-nyugSzik'

5'13
5'24
5'43
527
4'46
- - I 404
- 3'53
4'43
i
ber 6'08
- 7'32
903
1019
-

-- - -

járása.

14'59
1426
14'47
15'49
17'02
18'22
19'37
20'11
19'4K
19'02
1823
18'29

(Minden hó elsején.)

II

Marsz
-;';~ugszik

I

405
3'46
3'21
241
1'44
0'29
22'51
20'34
1817
1635
15'04
1341

-ké-I

13'59
12'48
11'53
11'01
10'12
9'01
7'07
4'12
2'Ül
0'59
0'32
0'21

I
I

Jupiter
nyugszik

-'1

1122
9'34
7'57
6'10
4'25
2'34
4'45
2'46
20'42
18'32
16'24
14'24

I 213d

I

20'14
1859
.17·3~
16'17
14'46
1307
11'12
9'00
6'38
4'18
2'16

II

Szaturnusz
kél

12'51
10'52
9'07
7'12
5'22
328
1'37
23'39
2138
1936
17'25
15'23

, nyugszik
0'17
23'26
2151'
2008
18'30
16'48
14'03'
13'09
II'U6
900
6'41
433

I

T&rvioyhoz&.l szaooapo'.

Vadászati és halászati tilalmi időszakok.

Tőrvértyszünetek iránt az 1868-iki LlV. t. c. rendeli.
hogy III c. 1. fejezet 1011. §. sürgős esetek et kivéve, senki
A 38.500/1933. sz. és e rendeletet módositó föld- sem, idézhető meg vallá s nak ünnepén. Ilyen idézés elrnűvelésügyi rniniszter i rendeletek szerint az általános rendelése vagy elhalasztasa mia1t helye van a perorvos- .
vadászati tilalom tan január
1. napjától július 31-iR' lasnak. - V. t. c. 1. f -j. 2bb. §. Az 1840-iki XV. t. c.
mely idő alatt hajtókuiyákkal
(kopó, tacskó,
agár. ko: 2. r. 211I. §-nak intézkedése egyelőre itt is alkalrnaztatván,
mondor vagy egyéb hajtoebbelj
egyáltalán nem szabad a határ dők, tekintet nélkül a közbeesö ünnepekre,
az
vadászni. - Ettől eltérőleg' tilos a vadászat.
ott megállapított sziinnapok alatt is folynak. Hl! a határido végnapja ilyen szünnapra esnék. a legközelebbi köznapig terjed. vm. c. 1. fej. 375. §. (18!H: LX. t. c. 22. §.)
A marasztalt fél vallásának
ünnepei a végrehajtásánál
is
l'
lehetőleg figvelemben tartandók.
Vadászati tilalmi idő
~
I'!!! 1 (fl ~ ul ]
~
Izraelitákat
C napokon
nem
szabad
törvénybe
~ .E ~ ~ ~ 'a
SO e;~ g; ~ idézni: Az összes szomnatí napokon. - Purim napon.
ol "1'" 0.1'"
NI"'" o ol) márc. 5. A husvéti ünnepek 1. 2. 7. és 8-ik napján, ápr.
-.u...c:;«-..-.<C/)OZO
~:'i:b;;;lk7:a====~t:l~I=~I'
,,, 1" 1'-'>1"
I"-'~I' 10. 11. 16. 17. Sabouth (Pünkösd) ünnepén. máj. 24. Jeru:d~.1:~
T-.~(
J:d 1:«
1:«'i".:({ sálem elpusztulása
napján. júl. 25. Ujév I-ső és 2-ik
~ámbika
~,(lf@:,(lfi; ""I'fi(l'fil'8 --~
napján szept. 14. 15. Engesztelés napján. szept. 23. Sáto~:arvastehén
---TTI1;:«i~(&,11:(( 1:«l15l
ros ünnepen. szept. 14. 15. Törvényöröm napján. okt ..6.
~arvasboTjú
1t1~(i1:((ti(!·-&( ~I'i:.~-~((l---

r

Va d á. z a t.

,-2 II.~ 'Ill ~~:I~ -a:;;:;;
-a
.=

1," :;:; "

'í:«I~I!~

Időjárás a -Százéves Naptár« szerint.

'?áln~bOr.fi'l-'~~~(ffi(~<T~~~-I-

~)Zba~
fil'1:(il";I'f'l
fii fillfii
Ozsuta
-..0·I~·
v_·lv....·
v..."I·V1~'Iv....·I\!...""')
-1 Jan'uar. E' gesz h orrapon
'
.
.. .
r.:«l::«3c....>;<jr.:«1:,(1:«1:«"i::«~~
a't" szaraz
I döoj aOzgIda
~(I~( ~{(l~( ~(I'i:.'«I1:<{I~«I~(
~{1:«I1:[( rás és nem igen hideg.
,
~·\ufLjuh. kos. eur. b~ ~Ifi(,~
Február. A hó első felében
szelíd.
enyhe
Zerg~.
~«I~~lt~~I~~lt<i.t<~lv-.--lfi; időjárás
12. és 19. közt
erősebb
havazásore
Nyul
.
~h~~!~~k,dFs!I~,(:~,~!~,~!~"V"~
és szélviharok;
azután
pedig
erős. hidegek.
Slke~dkakas
3(bq1::<.II l"1{1~'0JI2!IT-{&id1::«b; Március. Hideg
idővel kezdődik,
azonban
~yirfajdkakas
1:'1lfiilti 1
Ifii'l~ilI;-::iilg(i"'(II~II"'c1
később
reggel
és délután
'fölenged,
8. és 9.
:!.~o~-tyuk és jérce
~,ilfii till1:'llfidfii;-:,M,ilfiil~'illfiilfil havas
esők.
l O-től 21·ig kemény
hideg.
22.
Tuzok-kakas
~il---~(~,~~-il-reggel
erősebb
{agy,
a nappal ok azonbán
Fácánkakas
If,ilfil fii!fi(l5'tdfill~r:ltc(l!:l1
többnyire
melegek.
!'ácánty. uk
11:,lltclfi;itcl ""ilfi(ltc;l5,;i(j~i(j~lr
Aprilis. ID-ig állandó
hideg,
fagyos
idöFogoly. fürj. haris
f,ilfillfii r;( tci :C:.-ilfii
járás.
23-ig
enyhe
Idő kevés
széllel.
25-én
Erdei szalonka
--~1~1!:l1
erősebb
dér, egész 29· ig zordabb
időjárás.
Császái:llladár .---zC:iificlfii;fiilfiilf,llfi(l!:l1
lfilli,( A hónap
utolsó
napjain
szép idő.
V'fz'flllilctarak----- ---·- II"',II1:,1
Május. 3.-án erősebb
fölmelegedés,
hirI
NyáriíUd~ésTőké3k:acs·~~J··--y;;I~i;:iWtelen viharok.
8·ig ismét kellemetlen,
hűvös

~I~ ~~

n

A.tiltott időszakban is szabad vadászni a seregekben id~járás.,
Azután
·három,
nap!g
enyhe.,
szép
:'?nulo vadtudakra é~ kac~ákr.a. sereg.élyre,. keseI.yiire.lldo .. 11.-en klse?b
fagy ~s egeszert
20-Ig tart
sasra, sólY0m.ra. káT'yara. véresére. a héja és olyv minden a hideg.
Azutan
egy-ket
szep
es kellemes
nernere, vég~1 a hOI.lo~a.sz~rkára. várjakra és.verebekre.
nap. 30 .. án dér és kisebb
fagy.
Jegyzet.Minden Idoben tllos a vadászat házi galarnbra,
J"
A'
I ..
Ib
li dé
éneklő madárra. valamint a kis és na~y kócsagra. kanalasUnIU~..
~, e .~o
napo { an, regge I
er.
gérnre, üstökös gérnre, batláravagy ibiszre, reznek tuzokra. erre borus
Ido következik.
9.·en kisebb
dér.
gólyatöcsre,gulipál)ra vagy godára ésugartyukra, továbbá Azután
a hó végéig
szép, meleg
napos
idő
~ bibiere. kis véresére. az e~e~é~z ölyvre, a baglyok. f~lára
I úlius A hó elej én erősebb viharok
gyaes a sírályra.
-- A tilalmi Idok alatt a vadak halt. a
'.
.
.:
,..
...
.
..'
J.
madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat kori mennydorges,
többhelyütt
jeg eso '; 12-tg
elszed ni tilos.
szép, meleg
idő. Azután
borús,
hüvöses. 28·
Ha I á sza
t.
1 ig' kevés
eső, mely végül erősebbé
fokozódik.
"
_
Augusztus.
Reggelenként
ködös,
1 I1I
II 1,91 :;; 1:;; ~ Ei kissé hűvös, a nappalok
azonban
szé ..
~'I~L~ .!!! '" sn '"
-Sl'-S .~~ pek, melegek. Sőt azután nagy hőség.
A halfaj heve
g 1; '2
OS 8,'1 fr '9 g! s ~.tSzeptember.
13-ig
kellemes,
me:
i~!~:::;;~:::;;I2.2.~S36~,O~c leg időjárás,
azután
kissé
hűvösebb.

I

I

:n1~1~

I~ ,g.·a

l'a].t~~.t~~ t..t~~~~I
I I I;:;-(I~'(I%'TTI
::r:JTITlI I
8lJ 28-ig ,ism ét ,szek'p i,dő· . ~ ~ónkap ku.tolbsbó
borusa
Fogas süllö, fogas. süllö
J .Ifi(>,:"I~"r"·I"·I"·I"·I""I"T"35 napjai
es l iuvosex,
ise
Oálóéa; ..gadÓcá;·iúi<fÓéi
···..·~(~1(~,(
54 esőkkel.
.
kécsége; ..j(ecsegetök
· ..·I+·li~(lg,(I~·I ..
I .. I ·..36
Október. Zord időjárás.
l O, és 17.
i(ös·ü]]iCIi·iin'ctái..·tarkasii]]ö·
!1ii:,iii
· .. ·· ..·
·.. "'4ij közt reggeli
dér. Utána
néhány
meleLaiac.iazacpísltiáiig·
..·
I ..·I!,I'c..I"..I I.. ·I~I~~(lf~(I~~(
'00 gebb
nap. 25.·én
szép
napos,
de hiLepéiiyíiiii;iiéiiú5....
·
~(·~('
· ..·..·
·25
degebb
Idő. 27. és 30. kozt
megleheMáinii,jjiiriia;·iiarésaiiöiiti; .. I..·I .. I~il~,(I~l·I·II·+
.. II .. ·3ö1 tős hideg.
.....'
pís'ztiáiig
;:i .. ·..···
· .. ~i(~«~( '''2ö1
November. l O-ig hideg
Ido. DelPonty. pozsár
-:..I-..I.. ·I~II*(lfc(Ii:i++·I,·I,·I
..· 3ö utánonként
kisebb
fölmelegedés.
11·
SÖrég•..csíiiiigös ..íök
·i~d{~
..:;'..............
.. . 50 én borús és ködös, gyakori eső. 14.
szíiiíök·.L··
.. ji" l-i<I
.L ..SO felé kisebb fagy. 30-ig délutánonként
Tetemesiök;'li<i]szÜke
~ ~( 8· .._·-····
'io6 napsütéses
szép idő.
viZii;'orrhiiCsiíiiviia
~diiS"-"''''''
····iso
December. A hó eleje fagyos,
álRák....I·
.
""1 '''1'' "1" ...· ....8 I,and~an bo~ús, ~,agyobb esőkk~1.

+·++..

~J..

I..

B·..· ... L

~1M

io-

u

Jelmagyarázat.A szürk éve! jelzet! rovatok a tilalmi időszakot,
a félig beszürkített rovatok pedig a hónap első ílletöleg második felére megállapitott tilalmi ídöszakot tüntetlk fel.

en ho, azutan, erose~b
,~agy. 19:1g
vas eső. Ahonap
vegelg
kemeny
deg idő,

h~hl-

) c a -

Januárius
Vízkereszt

hava

Télbó
Jézus bemutatása

Napok

Evangélikus

Római
katolikus

Bibliai

Nap

vezérfonál

")

I kelte !n,Yugta
o.
Ó.

p.

p.

I kelteHold
!nyugta
Ó.

p

Ó.

P.

újév napján: Gal. 3. 23-29; Lukács 2, 21.
Vízkeresz tkor: Esaiás 60. 1-6; Máté 2, 1-12

1. hét.

1 Vas.
Hétfő
Kead
Szer.
Csűt.
Pént
7 Szo. 1
2
3
4
5

e

2. het.

---;--

9

A 12 éves Jézus

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

10
11
12
13
14
3. hét.

1:

A Újév
A Újév
Jézus szt. neve
Ábel
Genovéva
sz.
Benjamin
Titusz pk.
Leona
Teleszfor
p.
Simon
Vízkereszt
Vízkereszt
Lucián vt.
Attila
.. 1. vasárnap:
VIzkereszt
utam
_.

748161911249
241
119. zsoltár 54
748,162011325
353
Máté 16, 1
457
Máté 17, 20
tr 74816211417
Jakab 1, 18
tr 748: 16 21 15 19 6 02
27. zsoltár
~ 748' 16 22 16 28 7 00
János 2, 1-12
~ 7 4HI16 23 17451750
1. János 2, 7-ll
~ 748 1624 1905 832
Rórna 12, 1-5; Lukacs 2, 41-52

Al Szentcsal
Al Szörény
Julián vt.
Mar cel
Vilmos pk.
Mel ánia
Higin p. vt,
Ágo ta
Ern Ő
Ernő ap
Vid or
Veronika sz. t
Hilár pk. ea.
Bód og
Vízkereszt utáni 2. vasárnap:

Esaiás 49, 1-6
János 1, 29-34
Márk 4, 12-17
1. jános 4, 9·16a
l. János 5, 5-13
János 1, 43-51 I
Lukács 10, 21-24
Róma 12, 6-16;

~

747
747
746
746

1626
1627
1628
1630

20241907
2141 939
22541008
<tY
-i036
145 1631 005 II 05
~
7451633
1 14 1135
7441634
~
220 1210
1
Janos 2, 1-11.

tr
tr

n

1
16
17
18
19
20
21

A2Rm.Sz.Pá
Vas.
A2 Lóránt
Marcell p. vt
Hétfő Gusztáv
Antal ap.
Kedd Antal
Piroska sz. vt.
Szer
Piroska
Csüt. Sára
B. Margit
Pént. Fábián, Seb. Fábián, Seb. t
Agnes sz. vt.
Szo. Agnes
..
4. hét.
Vízkereszt utam 3 vasárnap'

105. ~soltár 1-81 ~
744ilb351322
7441636
420
V. Moz. 18, 15-19 ~
V. Móz. 33, 1-4 jf 74311637
512
Röma 13, 8-10
~
7421639
557
741
1640
637
Máté 5, 17-26
d
Máté 5, 1-12
,d 740 1642 7 II
Zsidók 12, 18-29 Á 739 1643
741
,
Roma 12, 17-21··Maté
8, 1-13

1247
1328
1419
1512
1608
1707
1808

A3 Vince vt.
Vas.
A3 Artúr
Raimund
Hétfő Zelma
Timót pk.
Kedd Tádé
Szer. Pál fordulá sa Pál megtérése
Csüt, Vanda
Polikárp
pk.
Arsz. sz. Ján, t
Pént. Lotbár
NaI. sz. Péter
I Sza.
Károly
...
..
5. hét-o ---Vízkereszt
utam 4 vasárnap:
va;,-rA4
Ad~'
A4 Szl. Sz. Fer
Martina sz.
30 HétfŐ, Mártonka
Bosco sz. Ján.
31 Kedd Virgilia
.

30. zsoltár
Á 738
Esaiás 29, 18·21 Á 737
737
Máté 17, 14-21
736
Máté 9, 1-8
rf1l 735
Máté 9, 2'/-38
Máté 8, 14-17
rwsl 734
L' Kor. 15, 35-49 .rwsl 733
Rórna 13, 8-10; Máté 8,

1908
2009
2112
2214
2318

2
23
24
25
26
27
28

-2'9

Izraelita naptár.
Január 1 = 10 Tebeth 5699
7 = 16 S. Vajekhi
14 = 23 S. Semoth
21 = 1 S. S. v. R. Kh.
28
8 S. Bo.

=

----

16451809
1647 834
1647 857
1649 921
1651 946
1653 1013
1654 1043
23-27

-023

731 165611120
Esaiás 19, 19-25 ~
129
Máté 13, 36-43 ~
731 16571204
237
Róma 11. 11-22 tr 730 165811259
341
Iényváltozásaí.
A hold
Időjárás Herschel szerint.
6v Hordtölte 5-én 22 Ó. 30 p. •
1 5. hideg, derűs idő, 5-12.
U!olsó neg~ed 12;én 14 Ó. 10 p. Jan.
hó
és eső, 12-19. enyhe idő~ UJhold 20-an 14 o. 27 p.
Járás'. 19-27. kellemes idő.
") Első negyed 21l-án 16 Ó. 00 p.
<c Fötdközelben fi-án 12 6.

l-én nap h, 86. 31 p, h6 végéig 1 Ó. 3 p, nö,

<c

Földtávolban

21-én O 6.

5
Isten azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság

ismeretére

eljusson.

1. Tim. 2, 4.
Egyháztörténeti
emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik'"
1484; Szeberényi János ,;,
1780. - 2. Luther Nagy kátéja mj. 1529. - 3. Haase Károly t 1890. - 4. Gradeczi
Stansith Horváth 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 nikolsburg i béke ratifikálása
1622; Györy Vilmos * 1838. - 10. A görögnyelvü
újtestamentum
első kiadása nyomtatásának
befejezése
1514. - 13. Spener Fülöp, Jakab
'" 1635. - 14. Átoklevél Luther ellen 1521; Gerok Károly t 1890. - 15. Sőderblom svéd
érsek '" 1866. 17. Luther utolsó wittenbergi
prédikációja
1546. 19. A münsteri
anabaptistákleveretése
1536; Sárkány Sámuel * 1823. - 20. Hans Sach t 1576. - 21.
Fliedner Tivadar '" 1800. - 23. Honter János t 1549. - 27. Kassai zsinat Egri Lukács
ügyében 1568. - 28. Nagy Károly császár t 814; Magyarországon
a XII. Gergely által
javított naptár törvényesen
életbe lépett 1588. - 29. Luther Mártonné
sz. Bóra Katalin
'" 1499; Zwingli Ulrik hitvitája
Zürichben
1523; Geduly Lajos t 1890. - 30. Gerok
Károly " 1815.

Gazdasági tudnivalók
január hóra.
Otthon:
A gabqnát
szorgalmasan
kell forgatni,
a vetőmagvakat
gondosan
tisztogatni
és előkészíteni
a
vetésre.
A mult évi számadásokat
zárjuk
le. A gazdasági
mérleget
készítsük
el a folyó évre.
A tűz és betörés
elleni, valamint
életbiztosítások
megújítandók.
A mezőn: Megkezdjük
a trágyakihordast
és teregetést.
A mesgye
árkokat javítsuk ki. A hiányos határjeleket
pótoljuk.
Enyhébb
idő esetén a szántokról
elvezetiüle a hólevét. A vízlevezető
barázdákat
kiig az ítjuk.
Az istállóban: Ügyeljünk
az állatállomány
gondos
takarmányozására
és mérsékelt
jártatására.
A pihenő
állomány
takarmányozása
kissé
csökkenthető.
A csikóknak.
borjuknak,
malacoknak
bővebb en
almazunk.
A
gyümölcsösben:
Hernyóztatunk, tr ágy ázunk és gondoskodunk
ol tóg alyakról,
amelyeket
tavasz ig a
pincében száraz homok közt tartunk.
A baromfi
udvarban: Az ólakat
fokozott
mértékben
kell tisztogatni,
mivel a tyúkok
tojni kezdenek.
Ha
malátával,
pörkölt
zabbaI etetjük
a
tyúkokat.
hamarabb
tojnak.

······.
1

..

Februárius
Bójtelő hava

Télutó
A kánai menyegző.

Jézus megkeresztelése

Napok

- Szer.

Szo._~áhel

6. hét.
__

Bibliai
vezérfonál

Ignác pk. vt.
:::Gr.sz, B. A.
Ba ázs pk. - t
1Korz. András

I János 4. 15-26

Nap

cr Ikelte
I nyugtap
óp
ó

! Ignác
1
2 CSÜLI Karolin
3 Pént. Balázs
4

Római
katolikus

Evangélikus

Septuagesima

vasárnap:

I

Hold
kelte
ó p

14011
11
1514
Jónás 3·4
~
1632
Efezus 3. 1-12
~
1753
Dániel 7. 2-17 1 ~
1. Korinthus 9. 24-10, 5; Máté 20, 1-16.
72911700
727 1702
726 1703
1705
1724

l'lr

1

nyugta
ó p

441
535
621
701

o

A Septuages. vas. A Hetv. vas.
51 Vas.
Dor. sz. vi.
6· HétfŐ' Dorottya
7 i Kedd Tódor
8 Szer. Aranka
9 Csüt Abigail
10 PénL Elvira
II Szo. Bertold

Romuald ap.
Máth. Sz. Ján.
Alexand. Cir.
Skolasztika
t
Lurdi Mária 1

I

1

7. hét.

. Sexagesima

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
IblCsüt.
171 Pént.
18 Szo.

A Sexagesima vas A Hatv. vas.
Ella
Ric~i Katalin
Bálint
Bálint vt.
Kolornb. Kol.
Fausztin
Julianna
Julianna vt.
Donát pk. vt, t
Donát
Kenrád
Simon vt.

12
13
14
:5

Quinquagesima

8. hét.

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

20
21
22
23
24
25

9. hét.

vasárnap:

ll. 19-12,

9; Lukács 8, 4-15.

I Máté 13. 10-17 I if
1János 12. 44·50 if
Lukács 10.38-42 if
.josué 24. 14-16 /1•.J,
filippi

1, 12-21

Zsid 4, 9·13
Esaiás 55. 6-ll

I. Korinthus

I

261

Izraelita naptár.
4 = 15 Bes. Fák
II = 22 S. Jithro
18 = 29 S. Mis patim
19 = 30 R. Kh.
20 = 1 Adar R. Kh.
25 = 6 S. Theruma
ü.

712
712
710
7 8
d 7 6
.Á 7 4
.Á 7 3

1718
1718
1720
1722

21211130
306 1216
3551303
436 1403
1724 512 1501
1725 545 1600
1727 1 613 17 Ol

13; Lukács 18, 31-43.

Jób 33, 6-14
\A
buká cs 13. 31-3fí :::
Lukács 9, 51·573 :::
Máté 6. 16-21
~

ttt
tt 1 Lukács 9, 57b·6'
Máté 5. 38-48
tt Máté 6, 1·8

Bőjt 1. vásárnap]a:

723117 07 19131735
2031 811
7221709
721 1709 2147 836
719 17 II 2258 906
718 1712 -937
\716 1714\ OOi 1011
1048
714 1716113

tt

II. Korithus

A Quinquages. vas. A Fars. vas.
Aladár pk.
Álmos
Eleonöra
Eleonóra
Gelzson
Hamv. sz.
f.lfréd .
Da m. Pt. et.
Mátyás
Mátyás ap. ttt
Géza vt.
Géza

Vas. 1Al Invocavit
. 27 Hétfő Akos
281 Kedd I Elemér

Február

vasárnap:

143. zsoltár 1-II 1 ~
1. Kor. 1, 26·31
Róma 5. 12·18
f'
Filippi 1. 27-30 ~
Mái' 19, 27·30
~
Máté 10, 40-42 ~
Mikeás 7. 7-\Oa ~

II. Korinthus 6, 1-10;

,.,
~
~

63811802
7 2\1727
7 01729
70311904
6581731
7272006
656 1733 752 2n1
1654 1734 818 2215
652 1736 848 2319
651 1738 1 921

Máté 4, 1-11.

Al In~ocabitI9\.
zsolt 1-7.9-161~
16491173911002
Gáborpssz. tt 1Jakab 1, 1221
11 1647174011050
Román ap.
II. Kor. 6. 14-181 ti' 645117421147

tt

A hold fényváltozásai.
55 p.
Utols6 negyed ll-én 5 ó, 12 p.
• Ujhold 19-én 9
28 p.
]) Első negyed 27·én 4 6. 21?p.

® Holdtöite 4-én 8

cr

ó.

ó,

Elsején a nap hossza 9 ó. 31 p.,
a hó végéig 1 ó. 29 perccel nő.

024
128
228

Időjárás Herschel szerint.
Február 1-4. viharos hideg na
poko 4-10. gyakori szélviharok.
tO-l8. hideg esőzések, havas
eső és helyenként hó. 19-27.
hóviharok.

<c
<c

Földközelben 4-élt 1 ó.
Földtávolban 17-én 3 ó.

.

7
Öriiljetek az Urban mindenkor, ismét rnondorn örüljetek! Filippi 4, 4.
Egyháztörténeti
emlékeztetö
február hóra: 1" Bethlen
Gábor '" 1580; Caraffa
vértörvényszéke
működésének
megkezdése
1687. - 2. I. Rákóczi György hadbaindulása
1644. - Székács József'"
1802; Löhe Vilmos t 1872. - 5. Spener Fülöp Jakab t 1705. '6. Kámory Sámuel '" 1830; Cz ékus István t 1890. - 8. Az 1790-91-iki
26. t.-c. megállapítása
a pozsonyi országgyűlésen.
- 9. Kis János t 1846. - 10. Szeberényitl
árros 'f
'1856. 11. A magyar gályarabokat
Ruyter Mihály kiszabadította
r abság ukbril 1676; .
Sárkány Sámuel t 1911. - 12. Schleierrnacher
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. c- 16. Melanchton
Fülöp ", 1497. - 18. Luther Márton t 1546. - 21. Bocskay István erdélyi fejedelemmé
választása
1605; Löhe Vilmos * 1808. - 22. Luther temetése Wittenbergben
1546; Bod
Péter * 1712; Borrlemisza 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 schrnalkaldeni
szövetség
megkötése
1531.

Gazdasagi tudnivalók
február hóra.
otthon:
A vetőmagvak
elökészltése. A magnak való tengeri válog atása, morzsolása.
A vetőmagvak
esiráztatása.
Leltári
tárgyak
jókárba
hozatala.
A. mezön: A trágyát
kihordjuk
és
' elteregetjük.
Az olvadás
okozta
víz
1. levezetése. Ha az idő kedvez, a zabvetés nek
előkészítjük
a földet.
A
vakondtúrásokat
elegyengetjük.
Az
istélíotmn.
A vemhes
állomány
gondozására
különös
gondot
. fordítunk.
Az igás állatokat
jóbban
takarrnányozzuk.
A gyümöicsösben: A magról kelt
fiatal fákat, ha az idő engedi ki kell
'ültetni.
Némely
gyümölcsmagvat
'(diót, mandulát)
igen jó ebben a hónapban elvetni. A metszést
idejekorán el kell kezdeni, mielőtt a fában
beállana
a nedvkeringés.
A dugványak szedése, oltás, hernyózás
e hó. napra vár. A fák kör nyékét trágyázni kell.
A szölőben:
A trágyát
szétteregetjük.
Ha ősszel nem végeztük
el
a metszést,
enyhe
időben
eszközöljük.
A kertben: Melegebb
vidéken
2
petrezselyem,
ze'ller, sárgarépa,
spenót, korai borsó' már ~lvethető.
A méhesben: Akasokat
melegen
kell· tartani. Az egerek irtandok.

I

............... ,........
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I
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Március
Böjtmás hava

Tavaszelő

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

Jézus sir Jeruzsálem felett

~~ap()k

I

1 I Szer.

1

2 I Csüt.

31

Pént.

41 Sza.
10. hét.

51' Vas;
6 Hétfő
7 Kedd
i:í Szer.
9 Csüt.

ro I Pént.
II ISzo.
11. hét.

Római
katolikus

Nap

Bibliai
vezérfonál

1

Hold

I nyugta

pk. tt II. Thess. 5, 14-23 ~
643 1743
Ff~"
641 1745
""
tt \ Zsid. 12, 1-7
Kornélia
63\:! 1747
Kunig.
ttt
Zsid. 2, 9-18
~
Kázmér
63811747
I Kázmér
tt I Máté 12. 38-45 ~
Bőjt 2. vasárnapja: I. Thessalonikai 4, 1-7; Máté 15, 21-28.

125jl
1405
1522
1641

J22
409
451
528

A2 Reminisc.
Gottlieb .
Tamás
Zoltán ,
Franciska
Olimpia
Aladár

18 Ol
1918
2034
2140
2256
-001

601
032
703
734
808
845
926

Albiu
Lujza

-..Albin

I

Simplic

kelte \ nyugta
ópopópóp

n
n

,

__

1

\\\\'",

A 2 Reminisc.IJános
ll, 11-15\ tr 635 1749
P erpétua
H Zsid. ll. 8-12 tr 633 1750
A qu. sz. T. H Jerem. 20, 7-lIa
631 1752
Is tenes Ján. H 1. Sámuel 3, 1-10
629 1754
F ranciska
. lL Cselek. 16, Y-15 G.I€ 627 1755
4 O vértanú Itt
Esaiás 41, 8-14 G.I€ 626 175b
S zilárd
It Esaiás 49, 7-13 G.I€ 624.1757
Bőjt 3. vasárnapja: Efezus 5, 1-9; Lukács 11, 14--28.

I

o

IIii

A3 Oculi
Esaiás 49, 1-6
~
Szabin
tt
János 1,29-37
Mathild,
tt
1. Péter 1, 17-23 ,~
Nemzeti
ün,
Lukács 22, 24-30 ,~
Geréb pk. tt
Lukács 4, 38-44 ,~
Patrikpk.ttt
1. Kerint. 4,9,16/ Á
Sándor pk. tt I Jelenések 5, 6-14 Á
vasárnapja:
Galat~ 4, 21-31; János 6,

xr

19 Vas. I A4 Laetare
20 Hétfő Hubert
21 Kedd Benedek
22 Szer. Oktávián
23 Csüt. Frumenc
24 Pént. Gábor
25 Szo.
Gy. o. B. A.

-----

6221759'
6201801
6181802
615 1804
614 1805
6121806
6101807
1-15.

A4 Laetate
1122. zsoltár
••• 6 8 1809
6 5 18 II
B. Csák Mórtt
IV. Móz. 16, 2-7a
Bened. ap.
6 3 1812
János 6, 30·35
Genuai Kat.j'] Márk 12, 28-34 ~
6 1 1814
-~-J.
Viktorián
6 O 1815
11 János 6, 47-54
~
558 1816
Gábor főa ttt
János 18, 1-11 ~
555 1818
*Gy. o. B.A.
János 1), 20-26 ~
Bőjt 5. vasárnapja: Zsidókhoz írt levél 9, 11-15; János 8, 46-59.

Izraelita naptár.
4 = 13 S. Thezave
5 = 14 Purim
6 = 15 Susan Purim
II = 20 S. Ki. Thiza
18 = 27 S. Vaj. Pek.
21 = 1 Nizan R. Kh.
25 = 5 S. Vajikra

,.....

t+

tt

----,-_.
261Vas.
lAS Judica
271' Hétfő Hajnalka
28 Kedd Gedeon
291 Szer. Cirill
:m i csüL Izidor
31 i Pént I Arpád
Március

A templomtisztftás

kelte

Evangélikus

12 Vas. I A3 Oculi
13 HétfŐi Krisztián
14 Kedd Matild
15 Szer. Nemzeti. ün.
16 Csüt. Henriette ~
17 Pént. Gertrud
18,Szo.
Sándor, Ede
12. hét.
Bőjt 4.

13. hét.

lI

IA5Feketevas.
Dam. Ján. tt
Kap Jánostt
Auguszta
tt
Kerény vt. tt
Fáj. Szűz ttt
A

l

I

1

_I

'
~

I )
1

43. zsoltár
Itt
II. Kor. 5, 14-18\ tt
Zsid. 10, 11-18 tt
Máté 8, 14-17 I ~
1Zsid. 9, 15-18 I ~
Zsid. 4, 14.-10
~

hold fényváltozásai.
Holdtölte 5-én 19 Ó. 00 p.
Ut O1so• negye d 12'-en 22' o. 37 p.
Ujhold 21-én 2 Ó. 49 p.
Első negyed 28-án 13 Ó. 16 p.
Elsején a nap hossza II ó. O p.,
a hó végéig 1 Ó. 47 perccel nö.

058110 12
148 II 02
2331157
3 12 1253
345 1352
4141452
4421553
506
531557
623
651
724
802

1656
1758
1901
2006
21 12
2217
2321

55311819
8541-5511821
941 025'
!)4918231042
116
548 1824 1150 204
1545 1825 1302
246
5431í)261418
324
1
Időjárás Herschel szerint.
Március 1-5.
derüs, hideg.
5-12. hideg kisebb havazasokkal. 12-21. hűvös, havazások.
21-28. havas esők.
<c Földközelben 4-én 12 ó.
<c Földtávolban lő-án 16 o.
Tavaszkezdet 21-én 13 ó. 29 p.

9
Megsebesíttetett

bűneinkért, megrontatott

a mi vétkeinkért. Es. 53, 8.

Egyháztörténeti
emlékeztető március hóra: 3. Luther' elhagyja
Wartburgot
1522; Bod
Péter t 1769. - 5. A magyar evangélikus
lelkészek megidéztetése
a pozsonyi rendkivüli
törvényszék
elé 1674. - 6. Luther Wartburgból
visszatért
Wittenbergbe
1522; Bodelschwingh Frigyes"
1831. - 7. A britt- és külföldi 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
" 1865. - 22. Abádi Benedek beiratkozott
a wittenbergi
egyetemre
1543; Franeke Ágost Herman"
1663; Pius pápa Bécsbe érkezett, hogy II. Józsefet
a türelmi rendelet s egyéb egyházi vonatkozású
rendeleteinek
.visszavonására
bírja 1782. - 24. Ruyter Mihály Adorján'"
1607; Bél Mátyás * 1684. 26. Luthert megidézik
WOrI11Sb'a 1521. - 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 a befejezett vetés Mán a jégkár elleni biztosításnak a befizetése.
A mezőn: A vetés folytatása.
A
fel fagyott
öszick száraz
időben
lehengerelendők.
A réten: A herésck,
lucernások,
legelők éles fogassal
megboronálandók.
Az istállóban: Ha a csikók 10-14
naposak,
már zaboltatiuk
őket.. A
kancát 3 héttel ellés után már mér- .
sékelten
igába foghatjuk.
A borjuk
tisztogatását
és nyírását
nem kell elhanyagolni.
Az igás állományt
a fokozott
munka alatt jobban kell abrakolni.
A gyümölcsösben:
A gyümölcsmagvakat
el kell vetni. A bujtásokat, -dugványozásokat
1110st foganatosítjuk. A fák el ültetése
1110st biz. tosabb, mivel a talaj már átmelegedett.
A bogyós
gyümölcsöket
szaporítani kell.
A kertben: A spenót, kel, sárgaés vörösrépa.
késői
borsó,
kalarabé, fejessaláta,
végül a korai bab elvetendő.
Amelegágyak
szellőztetésétöl, beárnyékolásától,
permetezésétől meg öntözésétől
függ a palánták
fejlődése.
A spárgaágy
gondosan
porhanyítandó,
gondozandó.
A szamócaágyakat
megkapáljuk.
A szőlőben:
A magas
fekvésü
szőlőkben,
ha az időj árás megengedi, s a rnetszés az előbbi hónapban
már megtörtént.
nyitni lehet.
A méhesben: A méhek szép időben már megkezdik a kij árást, Ügyeljünk, hogyaméheknek
mindig elegendő táplálékuk
legyen.
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Husvét ha va
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A Golgota felé

Napok

I

Nincsen itt: Feltámadott

I

Római

Evangélikus

katolikus

Bibliai
vezérfonál

-

\

])

Nap

1

Hold
1nyugta

keJte-\ nyugta ITt,Jte
ó. P.

1

Ó.

p.

o. p.

o. p.

-l~I~S~z-o.-+-:1
H~u-g-:ó!"""--,Hugo
pk. ft In zsoltár 23~321~ 1541118 2811~ 341 357
Virágvasárnap: Filippi 2, 5-11; Máté 21, 1-9 ..
14. hét.
Nagypéntek: Esaiás 53, 5-10; János 19, 16-30.
A6 Virágvas.
A6 Virágvas.
2 Vas
iY 539 1830 1651 '429
71. zsolt ár 1-8
3. Hétfő Keresztély
Rikárd pk.
iY 53J 1831 1807 459
János 12, 1-9
Izidor pk.
,Vl.árk14, 1·2
4 Kedd Izidor
~ 535 1833 1921' 530
'5,' Szer. Vince
F. sz. Vince
Lukács 22, 1-13 ~ 533 1834 2034 603
6' Csüt. Cölesztin
Nagycsüt
41. zsoltár 5·10 F{~ 53J 1835 2141 639
7 Pént. Nagypéntek
Nagypént.
529 1837 2243 719
Esaiás 53, 1-12 ~
Lidia
8 Szo.
88. zsoltár 2 19 if 527 1838 2339 804
N agyszom.
------,
.,
h
Husvet 1. napján: 1. Konnthus 5, 6-8; Márk 16, 1-8 .
15. ét.
Husvét 2. napján: Cselekedetek könyve 10, 34-41; Lukács 24, 13-35.

tt
tt
tt
tt
ttt
tt

9 Vas.
10
11
12
13
14
15

Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.
16. hét.

A Húsvét vas A Hűsvét vas.
Húsvét hétfő- *Húsvét hétfő
Leo
1. Leo p.
Gyula
Gyula p.
Ida
Hermenegild
Tibor
Jusztin vt..
Atala
Anasztázia
Husvét utáni 1. vasárnap: I.

t

1. Kor. 15, 51·58 if
Cselek. 2, 22-32 if
Cselék. 13, 16a ,~
Cselek. 3, 13·21 ,d
1. Kor. 15, 1·11 A
János 2 1, 15-19 A
Jelen, k. 21. 1-2 A
--JánoS5, 4-10; Janos

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

-...,....•..-..

g Al Fehér

525 1840
523 1841
522 1842
520 1844
518 1845
516 1847
514 1848
20, 19-23.

vas. 81. zsoltár 2-11
512
511.
János 3, l-lla
Apollonius
vt. l. Tim. 1, 12-J7 pl 5 9
Kocsárd
Emma
1. János 3, 11-18 pl 5 6
Tivadar hv.
Tivadar
5 4
Cseiek 4, 3237 ~
P. Kenrád
Anzelm
t 1. Péter 1 3-12 ~ 5 2
Szótér és Káj. 1. János 2. 12-17 ~
Szo. Szótér
5 O
,
17. het.
Husvet utam 2. vasarnap: 1. Peter 2, 21-25; Janos 10,
23 Vas.
AZ Misre. (Sajtó v.) A2 Misericor. Ezekiel 34, 11-16 1'11- 459
vt.
24 Hétfő György
, György
János 10, 1-11
tt 4fl8
25 Kedd Márk
Márk ev.
456
Máté 14, 22 23 ~
Sz. József olt. János 21, 15-19 ~
26 Szer. Ervin
4M
Kan. sz. Péter Ezekiel34, 23-31 ~ 452
27 Csüt, Ariszfid
28 Pént. Valéria
' Kereszt. Pál t János 18, 1-9
~ 450
29 Sza.
Albertina
iY 449
Péter vt.
János 10, 23-30
,
18. het,
Husvet utam 3. vasarnap: I. Peter 2, 11-20; János 16,
16
17
18
19
20
21
22

Al Quasim
Anicét
lIma

\\\\'.,

Anicet

I

~IVas·IA3

\\\\"'",

JubilatelA3

. ,~zraelita naptár.
Aprilis ~ ~ ~~ ~"a~~~h1 n.
8 = 19 Sabbath
11=22
P. 8 n .. ~kkar,
15 = 26 S. Semini 1 P.
22 = 3 Thaszría 2 P.
29 = 10 S.AkkariM3P.

Jubilate

I

11OO,zsoJtár

I

A hold fényváltozásai.
('il Holdtölte -l-én 5 ó. 18~p'.
([ Utolsó negyed 11-,én 1/ o. 11 p.
•
Ujhold 19-én 17 ó. 35 p.
>lll Első negyed 26-án 19 ó 25 p
Ji)

l-én nap h. 12 ó.

•

47 p,

•

_.

hó végéig 1 Ó. 38 p. nö.

iY

I

1850
1851
1852
1853
1855
1856
1858
11-16;
1859
1900
1901
1903
1905
1906
1908
16-23.

--

853
027 947
109 1043
143 1142
216 1242
243 1342
31011443
333
358
425
449
525
602
645

1545
1649
1754
1857
2007
2113
2215

737 2313
837
942 003
1052 046
1205 124
13 19 158
1434, 228

144711908J15481259'
Időjárás

Herschel szerint.

Apr 1- 4. sok eső. 4 JI. derüs
idő. II 19. derüs, sok napsütéssel. 19-26. derűs és szép idő.
<c Földközelben I-én 14 ó.
CCFöldtávolban 13-áh JO ó.
CCFöldközelben 28-án 11
ó,

II
Én vagyok a feltámadás
és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él, János ll, 25.
Egyháztörténeti
emlékeztető április .hore: 2. Nagy Károly császár ':' 742; Luther elindult
Wormsba
1521. - Bodelschwingh
t 1910. - 3. A rózsahegyi evangélikus zsinat megnyitása 1707 (áprilislO-ig
tartott).
- 6. Dürer Albert t 1528. ~ 7. Wichern János
Henrik t 1881. - 12. Hrabovszky
György t 1825. - 13. ·IV. Henrik francia kir ály nantesi ediktum ával a hugenották
(francia
protestánsok)
vallásszabadságát
biztosította
1598; Ráth Mátyás ,;, 1749. - 14. Győ ry Vilmos t 1885; Gustav Adolf bevonul Augsburgba 1632. - 16. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem Kolozsvárott
a második protestáns·
nyomdát
alapítja,
az elsőre 1672-ben adott engedélyt.
17. Luther megjelenése
a
wormsi birodalmi
gyűlés előtt 1521. 18. Luther világtörténeti
jelentőségű
felelete
a wormsi birodalmi gyűlésen 1521; 1. Rákóczi Györgyné
Lorántffy
Zsuzsanna t 1660. 19. Az evangélikus
rendek protestálnak
a speyeri birodalmi
gyűlés határozata
ellen
1529; Melanchton
Fülöp t 1560; Bugenhagen
János t 1558; Nagy István evangélikus
superintendens
t 1812. - 20. Bocskay Istvánt Magyarország fejedelemévé 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 Iucerriát,
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
különös
gondot
fordítsunk. Az igás állatokat
jól takarrnányozzuk. A növendék
állatok,
ha elég
erősek, legelőre bocsáthatók ... A zöld
takarmánvra
fokozatosan
kell
átmenni.
Legelörehajtás
előtt
száraz
takarmányt
kell adagol ni. A februári
malacoknak
elválasztására
gondot
fordítsunk.
.
A gyümölcsösben: Az oltás és nemesítés végzendő. A még megmaradt
hernyófészkeket
elpusztítjuk.
Virágzás előtt permetezés.
A zöldséges kertben: A termelésre kiteleit
zöldségeket
gondos válogatás után kiül tetjük. A nyári zöldséget ritk ítsuk. Elvetjük
a babot és
a második borsót.
Hagyma-, sp enót-,
retek-,
répafélék
elültetése,
illetve
vetése befejezendő.
A hiányos kornló- és spárga-táblákat
most ' pótoljuk ki. Meleg időben. amelegágyak
ablakait kinyitiuk.
Az uborkát,
dinynyét, s a melegágyakat
éjjelenként
befediüle.
A salátát,
káposztát,
paradicsomot
k iül tetjűk.
A szö/őben: Karózás,
kötözés.
A
szölövesszöt
még most is ki lehet
ültetni.

Május
PÜDkösd hava

Tavaszuló
Jézusmennybemenetele

l'

Napok

1 Hétfői
2 Kedd
3 Szer.
,4 Csüt.
5 Pént.
6l Szo.

Evangélikus

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
II Csüt.
12 Pént.
13 Szo.

k~~W~~s

Fülöp
Zsigmond
Irma:
Flórián
Gotthard
Frida

19. hét.

7
8
9
10

A,

1~el~I~~llgta1 kCh~II~~ugta

ve~~~~'~ál])

o. p.

utáni 4 vasárnap:

j A4

Cantate
Gizella
Gergely
Armin
Mamertus
Pongrác
Szervác

Vas.
Hétfő
Kedd
,Szer.
Csüt.
19 Pént.
20 Szo.

A5 Rogate
Zsófia
Mózes
Paskál
Áldozöcsüt,
Ivó
Bernát

18

1

21. hét.

Husvet

..

..

Punkosd
Pünkösd

22. hét.

Nándor.
Petronella

30 Kedd
311 Szer.
Izraelita

.

ff

o

328
400
434
512
554
6'42

,d
,d

ti

.

I A5

Rogate

S. Sz. J~nos
1 Nep .. Janos
Paskál hv.

Aldozócsüt,

.

Cölesztin
Bernardin
.

II

1108.

A

zsoltár

-:1

2-6

pl

ff

naptár.

15, 26-16,

1434
1538
1643
1749
1851
2003
2105

4.

ff

1

<.f

vas. 1Esaiás 44. 1-6
~
105. zsoltár 1-8 ~
h.
Arki Sz. Janka IV. Móz.ll, 16-17 ~
KB A.Kán.tt
Cselek. 4. 1·12 1 '-iE

L

200
225
252
323
358
439
529

735
832
930
:028
1130
1230
1331

418 1936 62712159
42. zsoltár
417 1937 7322246
Jerem 29, 11-14a ~
János 15, 1-8
~ 416 1938 842 2326
1. Kor. 13, 4-13
~ 414 1940 955 -1109 001
4131941
János 7, 33-39
~
Zsid. 11, 32-40 1 <ji 41211942 1223 032
Es. 41, 17-18. 20
411 1943 1336 102
..
Cselekedetek 'könyve 2, 1-13; Janos 14, 23-31.
Cselekedetek könyve 10, 42--<-48'
, -János 3 , 16-21

A hold

fényváltozásai.

Emor4 P.
Holdtölte 3-án 16 ö, 15 p.
13'= 24 s.!3eha~Beku5P
, Utolsó negyed 11-én 11 Ó. 40 p.
19 = 1 Szivan . Kh.
Ujhold 19-én 5 Ó. 25 p.
20 = 2 S. Bamidbar6 P.
;!4= 6 Sabouth 1 n.
II
Első negyed 26-án O ó. 10 p.
25 = 7 Sabouth2 n.
l-én naph. 146.25p, h6végéig1 6. 16 p, nö.
'l:l= 9 S. Nassza1 P.
17 S.

426
425
423
422

'~1421

A6 Exaudi
Júlia sz. vt.
Dezső pk.
Ker. segítsége
VII. Gergely p.
Nérei Fülöp t
Béda et. Ht

1. napján:
2 napján'

1927
1929
1930
1931
1933
419 1934
418 1936

Márk' 11, 22-26
~ Jakab 5, 13-20
~ János 17, 1-26
Efezus 4, 7-12
Kolossé 1, 15-23 ~
Efezus 1, 15-23
I. Peter 4, 7-11; Janos

28 Vas. pünk.m. (Hősibal. ün.) Pünkösd
Pünkösd
29 Hétfő Pünkösd h.

o

ó. o.

p

Efezus 4. 17-241 ~
144~ 19 1011700
Róma 8. 18·23
~
114431911 1812
J. János 4. 7·14 ~
44219131923
Kolossé 1, 15-181 "IE 44019142027
J.Kor. 15, 20.28 '-iE 14391191621261
1. Kor. 15, 35-491 ~
43819172218
Jakab 1, 16-21' , János 16, 5-15

A4 Cantate
Mihály főa m.
Naz. Sz. Gerg.
Antonin
Hier. Ferenc
Pongrác
Bellar. Róbert

utam 6. vasarnap:

21 Vas. A6 Exaudi
22 Hétfő Júlia
23 Kedd Dezső
24 Szer. Eszter
25 Csüt. Orbán
26 Pént. Fülöp
27 Szo. Béda

ff

ó.

p,

Esaiás 42, 10.161 ~
436191812304
43519192342
Efezus 5, 8-14 I
4331921 -Cselek 16, 16-25
015
Lukács 19, 29-40' Á 432/1922
1924
044
Máté 21, 12-17
430
Á
428 1925 1 II
J. Kor. 2, 6-11
Jelen. k. 4. 2-11
427 1927 135
.
Husvet utam 5. vasarnap: Jakab 1, 22-27; Janos 16, 23-30 .
Aldozócsütörtölc:
Cselekedetek
könyve 1, 1-11; Márk 16, 14-20.

14
15
16
17

ff

o

Fülöp és Jak.]
Athanáz
Sz. t feltalál.
Monika
IV' Pius p. t
János aps. ev.

Husvét

20. hét.

Május6 ~

megdicsőüléshegyén

1410 1944
410 1945
4 9194b
4 81947

1448
1558

1707
1814

Időjárás Herschel

127
2 Ol
233
308

szerint.

Május 1-3. változékonyidőjár.
3-11. gyakorizáporeső.11-19.
borongós.esős idő. 19-26. kelIernes,enyheidőjárás.
lC Főldtávolbant í-én 6 6.
iC Földközelben 23-án13 6.

13

AkIket lsten lelke vezérel, a2ök lstennek fiai. Ront S, 14.
Egyháztörténeti
emlékeztető május háte: 2. Szegedi Kis István t 1572 (* 15M); Nagy
István evangélikus
superintendens
* 1728. - 3. Beythe István t 1612; Pósaházi János
1686; Gyurátz Ferenc t 1925. - 4. Luther Wartburgba
vitele 1521; Livingstone
Dávid t
1873. - 5. Bölcs Frigyes t 1525; lllésházy István t 1609. - 7. Sickingen Ferenc t 1523;
Budai Ezsaiás ':' 1766; A Prot. Orsz. Árvaház alapítása
1859. - 9. Zinzendorf
Lajos
gróf t 1760. - If. Wasa Gusztáv * 1496; A herrnhuti
testvérfelekezet,
mint független
önálló keresztyén
közösség 'megalapítása
1727; Wim mer Gottlieb Ágost t 1863. - 15.
Münzer Tamás lázadó parasztjainak
leveretése 1525; Nagygeresdi
egyezség 1833. A prot.
egyházak
szervezése
ügyében
kiadott
császári pátens visszavonása
1860; Luther kiskátéjának
megjelenése
1529. 19. Alkuin t 804; Az első német istentisztelet
Wittenbergben
1525. - 20. Tilly feldúlta Magdeburgot
1631. - 21. Fry Erzsébet * 1780. 23. Savonarola
elégettetése
1489. A harmincéves
háború kezdete. Martinitz
és Slavata
helytartókat
és Fabricius
titkárt
a vár ablakából
kidobták
1618. - 24. Dürer Albert
* 1471. - 25. A birodalmi átok kimoridása 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.

.

I

Otthon: A magtárakat,
hombarokat szellőztetjük.
A csűr és szerüskert a behordásra
előkészítendő,
mivel később erre idő nem marad.
A mezőn:
Vetések
gyomírtását
foly tat juk, a répaf'élék,
len, kender,
cirok vetését es" utánvetését
befejezzük, Előkészítjük
a köles- és muhartáblákat.
A takarmány
és rozs etetését megkezdj ük. Vörös here, baltacin, lucerna, zöld takarmány,
esetleg
a széna kasza a;~ kerül.
Istállóban: A zöld takarmány
actagolására
való
fokozatos
átmenetet
befejezzük.
A korai csikókat
elválaszt juk és igen jólzaboljuk.
A befogásra érett csikókat és tinókat j ártat juk, fokozatosan
befogjuk,
hogy
hordásker
használhassuk.
A birkákat
f'ürösztjük,
nyírjuk,
a gyapjukat
gondosan osztályozzuk.
.
A gyümölcsösben: A fákról a vadsarjakat
el kell távolítani.
A hó második felében kezdjük a szernzést. 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 szőlőben:
Az első
virágzás
előtt meg kell történni
az első kapálasnak. Kapáláskor
a földet jól felforgatjuk.
A -dudvákat
ki kell gyorulálni. Permetezés.
A méhesben: A méhek
ebben a
hónapban rajzani kezdenek.
A rajokra vigyázni kell és befogni.
A kasokat a pókhálóktol
tisztogatni
kell.
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J6nius
SzeDtháro~.ág hava

Nyárelőhó
Megtelének Szentlélekkel

1

Napok

II

Csüt.] Pamfilius
2 Pént.1 Anna
31 Szo. Klotild
23. hét.

4
5
6
7
8
9
10

24. hét.

A Szenthár.
Bonifác
Norbert
Róbert
Medárd
Félix
Margit

Szentháromság

II Vas.

12
13
14
15
16
17

Al Barnabás
Hétfő Klaudius
Kedd Tóbiás
Szer. . Vazul
Csüt. Vid
Pént. Jusztin
Szo, I Töhötörn

25. hét.

18
19
20
21
22
23
24

Szentháromság

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer
Csüt.
Pént.
Szo.

A2 Arnold
Gyárfás
Ráfael
.Alajos
Paulina
Zoltán
Iván

26. hét.

251 Vas.
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szer.
29 Csüt,
30 Pént.

1Pamfil vt
Eraz.m. vt.
1KlotIld

Szentháromság

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo. 1

Szentháromság

I A3

Izraelita

Vilmos
János, Pál
László
Arszlán
Péter és Pál
Pál
naptár.

Június 3 = 16 S. Behalot. 2 P.
" 10 = 23 S. Selakh-L. 3 P.
" 17 = 30 S. Korakh. 4 P.
" 18 = 1 Thamusz. R. Kh.
• 24 = 7 S. Khukath 5 P.

1- '\

Római
katolikus

Evangélikus

Bibliai
I vezérfonál
cr
I Cselek. 4, 23.311'IE

ttt 1Csel.

-n

vasárnapja:

I Al

10, 42-48a ~
Esaiás 54, 11-171~

Rörna

99. zsoltár
,~
Efezus 3, 14-21 ,~
Norbert pk.
1. Királyok 8,5-7 ,~
Robert hv.
Máté 11, 25-30 A
IV. Móz. 6. 22-27 A
Úrnapja
Prim. és F. l' Efezus 1, 3-14
Margit kir.-né II Kor. 13, 11-13
Szenthár.

utáni

1. vasárnap:

A2Barnab.ap.
Fakund.János
Páduai Antal
Nagy Vazul
Jolán
Jézus szt. Sz l'
Rainer hv,
utáni

2. vasárnap:

1. János

---

-..•.
H
H

\\\\"",

utáni

3. vasárnap:

1. Péter

5, 6-ll;

Hold

~elte \ nyugta
o. p, 6. p.

349
434
524

3, 1-15.

4
4
4
4
4
4
4

6
5
4
4
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
2
2
2

3, 13-18; Lukács

A3 Efrém ea. 139.zsoltár 14-18 F{e
Gyárf. és Prot. Titus 3, 4-7
~~
Szilvér p.
Cselek, 16,25 40 ~
Gonz. Alajos Márk to, 13-16 ~
Paulin pk.
Cselek, 10, 42-48 ~
ty
Ediltrud
l' János 3, I-R
Ker. János sz .. Efezus 3, 14-21 ty

I

14 7 194811914
14 7 194912010
4 619502058

4, 16-21; Lukács

Jer. Sir. 3, 22-32
Márk 9, 38-41
~
Luk. 9, 57b-62 ~
Luk. 9, 51-57a ~
Luk. 1, 68-79
~
Esaiás 49, 1-6
Esaiás 60, 19-22
1. János

Nap

~elte \ nyugta
o. O. Ó. p.

ll, 33-36; János

! Bonifác pk. vt.

Pál megtérése

1951 2140 620
19 ez 2215 717
1953 2246 817
1954 2312 917
1954 2339 10 18
1955 -- II 18
1955 002 1219
16, 19-31.

1956 027 1322
1956 053 1426
1957 1 21 1531
1957 153 1639
1958 231 1745
1958 317 1850
1959 402 1948
14, 16-24.

4"2 1959 515 2040
4 2 2000 626 2124
4 2 2000 740 2203
4 2 2000 856 2235
4 2 2000 10 12 2307
4 3 2001 1125 2336
4 3 2001 1239 --

Lukács

15, 1-10.

15

Nem szégyenlem a Krisztus évangéliumát.

1, 16.

Róm.

Egyháztörténeti
emlék~ztet6 június hóra: 1. A vallásszabadság
kihirdetése
a tordai
. országgyűlésen
1557; Oberlin János Frigyes t 1826. - 2. Nádasdy Tamás t 1562. Csepregi kollokvium
1591.4. Karsay .Sándor t 1902. - 2. Bonifacius t 7.55. -;:' 6. Horváth Mihály kultuszrniniszter
1849-ben a haza veszélyes állapotára
való' tekintettel
erre
a napra (szerda)
minden vallásfelekezettől
megtartandó
országos
bőjtöt
r'e'ridelt;. 7. Wasa Gusztáv királlyá választása
1523; Gerhardt
Pál t 1676. ~ 8. I. Rákóczi György
* 1593; Franeke Ágost Herman t 1727. - 10. Apáczai Cseri János *1625. - 12. .Szemerei Matkovich
Pál '" 1743. - 13. Luther Márton és Bora Katalin házassága
1525. 14. Abádi Benedek Sárváron
bevégezte
Erdősi János nyelvtanának
nyomtatását
1539.
15. X. Leo bullája Luther 41 tételét átok alá ved 1520; Szász Károly * 1829. - 17. A cseh
morva testvérek letelepítése
Zinzendorf Lajos berthelsdorfi
birtokán (Herrnhut)
1722. tB. Münzer
Tamás
kivégeztetése
1525. 19. A niceai
zsinat
megnyitása
325. -;:
2}. A bécsi béke megkötése
1606. 24. Bugenhagen
János'"
1485. Gusztáv
Adolf
seregével
megjelent
Pomerániában
1630. - 25. Az ágostai
hitvallás
f'elolvasása caz
augsburgi
birodalmi
gyűlésen 1530. A Concordia-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.

Gazdasági tudnivalók'
június hóra.
A mezőn: Répa, tengeri
és burgonya
második
kapálasát
szorgalmazzuk.
A burgonyabokrokat,
mihelyt annyira' növekedtek,
feltöltjük.
A virágzó
lucernát,
vörösherét
kaszáljuk.
A betakarított
zabos bükkönynek
tarlój ába kölest vetünk.
A
repce és gabonafélék
aratása
a hó
vége felé megkezdődik.
A buza aratását idejében
kell megkezdeni,
nehogy a szem kiperegjen.
A rétekről
betakarít juk a szénát. Az ugart fel
szánt juk, miután meg tr ágyáz tuk.
A baromfi udvarban: Most történik a növendékbaromfi
első osztályozása. A tenyészbaromfinak
osztályozottakat
gyűrűvel
látjuk
el. Második osztályozás
októberben,
végleges osztályozás
decemberben.
.A gyümölcsösben:
A cseresznyetöl és meg gytől a madarakat
távo:
tartjuk.
A férges, -lehullott
almát,
körtét
és szilvát a. fák alól sertesek
számára
fölszedjük.
Állandó
szárazság idején a fáknak
tövét jól meg-'
öntözzük, porhanyóan
tárjuk, a 'gaztól állandóan
tisztogat juk. Vir ágz ás
után permetezés.
.'
, A kertben: Kiültétiük
a téli fejeskáposz tapalántákat.
A gyógyés füszernövényeket
érés idejében
'szedjük és árnyékban
szárítva,
gondosan
osztályozzuk.
A szőlöben: E hónapban
legelső
teendő az ugy nevezett
törés, kacsozás, vagyis letördelése
a fölösleges
vesszőknek.
ami a legnagyobb
elővigyázattal
történjék.
Azután jön il
szólövesszóknek
a karóhoz
kötö .
zése. Második permetezés.
..
A méhesben: A méhes tisztán tartás ára nagy gondunk
legyen.
Tartsuk szem előtt az utóbbi utasításokat·
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Július
Jakab hava

l

Nyárhó
ÓOOOember megelégltése

Napok

II Sza.
27. hét.

1

Tibold
Szentháromság

A4 Ottokár
Hétfő Kornél
Kedd Ulrik
Szer. Enese
Csüt. Ézajás
Pént. Cirill
Teréz
Sza.
28. hét.
Szentháromság
3
4
5
6
7
8

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

29. hét.

Római
katolikus

1 Evangélikus

2 Vas.

10
II
12
13
14
15

Az irgalmas samaritánus

I

6j20

Jézus sz. vére II. Kor. 15. 44-491 ~ 14
01119381 4 10
utáni 4. vasárnap: Róma 8, 18-23; Lukács 6, 36-42.
AS SarlósB.A.
92. zsoltár 2-9
,~
4 712000 2015 507
Min., szt. páp a János 8, 31-36 d 4 72000 2047 606
.A 4 72000 21 17 707
Ulrik pk.
Márk 4, 26-29
.A 4 8 2000 2142 8u7
Zak kari Antal János 15, 1-8
lzaiás pr.
4 9 2000 22 07 907
Galata 6, 7-10
Cir. és Metód t Kolossé 1, 8-11
410 1959 223111007
Erzsébet k.-né Filippi 1,6-11
410 1959 2255 II 08
utáni 5. vasárnap: 1. Péter 3, 8-15; Lukács 5, 1-11.

..••..
..••..
..••..
..••..
..••..

--

AG Veronika
\119. zsoltár 1-10 wsl 411 1958 2322112 II
Amália
Efezus 5, 15-20 wsl 412 1958 2351 1314
1. Pi us pá pa I. Timót. 6, 6-ll ,~
Uli
413 1957 - -- 1419
Gualbert
Ján. 1. Péter 3, 1-6 ~ 414 1956 026 1525
Izabella
Anaklét p.
Jenő
1. Timót. 4, 12-16 ~
415 1956 107 1ti 29
E.őrs
Bonaventura
t Máté 10, 16 23
416 1955 156 1732
Henrik cs.
Henrik
Lukács 12, 42-48
.417 1954 255 1827
..
. .
Szentharomsag utam 6. vasarnapc Roma 6, 3-11; Mate 5, 20-26
A5 Lukrécia

Arnália

n
n

A7 Kárm.B.A.
33. zsoltár 12-22 ~E 418
Vas. 1A6 Valter
{,'-r
Elek hv.
418
Hétfő Elek
Máté 22, 15-22 ~
Kamill hv.
ll. Móz. 17, 8-15 ~
420
Kedd Frigyes
Szer. Emilia
Páli Szt Vince 1. Péter 2, 11-20 ~ 421
<ji 422
Illés
,Jeromos
hv.
Róma 13, 1-7
1 Csüt,
Pént. Dániel
1Praxedes
t II Móz. 32, 15-24 <ji 423
Mária Magd. M. Magdolna
Sza.
Róma 9, 1-5
~ 424
30. hét.
Szentháromság utáni 7. vasárnap: Rórria 6, 19-23; Márk

16
17
18
19
20
21
22

23

Vas. 1A7 Lenke
Hétfő Krisztina
Kedd Jakab
Szer. Anna
Csüt. Ol ga
Pént. Ince
Márta
Sza.
3t. hét.
Szentháromság
24
25
26
27
28
29

30 1Vas. 1A8 Judit
31 Hétfő Oszkár
Izraelita naptár.
Július 1 = 14 S. Balak 6 P.
»
4 = 17 Temp1. elf. b.
8 = 21 S. Pinkh, 1 P.
15 = 28 S. Matoth M. 2 P.
•

17 ~

1 Ab R. Kh.

22

6 S. Deb, 3 P,

=

~ = 13 S. Voethka 4 P.

1954 402 1916
1953 516 1958
1952 634 2035
1951 752 2108
1950 910 2139
'1949 102(-) 2207
1948 1138 2240
8, 1-9.

A8 Apollinár
113. zsoltár 1-9 ~ 426 1946 1250 2313
B. Kinga
Lukács 14, 7-ll 'i2 427 1945 1357 2350
427, 1945 1500 -Jakab ap
l. Péter 5, 5b-ll ~
Anna asszony
Lukács 7, 1-10 jf 428 1944 1558 031
Pantaleon
Jób 42, 1-10
~ 43°11942 1650 1 16
Ince páp a
1736 200
t Lukács 7, 36-50_ ~ 4311941
Márta sz.
Esaiás 45, 22",25 ,d 433 19 3~ 1816 302
utáni 8. vasárnap: Róma 8, 12-17; Máté 7, 15-23.

IIAg

Judit vt. 130. zsoltár 2 13 ,d 1434119381185011 359
Lov. Sz. Ignác Márk 1. 21-28
,~1435
1937 1y 20 458
A hold f'ényváltozásai.
Időjárás Herschel szerint.
_- HOldtölte I-én 17 Ó. 16 p.
Július 1. meleg, napsütés. 1-9.
- Utolsó negyed 9-én 20 Ó. 49 p.
kisebb esök V. szél. 9-16. változó, de tny. meleg. 16-23. na; Ujhold 16-án 22 Ó. 03 p.
gyon sok eső. 23-31. szél és esö.
Első negyed 23-án 12 Ó. 34 p.
® Holdtölte 31-én 7 Ó. 37 p.
tC Földtávolban s-én 15
l·én nap h, 15
55 p, hó végéig54 p. fogy.
<c Földközelben 18-án O 6,
II

ó.

é.

17
Ha Isten velünk, kicsoda

ellenünk?

Róm. 8, 31.

Egyháztörténeti
emlékeztető július hóra: 1. Voes Henrik és Esch János Bri.isselben tűzhalált szenvedtek
1523, amit Luther elégiában
énekelt meg; Bárány György t 1757.
c' 1681). - 4. Gellert Keresztély * F15. Vallasvita Lipcsében Luther és Eck között
1519. - 6. 1. Leo római püspök Attila előtt 452; Husz János * 1369 és t 1415. - 9. Id.
Ács Mihály * 1631. - 10. Kálvin János * 1509; a német kath. Liga megalakulása
1609.
- 11. Móric szász választófejedelem
t 1553; II. Rudolf kiadja a cseh protestánsok
részére a fel-séglevelet 1609. 12. Luther az erfurti kolostorba
lép 1505. - Rotterdami
Erasmus t 1536; a hallei egyetem megnyitása
1694. - 14. Budai Ezsaiás t 1841iBauhofer
János
t 1864. - 15. Jeruzsálem elfoglalása Bouillon Gottfried által 1099. - 16. A pápa
követeí leteszik a kiátkoz ási bullát a konstantinápolyi
Sophia templom oltárára
1054.
(Keleti egyh. szakadás.) - 17. Kolbenheyer
Mór ,;, 1810; Luther kolostorba
lép 1505. 18. Bouillon
Gottfried
t 1100; a pozsonyi evangélikus templomok és iskolák elvétele
Kolonics által 1672; Perlaky Dávid * 1754; a vatikáni zsinaton a p ápa csalatkozhatatlanság áról megállapított
dogma kihirdetése
1870. - 20. A Károli Gáspár általlefordított
Biblia kinyomatásának
befejezése
Vizsolyban
1.590. 21. XIV. Kelemen papa megszüntetí a jezsuita rendet 1773; a Teleki .Iózsef'né Róth Johanna-féle
ösztöndíj-alapítvány
létesítése
1812. - 23. Bouillon Gottfriednek
kir állyá
választása
1099; a baseli zsinat
kezdete 1431; a nürnbergi
vallásbéke
1532 - 24. Kempis Tamás t 1471; Baltik Frigyes
* 1834. - 26. A porosz egyházi únió megkötése 1817. - 28. Bach János Sebestyén
t 1750; Baksay Sándor ,;, 1832. - 29. Kálvin tanainak elfogadása Genfben 1537; Székács József t 1876. - 30. A husziták Ziska vezérlete alatt a prágai városháza ablakából
a polgármestert
és a tanácsosokat
kidobják 1419. - 31: A passaui vallásbéke
1552 ..

, Gazdasági tudnivalók
július hóra.
Otthon:
A magtárak,
hornbarok
készen állanak a termés befogadására. A szérüskertben
az asztagok
helyét elökészf tjük.
A mezőn: Kezdetét
veszi az aratás. A behordás
után azonnal forgatunk. A repceföld
tökéletesen
elöké. szítendő.
Ha szükséges,
a tarlószántásba még pó ttakarrn ány t vetünk. A
káposztát
és dohányt
kapálni kell.
A gyümöicsősben:
A fák
tövét
tisztán
és porhanyósan
tartjuk.
Az
alma aszalast
megkezdjük.
Az oltvanyok hajtószeméböl
nőtt hajtásokat
kötözzük.
E hóban eszközöljük
a ribizlee és pöszméte
(egres)
buj tását.
A mag astörzsüek
idomítására
gondot kell fordítani.
A vadhajtásokat
el kell távolítani.
A kertben: Kiszedjük
a hagymát.
Helyébe téli retket, vagy téli salátát
lehet vetni.
A káposztát
hernyózni
kel l, A zöldséget
kapálni, gyoml álni,
s ahol szükséges,
ritkítani
kell. Az
érett virág és zöldség magját gyűjtjük. A kitakaritott
salátaágyakba
té
lire való uborka stb. ültethető.
A szőlőben; E hónapban
történik a második kapálás, amit a második kötözés
követ. A megtágult
ka-

rókát

újra

....•••,••.,••••••••..., ".,
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le kell verni.

2

Augusztus
Kisasszony

hava

Nyárutó
És meggyógyíta

I

Napok
1 Kedd
2 Szer.
3 Csüt.
41 Pént.
5 Szo.

sokakat ...

Lázár jöjj' ki !

Római

Evangélikus

V. Péter
Lehel

Vasas Péter
Lig. Alfonz
István er.
1Domonkos
t
Havas B. A.

Herrnina
Domonkos
Oszvald
Szentháromság

32. hét.

Ag Berta
Hétfő Ibolya
Kedd László
Szer. Emöd
Csüt. LŐrinc
Pént. Tibor
S2O_ Klára

33. hét_ Szentháromság

13
14
15
16
17
18
19

Mária
Ábrahám

Csüt.

Anasztaz

Pént.
Szo.

Ilona
Huba

20
21
22
23
24
25
26

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csül.
Pént.
Szo.

35. hét.

Sámuel
Menyhért
Farkas
Bertalan
Lajos
Izsó

Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.

=

vt.

utáni 10. vasárnap:

~.11Ipoly és KRssz

Ozséb vt. ttt
Nagy Bold. a.
Joakim
Jácint hv.
Ilona cs.
t
Lajos pk.

=
=::

112 zsoltár 1-9 'REl
Márk 12, 41-44 ~
Jakab 2, 10-17 ~
Kolossé 3, 12 17 ~
Filemon 418
tt
II. Sám. 9. 3-ll 1
Máté 25, 31-46 ~

n

6, p.

6. p.

4371193b 19471 558
437 1935 2012 659
439 19332037
759
440 19322100
859
441192021261000
Lukács 16, 1-9.

44319L821541103
44419272225
1205
446192623021309
446192423451412
44719 2l·- - 1514
44Y 19201 037 16 11
4501919
1401703

r. Korinthus 12,1-11; Lukács 19,41-48.
.')0. zsolrar 14-171J9i~ 452' 19 17 25011749
Esaiás 40, 26-31 ~
4531915
4051829
1. Thess. 5, 1424 ~
4541914
5241!1 05
1. Krón.

17, 15-20

tt

4551912

6441938

II.jánosPéter12,\, 1-83-12 n 457
19 II 803 2009
4581909
9202041
Jelenések 4, 1~11 n 5 0190710332114
<ji'

1

A 12 Sz. Istv. k. 37. zsoltár 3-6
Sn. Franciska
1. Timóth. 4, 4-8 ,,-<
Timót
Lukács 16, 9-13 ~
Beniti Fülöp
Cselek. 27, 20-38 if
Bert a1a~ ap.,
Thess. 2. 9·12 if
LaJOS kír.
(Lukács 6, 20-26 d
Zefirin p.
Jelenések 22, 1-5 d
utáni 12. vasárnap: II. Korinthus 3, 4-9;

«<
«<

5 1 1905 1145 2151
5 3 1904 1251 2230
5 3 1902 1351 2314
5 5 1900 1446 2359
5 6 1858 1534 --5 7 1856 1615 058
5 9 1854 1650 153
Márk 7, 31-37 .

.Ae
Ae
Ae

5101185217231247
51118511751
351
51218491817
451
5141847 1842
551
5 15 18 45
1 19 06 6 58

II.

A 12 Gebhárd M3 Kal. Sz. József
Ágoston
Ágoston pk.
Erneszt
Ker. Ján. fejv.
Róza
Limai Róza
Erika
_Rajmund
S. Ekev 5 Per.
S. Reeh 6 Per.
Ros Khodes
Elul R. Kh.
S. Softim 1 P.
S. Ki Thez. 2 P.

6. p.

utáni 11. vasárnap: 1. Korinthus 15, 1-10; Lukács 18, 9-14.

Izraelita naptár.
Aug. 5 = 20
• " 12 = 27
15 = 30
16 = 1
• 19 = 4
, 26
ll'

6. p.

Ésalas 38, 9-20 .A
Cselek. 9, 31-42 Ae
Máté 10, 1-8
Máté 8, 14-17 1
Máté 9, 27-34
'REl

A II István kir

Szentháromság

27 Vas.
28
29
30
31

Cirjék

hv.

Vianney János
Lőrinc vt.
Zsuzsánna
rKlára sz.

Ozséb

Szentháromság

34. hét.

AIO Úr színv.

Kajetan

~1O Ipoly

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

I kelte. Nap
I nyugta I kelteHold,
I nyugta

re
-s,

utáni 9. vasárnap: 1. Korinthus 10, 6-13;

6 Vas.
7
8
9
10
11
12

Bibliai
vezérfonál

katollkus

IlJ2 zsoltár 2-4
Ró~a 5, 1-5
Máté 11, 25-30
jakab 5, 7-11
Zsidók 10. 35-39

A hold fényváltozásai.

cr

Utolsó negyed 8-án 10 ó. 18 p.
~ Ujhold 15-én 4 ó. ó3 p.
]) Első negyed 21-én 22
21 p.
@ Holdtölte 29-én 23 ó. 09 p.
ő.

I-én nap h. 15

ö,

Ol p, hó v.-iI I ó. 36 p. fogy.

==
==

Időjárás Herschel szerint.
Aug. 1-8. változékony. 8-15.
kisebb esők. 15-2\. tiszta napsütés. 21-29, meleg napsütés.
<c Földtávolban 2-án 1 Ó.
<c Földközelben 15-én 9 Ó. '
<c Földtávolban 29-én 4 Ó.

19
tégy hiv

rnlndhalállg,

Jel. 2, 10.

Egyháztörténeti
emlékeztető augusztus hóra: 1. Grynaeus Simon t 1541 (* 1493), Gradeczi Stansith Horváth Gergely * 1558. A britt uralom alatt levő országokban
az összes
rabszolgák
felszabadítása
1833. - 2. A pozsonyi diakonissza
anyaház megnyitása
1891.
- 7. VII. Pius pápa a jezsuita rendet visszaállítja
1814. - 8. Békekötés
a hugenottákkal St. Germainban
1570; Bibini János t 1788 (* 1722); Cseng ey Gusztáv * 1842. 15. 1. Szent István magyar
kir ály . megkoronázása
1001 (újabban
17 -ére teszik) és t
1038. - 17. A lipcsei evangélikus
missziótársulat
megalapítása
1836. A csehek IL 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 Ágost ;" 1793; Pálfy József'"
1812. - 24. A párizsi vérmennyegző
1572. 25. Bethlen Gábort a besztercebányai
országgyűlésen
Magyarország
királyává
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,
szántást
és boronálást,
vagyis előkészítjük a földet az őszi vetésre. Folytat juk a tengeri
ritkítását.
A tarlórépát kap áljuk, gyomláljuk.
A lent,
kendert nyűjj ük .és áztat juk. A réteket .kaszáljuk.
A repcét és a zöldtakarmánynak
való rozsot
elvetjük.
Betakarít juk a borsót, babot, lencsét
és lóbabot.
Cséplés. A hó végén az
őszi" vetés megkezdődik.
A gyümöJcsösben: Ha a fák gyümölccsel
rakottak.
ágaikat
alá kell
támasztani.
A gyümölcsöt
kézzel
szedjük és sohasem
rázzuk. A gyiimölcsmagvak
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 elayürnölcsözötthajtásokat
tövüknél
levágjuk.
At érett
gyümölcsöket
most kell befőzni és aszalni.
A kertben:
Bőven kell öntözni.
Betakarít juk a korai burgonyát
és a
mákot. Elvetjük
a téli salátát. Az új
szamóca ágyasokba
elültetjük
a kellően megerősödött
palántákat
és tartalékban
iskoláztat juk az újabb indahaj tásoka t.
Az istállóban:
Az állománynak
csupa zöld takarmányt
ne adagoljunk és a szemes
abrakolast
sem
szabad elmulasztani.

1·············..........................•••••••••••..••..•••
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Szeptember
Mihály hava

Őszelő
Vivének

hozzá

I

gyermekeket

És megnyitván

.••

I

1 Pént. Egyed
21 Szo. I Rebeka
36. bét. Szentháromság

3 Vas. A13 Hilda
4 Hétfő Rozália
5 Kedd Viktor
6 Szer. Zakariás
7 Csüt. Regina
8 Pént. 0ária
y Sza. 1 Adám
37. hét. Szentháromság

IH Szer.
14 Csüt.
15 Pént.
lb Szo.

A14 Erik
Teodóra
Guido
Ludovika
Szerénke
Nikodern
Edit

38. hét.

Szentháromság

10 Vas.
II Hétfő
12 Kedd

17
18
19
20
21
22
23
39.

"
•
•

A 16 Gellért

Kleoíás

Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos
naptár.

18 S. Ki Th. 3. 4 P.
25 S. Nez. 5. 6 P.
1 Thisri 5íOO
2 Újév 2. n.

16 = "S.

Haaszínu

23 = \o S. [om Kip.
28 = 15 Szukkoth
1. n.
29 = 16 Szukkoth 2. n.
30
17 Sabbaht

=

kir.

13. vasárnap:

utáni

Galata

51811H401958

854

10, 23-37.

957
1059
1202
1302
1359
1452
1539

tl
tt
tt

fH',-'<

A15 T.Miklós
Proláz és Jác.
Mária neve

Ill. Móz. 19, 1-3
János 15, 9-17
1. Mózes 4, 3-15
Efezus 5, 21-23
Efezus 6, 1·9
filippi 2, 1·8
1.János 4. 16b·21

Notburza

Sz. t fel mag.
Fájd. Sz űz r
Kornél p.

utáni

il rwsl

3, i'5-22; Lukács

101. zsoltár
~ 519 1839 2026
521 Iti 37 2102
Máté 12, 1-8
~
Máté 15, 10-20
~ 522 1835 2143
524 1832 2220
Róma 12, 4-6
5251830 2325
Galata 2, 11·20
Galata 6, 14-18
52711828
5281827
036
Máté 5. 2026
I~
Galata 5, 16-24;
Lukács 17, 11-19.

14. vasárnap:

15. vasárnap:

őket

Péter 4, 12-191 rwsl15171184211~321 '/53

I Jelenések 2. 81

A14 Mszv. pk.
Vrterbói Róza
Juszt. Lőrinc
Ida
Kassai vért.
.*Kis Bold. a.
Kláv. Sz. Péter

Január vt,
Euszták K tt
Máté aps.
Móric vt ttt
Tekla sz. vt. H

Máté
Móric
Tekla

Izraelita

"
•

1

Friderika

24 Vas.
25 Hétfő
26 Kedd
27 Szer.
28 Csüt,
2!:J ,1Pént.
30 xzo.

•
"
"

utáni

Titusz
Vilhelmina

hét. Szentháromság

=
9 =
14 =
15 =

István

tanltja

Galata

~~
~
~
~
~
\\l~"""

n
n

5, 25-6,

521:11~2J
530 I~ 23
532 1821
533 18 19
534 1817
536 18 15
536 1813

14 U 1620
25 51658
4 J 41732
.5j 31~05
65 21837
8 1O 19 II
92. 51946

10; Máté 6, 24-34.

A 15 LUdmi111 A 16 Sz. Fer. S~ 103 zsoltár 19·22 '-iE 538 18 11 1035 2027
" 539 I~O~ 114u 21 II
Kupert József 1.Móz. 28, 1O.22a 'ie

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer
Csüt.
Pént.
Szo.

Szept. 2

til.

-1 Egyed

száját,

utáni

I

Ill.

16. vasárnap:

if

Kir. 6, 8-23
Dániel 10, 4-21
Jelenések 22, 69 ,~
Lukács 22, 39-46
Jelenések 1, 1 8

.if

,d
,d

Efezus

3, 13-21;

541
542
544
545
5'46

Lukács

1t) 07
1804
Iti 02
1800
1758

1238 2159
1300 L252
1414 2347
1451 ---15251039

7, 11-17.

A17 Fogk. M.J. Kir, 17,8·16
A 54817561554
Gellért vt.
1. Mózes 8, 15.22 A 54':! 17541621
Cipr. és Juszt. Cselek. 14, 8-17 ::: 55117511645
Kozrna es Damj. Rúth 2, 1-12, 23 ::: 552 1749 17 10
Vencel kir.
Márk 6, 32-44
::: 55417481707
Mihály főa.
János 12, 2u·26 pf 554 17 45 1803
Jeromos
ea.
M~rk 4. 26-29
~
55617441831

ti

A hold

fényváltozásai.

([ Utolsó negyed 6-án 21 Ó, 24 p.
~ Újhold 13-án 12 Ó. 22 p.
.
]) Első negyed 2U·án 11 ö. 34 p.
® Holdtölte 28·án 15 ó. 27 p.
Elsején a nap hossza 13 Ó 25 p.,
a hó végéig 1 Ó. 41 perccel fogy.

Időjárás

Herschel

145
243
344
444
545
647
749

szerint.

Szep' ember 1-6. kisebb esőzések. 6-13. sok eső. 13-20. kisebb lehűlés, gyakori záporesők.
20-28. változékony.

CC Földközelben

12 én 19 6.

(1: Földtávolban

25-én

Őszkezdet

IQ 6.

23-iln 23 6. 511 p.

·
Tanuljátok

meg' 'tŐlem, hogy én szelíd és alázatos szfvú vagyok. Máté

21

11, 29.

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
alap ítvány létesítése.
1878. '--- 8. Jeruzsálem
elfoglalása
70. 12. Pesti evangélikus
zsinat megnyitása
1791
(október 14-ig tartott);
Haubner Máté t 1880.'13. Thököly
Imre t 1705. - 14. Chrysostomus
(Aranyszáj ú János) t 407; Dante t 1321. 16. Ráth Mátyás t 1810; Linzi
békekötés
1645; a Gusztáv Adolf egyesület
megalapítása
1842. - 17. Kermann Dániel
t 1740. - 18. Viktor Emánuel csapatai megszállják
az egyházi államokat
1866. - 19.
Haubner Máté'"
1794; Erdődi zsinat 1545. - 21. Savonarola
Jeromos
*1542;
Luther
Újtestamentum
fordításának
megjelenése
1522. 22. Thököly
Imre erdélyi fejedelemmé választása
1690; Lincoln a rabszolgaságot
az Egyesület
Államokban
megszünteti
1862; Kis János » 1770. - 23. Wormsi concordatum
1122. - 24. Gellért püspök megköveztetése
1046 (l047-re is teszik). - 25. Augsburgi
vallásbéke
1555. - 27. A poresz
vallási únió létrehozatala
1817. - 29. Vasa Gusztáv t 1560.

Egyháztörténeti

Gazdasági tudnivalók
szeprember hóra.
Otthon:
Foly tat juk agabonakész
letek forgatását,
rostálásat.
A vetőmagról
idejében
kell gondoskodni.
A babot
száraz
helyen tartjuk.
A
buzavetőmagot
vetés előtt gondosan
csáváztatni
kell.
Az ist áflóban:
Az álla toka t takarm ányozzuk,
mielőtt
a már kevés
fűvü lcgelöre vkiengedjük.
A mezott: A rozs és buza vetését
megkezdjük.
A zab, bükköny,
borsó,
lencse és köles aratása
tart. A burgonyát
felszedjük.
A tengerit
letör-

iük, de ne hagyjuk
a héjában .. Elkész ítjük a pincében
vagy verernben
a répa és burgonya
helyét. Különös
gondot fordítunk
arra, hogy a répa
és burgonya
a földben meg ne fagyjon. Az ösziek elvetése után foly tatjuk a tavaszrak
részére a szántást.
A
gyümölcsösben:
A gyümölcs.
szedése
s osztályozása.
A kertben
szedjük a magnak valókat. Alma- és
körtemagok
vetése megkezdődik.
A szőlőben:
E hónapban
van a
harmadik,
érés alá kapálás. A fölösleges leveleket a tőkéről le kell szaggatni, különösen
azokat,
amelyek
a
fürtöktől
elvonj ák a napot. Ilyenkor
kell megj elölni a terméketlen
tőkét,
hogy helyére
szüret után mást ültessünk.
A méhesben:
A méhek sejtjeit
e
hó vége felé már föl lehet metszeni.

I
1··············..···
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Október
Reformáció hava

Öszhó
A tékozló fiú hazatér

Napok

Ne tétj, csak higyj!

I
.
Evangélikus
I

Római I
katolikus

B'bliaí

vezérfonál

I Nap

1

I ([

II

I"keltel nyugta
ó. p.

ó.

p,

Hold
1nyugta

kelte
ó. p

ó. P.

I'~

Szentháromság utáni 17. vasárnap: Efezus 4, 1-6; Lukács 14, 1-11.
40. hét.
l Vas. AI7 Malvin 1~18Remigpk·134.
55711741 1904 853
zsoltár 2-II
2 Hétfő Petra
Orangyalok
János 15. 1·8
R 5591739 1943 955
6 01737 2026 1056
3 Kedd Helga
Lis. Sz. Teréz I II. Móz. 16, 2-7a ~
6 21735 21 19 1153
As. Sz. Ferenc Cselek. 2, 42-47
4 Szer. Ferenc
Placid vt.
I. Kir. 19, 1-8
6 31734 2218(46
5 Csüt, Aurél
6 Pént. Brunó
Brunó hv. t Jelen. 5, 11-14 ~ 6 41732 2324 1333
Rózsaíüz.
kir. Jelen. 19. s-io
7 Szo. Amália
6 511730 - - 1416
~
41. hét •. Szentháromság utáni 18. vasárnap: 1. Korinthus 1, 4-9; Máté 22, 34-46.
8 Vas. A18 Etelka
A19 M. Nassz'l Esaias 51, 9-16 ~ lb 7 1728 036 1453
9 Hétfő Dénes
Dénes pk.
1. Kor. 9. 24-27 ~
6 9 1726 150 1528
Borg. Sz. Fer. II. Kor. 10, 3-6 <jJ 610 1724 306 lb 00
10 Kedd Gedeon
Placidia
1. Kor. 9, 19-23 ty 612 1722
424 1632
11 Szer. Brigitta
Csüt.
Miksa
Miksa
12
Titus 2, 1-10
61211720 542 1705
~
Ede kir.
614 1718
658 174U
13 Pént. Kálmán
t Lukács 22, 31-38
Kalliszt p.
8121819
14 Sza. Helén
I János 2, 15-17 <.E 6161716
1
42. hét.
Szentháromság utáni 19. vasárnap: Efezus 4, 22-28; Máté 9, 1-8.
15 Vas. 1A19 Teréz
<.E 617 1714 921 1901
A20 Teréz
148. zsoltár
Gál ap
Máté 23, 1-11
619 1712 1024 1950
16 Hétfő Gál
~
AlakokMargit
Efezus 3. 14-21 ~ 620 1710 1\ 20 2042
17 Kedd Hedvig
Lukács ev.
621 1709 1208 2138
18 Szer. Lukács
Zsidók. 3, 1-6
~
19 Csüt Lucius
623 1707 1250 2236
1 Alkant.
Péter János 17
Iréne
Vendel
Máté 10; 34-42 d 624 170511325 2334
20lpént.
Orsolya vt.
ll. Mózes 32, 1-6 Á 626 17031355
21 Sza. Orsolya
43. hét.
Szentháromság utáni 20. vasárnap: Efezus 5, 15-21; Máté 22, 1-14.
22 Vas. \ A20 Előd
A21 Kard. sz. 124. zsoltár 1-8 I Á 627 1701 1423 035
Ignác
pátr,
23 Hétfő Gyöngyike
Efezus 2, 4-10
Á 629 1f) 59 1449 134
Ráíael főa.
24 Kedd Salamon
Jeremiás 7, 1-11 ~ 630 1658 1514 235
Mór pécsi pk. Lukács 6, 43-49
631 1656 1538 335
25 Szer. Blanka
Dömötör
26 Caüt. Dömötör
1. Sámuel 5, 1-7 wol 633 16551605
437
Szabina vt. t Jerem. 20, 7-ll wol 634 165311633 540
27 Pént. Szabina
Simon és Jud. Esaiás 49, 14·23 wol 636 1651 1706 643
28 Sza. Simon
44. hét.
Szentháromság utáni 21. vasárnap: Efezus 6, 10-17; János 4, 47-54.
29 Vas. A21 Zenő
A22 Kriszt.kir. 126. zsoltár
b38 1650 17421 747
~
Ro. sz. Alfonz Zsidók. 11,8-16 wol 640 1648 1825 849
30 Hétfő Kolos
31 Kedd Reform. eml. Farkas pk. tt 1.Thes~.4.13-18
640 1647 19151948

n
n
\\\\".,

.

1

n

t

1

a

-

1

n

Izraelita naptár.
5 = 22 Sem. Azareth.
6 = 23 Szim. thorah
7 = 24 S. Beresith
13 = 30 Ros Khodes
. 14
= 1 Mark. S. No.
21 = 8 S. Lekk-Le

Október
"
"
"

.
"

•

28

=

15 S. Vajere

A hold fényváltozásai.
Utolsó negyed 6-án ti Ó. 27 p.
• Ujhold Iz-en 21 Ó. 30 p.
:) Első negyed 20·án 4 Ó. 24 p.
@ Holdtölte 28-án 7 Ó. 42 p.
('[

Elsején a nap hossza 11 óra 44 'perc,
a hó végéig 1 óra 41 perccel fogy.

Időjárás Herschel szerint.
Október 1-6. szél és eső. 6-12.
, eső vagy erős szél. 12-20. hideg
esőzések, 20-28. erős szél.

IC Földközelben n-én 2
CCFöldtávolban

Ó.

23-án O Ó.

23
Vigyázzatok,

álljatok

meg

a hitben,

legyetek

férfiak,

legyetek

erősek.!.

Kor.

16, 13.

Egyháztörténeti
emlékeztető október hóra: 1. A heidelbergi
egyetem
alapítása
1368.
- 2. A marburgi
vita Luther
és Zwingli között
1529; Torkos
László * 1839. 4. Cranach Lukács *1472; Fliedner Tivadar t 1864. - 5. Ezen a napon 1582-ben XIII.
Gergely új naptára
értelmében
október
4-ike után mindjárt
15-ikét írtak. - 6. Komáromi
Csipkés
György
t 1678. - 8. A Luther Társaság
megalap.itása
1884. ~
9. A tübingeni
egyetem
alapítása
1477. 11. Ziska János t 1424; Zwingli Ulrik
1531; J. Rákóczi György t 1648. - 13. Petrovics Péter t 1557; Fry Erzsébet t 1845. 14. Pozsony
a szent koronával
Bethlen Gábor kezére jut 1619. Szeberényi
Gusztáv
Adolf * 1816. 15. Bocskay győzelme
Almosdná1 1604. A magyarhoni
evangélikus
evveterrres egyházi Gyámintézet
megalapítása
1860. - 16. Cranach Lukács t 1553. 18. A wittenbergi
egyetem
megalapítása
1502. - Pákh Mihály':'
1858. - 22. Sántha
Károly * 1840. - 23. Huszár Gál t 1575. - 24. A westfáliai
béke megkötése
1648. 25. II. József türelmi rendeletének
kiadása Magyarország
részére
1781. - 28. Nagy
Konstantin
győzelme Maxentius
fölött 312; Rotterdami
Erasmus
" 1466. - 31. Luther
95 tételének
kiszögezése
1517; a salzburgi
protestánsok
elűzése 1631. 19. Thurzó
Imre t 1621. A Baldacsy-féle
alapitvány
létesítése
1876.

+

Gazdasági tudnivalók
oldó ber hóra.
Otthon: A szemes gabonák
készletét forgatni
kell.
Takarékoskodni
kell
a szálas
takarmánykészlettel.
amig lehet zöldet is kell adagol ni.
Gondosan
kell a töreket
és polyvát
raktározni.
A tengeri, a répa s a burgonya betakarítását
sürgősen be kell
fejezni. A sárgarépát
és petrezselymet a pincében homokba rakjuk.
A szántóföldön:
Az ŐSJzi vetést
foly tat juk. A tavaszi vetés alá szánt
földet
megforgat juk. Trágyát
hordunk a földekre ..
A gyümölcsösben:
Porhanyítani
és trágyázni
kell a gyümölcsfák
Wvét. A fiatal fák törzsét tövises ágak
feikötésévei
biztosítani
kell ci nyulrágás ellen,
A diót gondosan
kihéjazva zöld burkából,
erős sósvízben
kefévellemossuk
és szellős helyen
kiteritjük,
többször
megforgat juk,
hogy meg ne avasodjék.
A kertben: Termény takarítás,
ásás:
trágyázás.
A szőlőben:
A szüretet
legjobb
száraz időben tartani.
A méhesben: A méhek
most már
téli pihenőre
készülnek.
Ezt elő kell
segíteni;
a' kasokat
kívűlröl
sárral
kell betapasztani,
hogy azokhoz semmiféle méheIIenség ne juthasson.

r···············~~

.

Novembe~
András hava

l'

Öszutó
Máriaa jobb részt választotta

Leányzókelj Ici!

I

Napok

Római
katolikus

Evangélikus

I

Nap I
Hold
cr I ~elte
I nyugta
kelte I nyugta
o. p.
p.
ó. p.
p.

Bibliai
vezérfonál

ó,

1 i Szer.IMarianna
21 Csüt, Achill
3 Pént.1 Győző
4 Sza. 1Károly
45. hét.
Szentháromság
5 Vas. A22 Imre
6 Hétfő Lénárd
7 Kedd Rezső
8 Szer. Gottfried
9 Csüt. Tivadar
10 Pént. Luther szüleI.
II Szo. Márton
46. héL
Szentháromság
12 Vas. A~3 Jónás
13 Hétfő Szaniszló
14 Kedd Klementina
15 Szer. Lipót
16 Csüt, Ottmár
17 Pént. Hortense
18 Sza.
Ödön

[Míndenszent.
Máté 22, 23-32 1 tt 64211645201211043
Halottak nap Dániel 12, 1-4 ~
644164321
16 t 132
Hubert pk. "j- Ésaiás 35, 1-10 ~
646164122241215
Borr. I(árolx.JJ~~enések 21. 1-7 ~ 1647 164012336 1254
utáni 22. vasárnap: Filippi 1, 3-11; Máté 18, 23-35.
A23 Imre here. 51. zsoltár
~ 649 16 3~ -- 1328
<j! 650 1638 050 1400
Lénárd hv.
János 5, 19-29
Engelbert
pk. Máté: 24, 29-35 ty 651 1636 204 1430
<j! 653 1634 319 1502
Gottfried
Joel 2, 12-18
Tivadar vt
654 1633 434 1535
Máté 24, 42-51
Av. Andrá s "j- I. Péter 4, 12-19
656 1631 548 1611
Márton pk
Máté 24, 36 41 ~ 657 1630 659 1652
utáni 23. vasárnap: Filippi 3, 17-21; Máté 22, 15-22.
A~4 Márt. pk. 39. zsoltár 5-141 ~
65~ 1628 805 17 37
Kosztka Szan. L ukács 12, 35 43 ~ 7 O 1628 9U6 1828
Jozafát vt.
Filíppí 2, 12-18 ~ 7 1 1627 959 1924
N.agy Albert
Márk 13, 32-37 d 7 3 1625 1044 2022
Odön pk.
Kolossé 4, 2-6 ,d 7 4 1624 1122[2\ 22
Csod. Gerg."j- Lukács 13, 22-30 A 7 6 1623 11562222
1Péter- Pál. baz. Máté 11, 16-24 .A 7 .8 1622 12252322
Szentháromság utáni 24. vasárnap: Kolossé 1, 9-14; Máté 9, 18-26.

I

47. hét.

19
20
21
22
2:;3
24
25

ó.

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

48. hét.

26\Vas.
27 Hétfő
28 Kedd
29 Szer.
30 Csüt.

I

n
n

=

A 7 9162112511-Máté 25, 31-46
710 16LO 1316
Jelenések 5
711 16191341
Jelenések 7, 9-17 W 71316181406
Jelenések 19, 1-9 twsf 7151617 1433
Jelen. 20,11-15 1!ll71616161504
Jelené:;ek 21
~
71816161539
1
1. Thessalónikai 4,13-18; Máté 24, IS-28.

AZ4Aratás'ha'aadól A25 Erzs. asz'171. zsoltár
Jolán
Olivér
Cecilia
Kelemen
Emma
Katalin
Szentháromság

Valois Félix
Sz M. bemut.
Cecilia vt.
Kelemen p.
Ker. János
t
I Katalin
vt.
utáni 25. vasárnap:

=:;

A25Hllottakünnepe\~26B.Sz.Ján.
1. Mózes 3, 8-15\,~
719\16151620
Virgil
Errnes Mária
1. Mózes49,8-12 tt 72116151708
Stefánia
Pignatelli hv. V. Mózes 18,9-19 tt 721 16141804
\ Noé
Szaturnin
\ Esaiás 7, 10-14 ~ 17231613\1907
András
András ~S.
Esaiás 11.1-10 ~1724161320151016

Izraelita naptár.
November4 = 22 S. Khaje Sz.
II = 29 S. Toldoth
12 = 301 RosKhodes
13 = 1 Kiszl.R. Kh.
18 = 6 S. Vajczé
25 = 13 S. Vajislaxh

cr

A hold fényváltozásai.
Utolsó negyed 4-élJ 14 Ö.

12 p,

~ Ujhold ll-én 8 Ó. b4 p.
:) Első negyed 1!:I-énO ó. 21 p,
Gj;) Holdtölte 26-án 22 Ó. 54 p.

Elsején a nap hossza 10 Ó. 3 p.,
a hó végéig 1 Ó. 17 perccel fogy.

022
123
223
326
429
532
637
739
837
930

1 Időjárás Herschel szerint.
I November1-4. enyheidő.4-ll.
hideg esők, hó is. 11-19. keményfagy. 19-26. állandóhideg.

!

«; Földközelben
7-én 22 Ó.
«; Földtávolban19-én 20 Ó.

25
Tess. 5, 18.
Egyháztörténeti
emlékeztetö
november hóra: 1. Huszár
Gát bevégezte
Bornemisza
Péter "Az evangéliumokból
és az epistolákból
való tanulságok"
círnű munk ája I. részének nyomását
1573. - 5. A konstanzí
zsinat megnyitása
1414; Hans Sachs " 1494;
Hertekel
János t 1539 ('" 1481); Lányi Illés t 1618 (* 1570). -' 8. A fehérhegyi
csata
1620. - 9. Chemnitz Márton 1522; az ar tikularis helyekről
szóló törveny meghozatala
1681. - 10. Luther Márton * 1483; az ész ünnepe Párisban
a Notre-Dame
templomban
1793. 13. Augustinus
* 354. - 15. Bethlen Gábor t 1629; Comenius János t 1670.
16. Gusztáv Adolf t 1632 (az új naptár szerint). 17. Illésházy István nádorrá
választása
1608. - 21. Scheiermacher
Frigyes t 1768. _.- 22. Lethenyei István a wittenbergi egyetemre
beiratkozott
1609; Alvinczi Péter t 1634 -. 24. Knox János t 1572
(* 1505). 26. A clermonti
zsinaton II. Urbán p ápa a keresztes
háború megindítására
lelkesít 1095; 1. Rákóczi György
erdélyi
fejedelemmé
választása
1630. 28. Lang
Mátyás t 1682 C 1643).

Mindenben

hálákat adjatok.

1.

Gazdasági tudnivalók
november hóra.
Otthon: Ha száraz a tengeri, úgy
a hízók
szükségleteit
lernorzsoljuk,
de mindig csak annyit, amennyi
az
azonnali
fog yasz.tásr a
szükség es.
Megkezdjük
a takarrn ányrepcével
az
etetést.
Bevég ezzük : a kendertörést
és tilolást. Megkezdjük
a fonást.
Az istállóban: Az őszi rnunk ák befejezése után az igás állatok
takarmánya szűkebbr e szabható.
A vemhes állatokat
gondosan
jártat juk és
takarm ányozzuk,
A f'ejöstehenekkel
megkezdjük
a répaetetést.
Minél nedvesebb a takarmány,
annál több a
tej, ha. kellő erőtakarmányt
adag oIunk, úgy annál több a vaj. Nagyon
fontos az állatok
vakarása
és kef'élése.
A mezőn: Mig az idő engedi,
szántunk.
Ha a szántás
kifogyott,
trágyázunk.
A gyümö/csősben:
Tr ágyázunk
s
a száraz
ágakat levagdossuk.
Lombhullatás után permetezünk.
A kertben: Tisztogatunk,
tr ágyázunk és ásunk.
A szőlőben:
Hidegebb
éghajlat
alatt idejekorán
be kell födni a szólöket, még mielőtt beálinanak
a f a-:
gyok. Trágyázás.
Akarók
felszedése.
A méi.esben: A kasokat
be kell
födni, hogy a rnéhek
a hideg ellen
védve legyenek.

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

IDecember

I

Keresztelő János prédikál

Napok

\

Karácsony

Télelö
Ma született néktek a Megtartó !

Elegy pk.
\ Bibiana vt.

1 1Pént.1 Elza
2 Sza. Aurélia
hél.

21, 25-35
Esaiás 35, 1-10

4 Hétfő
5 Kedd
ti Szer.
7 Csüt.
8 Pént.
9 Sza.
50

hél

10
11
12
13
14
15
16

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

Advent 2 vasárnapia

A2 Judit
Árpád
Gabriella
Luca
Szilárdka
Johanna
Albina

5t. hel.

24
25
26
27
28
29
30

Darnáz p.
Otilia
Luca sz.
Nikáz pk.
Valér
Etelka cs.

A3 Lázár
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
A4 Ádám, Éva
Karácsony
István 1. vt.
János
Kamilla
Dávid
Zoárd

53. hél.

1726116121212'11056
727161122391132

~
1~

Máté 21, 1-9.

I~

16 II 23521203
1610 - -11234
16 10 105' 13 04
1609 21811335
16 09 3 30 14 08
160914411446
1609 549,1529

728
729
731
732
733
734
735

24. zsoltár, 7-10
Habakuk 2, 1-4
Mikeás 2, 1-2
II. Sámuel 7, 4-6 ra;
Zofoniás 3, 9710 ra;
Zsidók. 10, 19 25 ~
Máté 23, 37-39
~.

ty

<.f

-

Róma 15 4·-13' Lukács ~I , 20
. 36

p.

50. zsoltár
Esaiás 26,
Esaiás 51,
Lukács 12,
Ésaiás 52,

II

ji1 736 1609 654116 17
ji1 736 1609 7 4~ 1710
d 737 1609 838 \807
d 738 1609 919 \907
,~ 7391609
956 2007
A 74°11610 10 L6 2109
.A 741 16 10 10 54 2209

16
1 13
9-16
42 48
7-10

Zakariás 2, 5-9
Esaiás 12, 1·6

Máté II 2 -10.

1A3 Lázár
75. zsolt. 2-8, II
I Grácián
Lukács 1, 57-70
Pelágia
Máté 11, 11-15
Tim. vt. K. tt Hóseás 14, 2-9
T~m.ás ap:
1Esaiás 57, 14-21
Zeno
f+t János 5, 31-38
Viktória
tt Esaiás 62, 1-5

Advent 4. vasátnapja : Filippi 4, 4-7;
vagy Esaiás 9, 5 8', Lukács 2, 1-14

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

311Vas,

i A2Melkiad.

13, 11-14'

Advent 3 vasáruapja . 1 Korinthus 4, 1-5;

17 Vas.
18 Hétfő
1!o1Kedd
20 Szer.
21 Csüt.
22 Pént.
23 Sza.
52. hél.

Al Ádv. 1.vas.
Borbála vt.
Szabbas ap.
Miklós pk.·
Ambrus pk.
Szeplőt. fog.
Furier Péter

Al Olivia
Borbála
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália

I

Hold

kelte I nyugta 1 kelte I nyugta
6. p. 6. p. 6. p.
6. p.

év kezdefe_

Ádvent 1 vasárnapia . Rórna

3 Vas.

[

ti Luk.

Az egyházi
49

Napl

Bibliai
vezérfonál

Római
katolikus

Evangélikus

hava

~
;
.::;
'WEl
'WEl
~
~

742'1610 11192309
7431116101144
743 1610 1209 009
744 16 11 12 34 1 11
74416111302
212
745 16111335
325
745 116 12 14 12 4 18
1

János 1, 19 28. .- Karácsony J. napján : Titus 2, ll-IS,
- Karácsony" napján' Titus 3, 4-8' , Lukács 2 IS-20

A4 Ádám, Éva 1. Tim. 3, 14-16
Nagykarács.
96. zsoltár
*Szt. Istv. 1.vt, Jelenések 7, 9-17
János aps.
1. János 3, 1-6
Aprószentek
1. János 3, 7-12
Tamás pk. t Esaiás 63, 7-16
Dávid
ll. Kor. 5, 1-10

~

tt
tt
p.f(k
\%"c

~
~
~

746
746
747
747
747
747
748

1613
1613
1614
1615
1616
1617
1617

1456: 522
1549 624
1651 719
1759 810
1911 854
2026, 933
2141 1007
1

1

Karácsony után való vasárap : Galata 4, 1 7, Lukács 2, 33 40.

lA Szilveszt:.d

Izraelita
December 2 =
9=
12 =
13 =
16 =
23 =
30 =

ASziIveszt.

naptár.
20 S. Vajesev
27 S. Mikez
30 Ros Khodes
1 Tebeth R. Kh.
4 S. Vajivas
II S. Vajekki
18 S. Semoth

[
•
lliI
iJi

®

p.1 Róma

8, 31-39

I ty

A hold fényváltozásai.
Utolsó negyed 3-án 21 ó. 40 p.
Ujhold 10- én 22 ó. 45 p.
El •
d 1 - 22'
04
so negye
li-an
o.
p.
Holdtölte 26-án 12 ó. 28 p.

t-éri nap h. 8 Ó. 46 p, 22-ig 20 p. fögy,
azután a h6 végéig 4 perccel nö,

1

1748116181225611039
Időjárás

Herschel

szerint.

December 1-3. eső. vagy hó,
3-10. száraz hideg. 1O-1~. hi.
.
deg. 18-26. havas eso.
(c Földközelben 3-án 8 Ó
(c Földtávolban 17-én 18 Ó.
(c Főldközelben 29-én 12 Ó.
Télkezdel 22-én 19 6. 6 p.

27
meanyekben az Istennek és e földön békesség és az embereknek
jóakarat.
Lukács 2, 14.
Egyháztörténeti
emlékeztető december hóra: 3. Dévay Biró Mátyás beiratkozott
a wittenbergi egyetemre
1529. - 4. A lipcsei egyetem alapítása 1409; A tri eden ti zsinat berekesztése 1563. - 5. Evangélikus
egyházunk
zsinatának
megnyitása
1891. - 8. A vatikáni
zsinat megnyitása
1869. - 10. Luther elégette az átokbúllát 1520. -·13. A tridenti ZSInat megnyitása
1545. Gellért Keresztély t 1769. - 16. A jezsuitálc kitiltása Erdélyből a
meggyesi
országgyűlésen
1"5138.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. Limberger István * 1825. - 22. Czékus István * 1818. - 23. Id. Ács Mihály t 1708. - 24.
Thurzó György t 1616; Bahil Mátyás t 1761. - 27. Pákh Mihály t 1858. - 29. Bocskay
István t 1606. - 31. Wic1if János t 1384; Nikolsburgi
békekötés
1621; Apáczai Cseri
János t 1659.
Dicsöség

a magasságos

Gazdasági tudnivalók

december hóra.
Otthon: Foly tat juk a gabonaforgatást,
rostálást,
triörözést.
A tengerit szükséglet
szerint
rnorzsoliuk.
A kerti magvakat
és gyógynövényeket osztályozzuk,
a fölösleget
értékesítjük.
A gyümölcs
kiválogatását
gonddal
végezzük,
mert a romlott
gyümölcs elrontja
a többit is. A fonást foly tat juk, a gazdasági
szövést
megkezdjük.
Fokozatosan
valamenynyi gazd. naplónkat
lezárjuk,
hogy
január
havában
a. vagyonmérleget
elkészíthessük.
Pontos számadás
nélkül csak saját zsebünket
csapjuk be.
Az évi adókat
és számlákat
ki kell
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 istállój át melegen tartsuk. Csak állott vizet itassunk.
Úgy
szellőztessük
az istállót, hogy ki ne
hűljőn.
Gondoskodjunk,
hogy elléskor az állatoknak
kellő
helye legyen. Jártassuk
az állatokat.
Nagy
hidegben az egész állományt
az istállóban itassuk. A hízóba fogott
sertések moslékát
sózzuk, mert így étkesebbé válnak. Ha a szemes tengerit nem szívesen eszik, darálva adagóljuk.
A
baromfiólban:
Gondoskodjunk érdes, iszapmentes
hornokfürdőről állott vízről. Nagy hidegben
a
taréjnkat
vazelinnel
vagy
sótalan
zsírral kenjük be.

,

Névnapok ..
~bel
január 2
Abrahám
aug. 16
Achil november
2
Adalbert
szept. 27
Adám szept. 9
Adám, Eva dec. 24
Adé! jan. 29
Adolár ápr, 21
Adolf február 12
~dorján
márc. 5
Agota jan. 11, febr. 5
Agnes január 21
Agoston aug. 28
Akos febr. 27
Aladár március 11
Alajos jun. 21
Albert április 23
Albin március 1
Alfonz okt. 30
Alfréd február 23
Alíce junius 23
Almos február 20
Arnálla jul. 10, okt. 7
Ambrus ápr. 4, dec. 7
Ámos március 31
Anasztáz
aug. 17
András (Bandi) febr. 4,
nov. 30
Angelika (Angyalka)
május 31
Anna febr. 19, jún. 2,
július 26
Antal jan. 17, jun. 13,
julius 5
Antonia jun. 13
Antonius május 10
Apollinus julius 23
Apollonia január 28
Aranka febr. 8, dec. 2
Ariszfid ápr. 27
Armin ápr. 7, május 10
Arnold junius 18
Aron április 2
Arpád márc. 31, dec. 11
Artur január 22
Atala ápr. 15
Atanáz május 2
Atanázia
aug. 14
Attila január 7
Auguszta
dec. 18
Aurél okt. 5
Aurélia dec. 2
Avell, András nov. 10
Bálázs
február 3
Bálint február 14
Barnabás máj.18,jun.ll

Eduárd
rnárc. 18,
máj. 26, okt. 13
Edith szept. 16
Egyed szept. 1
Elek július 17
Elemér febr. 28
Eleonóra
febr. 21
Elia lebr. !o márc. 24
Előd okt. 22
Elvira febr. !o
Elz~ dec. 1
Emanuel (Manó) márc. 26
Emil május 28
Ernilia J.ulIus 19
.
Em~na ap!. 19, nov. ~4
Emod aug. 9
Eflgel~ert nov. 7
Eors julius 14
Emesztina
al!g. 29
Erhardt
április 9
En ch máj. 18, szept. !o
Erika aug: . .31
Ervin áprIlIs 26
E:r~,ö január 12
Erzsébet
nov 19
Eszter máJUS 24
Etelka ok!. 8, dec. 16
Eva dec .. 24
Ezsaiás juliusf
Ezechlel. április 10
FábIán
Január 20
•
Farkas szept. 1, aug. 23
Fau~tll1us febr. 15
Feltx J~lllUS 9
Ferdjnánd
majus 26
Ferenc jan. 29, JUIl. 16,
okt..4 és 10, dee.3
FI'ira.Jun.
19, nov .. 23
Flonan (Flóris) máj. 4
Franciska
marc. 9
Frida május 6
Friderika
szept. 20
Frigyes julius 18
Fülöp máj. 1 és 26,
aug. 23
.Gábor rnárc. 24
Gabriella
dec. 12
(Gál) Gallus okt. 16
Gáspár január 6
Gebhárd
aug. 27
Gedeon márc. 28,okt. !O
Geltért szept. 24
Genoveva
január 3
Gergely rnárc 12, nov.
17 (Csod.), máj. 9
Gertrud márc. 17
Beatrix julius 29
Gerzson február 22
Beata január 1
Géza február 25
Béla április. 23
Gizella május 8
Bella junius 2
Gotthárd
május 5
Benedek március 21
GottJieb márc. 6
Benjaminjan.
3,márc 81 Gottfried
nov. 8
Bernát május 20
Grácián dee. 18
Berta aug. 6
Guido szept. 12
Bertalan aug. 24
Gusztáv jan. 16, marc.
Bertold jul. 27, nov. 17
29, aug. 2
Blanka okt. 25
Gyárfás jun, 19
Bódog jan. 14, nov. 20 Gyöngyike
okt. 23
Boldizsár
január ti
György április 24
BonIfác máj. 14, jun. 5 Gyula áp.. 12
Borhála dec. 4
Győzö nov. 3 .
Brigita lebr. 1, okt. II Háromkirály
(Gáspár.
Brúnó okt. 6
Menyhért, Boldizsár)
Cecilia
nov. 22
január ti
Ciril julius 7
Hajnalka
márc. 27
Coelesün
ápr. 6
Hedvig okt. 17
Ciprián szept. 26, dec. 9 Helga okt. 3
Cirjék aug. 8
Heléri okt. 14
Cyrill febr. 9, márc, 29 Henriette
márc, 16
Damaskus
dec. II
Henrik julius 15
Dániel július 21
Heribert márc. 16
Dávid dec. 29
Hermin ápr. 13, aug. 3
Dezső máj. 23, dec. 15 Higin január II
Dénes okt. 9
rtuariun
okt. 21
Domonkos
aug. 4
Hilda szept. 3, jun. 17
Donát febr. 17, aug. 7 Huba aug. 19
Dorottya febr. 6
Hubert március 20
Dömötör okt. 26
Hugó ápr. 1

Ibolya aug 7
Ida apr, 13
Ignác lebr. 1, jul. 31,
okt. 23
Illés julius 20
lima ápr. 18
Ilona aug. 18
Imre nov. 5
Ince julius 28
Ipoly aug. 13
Jrén okt, 2U
Irrna majus 3
Istvan aug. 3, 20, dec 26
Iván jun .. 24
Izabella )ulIu.s 12
lz.idor marc. 30, ápr. 4
Izsóaug .. 26
Jácmt
julius 3
Jakab máj. 1, JUI. 25
Janka máJUS 24
jános n,?v. 24, dec. 27
[enő julius 13
Jeromos szept. 30
[oachirn marc. 20
Jób szept. 27
Johanna dec. 15
Jolilll nov. 20
Jónás nov. 12
Jonathán
máJUS 11 . 1
József íebr. 4, rnárc .. 9
aug: 27, szept. 18
judit JuL 30. dec. lú
Juha,. JulI~na febr. 16,
m~Jus 22.
Julian J~nuar 9
Iusztin JUJllUS 16
[usztina
szei.t. 16
'iaJ.etan
ápr. 22
Kalliszt okt. 14
Kálmán okt. 13
Kamil, Kamilla dec. 28
Kanut jan. 19
Károly jan ZS ri-v 4
Karolin febr.
Katalm lebr. 13, ápr.
30 nov 25
Kázr;,ér n;árc. 4
Kelemen nov. 23
Keresztély
ápr. 3
Kiára aug. 12
KIementina
nov. 14
Klcofás szept. 25
Klotild junius 3
Kocsard ápr. 19
Kolozs okt. 30
Konrád febr. 18
Konstantinlebr.
1, maj. 21
Kornél julius 3
Kornélia rnárc. 3
Kristóf rnárc. 15
Knszti án márc. 13
Krisztina julius 24
Kunigunda
marc, 3
Kunó dec. 10
Kvirin márc. 30
Lajos aug. 19 és 25
Lámpert szept, 17
Laszló jun. 27, aug. 8
Lázár dec. 7
Laura junius 17
Leander febr. 28
Lehel aug. 2
Leó ápr. 11
Leokádia
dec. 9
Leóna, Leontine jan. 4
Lénárd nov. 6
Lenke ápr. 29, jul. 23
Lidia ápr. 8
Lili julius 11
Lipót nov. 15
Livia április ti
Longinus
marc. 15
Lóránt ianuá- 15
Lothár január 27
Lőrinc aug. 10
Luea dec. 13
Lujza. márc. 2
Ludmilla szept. n

2

.

·1

Ludovika
szept. 3
Lukács okt. Hl
Lukrécia julius 9
Makár
január 2
Magda május 27
Magdolna jul. 22, aug. 3
Malvina okt. 1
Manó már c. 21i
Marcell január 9
Marcion április 26
Margit jun. 10, jul. 20
Mária aug. 15 szept
8, december' 8
.
Mária névnapja
szepte nberb. kisasszony
utálll első vasárnap
Mana-Magdolna
JUI. 22
Marianna
nov. 1
Márk Apr. 25, jun. 18,
október
17
Márta Julius 29
Márton nov. 10 és 11
Mártonka
január 30
Máté szcpr. 21
MattI? márc. 14
Matyas február 24
Maxilllus. május 29
Medard jurnus 8
Mclánia január 10
Mcnyhért
aug. 22
Metód jurius 17
Mihály szept. 29
Miklós dec. 6
MIksa okt. 12
Milos nov. 26
Móric szept
22
Mózes máju's 16
Nándor
május 30
Napoleon
május 7
Nárcisz okt 29
N tál
d . 9
a ~ la ee.
Nikáz dec. 14
N~kefor má,rc. J3
Nikodérn sgept. 15
~oé nov: 2.,
Norbert jurnus O
Odó nov. 18
Oktávián
márc. 22
Olga julius 27
Olivér nov. 21
Ölivia lehr. 20, dec. 3
Olimpia márc, 10
Orbán május 25
Orsolya .okt. ?I
g~~~~l~t~II:~S
Ottó már cius ~3

Rezső (Rudolf) ápr, 17.
nov. 7
Rikárd április 3
Róbert június 7
Rókus aug. 16
Róland május 29
Roman lebr. 29, aug. 9
Róza aug. 30
Rozália szept. 4
Rulina julius 10
Salamon
okt. 24
Samu auz 21
Sándor fe"'br. 26, márc. 18
Sára január 19
Sarolta május 19
Sebestyén
január 20
Simeon február J8
Simon jan. 5, okt. 28
Stelania nov. ~8
Szabina okt. 27
Szanísz:ó nov. 13
Szerena jan. 28
Szerénke
szcpt. 14
Szervác május 13
Szeverin január 8
Szeverian
február 21
Szidonia junius I
Szi'árd április 22
Szilvér junius 20
Szilveszter
det. 31
Szinér dec. 12
Szosztén
nov. 28
Szótér április 22
Szörény janu-r 8
Sylvia nov. 26 I
.
~9árc. 7. dec.
Tacián ianuár 12
T
.J .
ádé )anuar
24
Terézia JUI. 8. okt. 15
Tekla sxept. 23
Teobald ju ius I
Teodora
szept. 11
Teofil dec. 20
Tibold julius I
Tibor Apr. 14, aug. II
Timorr április 19
Timotheus
aug. 22
Titusz jan. 4, szept, 18
Tivadar
ápr. 20, nov.·9
Tóbiás junius 13
Tódo •. február 7
Ubul május 17
Ulrik ju.ius 4
Val.é: d~c. 15
Valena. aJJr. 28
V It
I
16
Ottmár nov. Iti
a er ju 1lI~ ~
Ottokár jul, 2, nov. 4 ~a~lda )anuar
Otti ia dec. 13
\ azul JUlllUS
ndön nov. 16
Vendel okt. "
O" zréb
aWI. 14
Vericel szept..
8
Vki
9
Pál jan. 25, marc. "
eroru a ju ~us
[un, 26, 29 és 30
~'~ ]UntUS .1~13
Paskál május 17
I or jannai
.
Pátrik má C. 17
Viktor ..szept.
Paula niárc. 22, jun. 3 Viktória dec. _3
Paulina jun. 22
Vilhelmina ,sze~t.
Péter, Pál [unius 2()
V~:,baldJul'lIs.
25
Péter jan. 31. febr. 22, Vilmos Jan. 10, jun.
ápr 29, máj. 19, aug. ~:~~: ~~~.;
JlIltUS 19
1 okt. 19 dec. 5
'VIO a dec. 19
Petra okt. 3 ..
Virgil nov. 27
Petroneüa
in: JUs 31
Virgi!ia január 31
PIroska. lan. Hl.
PlUS május 5, JUI. II Xavér (Ferenc) dec. 3
Placidia okt. II
Zakariás
szept. 6
Piac Idus okI. ~
Zelma január 23
Polykarp január 26
Zenó dec. 22
Poltxe~a szept. 24
Zenő okt. 29
Pongrac máJUS 12
Zita április 27
Rafael jun. 20, okt. 24 Zoárd dec. 30
Ráhel február 4
Zoltán rnárc. 8, juu, 23
Rainer junius 17
Zsigmond
május 2
Ra'mund
január 7
Zsófia május 15
'<, b ika szept, 2
Zsolt ,ápriliS 10
I~egjna szept
7
Zsuzsánna
február 19
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JI: egyfjá: ;ovendő;e.
Bizony, mi magunktól
nem tudnánk az egyházat fenntartani.
A mi
őse i n k sem a maguk erejéből tartották
meg mostanáig
és az ut óda i n k sem tudnák fenntartani.
Hanem a z tartotta meg edd i g, az hordozza mos t és az fogja megtartani
ezután
is, aki Így szól/ott:
"Ime.
én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig". Amint meg van írva:

Én vagyok

a

jó

pásztor.

"J é z u s K r isz tus t e g nap é s m a
és őrőkké
ugyanaz."
(Zsidókhoz
Írt lev. 13:8.). Ezt pedig egyedül
őróla
lehet
elmondani
és senki
másról ezen a világon.
Mert ugyan hol voltunk mi ezelőtt
ezer esztendővel? És az egyház mégis
fennmaradt nálunk nélkül is. Nyilvánvaló, hogy csak az tarthatta fenn, akiről az ige hirdeti:
tegnap és ma és
őrőkké ugyanaz!
Az egyházat
tehát
nem
mi

tartjuk

fenn.

Mert mi magunkban

nem volnánk
képesek őrdőggel,
tévelygőkkel
és gonosz lelkekkel szembeszál/ani. Ha mirajtunk
mulna, az
egyház már régen elpusztult volna ésmi is vele együtt; lia ott nem állna
val aki más, aki megtartja
az egyházat és minket is.
Mi azért sem tehetünk
semmit,
hogy az egy ház ak kor
is fennmaradjon, amikor mi már nem leszünk.
Hanem majd gondoskodik
róla az.
akiről az ige mondja, hogy "őrőkké
ugyanaz" és hogy ő az "eljővendő."
Igy
vallották
ezt
már
a mi
őseink
is - amint erről a szentÍrás s főkép a zsoltárok tanuskodnak és ami
ut óda i n k nak
is meg
kell
ezt
tapasztal
ni o k. Akkor azután együtt fogjuk
az egész egyházzal
egyetemben
énekelni: "Ha nem az Or az aki
velünk
volt,
amikor
reánk
támadtak
az emberek
... " és:
,,5 e g í ts kim i n ket any o m oru s ágb ó 1, mer t em ber i se g ít·
ség
hiábavaló!"
(124. és 60.
zsolt.)
Kriszt.us
a mi
egyetlen
Urunk
és pásztorunk,
aki tninket drága vérével megváltott.
tartsa meg az ő kicsiny nyáját szent
igéjénél, hogy nővekedjék a kegyelemben, ismeretben és a benne való
hitben. Ugyanő vigasztaljon
és erő··
sítsen minket,
hogy ál/hatatosar
megál/hassunk
a Sátán és világ
minden
kísértése
kőzepette.
Ó
hallgassa
meg
a mi fohászkodásainkat, amelyekkel sóvárogva vár juk
az ő dicsőséges visszajővetelének
álo
dott napját, hogy vége szakadjon már
egyszer az ős ellenség mesterkedésének és felragyogjon
az lsten gyermekeire a szabadság napja, amelyre reménységgel várakozunk.
Mondja erre mindeti igaz lélek, aki
vár j a ami
Uru nkm
eg jel e n és ft: ámen, ámen.

D. Luther Márton.
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Evangélikus egyházunk szeretetintézményei.
Az igazi hit mindíg .szeretetbeu munkés., s az irgalmasság jócselekedeteinek gyümölcseiben
bizonyítja
meg magát. Nagyon igaza volt Luthernek, mikor a szentírás alapján azt tanította,
hogy nem a jócselekedeten
kelI kezdeni a dolgot, hanem a hiten. Aminthogy nem a gyümölcs van előbb,
hanem a fa. A száraz" romlott, vagy vad fát csendörszuronyeem
kényszerítheti arra, hogy nemes, jó gyümölcsöt teremjen. Ha viszont jó a fa, kényszerítés nélkül, - magától
is terem. A hitetlen embernek hiába tanácsolják vagy parancsolják:
képtelen jót cselekedni. Legfeljebb
önzésből, látszatra. A hívő ember pedig nem is tud mást tenni csak jót, önként, hálából.
Innét van, hogy a legtöbb és leghatalmasabb
szeretetintézményt
az a
lutheri evangélikus
egyház létesítette, 'amelyet
bizonyos
oldalról
(azzal
szoktak vádolni, hogy csak a hitet hangsúlyozza,
a jócselekedetet
pedig
elhanyagolja.
Igen, mert akinek igazi hite van, az minden külön parancs
nélkül, ugyis jót cselekszik.
Evangélikus
egyházunk
szeretetintézményei
nem parancsszóra
sziiletek, nem az agy eszelte ki, nem a felesleges pénz hozta létre őket, hanem
természetes gyümölcsként
fakadtak' egyházuIik hit-fáján.
Jer kedves olvasó!, az Isten iránti
hála alázatos büszkeségéveI jár juk
végig az irgalmasság
azon hajlékait,
amelyeket az igében fogant evangélikus hit hazai talajon
sarjasztott!!
'

a

balassagyarmati -szeretetház.

Két nemes lélek, összefonódva
á'z
irgalmas szeretet oltáránál, két fenkölt gondolkodású
főúri sarj, két egymást sírig szerető hűséges testvér:
tótprónai és blatniczai báró Prónay
Róza és tótprónai és blatniczai Ptónay
lrma alapították
az Urnak 1931. esztendejében.
Fejedelmi
bőkezűséggel
vetették
meg a "Balassagyarmati
Evangélikus
Szeretetház" - nak alapjait, mely tőke erejénél fogva nemcsak a balassagyarmati
egyháznak, de
egyetemes egyházunknak is egyik legszebb intézménye. - Alapítása méltó
volt a nagymultú Prónay család nemes hagyományaihoz,
amely család
évszázadokon át védője s meggyőző:
déses követője
vol t egyházunknak.
Mint báró Prónay Dezső érdemekben
gazdag, volt egyetemes felügyelőnk
édes testvérei, az acsai kastélyban oly
lelki-kőrt alkottak, mint egykor "Bethániában" volt, ahová az úr Jézus
gyakran ellátogatott
s jelenléte megszentelte és nemes áldozatkészségre
hajlította a szíveket. A két bárónőt
az Isten nem ajándékozta
meg családdal, egész életüket a szegények ísta-

polására szentelték oda, egész életük
céljának megvalósítását látták a "Szeretetház" létesítésében.
Ezért voltak
oly nemesek, ezért voltak oly áldozatkészek, ezért voltak oly bőkezűek.
Az ősi Pronay-birtoknak
reájuk eső
részéből - egy budapesti telek 'kedvező parcellázasa folytán - 230.000,
azaz
kettőszázharmincezer
pengőt
alapitványképen
helyeztek el a balassagyarmati
egyháznál,
hogy annak
kamataiból az ..elhagyott, kereset- és
munkaképtelen
elaggott nők nyerjenek nyáj as családi Otthont. Budapest
helyett azért választották Balassagyarmatot, mert Kardos Gyula Balassagyarmati lelkész 1908 óta gondozója
a kis karancsasági missziónak, ahol a
bárónők ősi birtoka van. A Szerétetházban, melyet egy diakonissza testvér vezet, jelenleg .12 ápolt van. Nemes lelkületre vall az alapítólevélnek
az a ténye, hogy bár elsősorban evangélikusok veendők fel, mégis megnyitja kapuit
felekezeti
különbség
nélkül más vallásuaknak is. A Szeretetház, melynek képét dtt mutatjuk be,
be van népesítve, felvételre elsősorban balassagyarmatiak
jelentkezhetnek, azután nógrádmegyeiek
és pest-
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mcgyeiek. Hatósága
a balassagyarmati
lelkész vezetése
alatt működő
"Szeretetházi
Bizottság",
mely hivatva van
a felvétel
fölött
dönteni.
A rendes,
tiszta
szobák,
jó polgári
élelmezés
mellett
nagy súlyt helyeznek
a Szerétetházban
az ápoltak
vallásos
lelki
életére.
Reggel és este áhitatok
van-

A ba/assagyarmati

szeretetház

az ácsai c>si sirboltban
s alusszák CS~t1des álmukat. Kihült tetemük fölött ott
ég, mint szelid gyertyafény:
a szeretet,
sok hálás szívnek a kegyelete
és könynye. Legyen áldás egyházunk
e szép
intézményén,
mely egy név jegyében
létesült.
él és hat s ez a név: Jézus!
Kardos Gyula.

és

egyik

97 éves

ápo/tja.

nak,
melyeket
a diakonissza
vezet.
ft békéscsabai Bethánia.
Vasárnaponként
pedig a lakók a tempA békéscsabai
szerétetintézmények
lomi-gyülekezeti
istentiszteleten
veszkeletkezésének
története
tulajdonké
nek részt. Az alapítvány
nemes szánpen a mul t század negyvenes
éveibe
déka abból is kitűnik, hogy az ápol tak
nyúlik vissza. Egyedül
álló jelenség,
'nemcsak életükben
részesülnek
szeregondolt
matetteljes
bánásmódban,
hanem az ala- . hogy már ilyen korán
gyarhoni
evangélikus
egyházaink
köpítvány
jövedelméből
a temetés költzül valamelyik evangélikus
kérház alaség ei is biztositva
vannak. A két fenpítására.
A békéscsabai
jelenlegi
közkölt lelkű alapító:
báró Pronay
Róza
korház kezdeményezője
az evangéliés Irma ma már nincsenek
az élők soegyház
volt. Ez az intézmény
rában/ ott nyugosznak
egymás mellett . kus

~§

thlntahQgy az összes iskolák is, kezdetben evangélikus alapítványok voltak
Később a: korház is községi kezelésbe
ment át. Hosszú időn át azután nem
volt a békéscsabai egyháznak semmilyen szeretetintézménye.
Vallásos népünk aránylag jólétben élt, a munkanélküliség ismeretlen volt. Szokásban
volt a szegényekről gondo kodni, de
nem intézményesen, hanem ki-ki "allásos lelkületének
sugalata
szerint.
Minden jómódú háznak megvolt a
maga szegénye vagy szegényei akikről- gondoskodott.
Árvákról leginkább

I árVá gyermek rty~d gbhddzást-,

majd
21. Az első tíz év végén 1933-ban már
68 árva nyert árvaházunkban
gondozást. 1931-ben létesült a Bethánia diakonisszaképzőintézet
és az aggokháza
Az aggokházában
jelenleg 28 gondozott van. 1934-ben megnyilt leányinternátusunk
14 leány növendékkel.
Szeretetintézményeinkben
nemcsak
testiellátásáról
gondoskodunk
azok,
nak, akiket Isten gondviselése reánk
bíz, hanem lelki szükségletéről
is,
Intézményeinkben
diakonisszák látják
.el a _szolgálatot.
Diakonisszáínkat

A békéscsabai

Bethánia,

úgy történt gondoskodás, hogy már a
szülők elhalálozása alkalmával jelentkeztek olyan keresztyén érzésű emberek, akik hajlandók voltak az árván
maradt gyermekeket magukhoz venni.
Ez a csa:ládias kor azonban meg szünt.
Ez tette szükségessé az egyházi vezetőségnek azt a törekvését, hogya reformáció négyszázados
évfordulóján
árvaház létesítését vegye tervbe. Meg
is indult a gyűjtés, amely rövid idő
alatt 76.000 koronát eredményezett.
A világháború utolsó évének a zavarai nem engedték meg, hogya tervbevett .árvaház meg is épüljön, így az
összegyűjtött
pénz hamarosan
elértéktelenedett.
Csak 1923-ban nyil hatott meg a csabai árvaház, eleinte eg észen egyszerű viszonyok között 8 kis

árvával.

A következö

iévben már

részben itthon, részben Németországban és pedig Breszlauban képeztetjuk
ki. Diakonisszajelöltjeink
négy évig
vannak Németországban.
Németországi kiképeztetésük
után itthon foly tatják szolgálatukat.
Szeretetintézrrrényeinknek
,keletkezése Isten csodálatos segítségének a
bizonysága. Azok a, gyermekek ah
ket Krisztustól vett alázattal ápolnak
és gondoznak
intézményeinkben
és
azok a betegek, akiket ápolnak dia-kenisszatestvéreink
a kórházban, velünk együtt dicsérik Istent, hogy szent
Fiában
megtanított
minket
arra,
hogy Ö előbb szeretett
minket és
azért tudunk mi ernberek is hálás szívvel az Ö nevében szeretetmunkát
végezni..
14 I
Dr. Szeberényi Gusztáv.
3
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ft -békéscsabai szeretetház.
, A békéscsabai Szeretetház az Evangélikus Nőegyesület
tulajdona.
Az
egyesület a reformáció 400 éves jubileuma nyomán dr. Rell Lajos gimnáziumi igazgató, Uhrin 'Károly elemi
és ipariskolai igazgató és néhai Vidovszky Kálmán girnru vallástanár
indítványára
1917 decemberében alakul t. Vezetőjének
egyhangú Ieik esedéssel Szeberényi Lajosné
főesperesnét választották meg, aki hivatásának
teljes tudatában, erős kézzel tartotta'
össze az evangélikus asszonyokat.

A

békéscsabai

kinek helyébe a közben Pest várrnégyéből idekerült Jakabfi Györgynér
választotta meg.
Néhány esztendő elfásultságából
a
bibliciórák és az 'egyesületi
otthon
utáni vágy rázta fel újból a tagokat.
Házunk nem lévén,
az evangélikus
leánygimnázium
egyik tantermében,
dr. Rell Lajos f'ötanácsos,
igazgató
engedelmével jöttünk össze. A buzgó
munkások vágyódása keltette fel azt
a lelkesedést, amely egy akarattal, párosul va megértő j ó szívek segítségével egy év alatt összegyűj tötte azt a
tizennyolcezer pengőt, mely lehetővé

nöegyesü!et

szeretetháza.

I tette a Szeretetház megalkotását. EbAz egyesület célja: jótékonykodás,
ben van az egyesület otthona. Tisztán
a 'társadalom
tömörítése, az evangéliomi öntudat ébrentartása
és mélyíközadakozásból
háztartást
is vezetünk s így lehetővé vált, hogy tizentése. Az egyesületnek alapító és renklvül elszegényedett,
des tagjai vannak, választmánya
pe- négy, önhibáján
jobb napokat' látott, idős nőt a lakádig mind a mai napig hűséggel intézi
son kívül, teljes ellátásban is részesítügyeit. Az első évek gyönyörű eredhetünk.
ménnyel zárult közgyűlései sok sikerEgyesületi
otthonunk
termében
ről tanuskodnak, míg politikai váltotartjuk
evangelizáló
előadásainkat,
zások, a nyugalmat zavaró közhangúhavonta
gyűléseinket,
összejövetelat és sok más tényező ólomsúlyként
nehezedtek a lelkekre. Trianon gyá- I leinket, hetenkint bibliaóránkat, előre
meg nem határozott időközökben, 50
szos békéje még jobban ránehezedett
a tagokra.
Mind ezen körülrnények
filléres alapon tea-, kávé-,
fagyi altdélutánjainkat
s vacsoráinkat,
memegbénították
az egyesület
munkáját.
lyeknek jövedelme a Szeretetház lakóinak eltartását szolgálja, az ezek1925-ben az egyesület
kénytelen
pedig állandó
volt elfogadni gyászát megadással vi- kel való foglalkozás
éríntkezésre
ád alkalmat,
selö, szeretett elnökének
lemondását,

Széi'etéthazunkbaft

§§

f·

van a Leány-

egyesületnek is az otthona,
pompás
könyvtárral
és tenniszpályával.
Tagjaink száma 400. Nőegyesületünk és Szeretetházunk mult évi pénztári forgalma bevételben 4861 P, kiadásban 3850 pot tett ki.
Istenben vetett bizodalmunkon
kivül, az egymás iránt való szeretet,
egymás megbecsülése, a jószívű adakozóknak példás magatartása
ontja
azon áldásokat, melyeknek sugarában
felenged a -mindennapi gondoktól elfáradt lélek és siet a jótékonyság

A magyar

zászlaja alá a szeretet gyakorlására.
Valóban elmondhatjuk:
intézményünk
is Jézus egyik csodája napjainkban.
Jakabfj

Györgyné.

I "magyar Béthel".
Igy nevezte el néhai dr. Szlávik
Mátyás volt eperjesi dékánom a Ha-.
rangszóba Írt utolsó Cikkében belmissziói otthonomat,
amit a jó Isten
segítségével epileptikusok
és egyéb
testi és szelJemi fogyatékosok
részére
Budakeszin
létesíthettem:
Szeretett
dékánom többször kilátogatott
Rákosszentmihályról az erdő szélén álló

otthonomba s meleg érdeklödéssel fi-

gye! te annak a kis mustárrnágnak
növekedését, amit Isten Lelkének indítására . 1930-ban hazai talajba ültethettem négy epileptikus
felkarolásával.
Az első négy ápolthoz az évek során több és több ilyen szánandó emberpalánta jött. A nyolc helyiségből
álJó szép, kertes" bérelt ház melJé,
nemsokára egy második, majd egy
harmadik s 1937 őszén egy negyedik
épületet kelJett kibérel ni, mert ápoltjaink száma, kiket nemek szerint különítünk el, közel ' 40-re szaporodott.
A halJ ei egyetemen dr. Bernhauser

Béthel.

1906-ban felhívta figyelmemet Bodelschwingh lelkésznek
Bielefeld melletti "Béthel" nevű belrnissziói
intézményére, hol lelkészjelölteknek
szívesen nyujtanak
alkalmat arra, hogy
kék munkakötényben,
vödörrel, meg
suroló 'kefével felszerelve, szobasurolás, ágyazás, testi és szellemi fogyatékosok fürösztése, etetése s ápolása
által gyakorolják
magukat a felebaráti szeretetben,
az alázatos szolgálatban s a mások terhének hordozásában.
Elmentem Béthelbe. Ott akkoriban
3000 epileptikust és fogyatékost gondoztak önkéntes adományokból
épített 300 épületben. A gyakorlati ke-

3'" '

g6
resztyénségnek

e kőzpőntj

ában rabul

ejtett a belmisszió. Az ott tapasztaltak hatása alatt nyertem azt a belső
elhivatottságot,
hogy lelkészi működésemet a hazai epileptikusok, testi és
szellemi fogyatékosok
szolgálatába
állítsam.
Isten
segítségében bízva kezdtem
ezt a nehéz, úttörő, hézagpótló mun-

A

magyar

Béthel

ápoltjainak

egyik

kát, melybe feleségem és gyermekeim
is belekapcsolódtak.
Igen nehéz volt
a kezdet. De Isten velünk volt! Bízva
bíztam, hogy az az Isten, aki Bodelschwingh által ma 5000 fogyatékosnak ad hajlékot és kenyeret, az az
Isten Magyarországon
is, egy bár nagyon gyarló, de neki szolgálni akaró
gyermeke által szintén tud az Ö megvetettjeinek
hajlékot és kenyeret adni. Adott már nyolc éven át és adni
fog mindaddig, míg bízó imádsággal,
verejtékező
munkával, Krisztus keresztjének
hordozásával
igyekezünk
Isten országának javát szolgálni.
Ápolt jainkat, szernélyzetürrket,
ingyengondozottjainkat
s családtagjainkat beleszámítva, naponta 45 ember
számára teríti Isten az asztalt. Legújabban
gyógypedagógiai
vezetés
alatt működő nevelő és oktató tagozata is van otthonunknak,
ahol a kevésbbé súlyos fogyatékosságban
szenvedő, ideges és nehezen nevelhető
gyermekeket
szabadlevegős
nevelőoktatási eljárással igyekezünk a szü-

lők vigászára
használható
honpolgárokká nevelni.
Három éves kortól, felekezetre vala
különbség nélkül felkarolunk: epileptikusokat, gyengeelméjűeket,
nyomorékokat, nehezen nevelhetöket,
idegbetegeket, elaggottakat.
Jelenleg egy
4 éves, vak-néma-béna-idióta
kis lány
a legfiatalabb ápoltunk, akit cuclival
táplálunk s a legöregebb
egy 84 éves kedves matrona. Van 13 leány és 25 fiú.
Favágással, gyujtós készítéssel, vízhordással.
krumplihámozással,
takarítással,
surolással,
ágyazással stbvel foglalkoztatjuk
őket.
Több mint 400 kérte otthonomba
való felvételét.
Volt apa, aki vidékről hátizsákban hozta súlyos Icgyatékos gyermekét. Adja
Isten, hogy a több mint
10.000 fogyatékosból,
aki
hazánkban szakszerű gondozás nélkül él, a "Magyar
csoportja,
Béthel"
még
sokaknak
tudj on szerétettelj es családi otthont nyujtani.
.

a

Wallrabenstein

lakab.

Fébé Diakonissza Egyesület.

A Fébé Evangélikus
Diakonissza
Egyesületet,
mint belrnissziói intézményt néhai Pauer lrma diakonissza
főnöknő alapította 1924-ben. Székhelye eredetileg Klotildliget volt, 1936
óta azonban
Pesthidegkút-Remetekertváros.
Működési területe egész
Magyarország.
Ügyeit az elnökség:
az új Egyházi Törvények értelmében
1938-ban megszervezett
önálló egyesületi lelkészi állást betöltő vezető lelkész és a diakonissza főnöknő, illetve
ennek helyettese, továbbá a választmány és a közgyűlés intézi. Felügyeleti hatósága közvetlenül az evangélikus egyházi főhatóság, végső fokon a
belügyminiszter.
Önálló lelkészi hivatala Budapesten van (XII., Hidegkúti
út 123a.). .
A Fébé munkája sokféle és sokfelé folyik. Ezidöszerint:
aj Önálló
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mely az egyesületnek központi intézménye, ahol munkásai, a diakonisszák
és diakonusok
kiképzést nyernek és

egyesületi munkát végez a diakeniszsza anyaházon kívül 12 egyesületi állomáson (Budapesten 11 munkahelyen

A Fébé bölcsője.

és 11 vidéki állomáson).
különféle intézményeket,

b) Fenntart
éspedig ti-

A Fébé legújabb

intézménye,

zenegyféle,
számsze'rintÍ4
intézményt, melyek a következők: 1. Diakonissza -Intézet Rernetekertvárosban,

I

ahol az otthonuk van. 2. Két' üdülő
otthon
Budapest-Hűvösvölgyben
és

a bonyhádi

gyermekotthon.

Klotildligeten (Béthel-telep). 3. Leányinternátus külön-külön
közép- és főiskolás leányok részére Budapesten, a
/
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magyarhoni
evangélikus
lelkészek . lekezet! diakonissza és diakonus szelnyugdijintézeténeki
a házában. 4. Ke- gálatot teljésít 26 gyülekezetben, ezek
resztyén Otthon a' leányinternátussal
közül 4 gyülekezetben
a szolgálat
kapcsolatban,
ugyanott.
5. Leányármagyar norma szerinti szegénygonvaház Pihenő-pusztán
(Csanád vm.),
dozással kapcsolatos.
d) Két város
egy a Fébéhez tartozó kedves család
szolgálatában
szegénygondozási
és
betegápolási
munkát végez.
földbirtokán,
nyolc osztályú
elemi I kórházi
e) Gimnáziumi internátusban betegeket
ápol, ruha raktárt és
konyhát vezet.
Az ezen
munkahelyeken
teljesített
szolgálat:
istentisztelet; áhítat; bibliaóra
külön-kűlön
felnőtteknek,
leányoknak,
diákleányoknak,
cselédleányoknak,
javítósleányoknak,
asszonyoknak, bukott nők. nek, fogoly nőknek,
menhelyi
anyáknak,
menhelyi gyermekeknek, férfiaknak,
fiúdiákok nak férfi foglyoknak stb.; imaóra;
meseóra; vasárnapi iskola; hittanóra; énekés karénekóra; varróés kézimunkaóra;
konferencia;
vallásos
ünnepély;
szerétetvendégség; népművelődési előadás; napközi otthon vezetése;
ovóda vezetése; szeretetotthon
vezetése;
közkórházi és magánbetegápolás; gyülekezeti, városi, magyar
A pesti magyar egyház szeretetházának ud~·ara.
norma
szerinti szegénygondozás;
csenépiskolával egybekötve. 6. Fiúárvalédelhelyezés; gyermeknyaraltatás
stb.
.ház Rákoskeresztúron.
7. GyermekMindezen munkával az a célja a
otthon Bonyhádon, elsősorban a tolF ébének, hogy "hitéletet ébresszen és
na-baranya-somogyi
evangélikus egymélyítsen
és könyörülő
szeretetet'
házmegye kisebb-nagyobb
elhagyott
gyakoroljon".
A Fébé (Róm. 16, 1.)
gyermekei számára. 8. "Élim"-otthon
szeretné nevének megfelelően (Fébé
nyomorék
leánygyermekek
részére
azt jelenti: ragyogó) Isten művét és
Nyíregyházán.
9. Szeretet-otthon
el- dicsőségét megláttatni (Zsolt. 90, 16.)
aggott
nők részére Klotildligeten.
és így Istent és Isten embereit szol10. Három könyv- és papírkereskedés
gálni. A Fébének az elmult másfél évBudapesten,
Albertin
és Nyíregyhátized alatt sok nehézségben, de ennek
zán. ll. Nyomda Budapesten. c) Gyü- ellenére és éppen ezáltal is sok igazi
I
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áldá ban volt része és megtanult bízni az Úr ígéretében: "...
Teveled is
veled leszek; el nem hagylak téged,
sem el nem maradok tőled. Légy bá' eros.
"1 . . ."(,ll'ozs.
'
1, 5-. 6)
t or es
;

Zulauf

Henrik.

ft pesti ~agyar egyház szeretetháza.

szerétetház

ügyeit a pesti magyar
egyház kűlön bizottsága intézi,' tagjai
között a segítésben soha el nem fáradó Dr. Ráff'ay
Sándorné püspökasszony, aki, a ház lakóinak megkülönböztetett figyelmet szentel. Lakóit
lelkileg is gondozzuk. Nekik tartott
bibliaórákon hivogat juk a megfáradtak és megterheltek
pásztorához,
az
Úr Jézus Krisztushoz. Amikor ilyenkor
fölszáll az ének és az imádság a magasságba, odafenn bizonyára örül Kakas Lidia lelke.
Magócs Károly.

Csodálatosak az Isten útai. Az egyik
budapesti kórházban
betegágyon fekszik egy evangélikus asszony. Elszálltak fölötte az évek. Tudja jól, hogy
mennie kell, de
elkészülve akar
menni az utolsó nagy útra. Egy fiatal segédlelkész
ül az ágya mellett. Beszélgetnek.
Földi dolg-okról,
emberi
sorsról,
halálról,
örök életről. Nehéz kérdésekről: mi marad utánunk,
ha elmegyünk innen s -rni
vár reánk a túlsó parton.
Az asszony, Kakas Lidia, a
beszélgetés végén fölajánlja, hogyakórháztól
nem
messze fekvő Balassa-u. 9.
szám alatti emeletes házát
végrendeletileg
a
pesti
evangélikus
magyar egyházra hagyj a azzal: haszA győri szeretetház és Gusztáv Adolf Otthon.
nálja fel valamilyen nemes
emberbaráti célra. Az egy_O
ház hálásan fogadta az adományt és
D györi diakonissza anyaház.
a házat szeretetháznak
rendezte be.
A győri evangélikus egyházközség
Ogy gondolta, akkor jár el leghívebszületésének
négyben az adományozó szellemében, ha 'Luther Márton
azoknak a megviselt, megfáradt, egyeszázados évfordulója alkalmából Karsay Sándor püspök indítványára 1883dülmaradt, minden támaszt nélkülöző
idős "asszony- testvéreinknek
biztosít
ban szegény- és árvaintézetet
alapímeleg otthont,
akiket különben
re- tott. Az intézetet az egyházközség
Belrnissziói
Egyesületének indítványáménytelenül elnyelne a főváros nagy
szegénysége ésnyómorúsága.
Azóta
ra 1910- től diakonisszák vezetik. Az
immár 22 esztendeje szolgálja ezt az intézménybe a pozsonyi diakonisszaIsten által megáldott nemes célt. Jeanyaház küldött diakonisszakat.
Bálenleg 32 lakója van, akik a szobák
lint Mihály 60.000 koronás
adománagyságához
képest
egyedül, vagy
nyából és az. egyházközség
hiveinek
többedmagukkal laknak. Szerény éleI- gyüjtéséből
1912-ben mai hajlékába
mezésüket aSzékesfőváros
szegényköltözött az intézet és felvette a szegondozása szolgáltatja. Lakást kapott
retetház nevet. Ekkor már Pálmai Laaz egyház jóvol tából a szeretetházban
jos esperes állott a munka élén. Ek2 többgyermekes
papi özvegy, akik- kor nyilt meg a leányinternátus
is. A
nek gyermeknevel tetési gondj án így világháborúban
a szeretetház nélküigyekszik könnyíteni
az egyház. A I lözhető részeit hadikórházzá alakítotö
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tak át. A világháború utáni összeomlás a szerétetházat
is erős próbára
tette. 1919-ben élelmiszerhiány
miatt
be kellett
zárni a leányinternátust,
majd a kommunizmus alatt az árvaházat is. Az épületet lefoglalta a lakáshivatal. 1925-ben tudta csupán újra megnyitni az egyházközség szeretetintézményeit,
akkor azonban Pozsony megszállott területre esett már
s így a diakonisszakérdést
úgy oldotta
meg az egyházközség, hogy Pozsonyból elkért diakonisszákkal külön diakonisszaképző
intézetet
alapított, I

.f-börcsi

Pálmai

Lajos

árvaház,

melynek élére Pálmai Lajos esperes
került igazgatói és Huber Etel diakonissza előbb vezetőnővéri,
maj d főMknői minőségben.
Pálmai Lajost"
nyugalomba vonulása után Túróczy
Zoltán lelkész váltotta fel. Az 1933.
évi jubiláris esztendő új alkotást hozott.. Megépült a szeretetház kibővítése, 'a Gusztáv Adolf Otthon, hogy
elfáradt emberek életalkonyat bearanyozza. Az egyre jobban kiépülő diakonisszarnunka
azután
szükségessé
tette, hogy 1937-ben a női diakonia
újjáéledésének
évszázados jubileuma
alkalmából
az egyházközség
minden
szeretetintézményét
egyesítette
s az
egyesítettintézmény
lett a győri
evangélikus egyházközség
diakoniszsza-anyaháza.
1938-ban már újra szük lett az épület, Erre Börcsön megépítette
az
anyaház -új - árvaházát,
melyet _első

igazgatójának
nevéről Pálmai Lajos
árvaháznak nevezett el.
Ez alatt az ötvenöt év alatt a kis
mustárinagból
terebélyes fa lett. Az
anyaház ma fenntart árvaházat, leányinternátust,
háztartási
iskolát, szegényotthont,
penziót és diakonisszaképzőt. Ezenkívül diakonisszái szerteszét az országban végeznek gyülekezeti, szegénygondozó,
evangélizáló és
betegápoló szolgálatot. Győrön kívül
Börcsön, Sopronban, Téten, Szombathelyen,
Bakonyszornbathelyen,
Péesett, Kőszegen,
Sornogydöröcskén,
.
Orosházán,
Debrecenben,
.-_.~-- ~
Miskolcon és Vésén dolgoznak diakonisszái.
A munka jelenlegi számadatai: A diakonisszák száma 38, az árváké
29, háztartási növendék 5, a leányinternátusban
24, a szegényotthon
lakóinak
száma 8, a Gusztáv Adolf Otthoné 13, a diakonisszaképző intézetben van 3 növendék. A tanév folyamán kb.
100 szegény gyermek kap
ebédet a szeretetházban
a
Belmissziói Egyesület jóvoltából.
Dióhéjba fogott
száraz
történet,
- rideg
számok
ezek. Mi azonban, kik benne élünk,
napról-napra
nagyobb csodálkozással
szemléljük: "Az Úr csodásan működik!"
Tút áczy Zoltán.

Az evangélikus papnék onhona.

I

Az Evangélikus
Papnék Országos
Szövetsége, amint megalakult, azonnal célul tűzte maga elé egy Otthonnak a megvalósítását,
amelyben az
özvegy papnék egymás társaságában,
a papi-hajlékole légkörét megteremtve, második otthonukra
lelnek.
- Az Evangélikus
Papnék Országos
Szövetsége
életképességét bebizonyította azzal, hogy nem állt meg a célkitűzésnél,
hanem azonnal munkához
látott, _s két éven belül összegyűjtötte, adta s egybe-imádkozta
azt a
szükséges
pár ezer pengőt, amelyen
megvásárolhatta
Kistarcsán
(Buda--
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pest mellett) a mai Papnék Otthonát.
Szövetségünk
négy püspökné-elnökének, első lelkes főtitkárának
odaadó rnunkája, tettekre
serkentő
jó
példája; magával ragadta
az egész
csonka-haza evangélikus papnéit. 'A
szerétet és áldozatkészség eme neme"
versenyének
eredményeképen
1931
őszén megkapó ünnepség keretében
avatták és adták át püspökeink
az
Otthont rendeltetésének.
Az Otthonban 18 lakó- és két für
dőszoba van. 4 lakószoba földszinten,

bizottság elnökéhez: Blatniczky Pálné, Cinkote (Pest m.) juttatni. Amenynyiben papné lakók nem töltik meg
az Otthont, más evangélikus nőket
is felveszünk. Jelenleg van üresedés,
amelyre a felvételt kérni lehet. Felvételi díjak a következök:
Papnéknak
havi 65-75 pengő, másnak havi 80100 pengő, a szobák nagysága és fekvése szerint.
Az Otthon a nyári hónapokon üdülés céljaira is igénybe vehető. Nagyon
alkalmassá teszi erre kitünő pormen-

A papnék otthona.

II az emeleten s 3 a manzardon. Ezetes levegője, zajtalan, csendes fekvése
ken kívül a földszinten van az iroda,
és elsőrendű konyhája. Nyaralók két
az Otthont vezető özvegy papné (a hétnél rövidebb időre a következő dímegnyitás óta a mai napig özv. Ré- jakat fizetik: papnék 3 pengő, mávész Sándorné) szobája,
valamint a sok 4 pengő. Két hétnél hosszabb
társalgó és az imaterem. Az alagsoridőre: papnék 2.50 pengő, mások 3.50
ban van a konyha, éléskamra; cselédpengőt. Tíz évnél fiatalább gyermekek
szoba, mosókonyha,
f űtőház,
s két j ennek a díj nak a felét fizetik.
nagy, kamra a t~li tüzelő számára .. A
Állandó lakói az Otthonnak a ,~aját
szobak parkettazva
vannak s közbútoraikkal bútorozzák be szobáikat.
~o~ti fűtés adja a meleget az egész
Az étkezés egyöntetű, nem étlapszeepuletben.
rint, - de a legnagyobb figyelemmel
Az Otthon ügyeit külön Otthonés ízléssel készült jó ételek kerülnek
bizottság intézi, melynek elnöke az az asztalra.
Eposz évi közgyűlésén
beszámol laz
A kistarcsai Papnék Otthona 7 éves
Otthon-ügyekről.
Ei a bizottság hamultjával sok áldást jelentett azoktároz az Otthonba való felvételről is. nak, akik a csendes falak közt nyuLegcélszerűbb az Otthonba való fel- galmat, kényelmet, békességet leltek.
vétel iránti kérvényeket az Otthonde azoknak is, akik a kistarcsai szór-

ványegyházban
lékhoz jutottak,

ben} ahol nem kell érezniök a szórványban élő lelkek árvaságát,
mert a
hivek közösség ében áldhatják az Urat.
Áldjuk mi is: magyar. evangélikus
papnék,
hog-y 'egybegyűjtött
bennünket, munkába állított és cselekvő szeretetre indított.
Irányi Kemillné.

az Otthon által haj.
amelyben méltóképen

II nyiregyházi nöegylet
szeretet-onhona.

A kistarcsai

dicsérhetik

termében

papné otthon
nek oltára.

imatermé-

az Istent. Az Otthon imaminden harmadik vasárnap

A nyiregyházi

istentiszteletet
tart a cinkotai lelkész,
akinek a gondozása alá tartozik. Nagy
ünnepeken
mindenkor
urvacsorával
is' élhetnek a hivek a közös imaterern-

Ez az intézmény még csak kicsiny
mustármag, de egy lelkes csapat erős
hittel áldoz és dolgozik érte és sok
imádság száll Istenhez, hogy ez az
intézmény a magyar evanzélikus szeretetmunkának
számottevő áldott várává legyen.
1937 júliusában kezdte meg munkáját azzal, hogy 6 munkaképtelen
öreget, akiknek a társadalom
csak
nagyon szűkös és nag-yon ridegen
odavetett könyöradománytad, összegyűjtött egy hajlékban s ott meleg
otthont,
megfelelő rendes táplálást,
gondozást és ápolást adott nékik.
Nemsokára új munkakörrel
bövült
a Szeretet-Otthon
munkája
amikor 6
árva fiút fog-adott be -s nyújtott számukra rneleg. otthont s őket- miriden

szeretetotthon

lakói.

életszükséglettel
ellátta .. Az árvák
száma azóta nyolcra emelkedett.
A Szeretet-Otthon
azonban nemcsak olyanoknak'
adott menedéket,
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étel-ital, ruha és hajlék nélkül
voltak, hanem olyanoknak
is, akiknek. az életfenntartáshoz
szükséges
szerény eszközök rendelkezésre
állottak, de nélkülöztéle
a szeretet melegét. Ilyenek csekély díjért életük végéig élvezik a Szeretet-Otthonban
a
családi közösség
áldásait.
Mindazt a sok munkát, ami ennek
a népes családnak
az ellátásával,
gyermekek
nevelésével
tanításával
öregek gondozásával,
ápolásával s a
háztartás vezetésével,
a konyhakert
megművelésévei
jár, diakonissza kezek végzik.
A nöegylet ugyanis a
Szeretet-Otthon
vezetésére
alkalmaz egy diakonisszát,
rajta kívül azonban még 3
diakonissza is a SzerétetOtthonban
nyer elhelvezést, akik más szolg álati
minőségben vannak Nyiregyházán.
Ahol
ennvi
embernek
szeigálnak s -ennyit adnak.
ott bizony anyagiak ra is szükség van. Ezeket pedig
a nőegylet tagjai minder:
állami és egyházi támogatás nélkül csupán csekély
városi segély igénybevételével teljesen a maguk ereA
jéből önkéntes havi megmegajánlásokból
teremtik elő. Ezenkívül a Szeretet-Otthon
valóban csak
szeretetből
él, abból a szeretetből,
amely a gyülekezet
sok tagját beviszi az otthonba, hogy ·elvigye oda
bármilyen szerény ajándékát. Isten már is megmutatta,
hogy terve
van ezzel az induló intézménnyel,
mert egy istenfélő házaspár:
néhai
Bogár Lajosés
felesége a SzeretetOtthon
árvaháza
részére 3 házból
álló alapítványt
tett, amelyet azonban csak évek mulva tud a Szeretet
Otthon rendeltetésének
megfelelően
felhasználni.
A nyiregyházi nőegylet minden törekvése és imádsága az, hogy a Szeretet-Otthon
mielőbb saját hajlékot
kapjon, hogy a jelenleg házbérre költött tetemes összeget is az evangéliumi szeretetmunka
közvetlen szolgálatára fordíthassa.
A
nyirség
evangélikusságának

szüksége

,van egy virágzó és hatal
mas szeretetintézményre,
de ennek a
drága evangélikus népnek is meg kell
ajándékoznia
az egész magyar eva.igélikus
egyházat
egy ilyen intézménnyel. Hisszük, hogy a mustármagból itt is hatalmas fa növekedik.

akik

Joób OJivér.

II pécsi Baldaul Gusztáv női otthon.
A szeretetintézmény
1931-ben létesült azzal a céllal, hogy összegyűjtse falai közé a gyülekezet egyedülálló
idős nőtagjait és részükre ellátásuk-

pécsi Baldauf-otthon

I

I

egyik

szebéte.

ra csekély díjazásért evangélikus otthont, gondozást
és ápolást biztosítsono Kicsi volt a kezdet. Háromszobás bérelt lakásban
indult meg c:
munk a. Pár hónap alatt azonban
annyira fejlődésnek
indult az intézmény, hogy hatszobás lakásba költözött áto Kibővült az intézmény célja
is. Egyedül álló idős nőkön k ívül vidékről Pécsett tanuló egyetemi hallgatónóket
és középiskolás
leányokat
is fogadott falai közé. Most is ezt a
kettős célt szolgálja:
egyedül álló
urinők otthona és női internátus.
Jelenleg nyolc szobában hat egyedülálló nő és öt középiskolás
leány
gondozását
végzi az Otthon. Otthonunk győri diakonissza vezetése alatt
munkálkodik.
Fenntartó
testülete a
pécsi gyülekezet
Diakoniája
(Nöegylete).
A pécsi gyülekezet nagy reménységekkel tekint a szeretetintézmény
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[övendőjére.
Tervezzük az -intézmény
árvaházzal és szegényházzal való kibővítését.
A gyors megvalósulásnak
sajnos nagy akadálya az anyagi erőtlenség. Bízunk Istenben, Aki elindított és gondviselését állandóan éreztette és érezteti velünk s hisszük,
hogy diadalt ad.

már megint 18 gyülekezeti árva részesülhet evangélikus szellemü családi
nevelésben. Magyar hazánk és egyházunk
munkás,
derék
tagjaivá
igyekszünk
átformálni,
a legtöbbször szinte elképzelhetetlen
lelki- és
testi-nyomorból
kiragadott
gyermekeket. Szolgálatunk Máté 25, 40b. jegyében folyik. Az árvaház eddig 389
Taká István.
gyermeket nevelt fel. Fennállása első
I félszázadában
több tanító-árvaatya
vezetése alatt állott; 1910-től pozsonyi nővérek dolgoztak
benne; 1935
A soproni ősi evangélikus
gyüleanyaház
diakonisszái
kezet a szeretetben munkálkodó
hit- óta a győri
folytatják
nagy
hűséggel
e szent
nek áldott gyümölcseiként
a követ
munkát.
kező
szeretetintézményeket
tartja
fenn:
2. Középiskolai
fiúinternátusa
1932
1. Árvaház.
Nemesszívű jóltevők
óta van gyülekezetünknek.
.Egyszerü

II soproni szerelelinlézmények.

1
A soproni

alapítványaiból
és áldozatkész
hívek
buzgalmából
épült 1859-ben 40,182
pengőforintnyi
költséggel.
Ugyanezév október 19.-én meg is kezdhétte
áldott hivatását 7 árva felvételével.
Szepen
fejlődött.
A világháború
elötti években már átlag 30-32 árva
volt benne. Az általános összeomlás
és elértéktelenedés
egyik legfájdalmasabb áldozata Sopronban az árva
ház volt, olyannyira, hogy pl. 1926ban az egyházközség költségén mindössze 3 árva volt ellátható a népjóléti minisztérium
terhére felvett 14
hadiárva és 17 menhelyi növendék
mellett. Több kedvező mozzanat és a
gyülekezet
áldozatkészsége
azóta
nagyban segített,
úgyhogy' jelenleg

árvaház.

polgári keretben működik
az egykori halászutcai népiskola felszabadult
tantermeiből
s részekből
átalakított
helyiségekben, amelyek szárazak s világosak s az árvaház. teljesen elkülönített emeletes udvari szárnyépületében vannak elhelyezve. Jelenleg 27
diáklakója
van, akik felett egy lel'kész s két nevelő gyakorol
állandó
szigorú tanulmányi felügyeletet s az
I intézeti orvos egészségügyi ellenőrzést. Az elsőrendű és bőséges -élelme; zés, mosás, vasalás ruhaellenörzés,
betegápolás,
az árvaházi diakonisz-szák
kezében
van. Az .internátus
célja: a soproni középf okú iskolák
bármelyikébe járó vidéki tanulöknak
evangélikus
egyház- és- hazaszeretet

szellem éhen . való nevelése.
Lehetőleg
olcsó,
egészséges
és családias
otthont akar nyújtani;
hűségesen
gondoskódván
a lélek és a test szükségletelnek időszerű biztosításáról.
3. Diakonissza-állomása
1895 óta
van Sopronnak.
Két, majd három pozsonyi 'nővér dolgozott
1929-ig. Azóta a győri anyaház
nővérei vették át
ai egyre fokozódó
munkát. A két árvaházi nővéren
kívül .most négy nö. vér szolgál
lelkes
önzetlenséggel
a
gyülekezeti
belmisszió
következő
ágazataiban:
a) betegápolás
és elhagyottak
f'elkarolása,
b) hajadonkoszorúcskában
70 serdülő
leány
foglalkoztatása,
c) 1936 óta evangélikus
leányotthont
tart fenn, amelyben
állást kereső
vidéki
cselédleányoknak
nyújt hajlékot s igyekszik
őketevangélikus
családokhoz
elhelyezni.
A
mult évben 39 leány 290 éjjelt töltött eme ·otthonban,
ct) 1937 óta az
ú. n. városi munkaiskolában
ahol
gyárimunkás
leányok
és asszonyok
nyernek sokféle
hasznos kiképzést
igyekeznek
a kb. 100 evangélikus
látogatót
egyházunk
iránti
hűségben
erősíteni
és vezetni,
e) a legínségesebbek
városrészében,
a Kurucdornbon, állaridó kapcsolatok
ápolásával,
vasárnapi
iskola, vándorkosarak,
stb.
segítségével
törekszünk
a sokfélekép
veszélyeztetett
hívek között
építeni
és tartani
Sion kőfalát.
4. Az 1849-ben alakult testvéregyesü!et célja az egyházközség
tagjait
csekély évi díjért
~
jelenleg
4.80
pengőért
ingyenes
orvosi kezelésben és gyógyszerekben,
elhalálozás
esetén
pedig
tisztességes
elternetésben részesíteni.
Három
rendszeresen
fizetett
orvosa
van
egyesületnek.
Volt idő, hogy 5.000-nél
is több tagot száinlált
soraiban.
Ujabb időben
azonban - kivált az üTI újjászervezése
óta
a taglétszám
tetemesen
apadt, de még' most is van esztendő,
hogy
2,000
pengő
értékben
nyújt
gyógyszert
s 2.250 pengőt
fizet ki
elhunyt tagjai
ingyenes
eltemetésére.
Nagy segítséget
jelent
e zajtalanul
működő
intézmény
szolgálata
mai
nap is.
Henzmenn Károly.
i

az

ft szárvasi Luther-'rvah'z.
1915. december
30.-án hangzott
el
szarvasi
egyházközség
presbitériumában
a világháború
legártatlanabb
áldozatai,
a hadiárvák
egyre
fokozódó
nyomorúságának
hatása
alatt - az az indítvány
s annak nyomán az az egyhangú
határozat,
hogy
az egyház létesítsen
árvaházat
az elhagyatott
gyermekek
megmentésére.
Ez legyen egyben
az egyház
hálaalketása. a reformáció
közelgő 400 éves
jubileumára.
Szrnka
J. Jánost,
az egyház
régi
buzgó presbiterét
és melegszívű
jóltevőjét
annyira
meghatotta
a szép
gondolat,
hogy 15 holdnyi
földje eladási árát, 8400 koronát
adományozott
mindjárt
első
alapítványul
a
meg alkotandó
árvaházra.
Ez ugyan
és még sok más alapitvány
csaknem
semmivé
lett a háború
következtében, de a gondolat
annyira
megejtette már a szíveket, hogy a lelkészek
buzdító,
előkészítő,
gyűjtő
munkája
eredményeként
1917. október
31.-én
.- a reformáció
400. emlékünnepén
.- valóban
meg is kezdte az egyház
az árvák rendszeres
gyámolítását.
Az .egyre
súlyosbodó
gazdasági
viszonyok
közöt nem volt képes még
eredeti
tervét megvalósítani
s az árvák erkölcsi
megmentése
és lelki nevelésére
egyedül
alkalmas
intézeti
otthont,
árvaházat
építeni, illetve berendezni.
Évekig kellett ilyen formában - pénzsegélyekkel
- támogatní
az árvákat.
1921.-ben azonban
kezébe vette a>:
ügyet D. Raffay Sándor püspök s itthon és külf öldön : annyi segélyt
és
adományt,
támogatást
biztosított
az
árvaház részére, hogy már június 19.én megnyitható
volt az árvaház
a
helybeli
evangélikus
gimnázium
tulajdonát
képező
s e célra díjtalanul
rendelkezésre
bocsátott
régi épületben.
Nyolc szegény
kis hadiárva
talált
benne otthont
a megnyitáskor,
amíkor a püspök
úr személyesen
szentelte fel az árvaházat,
Luther nevéről nevezve azt el.
De az árvák száma évről-évre
sza-

porodott.Már

nemcsak

szarvasi

áro
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hanern a2 ország minden vidékéről
származó
elhagyott
szegény
gyermekek
zörgettek
bebocsáttatasért és esedeztek
megmentésért
az
árvaház
ajtajánál.
Azért
Istennek
szent
nevében
hozzáfogott
az egyház egy régi iskolája
telkén, a piactéren egy megfelelő,
új árvaház telépítéséhez.
Szinte
vakmerőségnek
látszott
az
egyháznak
ez az elhatározása
s sokan aggódva
tekintettek
a jövőbe,
amikor az erős hitüek és Istenben bi- I
vák,

egyház

feHigyelC\jének
[elénlétében,
a kerület
főpásztora
mellett legtöbbet Tett és áldozott
az árvaház
érdekében.
Néhány
rövid,
gondtalan
év után
beáll
azonban
a gazdasági
válság.
Pedig már 70 árvát gondoz
az árvaház. 1932 óta kénytelen
azért az árvaházi
bizottság,
mely az 1930-ban
készített
szabályzat
szerint
intézi az
ügyeket,
az árvák
felvételét
korlátozni s részben
internátusi
jelleggel
is felruházni
az árvaházat.
Az állam
aki

A szarvasi Luther-árvaház.

zók 1925. szeptember
27.-én ünnepé
és az egyházi testületek
segélyei
is
elmaradoznak
lassanként.
Ezeknek
Iyesen letették
az alapkövet
s 1926.
március
22.-én meg is indították
az
némi pótlására
bevezeti
az árvaház
a
építés munkáját.
S néha csakugyan
megyei,
gyűjtést
s szerződéses
vi. úgy látszott,
hogy fedezet
hiányában
szonyba
lép a vármegyei
gyermekmenhellyel.
megakad
a munka.
De az Isten csodákat tett. 1927. november
27.-én átAz árvák testi-lelki
.gcndozását
az
első években egy tanító özvegye látta
költözik
az akkor
már 44-re felszaporodott
árva az új épületbe.
Telje- I el. 1932. óta pedig egy lelkész végzi
sen azonban csak 1928-ban készült el. 1. ezt a munkát
erre a hivatásra
szinte
született
hitvesévei
együtt.
Ennek
az évnek
szeptember
30.-án
Jelenleg
53 árvát, ill. szegénygyerszentelte
fel az új központi
iskolával
és az új harangokkal
együtt
felejtmeket
gondoz
az árvaház.
Szeretethetelen
szép ünnepély
keretében
D.
munkája iránt egyre nagyobb az érRaff'ay Sándor püspök, dr. Pesthy Pál deklődés. Akadnak már olyan jóltevői is, akik végrendelkezésüknél
sem
. igazsagügyminiszternek,
a szarvasi
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felejtkeznek

et róla, Az állam a föld-

reform
kapcsán
26 hold szántóföldet
juttatott
az árvaház
nemes céljainak
támogatására.
De
legmeghatóbb
azoknak
a híveknek
az áldozata,
akik egyházi
buzaadójuk
fizetésekor
hoznak
az árvaház
minderrnapi
ke-

nyerere
ls nehány kiló búzát Istentől.
nyert termésükből.
A kegyelmes
jó Isten őrködjék
az
árvaház
elhunyt jóltevőinek
álma, az
élők boldogsága
és az árvaház
kicsiny lakóinak
élete fölött!
Kelló Gusztáv.
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A modern ember.
Elbeszélés.

1.
János
asztalosmester
vegrgmustrálta a koporsót:
no ez is kész mondotta önmagának,
mivel csak egyedüi volt a műhelyben.
Most már meghalhat
valaki,
legalább
akadna
gazdáj a s én is keresnék,
a tisztelendő
-úr is keresne,
na meg az a szegény
kántor
is, arra is ráfér egykis kereset. Igy gondolkozott
János
mester
s tudja Isten meddig fűzte volna még
pogány gondolatait,
de hála Istennek
kopcgtattak
az ajtón. János mégegyszer végignézett
az elkészült
koporsón, majd hangosan
mondta:
szabad.
Az ajtó nyilt s János legnagyobb
örömére
.a tisztelendő
úr lépett
be
rajta. Már azért "örömére"
mert ami
bútor van a tisztelendő
úréknál
annak nagyobb
részét
János
mester
csinálta, s így indokolt
volt az a feltevés,
hogy új munkalkalornra
van
kilátás.
Jónapot
adjon Isten, János mester,
köszönt
a tisztelendő
úr, szokott
nyájas hangján.
Jónapot
tisztelendő
úr, mivel lehetnék szólg álatjára?
Tisztelendő
úrnak mindent
legolcsóban
számítok,
azt hiszern eddig sem volt panasza

a munkámr

a.

Bocsánat
János
mester,
. ha alkalmatlankodásnak
veszi is ezen látogatásomat,
de meg
kell mondanom,
hogy most egészen
másért
kerestem
fel.
Tisztelendő
urat
mindig
szívesen
látom,
csak tessék
helyet
foglalni,
mondta
János barátságos
arccal.
Tisztelendő
úr helyet foglalt,
majd
halkan kezdte:
Mester
uram,
nem
akarom, hogy az ideje kárba vesszen,
tehát azonnal
a dologra
térek. Teg-

nap, mikor
elmentem
a háza előtt,
kihallatszott
az uccára a fürész hangja, tehát tegnap
is dolgozott,
pedig
tegnap
nagypéntek
volt. Nem azért
jöttem,
hogy ezért szemrehányást
tegyek, hanem
megkérem
arra,
hogy
nolnap husvét szent ünnepén
ne dorgozzék,
hanem jöjjön
el a templom! ba,
a feltámadás
ünnepén
ennyit igazán megtehet.
Ne felejtse
el, hogy
van magának
egy nyolc éves kisleánya, mit gondol
az ha édesapját
a
feltámadás
ünnepén
is dolgozni
I~tja.
Már pedig minden gyermek
a SZÜIŐjétől tanullegtöbbet.
Remélem
megtudja ezt érteni.
Igen megértem
mondta
János mester, tisztelendő
úrnak így kell beszélni, mert ebből él. Tisztelendő
úr újszülötteket
keresztel
és halottakat
búcsúztat,
mert az a hivatása,
én bölesőt és koporsót
csinálok,
inert ez
az én hivatásom.
A mai kor ,modern embere tisztába
van azzal, hogy az élet nem más mint
üzlet, az ember vesz és elad, ennyi az
egész. Ha valaki születik
az is üzlet,
ha meghal' az is üzlet valakinek.,
A
vallás? Az is üzlet mégpedig
a legutolsó üzlet, valóságos
csalás, az egyház feltámadást
ígér, hogya
nép fizessen egyházi
adót.
Akisleányom
mindezt
megérti,
mert
már fel vilá. gosítottam,
igazi modern
nőt nevelek belőle.
Tisztelendő
úr megcsóvatta
a fejét
ennyi pogány
beszéd hallatára:
Talán
mégsem
úgy van egészen
mondta,
a
hit az Isten
legdrágább
ajándéka,
amit az emberiségnek
adott.
A hit
megnyugvás,
a hit béke, a hit erő, a
hit boldogság.
A hit kiegyensúlyozza
3Z egyént,
il családot,
a társadalmat,
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Jánös egy darabig csak állt szótlanul, míg végre kitört
belőle a fájdalom: tisztelendőúram
szomorú
hírrel jövök és rríég szornorúbb
szívvel.
Haldoklik
akisleányom
...
Tisztelendő
úr mintha
mit
sem
érezne
szenvedő
felebarátja
fájdalmából, mosolyogva
szólt: Azt hittem
sokkal
nagyobb
a baj, ezért igazán
kár keseregni.
Ha meghal a kisleánya,
maga akkor is szerencsés, mert a ko- '
porsót
megcsinálja
maga,
csak
a
deszka és a Iesték kerül pénzbe.
Ez,
nem olyan nagy veszteség.
János szeméből előtörtek
a könnyek:
Értsen
meg tisztelendő
úr, a leányom
haldoklik, a leányom,
akiért dolgoztam még ünnepnapokon
is - igen a
'leányom
-" negyvenegy
fokos
lázban -szenved
- halálán van ... '
Értem János mester, szólt a tiszteletes úr még' mindig nem mutatva
semmi részvétet.
Ha
egyik.
felebarátja
gyermeke
halna meg, akkor örülne, mert az magának
üzlet, de a maga ,leánya
még
meg sem halt s már siratja a koporsó
árát
Dehát ilyen az üzlet, az ember
egyszer
nyer, másszor
veszt. De mi
ez a kis veszteség
ahhoz képest, amit
mások
halálán
nyert s mi ez a kis
. bánat
ahhoz az örömhöz,
amit mások halála okozott
magának.
II.
János
remegő,
kétségbeesett
hanAz idő ha lassan is de elmúlik
s gon
próbálta
kimagyarázni
magát:
egyszer
mindennek
eljön
az ideje.
Most nem üzleti ügyben jöttem,
most
Egy év telt el azóta, hogy a tisztesokkal
fontosabb ról szeretnék
belendő úr felkereste
János
mestert
s szélni ...
most egy évvel később,
ugyancsak
Tisztelendő
úr csodálkozást
szinhusvét előtt való nap János asztalos
lelve kérdezte:
Hát olyan valami is
mcster
kopogtatott
be a tisztelendő
van a világon,
ami fontosabb
az üzletnél ?
úr ajtaján.
Jó ,napot adjon Isten tisztelendő úrnak, köszönt
János mester,
Most a leányomról
szeretnék
bemegbocsásson,
hogy
alkalmatlankoszélni, a gyermekem
haldoklik ...
Azzal
minden'
modern
embernek
dom.
tisztába
kelJ lennie,
hogy
egyszer
Tisztelendő
úr igyekezett
leplezni
meghalunk,
akár
élőbb,
akár
később,
meglepetését,
amit nem annyira
Jámondta
a tisztelendő
úr.
nos mester
látogatása,
mint inkább
Igaz, zokogott
János,
de én nem
az arcáról
letükröződő
szomorúság
tudok
belenyugodni
abba
a gondo'váltott
ki. Észre vette, hogy a molatba, hogy a kisleányorntól
el kell
dern
gondolkozású
ember
lelkében
szakadnom
örökre.
A vagyonomat
valami változás történt,
vagy ha még
adnám annak, aki megmentené
a leánem is de már folyamatban
van. Monyomat.
solyogva
fogadta:
dehogy
alkalmatJános mester, szólt a tisztelendő
úr
lankodik .söt nagyon örülök a látogamost
már
részvétteljes
hangon,
én.
tásának,
tessék helyet foglalni.
a nemzeteket:
A feltámadás hite pedig ...
Hagyja
csak tisztelendő
úr, szólt
közbe
János
mester,
egy
modern
gondolkozású
ember
a feltámadást
nem hiheti el. Aki ezt elhiszi, az félrevezeti
saját magát. Az hasonlít
ahhoz az emberhez,
aki ha oroszlánnal
találkozik,
el akarja
hitetni magával,
hogy az egy ártatlan
macska,
holott
tudja, hogy oroszlán.
Hiába akarjuk
a meghalást
a feltámadás
hitével
szépíteni,
akkor
is
csak
a földbe
kerülünk,
honnan
nincs visszatérés.
Akire én egyszer
ráleszem
a koporsó
födelet ...
jános mester, szólt közbe a tisztelendő úr szelíden:
az embernek
nemcsak teste van, hanem lelke is.
Mesének
elég szép, akárcsak
a feltámadás,
de azért
a tisztelendő
úr
kedvéért
holnap nem dolgozom
s ha
a tisztelendő
úr megígéri,
hogy holnap husvét
ünnepén
a templomban
nem a feltámadásról
prédikál,
akkor
,-- akkor
én is elmegyek
a templomba.
Tisztelendő
úr csak ennyit
mondott: "Majd még máskor
is eljönne"
és elköszönt.

4lJ
megértern

histen nekern
is van gyermekem, de ha az Isten el'akarja szólítani a gyermekét,
én nem
adhatom vissza, mert én is csak ember vagyok.
Nem is arra akarom kérni, szólt
János, hanem arra, hogy beszélgessen egy kicsit a feltámadásról,
most
úgy szeretném hallgatni.
'
Nagyon szívesen eleget teszek kérésének.
mondta a tisztelendő úr, de
talán nem olyan sürgős, holnap úgy'is a feltámadásról prédikálok a templomba, .mert. husvét ünnepe lesz. '
János .kétségbeesetten fogta meg
,a tisztelendő ~r kezét: Holnapig nem
tudok várnir-nekern
most van szükségern a feltámadás hitére, hogy halálosan beteg', leánykámhoz
megbékült szívvel haza tudjak menni.
;. ~'4I.e

a fájdalmát,
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"A.buborék és a gyöngy beszélget.
Seinéllek gyongyszem lent a mélyben.
Hiába csillogsz értéktudó kevélyen,
tnikot föl hoz egy vakmerő halász.
Fudom a sötétség gyártja szineid
és' hogy folyondár, polip, gyilkolás
nyüzsgő sűrűle aeikét
és telit.
Lásd, én 'áttetsző ruhámban 'úszok
szeszélyes szelek és napos ár fölött.
Pényem-szineim nincsenek, de tudok
úgy látszani, mintha én lennék az örök
fontosság, célok célja és a nagy fölény.
Néha gyermek csinál, néha királyi szeszéty,
de: mindig lenge' játék és kény vagyok
s ~em bánt, ha egy tűszúrástóI elveszek
és 'undorral ejtik ki iaes nevemet:
Majd -búcsúzésul
szemükbe pukkénok.

*
Habtestvérem, bizarr látszat és jó-szerep!
Legyél csak hü derék szülőidhez,
nem irígylem fényes-kalóz életed.
Lát&.d engemet sötét és kín les"
mikbr a iogenés őse útnak indít
s mégis híven gyötröm a mélyet s magamat,
hogy a látszat-szépet, a tengerszintit
túlcsillogjam
egy élet kagylója alatt.'
Én tudom, egykor leszállnak értem
és a búvár, aki lihegve ielviszen,
tudja: a halál kezéből csúszott ki
,és a kín~át őrzi az én szinem.

Bakó József.

Tísitelé'ndtS ur elérkezettnek
látta
az időt és fellapozta aBibliát.
,
Néhány nappal késöbb János a mát
gyógyuló kislánya ágya mellett uH s
valamiről sokat magyarázott. Halkart
beszélt, de a felesége: mégis meghallott annyit: Tanuld meg, leányörrt,
hogy vannak megfizFthetetleh
kincsek is. Az arany is drága, de nincs
olyan drága, hogy ne lehetne megfizetni. Az igazi érték' ott kezdődik,
ahova a pénz értéke már nem ér fel.
Ilyen drága kincs a hitünk. Akinek
szívében hit és szeretet
lakozik, az
nem retten meg még:a haláltól sem.
Odakünt megkendult
az estéli harangszó s bent a szobában apa és leánya ajkáról egyszerre szállt fel az
imádság: Hiszek egy Istenben ...
I
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VANNAf(. ...
Vannak víg ak, akiknek
Szívében dal gyúl, Vannak sírók, kiknek
A szeméböl könny hull! ...
Vannak unatkozók,
És halálra-untak,
S akik az életért
Szenvedni tanultak ...
Vannak dúsgezdegok,
Dériusi kinccsel,
De mégtöbben kiknek
Betevőjük sincsen! .. ,

.\

Vannak, akiknek kedvez
Az élet-szerencse, -.
Sokaknál csak fából
Az ajtó-kilincse ...
Vannak, akik mindig
Aranyon hajóznak, Többen az életnek
Vérükkel adóznak ...

1:

Vannak kétkedők, kik
Semmiben sem hisznek, Vannak, kik szivűkben
Gazdag hitet visznek!
Gazdag vigadozók,
Unalmas kétkedők, Könnyesen éhezők,
Hangtalan vérezők: - Lesz egyszer igazság
Majd az lsten előtt! ...

Hajas Gyula .

•

Az oltári
Leg' '2ebb magyarországi
evangélikus
oltáraink
képeit
hozza
a Harangszó
ezévi
naptára.
Minden evangélikus
ember szeme
szeretettel
és büszkeséggel
simogatja
végig

első oltárokat
kaIn és Ábel emelték az tJ:1'4
nak. Noé első cselekedete
a vízözön után
oltárépítés
volt. Ábrahám,
Jákób,
.Mózes,
Józsue, Sámuel, Izrael népének "nagy férfiai, Isten kiválasztott
emberei,
életük
döntő
fordulópontjain
oltárt
emeltek
Istennek. Izrael népénele Vallásában llagy
szerepet játszott
ai oitár. '
.

.

.

. Az oltárépítés lsten ut slmének ünne.pélyes elismerése. Hódolat
ésleboruló
imádat cselekedete
ez. Akinek oltárt építek, az az én uram: öt imádom,
öt
lern, tőle kérek segítséget
a ·nyoinorÚ't
ságban, néki adok hálát a szabadulásért.
Az oltáron
elégetett
áldozat,
állat
vagy növény - annak a jelképes elisrn~rése, hogy az Úré a föld és annak tet- '
'jessége.
Az a hely, 'ahol állok, a följj,
melyet lábam tapod, szent hely: Isten.
temploma,
mert az övé, kezének
alk6tása, az egész teremtett
világ.

fl- ...

Minden az Istené. Én:is az övé vagyok. Az oltáron szívem kulcsait adom'
át neki. Mindenem, amim csak van, .tőLe
kaptam. Ezért habozás
nélkül
odaadoi<
neki - visszaadok
neki - mindent, ha
. kell, a legkedvesebbet
is. Ábrahám hajlandó a fiát is, Izsákot Istennek feláldozni. Annak .ieleképen, hogy szíve az Istené,
Az áldozattal
tehát nem adni· akartak
Istennek
valamit,
hiszen minden az
Istené, - hanem csak hódolatukat;
irn
datukatakarták
vele kifejezni.
Az oltárf ~
.'.
áldozat
ielképes imádsag, az Isténtől
megszólított
ember alázatos felelete. Igy
áldozott
Noé hálaáldozattal
a vízözönből való megmentetése
után. Isten pedig
ugyancsak
képes jelbeszéddel
felelt al
áldoza tra: aszivárvánnyal.
/

~.t

.
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Békéscsabai templomunk

oltára.

Izrael később elfelejtette
az oltár és
az áldozat igazi jelentését.
Azt gondolta,
ezeket a képeket. Mert hiszen úgy érezzük:
hogy érdeme két szerezhet lsten előtt' az ola templom szíve, közepe: az oltár. Ezért di(árok emelésével és az oltári
áldozattal
megvéséroltietie
lsten ióakaratát.
Adni
szítgetik
olyan
gondoskodó
szeretettel
gyengéd
kezek,
ezért
állunk
meg előtte
ekertek most" már az Istennek.
Mintha
ugyan őnéki szükség e lett volna bármire,
áhítatos szívvel. Oe a lélek áhítata csak akkor ér valamit, ha. tudjuk is, hogy mit ie-' . is! Mintha
az- ő kegyelmi . adományaiért'
nyomorúságos
áldozataival
megfizethétne
lent számunkra a templomainkban
ékeskedő
az ember! A legsúlyosabb
eltévelyedés
azonoltár.
ban az volt, mikor a nép bűneiért akart ele- '
A szentírásban,
elsősorban
az ószőve{ségber: sokat olvasunk az Or oltáráról. Az, get tenni az áldozással. Aldo;.:atokkal, leölt

si
állatok
véréve]: akarta
kiéfig'észtel111 il
haragvó
Istent. Bűneit akarta lealkudni
az áldozati oltárnál.
Igy lett az oltár
vásári pulttá, az áldozás üzletté, a templom vásárcsarnokká.
Ez ellen a bűnös
tévelygés ellen keltek ki a próféták dörgedelmes intő beszédeikben.
"Nem fogadhatok el tulkot 'a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból ... Avagy eszem-e
én a bikák
húsát,
és bakok
vérét
iszorri-e P Hálával
áldozzál
az Istennek! ... " (50. zsolt. 8-15.) "Mire való
nékem
véres
áldozataitoknak
sokasága? .. bűnt és ünneplést
el nem szenvedhetek! .. _. szünietek meg gonoszt cselekedni!"
(Esaiás 1, 11-'-17.) " ... szeretetet kívánok
en és nem áldozatot;
az
Istennek ismeretét
inkább, mintsern" égő
áldozatokat."
(Hoseás 6, 6.) "Mivel menjek eleibe az Úrnak? Égő áldozatokkal
rnenjek-e elébe? Elsőszülöttemet
adjam-e
vétkemért?
' .. Megjelentette
néked,
óh
ember," rni légyen a ió, és mit kíván az
Úrtetőled!
Csak azt, hogy igazságot
. cselekedjél,
szeressed
az irgalmasságot
és hogy alázatbsan
járj a te Isteneddel."
; (Mikeás 6, 6-8.)
Ez ellen az Istennel alkudozó, bűnei
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bocsánatát érdemszerző cselekedetekkel,
áldozatokkal megvásárolni akaró kalmár
szellem Ellen kelt ki az Vr Jézus is, rnikor ostort ragadva megtisztította
a jeruzsálemi templomot.
"Meg van írva: az
én házam imádság
házának
mondatik!
Ti pedig azt latroknak
barlangjává
tettétek!" (Máté 21, 12-13.)
Az újszövetség
csak egy oltárt ismer:
a Krisztus keresztjét és egyetlen áldozatot: a megöletett
Bárányt,
Krisztust.
.Krísztus . .. szeretett
nunket
és adta
önmagát
rniérettünk
áldozatul
az Istennek, kedves jó illatul." (Efezusi lev. 5,
2.) Ö az, aki a keresztfa
oltárán ,;megáldozt.atván
sokak bűneinek
eltörlése
végett", mint örök főpap
önmagát
áldozta fel érettünk.
Izrael papjai naponkint áldoztak
a nép bűneiért,
amely
.áldozatok
azonban "sohasem képesek eltörülni
a bűnöket."
(Zsidókhoz
írt lev.
9, 28., 10, 1L) Krisztus azonban egyszeri
áldozatával
örökre eleget tett az emberek bűneiért. Kiengesztelte
a haragvó
Istent,
kibékített
minket
az At+ával,
megszerezte
bűneink bocsánatát
Ezért
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mondia rnaza az úr

Jézus, hogy ez 6 vérében új szovetséget
köt velünk az lsten.
(Lukács 22, 20.)
A keresztfa
oltárán
történt
egyszeri áldozatra emlékéztet
bennünket
a mindig újra
megterített
útvecsorei oltár. Önmagát
adja
itt az Úr gyülekezetének;
a kereszten
egyszer megáldozott
testét és vérét, itt és most
adja a kenyérben
és borban,
"hogy
lelki
eledellel és mennyei itallal örök életre tápláljon bennünket"
amint az őskeresztyén úrvacsorai
imádság mondja, Templomi

hogy az ~ egyszülött fiát adta érette."
Ez az oltár
értelme'
templomainkban:
ném as ágában is beszédes hirdetője Isten szeretetének,
a Krisztusban
lett kiengesztelés
és megváltás
imádandó
csodáj ának. A szószékről kizendülő igehirdetés
azt magyarézzs, hogy mi történt a kereszten. Az oltár pedig a kereszt gyümölcsét: az Istennel
való új közösséget adja azoknak, akik az
ige bivésére
köréje gyűlnek.
Az eddig elmondottak
megszabj ák az
oltár külső alakj{!t és helyét is.

oltáraink
őse tehát az "Ur asztala", mely
köré
az öskeresztyén
gyülekezet
összegyülekezik, hogy hálaadással
vegye az Úr testét és vérét. Ezt az asztalt maga ,az Ur teríti meg gyülekezete számára. Ö rendez királyi
lakomát,
melyen legdrágább
ajándékul önmagát
adja. A gyülekezet
pedig ezt
az ajándékot
elfogadja. Akik az oltár köré
gyűlnek, azok nem adni, "áldozni"
jönnek
oda, har.em venni: az úrvacsora
szentségében önmagát
osztogató
Urat.
Az evangélikus oltár mindig az oltárra:
a keresztfára

Izrael oltárai
kezdetben
szabad
ég
alatt állottak,
kőből, fából épült kezdetleges emelvények
voltak. Később helyükbe a szövetség sátorának
és a jeru
zsálemi templomnak
díszes kő- és érc
oltárai léptek.
Az első keresztyén oltárok egyszerű
asztalok voltak, néha a katakombákban
eltemetett
vértanuk
sírj ának kő fedőlapj át használták
,úrasztalául.
Mikor azután
az első keresztyén
templomok
fölépültek
az oltár, mint a templom egyik főrésze,
az épület közepére,
később keleti végébe, a pár lépcsővel
magasabb
"szen·
télybe" került.i,
Az evangélikus oltár helye a ternpIomajtóval
szemben,
a templom vegen
a' szentélyben van. Akár kö-, akár Iaol-«
tár, legyen helyzete
a templomban
kiemelkedő.
Jobb ha nemesen
egyszerű,
rnínt ha tuldíszttett
(barokk,
rokokkó).
Az oltár hátsó falát alkotó oltárkép nem
feltétlenül
szükség es. Ellenben
elengedhetetlen
akár
az
oltáron,
akár
mögötte
~
.
elhelyezett
kereszt, vagy feszület. Az ol- .
táron
csak égp viaszgyertyáknak
van
helye. Krisztus önmagát
el égető áldozatára mutatnak
ezek. Számuk hat legyen,'
dé 'lehet több is. A villanygyertya
íztés-.
telen. Az oltárra
csak élővirágot
tegyiink, inkább keveset, mint sokat. Az 01- .
tárt~rftő színe az egyházi év szakai szerint
váltoiik
(böjtben,
ádventben
lila, kará-'
csonykor,
húsvétkor
fehér,
nagypénteken
fekete, pünkösdkor,
a reformáció
és a vértanuk emlékünnepein . vörös, a" szeritháromsági vasárnapokon
zöld). Az oltár felett el- ,
helyezett
szószék semmiképen
nem helyén. i
való. - Evangélikus
nép, szeresd oltáridat
azzal a szeretettel,
amelyre maga az Úr Jézus adott
példát.
Mert őróla mondia az
írás: "Az Ur házához yaló féltő szeretet

emlékeztet:

emés~t engem!"

Budapest-kelenföldi
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Isten a világot,

,

Groó Gyula.
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Lent a ,Dunánál.
-

Elbeszélés. -

A dunaparti
kávéházak
utcai asztalai fölött kigyulladtak
!.I lámpák. A vendégek kirakatba kerültek.
A megvilágított
emberek
mindig azt hiszik, hogy nekik van igazuk.
Le, az alsó rakodópart
lépcsőire,
már
nem jutott ebből a ragyog ásból.
Ott
ült
lent a lépcsőn a szürkeruhás
ember és
nézte a vizet.
.' A széleshátú
folyam 'temérdek
víztükre
betöltötte
lelkét.
Valami nagy
gyönyörűséget
érzett,
amit
általában
magas hegyek,
napfényes
tavaszi tájak
hatása alatt érez az ember. Ennek a sötét víznek is van ilyen szépsége.
, Lépteket
hallott.
Kopogva
jöttek
le
a lépcsőn a női cipők. Már lej ebb voltak
egypár
lépcsőfokkal,
mikor az asszony
visszafordult.
Fény esett felülről az arcára. A férfi megszólította
:
- Mária!
A nő megijedt
és homlokához
szorította kezét.
- Mit akarsz itt, Mária?
Nem kapott feleletet. A férfi fölkelt,
megfogta
a nő kezét és leültette
maga
mellé.
Hogyan
jutottál
ide, Mária?
Az
urad, az édesapád?
- Meghaltak.
- Egészen egyedül vagy?
- Egyedül.
- Kereset nélkül, reménytelenül,
éhesen.
- Úgy.
~ Es most jött volna a Duna.
Csend lett.
- Persze, - morgott a férfi, - ha a
kínaiaknál
már elég a gyerek a családban, aztán még egy születik, visszaküldik, beledobják
a folyóba. Nálunk meg,
ha a felnőtt érzi, hogy felesleges,
visszaküldi az életet, beledobja
magát a Dunába.
- Mit tegyek?
Lassan haljak éhen vavalami bokor alatt?
- Nem bírod már tovább?
- Elfáradtam.
Pihenni akarok. Nem köt
az élethez semmi. Életemmel
nem tartozom
senkinek.
- Azt hiszed? Nem jártál iskolába?' Ki
nevelte és fizette 'azokat a tanítókat?
Ha
este' hazamentél,
az utcán
lámpa
világította meg az utadat, rendőr vigyázott
arra,

hogy meg ne támadjanak.
Ételed,
italod
tisztasága
fölött őrködtek.
Le vagy kötelezve a társadalomnak.
- De, ha nem tudnak eltartani. Nem kapok munkát.
Dolgoztam
olyan szemrontó
kézimunkán,
amivel tíz fillért kerestem na-

Budepest-obudel
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pon ta. Kiuzsoráztak.
Mindenütt
összeroppanást, kétségbeesést
láttam magam körül.
Nem akarom tovább látni!
- Én is szegény vagyok, Mária, Én is
lejöttern
egyszer
a Dunához,
hogy végigmenjek az alsó rakodópart
lépcsőin, le egészen ahhoz a szép, sötét vizig, ami olyan,
mint valami óriási temetési díszlet és betakar mindent, ami volt.
- Aztán jobbra fordult a sorsod?
- Az ember sorsa nem attól függ, ami
körülötte
történik,
hanem, ami benne van.

5i
- Addig szükség
van ránk,
akik
éhezzük
és szomjúhozzuk
az igazságot.
Hamvas József.

............................•

~

~
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Egy kicsi imakönyv.
-

Elbeszélés. -

A kertbenyíló
ablak - tárva-nyitva
volt. A nagy karosszéket
az ablakhoz
toltak.
Párnára
támaszkodva
ült a beteg fiatalernber
az ablak előtt,
láztól
csillogó szemei mohón tapadtak
a nyíló
orgonavirágra.
A májusi aranyos
napsugár biztatóan
vette körül
szegény lesoványodott
alakj át. Sipoló
lélekzete,
beteg tüdeje megnyugodott,
megenyhült
a beáramló
meleg tiszta levegő hatása
alatt. Május ... suttogta
reménykedve
'a
húszéves, tavaly még szélesvállú,
atléta
-terrnetű
fiatalember,
ki most csak árnyéka volt önmagának.
Erőt vett rajta
az élniakarás.
ki akart menni a kertbe,
ott a lugasban ül a huga és Annuska, oda
megy
hozzájuk,
segít
nekik
ibolyát
szedni, csokorba kötni. Tavasz 'van, m
jus van, crg onavir ágnyitó
illatos május.
Felakart ugrani, de lábai reszkettek,
szédült, nagyon
gyengének
érezte
magát.
Visszaroskadt
a székbe. -. Oh! ... Arcát kezeibe
rejtette.
A lugasból
észre~ették és besíettek hozzá a lányok. .Roszszul érzi magát Dezsőke P"; kérdezte
Annuska részvéttel,
oda ült melléje, a szíve
összeszorult,
amint nézte ezt a fiatal,' összeá-

Györi
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Az utolsó percben megvilágosodott
előttem
valami.'
- Ezzel akarsz megmenteni
engem is?
- Úgy van, Mária. Beláttam,
hogy nekem nem szabad meghalni. Nekünk nyomorgóknak
élni kell. Mert, ha mi egyszerűen
elmegyünk,
meggyengül
az az
erő, ami igazságot
követel minden embernek.
- És te hiszed, hogy ez az erő elér
valamit?
- Minél többen leszünk nyomorultak,
annál cégéresebb
lesz az önzés. Minél
nagyobb
lesz a szegénység,
annál k ir
vöbbak
lesznek a drága ruhák és ékszerek.
Forradalom
lesz?

í-

- Ostobaság!
A forradalom
nem ér
semmit, ha nem termel ki olyan szellemet, amely építeni tud. Egy nagy, általános szegénységen'
kell keresztül menni
az emberiségnek.
Akkor ébred majd tudatára annak, hol kell mindent újrakezdeni.
- És addig?

Hatvani
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roskadt
ió pajtást. Megsimogatta
a kezét.
Dezső erre az érintésre
felnézett,
beesett
szemei simogatták
a leány hamvas
arcát,
rnilyen szép, gondolta
és milyen nagyon
szeretem
ezt a fínom, virágsziromhoz
hasonló törékeny
leányt.
De. az én idörn
megvan számlálva.
, - Mondja, Dezső, min töpreng
maga
önökké P Ne legyen kishitű,
hiszen fiatal még, akarjon
meggyógyulni,
hogy,
elutazhasson,
a délszaki
éghajlat
meg
fogja gyógyítani,
fel a fejjel, Dezsőke!
Nézze mit hoztam magának, egy kis imakönyvet, - ,~ fiú kezébe nyomta. - Lapozgassa Dezső minél többet. '
,A fiatalember
kezeiben tartotta
a "kis
imakönyvet,
rápillantott.
"Gyógyíts
meg,
engem, Uram!"
Fátyolozott
szemekkel
nézett a leány ra.
, - Köszönörn, Annuska, mondta meg- '
hatottan.
Imádkozni
fogok belőle szüntelenül, hiszem, hogy vigaszt hoz majd
reménytelen
életemben.
Annuska örömmei látta, mint szorítja szívéhez a beteg a kis könyvet, Aztán
egy csomó ibolyát szórt a beteg fejére
és nevetve évődött vele.
Dezső arca felderült,
már mcsolygott
is a leány bohóságain.
Annuska
elbucsuzott,
a viszontlátásra!
Mikor
annyira
megerősödött,
hogy
útra kelhetett
édesapjával,
Annuska egy
csomó tearózsát
hozott bucsuzásul.
Dezső átvette
és beletemette
az arcát a virágokba,
- könnyezett.
- Mi van magával, Dezső, hát ilyen
kishitű maga?
Nem, Annuska,
mióta a kis imakönyvet
bírorn,
megerősödtem,
forrón,
lélekből imádkozom
belőle. De fáj a maga elvesztése, - szeretem, reménytelenül.
A leány megrendülve
nézett maga elé.
Érezte, hogy most várnak tőle valamit, egy szót. Valamit kellene mondani, de mit?
Hazudjori talán? Nem képes rá.
A láztól csillogó szempár rászegeződött.
Nekem már ugyis minden mindegy,
- mondta a fiú, nagyon csendesen.
Az évek multak.
Annuska
férjhezment
'ahhoz, akit szeretett
és boldog családi életet élt. Egyszer nagyobb bevásárlásraindult
a kislányával.
A villamosban
ültek, a kislány folyton' csacsogott.
- Anyuka, mikor szállunk le?

- A legközelebb!
megállónál, - mondta
az anyja.
- Hát az a néni,mikor
száll le, muta-.
tott az újjával egy hölgyre.
- Ejnye, ejnye, Babuli, már megint neveletlen vagy.
De a kislány
már a szembenülö
úrra
mutatva, nagy derültség
között kérdezte:

Kaposvári
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- Hát az a bácsi, aki mindig 'téged néz,
mikor száll ki?
Szerencsére
. a kocsí megállt,
Annuska
leszállt előre, megfordult,
hogy a kíslányt
Ieernelje, de legnagyobb
meglepetésére
az
ernlltett férfi ölébe vette a gyermeket,
lehozta a villamosról
és letette a járdára az
anyja mellé. Meghajolt
az asszony előtt.
- Annuska, nem ismer? - kérdezte mosolyogva.
Az asszony idegenül nézte az előtte álló
napbarnított
szélesvállú
embert. Nagy zavarban volt.

•
Nem emlékezem ... azaz hogy .... a
hangja ... mintha már halIottam
volna valamikor, de, nem, nem tudom mégsem ...
- Mondja, Annuska, mit tud a mi közös barátunkról.
Dezsöröl, emlékezik még
reá?
- Szegény
fiú, - az asszony arca elborult,
egy ismerősöm
látta a hugát
rnély gyászban pár évelőtt,
bizonyára
sze-

az asszony arcán az örömöt,'
aki, mindkét
kezét felé nyujtotta.
- Maga az, Dezsőke? ph, hogvörülök!
Sohasem ismertem volna meg. Milyen daliás
ember lett magából.
Hogy lehet az, hogy
engem megismert?
-.Amikor
megpillantottarn,
rögtön megismertem. Maga egyáltalában
nem változott,
most is olyan törékeny
vir ágszirornhoz hasonló kis lánynak
néz ki, mint akkor.
- Ne -bókolion Dezső, inkább meséljen valamit magáról,
a családjáról,
feleségéről, gyermekeiről.
A férfi

arca

megvonaglott.

,Nekem, Annuska,
nincsen
családom, sokkal
lelkiismeretesebb
vagyok,
. semhogy egy ilyen kórral a szervezetemben családalapításra
gondolhattam
volna. A· hugom férjhez ment s már a második
gyermekét
gyászolja,'családunk
minden második tagj áta
tüdővész vitte
el. Mit gondol, Annuska, ha én egészséges ember lettem
volna, 'akkor -. maga
most a Károly felesége lenne? Soha! Én
jdharcoltam
volna magamnak.
Eih, de
rninek is beszélek, tudom,
hogy
maga
nagyon
boldog,
szólt keserűen.
Valami azonban megmaradt
az én szá-momra is. Ajándék magától.
Kabátja
belső
kis imakönyvet.

v
-Ji'

l
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gény Dezsőkét gyászolta,
ott nyugszik valahol a ciprusok alatt. Azóta minden évben
teszek a~_ oltárra
két szál tearózsát
az ő
emlékezetére.
A férfi
-

arca

Megengedi,

kihúzott

egy

- Lássa, Annuska, ebben van az én
erősségem,
a bizodalmam,
vigaszom.
Amikor nekem adta,
ez adott erőt az
utazáshoz,
a gyógyuláshoz.
Naponta
kézben van.
A kis imakönyvön
meglátszott,
hogy
sokat forgattak.
- Ha megengedi, a mai napot magukkal töltöm. Ki tudja, látorri-e még valaha, rnost is csak azért jöttem haza; hogy
a hugornat magammal
vigyem családostui
Kairóba.
Ott telepedtem
,Ie végleg. A kis imakönyvet,
mint egy prága
ereklyét
helyezte
vissza a zsebébe'. ~. és
elindultak. .
Biró GyuJáné.

GYóGylrs MEG ENGEM, URa",!

megrándult.
hogy

zsebéből

,elkísérjem,

An-

nuska?
- Egy feltétel alatt, ha lesz szíves bernutatkozni.
- Kaszab Dezső vagyok, - mondta mélyen meghajolva
és mosolygott,
mikor látta

könyvecske
immár
18,000 példányban vézzi szolgálatát
az evangélikus
c s a l d o k b a n. '
Néked van-é már? - A, a 20 fillér
és 4 f portó, szép díszkötésben I P.
Megrendelhetö
círnű imádságos

I
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Rath Matvas, a magyar'hirlapfras megalapítója.
Egyik közírónk
megállapítása
szerint az
ujság azújkori
ember mindennapi
ezeregyéjszakája,
Valóban
a' mai ujság
minden
egyes száma még talán színesebb,
változatosabb, meseszerűbb
. minden, ezeregyélszakánál.
Azt, aki kezébe veszi,
egészen
elszigeteli
a világtól
és mégis az egész
világot tárja : ki számára,
Nem csoda,
hogy úgy belenőtt
az ember életébe,
hogy szinte elválaszthatatlan
tőle,
Ma
már nehéz elképzelni is, hogy valamikor
meg tudtak lenni nélküle; pedig a mai
értelemben
vett hirlapírás "nem is olyan
régi. Áz olaszok' kezdték.' 1566-ban jelent meg az a velencei ujság lap, melynek ára egy gazetta (10 fillér értékű
velencei pénz) volt, amelyről
az ujságot
elnevezték,
A .világ első napilapját
Londonban alapítottálc
Magyarországon
II.
Rákóczi
Ferenc
szabadságharca
idején
jelent mig 'az első latinnyelvű
hírlap,
Később Bél Mátyás evangélikus
lelkész
alapított
Pozsonyban
szintén latinnyelvü
ujságot. Az első m,agy~r nyelven megjelent ujságot 1780. január l.-én Ráth Afátyás evangélikus
lelkész indította
el hódító útjára.
Amagyár,
hírlapírás
megalapítója
Győrött
1749. április
13.- án született.
Ráth János mészárosmesternek
és hitvesének Raits Zsuzsanna
asszonynak
volt
az elsőszülött
gyermeke.'
Rórnaivkatolikus
templomban
tartották
keresztvíz
alá, mert születése
előtt néhány héttel
Győrött 'az evangélikusokat
megfosztották
szabad
vallásgyakorlatuktól
'és
templomukat
is bezárták.
A szülői háztól hamarosan
elkerült.
Iskoláit Modorban, S~pronbanés
Pozsonyban
végezte.
Lelkészi
oklevélének
megszerzése
után
sokat utazott.
Bejárta
Magyarországot
és Erdélyt.
A nép nyelvét és életkörülményeit tanulmányozta.,
Később Nérriet- .
országban
tanult.
Majdnem
öt esztendőt
töltött Göttingában,
Onnan 1779 elején tért
vissza és Pozsonyban
telepedett
le. Szornorúan tapasztalta,
hogy
a magyar
nyelv
mennyire parlagori hever s hogy az uiságokat is közel 100 esztendeje
idegen nyelven
írják és terjesztik
Magyarországon.
Ekkor
fogamzott
meg lelkében egy magyarnyelvű
hírlap életrehívásának
gondolata.
Sok-sok

akadállyal
kellett megküzdenie,
de fáradozása nem volt hiábavaló. Mária Terézia császárnő különös
engedelmével
1780. január
'l.-én Pozsonyban
megjelentette
a Magyar
Hírmondó
első' négyszáz
példányát.
Ez

Soproni

templomunk

oltára.

a négy
nyolcadrétű
lapból
álló kis ujság vitte először a magyar szó drága himporát "Országokon,
városokon
keresztül."
Ráth három évig szerkesztette
a hetenként kétszer
megjelenő
"Hírmondó
leveleket." 1783-ban
a győri
gyülekezet
hívta
meg 'az akkori ideiglenes fatemplom
lelkészévé. A szerkesztői
asztal mellől a szöszékre lépett li' nagy ugartörö.
Nyugodtan
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adha tta át a szerkesztöi
tollat,' mert hiszen
nyitva volt már a magyar
hiri ap írás kincsesbány ájának kimeríthetetlen
értéket rejtő
tárnaajtaja.
A Magyar Hírmondó
nem volt
hosszúéletű.
1788. október 8.-án jelent meg
az utolsó száma. Jöttek helyette más lapok,
más címmel,
de már valamennyi
magyar
nyelven.
Tizenkét
év mulva már 8, harminckét
év mulva 29, száz évvel később
pedig már 570 magyarnyelvű
'lapja
volt
nemzetünknek.
A világháború
évében 2.205
volt és a mai csonka hazában
is lOOO-nél
jóval több a megjelenő
lapok száma.
Igy
szélesedett
ki a Ráth Mátyás által tört mes-

Ráth

Máty~s

A fiatal pap hamarosan

túlnőtt
gyülekezete
határain. Nagy tudományának
és kiváló
szónokí képességének
híre gyorsan
eltedjedt.
Neve a püspökjelöltek
közt is szerepelt,
de
a válasz tásnal kisebbségben
maradt. Három
évi lelkészi szolgálat
után lemondott
állásáról.
Visszavónultan,
magántudósként
élt
több éven át Győrött.
Visszavonultság
a . idején egy háromnyelvű
szótáron
dolgozott,
dc a részvétlenség
és közöny
miatt
nem
valóslthatta
meg a szótár
kiadására
irányuló tervét. Ilyen körülmények
között
jól
esett
neki,
hogy az időközben
megürült
lelkészi
állásra
győ ri hívei visszahívták.

em/ékmííve

Győrött.

egyvenöt éves kor ában házasodott
meg. A
gye s így torkollott
az bele a magyar nem22 éves Reischl Zsuzsanna
Rozinát
vette
zeti műveltség
nagyszerű
sugárútjába.
. nőül Sopronból. .Alig hét esztendei
boldog
Az ő kezdeményezésének
értékelésénél
nem lehet figyelmen
kívül
hagyni
azt a
családi élet után, felesége 29 éves korában
meghalt. Ismét egyedül maradt. Nem csoda,
szolgálatot,
melyet
az általa elvetett
hogy ettől kezdve egészen elcsendesedett
a
mustármagból
terebélyes
fává' nőtt - 'makeménygerincű,
harcias ember. Kerülte a tárgyar sajtó végzett az elmult 158 esztendő
saságot és komorságát
halálig megtartotta.
alatt a magyar lélek formálása
és a nemzeti
Senki sem birhatta többé arra, hogy tudomáköztudat
kialakítása
érdekében.
Oe kísérjük
nyos tárgyról
a közönség
számára valamit
tovább az úttörőt
életének
még hátralévő
írjon. Pedig kertársai
megállapítása
szerint
szakaszán.
1783. április 2l.-én szentelte
fel
tudományos
és rnűvelt lelkének
munkálkogyőri Iel késszé Perlaky
Gábor püspök Feldása,
szerencsésebb
körülmények
között
pécen. Örömnapja
volt ez nemcsak Ráthnak,
messze kiterjedhetett
volna. 1796-ban méghanem a györi gyülekezetnek
is, mert hiegyszer feléje fordult az érdeklődés.
Gimszen 34. év és 7 hónap után az ő ajkán kenáziumi igazgatónak
és teológiai
tanárnak
resztül hallhatta
a gyülekezet
először Istenhivtak meg Pozsonyba.
Eleinte kedve is lett
nek hozzá intézett üzenetét.
(1783. május 4.)

-

.
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volna a meghívást
elfogadni,
de alaposabb
megfontolás
után arra a belátásta
jutott,
hogy az ő korában bajos volna már tanári
hivatalt kezdeni. Bár, erős testalkattal
birt,
a hivatalos
munka, a sok harc és felesége
elvesztésének
fájdalma
megtörte
életerejét.
Nyugalomra
vágyott,
de hívei kérlelésére
tovább végezte lelkészi szolg álatát, egészen
1810. február
5.-én bekövetkezett
haláláig.
Elhunytaról
Kis János püspök
ezekkel a
\ szavakkal
értesítette'
Kazinczyt:
.Rath, ez
a sok jóval számtalan
csudálatosságot
p
rosított, tudós férfiú is elhagyta ezt a holdalatti világot." - "Sajnálva
hallám - válaszolta Kazinrzy Kis levelére - Ráth halálának hírét. Áldott legyen emléke a jó hazafinak és világosság
fiának!"
á-

Halála után Pozsony és Pécs utcát jelölt
meg nevével. Győrött,
szülővárosában,
hol
életének nagyobb részét töltötte s hol porrészei is pihenőhelyet
talál tak, az Evangélikus Ifjúsági Egyesület
indított mozgalmat
az iránt, hogy a magyar ujságírás
atyjának
emléke méltó módon megörökiftessék.
Ez a mozgalom
egyházi
és társadalmi
körök támogatás ával eredményre
is vezetett. A györi evangélikus
Konvent előtt -,

a budapest-bécsi
út melletti téren felállított
emlékművet
1937. december
12.-én avatta
fel országos ünnep keretében D. Kapi Béla
dunántúli
püspök.
Ez az egyszerű,
tömör
oszlop, melynek két oldalán forrás csörgedez, másik két oldalát pedig a tudás fákIyája diszíti, megkapó módon jelképezi Ráth
kemény
egyéniségét,
munkájának
nehézségét és ig en nagy jelent6ségét.
Ez a felírása: .Rétb Mátyás evangélikus lelkész (17491810.) a magyar ujságírás megalapítója." Az
oszlop egyik oldalára odakerültek még azok
a szavak, rnelyeket Ráth a Magyar Hírmondó első számának
befejező sorai gyanánt
írt:
"Mindennek kezdete
Lassú s eredete
Jár nehézség fontjával."
Az első magyar ujságírásnak
a magyar
nyelv művelésévei és kultúr ánk gyarapításával szerzett
érdemeit
immár emlékmű hirdeti. Mi evangélikusok
azonban Isten
iránti hálával a szívünkben
is őrizzük
meg a küzdelmes
életű ugartörőnek,
a jó
hazafinak
és világosság fiának emlékezetét!
Kuszák István.

"ADAM, HOL VAGY?"
Keres az lsten. Döng a lépte, s:
Rettegve szeopen az Éden!
Elhal a ·szellö, fűszál se rezzen,
Madár se sír a' fészken.
Csönd van! ...
S a csöndön jár az lsten!
V ádlás csattog a száján,
A vád nehéz, akár a kő
És hűvös, mint a márvány:
"Adám, hol vagy?"
Mert itt mindennek fészke van.
- Irgalmas Ur az lsten Köszirt borong a hegy tÖ~'én
S parttalan tenger nincsen.
Még a bogár sem uttalan,
Hajszálgyökér
is rögöt ér,
Helyet rendelt a pornak is
A' megteremtö ős tenyér.
S a "minden" áll az őrhelyén,
Mint őrszem ál/ a vártán.
Édenben nincsen változás,
A változott
csak Adám!
Ezért a csönd! ...
Máskor, ha járt:
Vizek szórták a csobbanást,
1?acsirták csőre csattogott,

A kagyló gyöngyöket hozott,
A napsugár arany tüzet,
Mesét a suttogó tiizek,
Szaladt a kedv, szakadt a fék;
Uiiongte
minden mindenét
S a legmerészebb volt az ember!
- Nem birkózván a félelemmel Tükrözte Istent tiszta szemmel. '.'
Most' - némaság, hogy szinte éget,
Nincsen semmi, csak csönd
S íté/et!!
Nem kél himnusz a "Hol vagy" szóra,
Éden az Adám kooorsoie . ..
. Szava hoJté már,
oly erőtlen:
"Amiért
jöttél
elrejtőztem."

*

Éden! Éden! - (jrökre vége?
űsöm roskadva jár a porba'
N áta mögött ropogva ég
Az ártatlanság csipkebokra ...
A föld sötét, - az lsten hal/gall!
Fölhők az égen, - nincs nyilás:
A sátán szól csak fölkacagva:
"Késő a sírás, Adám!"
S az égen ... fogant a ... szivárvány!/
Jakus Imre

60

Akik hazamentek.
"Nincsen itt nekünk maradandó városunk." Isten sorra színe elé szólít
bennünket. Ki tudná megmondani, hányan mentek haza az elmult esztendőben, csak az Úr szőlőjéből is. Egyházunk elhunyt munkásai
közül külön
is emlékezzünk
meg két hazahivott
jelesünkről,
- dr. Szlávik Mátyás és
D. Payr Sándor teológiai tanárokról.
kiknek élete különleges értelmében is
ajándék volt Istentől.

+ Dr. Szlávik

Mátyás.

1860. október 24.-én - dr. Luther Márton nagy
reformátorunkhoz
hasonlóan
szegény
bányászcsalád
gyermekeként
látta
meg a napvilágot,
a vadregényes
vidékéről
és jégbarlangjáról
világhírűvé
vált Dob-

sinán,
Rozsnyói
gimnazistáskodás
után Eperjesre ment, hogy teljesítse
lelke
vágyát:
lelkész lehessen.
Ritkaképességű
emlékező
tehetségével
itt hamarosan
feltűnt nemcsak
diáktársai
között, de tanárai előtt is. Annyi
idézetet
a Bibliából
pontos
megjelölésseI
felsorolni,
mint ő, senki más nem tudott.
Szívesen mondott
el egész
fejezeteket
is
anélkül, hogy csak egy szót is kihagyott
volna belőle. Érthető,
hogy tudós. profeszszorai
utódot
látva benne,
nagy gondot
fordítottak
tanulmányaira.
Mindenből
többet kellett tudnia, mint tanulótársainak.
Ö
bírta az iramot,
megfelelt
a hozzáfűzött
reményeknek.
Mint az. eperjesi
theológiai
akadémia
büszkeségét
küldték
ki az 1883.
évben külföldi
tanulmányútra.
Külf öldi tanulmányút
nélkül.
lelkésszé
akkor
még
senkit sem avattak fel!
Evangélikus
egyházunk
az egész világon méltó
keretek
között
ünnepelte
az
1883. évben dr. Luther Márton négyszázados
születésnapját.
Ezek az ünnepségek
Németországban
különösen
is kimagasló
események voltak mindenfelé,
TI Luther-városok
azonban mindeneken
túl akartak tenni. Eisleben, Mansfeld, Magdeburg,
Eisenach, Erfurt, Wittenberg,
Worms,
Wartburg
egymás után rendezte országos
ünnepélyeit.
A
fiatal Szl ávik Mátyás, mint a magyar egyházi és napilapok
tudósítója
résztvett
vala-

mennyin. Ezeknek
a fényes ünnepségeknek
melegét érezte hosszú életén át. A hallottak
és látottak
leírásábóI
sokan nyertek
erősítést idehaza is.
.
A jól eltöltött
tanulmányút
után Gölnicb ányán,
Gratz Gusztáv
volt külügyminiszterünk
édesatyja
mellett,
mint
segédlelkész indult meg a lelkészi pályán. Néhány
napig tartott azonban csak a boldog segédlelkészkedés.
Eperjesen
váratlanul
megüresedett a rendszeres
theológiai
tanári
tanszék. A Theológiai
Akadémia fenntartó
hatósága
pályázat
mellőzésével
a
fiatal
dr. Szlávik Mátyást hívta meg tanárul.
1884-től 1919-ig, 35 évre terjedő eperjesi
működésének
idejére
esik ennek
a szép
Tarcalmenti
Athénnak
- ahogy őszerette
Eperjest
nevezni a feívirágzása.
Hogy
mennyire
Athén volt Eperjes,
bizonyítja
sok iskolája: 2 theoJógia (ev. és gör. kath.),
iogakadémia
(ev), 3 tanítóképző
(ev., gör.
kath. és áll.nő),
2 fögimnáziuma
(ev. és
róm. kath.), polgári iskolai, szak- és tanonciskolái. 18.000 lakosa volt 191O-ben Eperjesnek,
melyhez
az iskolákat
viszonyítva,
valóban magas kultúrát
láthatunk,
hasonlót
sem a multban,
sem ma nem találhátunk
sehol.
Theológus
és jogász
(a. jogakadémián
is rendes tanár volt), tanítványait
elsősorban is ísten-, haza- és emberszeretet
jegyében nevelte. Ez volt a fundamentum,
csak
erre jöhetett
a tudomány.
Különben
volt
a legjobb tanár, nem szigorral,
de atyai
szeretettel
nevélt és tanított.
ő

A tanári ka tedra mellett nagy és a tudomány sokfeleségét
tekintve széles terjedelmű irodalmi munkásságot
is fejtett ki. Egymás után jelentek
meg
önálló,
eredeti
könyvei
(a legújabb
theológia
története;
kétkötetes
Bölcselettörténete
; Tschackert
encyklopédiája,
Lutheri és Kálvini vallásosság, stb.). Nagyon sokat fordított
is. Cikkei úgy a hazai, mint pedig a németországi
egyházi
lapokban
állandóan
jelentek
meg.
Külföldi
nagy jainkat hozzáhasonlóan
senki
sem ismerte. Egyházi köztudatunkbán
szckták mondogatni:
Németországban
csak akkor lehetett valaki theológiai
tudós; ha azt
Magyarországon
dr. Szlávik Mátyás is elfogadta. Valóban, a német tudósok
tudorna-
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nyának
sokaságát
ismertette
egyházi laptok alatt
fejezte
be áldásokban
gazdag
jainkban, a magyar tudÓsokat pedig a nééletét.
met lapokban.
Szívének melegévei, nagyra- .
Sashal mon,
a
mátyásföldi
repülőtér
értékelésévei
el is parentálta
őket.
. , szomszédságában
elterülő
temető
egyik
Eperjesi
fáradhatatlan
munkásságát
az
magaslatán
helyezték
el örök
nyugoIstenben vetett hit és az önmagában
érzett
vóra.
erő jellemezte.
Hite, ereje meg nem ingott
Bánatos
özvegy,
szeretőszívű
gyermeakkor sem, mikor pedig minden recsegett
kek, hűséges barátai, hálás tanítványai
hulés ropogott
körülötte.
latj áll. szívük
öszintén érzett szeretetének
Politikával
soh'sem
foglalkozott,
izzó
kifejezéséül:
kegyelet·
könnyeiket,
mert
magyar
érzését
pedig minden értelmes
ember kell, hogy természetesnek
vegye,
- gondolta
abban a felfordult
világban
és a megszállás ideje alatt Eperjesen
maradt, nagy családj ával együtt.
,

,

Emberies
érzést
feltételezni
ellenségeink sztvében csak hívő ember .képes.
A csalódás hamarosan
be is következett,
dr. Szlávik Mátyás
theológiai
profeszszort már 1919-ben Therezienstadba
hurcolták a csehek.
Innen három
hónapi
szenvedés
után
azzal
bocsátották
el,
hogy elhagyja őseinek rajongva szeretett
földjét.
Télidermesztő
hidegben
apró gyermekeivel együtt ;,vagónlakó"
lett. Szenvedésüket érzékeltetni,
ma szavakban kiJ ej ezni nem is lehet. Aki látott valaha
ilyen "vagónlakót",
vagy átesett
rajta,
tudja egyedül megérteni.
Budapestre
jutva, itt is katedrát
kapott. A Pozsonyból
és Eperjesról
menekült Theológián
újból megkapta
theológiai tanszéket,
melyet
a régi hűséggel
és lelkesedéssel
igyekezett
ellátni.
1923-ban megszünt
a budapesti
Akadémia, a pécsi egyetemmel
kapcsolatosan Sopronban
nyilt meg 'a theológiai
kar.
A nyugdíjazott
theológiai
professzor azonban nem vágyott
pihenésre,
újabb és újabb
munkaalkalrnakat
vállalt.
Érettségi,
korrnányképviselöi
ténykedésevel sokak
nagyrabecsülését
és tiszteletét
érdemelte
ki, a pesti ev. német gyülekezetben állandóan
szolgált,
szívesen elment
azonban bárhová
is magyar,
vagy nérrietnyelvű lelkészi, előadói szolgálat
végzésére.
1937. november
28.-án a nagygeresdi
gyülekezetben
"nehéz
evangélikusnak
lenni"
címen tartotta
utolsó előadását.
December
3.-án reggelijét
befejezve,
mert a jó rnunkáshoz illően mindig koránkelö
volt, 7 órakor szívszélhűdés
következtében,
családja

körében,

búcsúzás

és jajszó nélkül

pillana-

t

Dr. 5z1ávik Mátyás.

aki ott a hantok
ber vol t . . .

alatt

pihen, nagyon
Szuchov szky

jó emGyula.

1861. február
25.-én
született
Pápán.
Iparos szűlők gyermeke volt. A középiskola
elvégzése után a soproni theológia
hallgatója lett. Majd a báseli egyetemen folytatta
tanulmányait.
1886-ban Karsay Sándor lelkésszé szentelte.
Sárvárott
és Győrött volt
segédlelkész.
1888-ban a pusztavámi
gyülekezet választotta
lelkészévé.
A következő

évben meghívják rendes tanárnak a soproni
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teológiai
akadémtára,
TartárI'
állásáról
azonban hamarosan
lemondott,
mert - saját szavai szerint - még nem érezte magát
elég felkészültnek
a tanári hivatásra.
Visz.
szament szeretett pusztavámi
gyülekezetébe.
1896·ban Gyurátz
Ferenc
püspök
titkára
lett. 1899·ben újból elfoglalta
a soproni
teológiai
akadémia
rendes
tanári
székét.
Hihetetlen
szorgalommal
összegyűjtött
hatalmas egyháztörténeti
tudását itt gyümölcsöztette
1930-ban történt nyugalombavonu.
lásáig.
Első hitvesének halála után másodszor
is
családot
alapított.
Isten
e
házasságot
leánygyermekkel
áldotta meg.
Élete
örökös
szolgálat,
szakadatlan
munka volt.
Kezdettől fogva rnunkatársa
'volt a régi
Luther-Naptárnak.
Még tavalyi Naptárunkban is
látta el az .Eklézsia
humora" közkedvelt
rovatát.
Temetésén
tanártársa,
D.
dr. Pröhle Károly az alábbi gyönyörű
emlékbeszédben
rajzolta
meg D. Payr Sándor
alakját:
"Bármennyire
sajog is a veszteség
fájdalma: amikor Payr Sándortól
búcsúzunk,
ajkunkon
ne keljen panasz. Diadalmaskedjék felette a mélységes hála érzete, hogy a
kegyelem
Istene
oly ritka nagy értéket
aj ándékozott
nekünk őbenne s azt mindeddig, szinte az emberi kor végső
határáig
megtartotta
számunkra.
De 'távol legyen tőlünk minden hiú embermagasztalás
is. Nem
illenék ez sem hozzánk, sem ahhoz a legnemesebb
értelemben
puritán,
alázatos
lelkű emberhez,
aki míg élt, minden ünnepeltetést elutasított
magától.
Viszont ez nem
akadályozhatja
a kegyelet
érzését : abban,
hogy a hálás értékelésnek
azon fokára helyezze, amely méltán megilleti
öt, aki evangéliumi Sionunk mult jának oly sok, nálánál
kisebb személyes értékét
ragadta ki a feledés homályából
és tudta' oly melegen méltatni.
Csodálatos
ember
volt ez a mi Payr
Sándorunk. Szelleme bámulatos
gazdaságával hálás tanítványaivá
tette kartársait
is,
még azokat is,akiknek
nem jutott osztályrészül az a szerencse, hogy a tanári katedráról hallgathatták
volna az iskola padjaiban.
Micsoda szemekkel,
micsoda látással áldotta meg öt a Teremtő!
Mennyi mindent
látott meg az
szeme,
ami mások,
még
ugyanazon
a területen kutatók
előtt is rejtö

ö

ve maradtl

J:.f:Y hosszú életen keresztül

so-

ha .nem lankadó,

lelkes btizggtomttiill

·kti,

tatta, forgatta.
az egyetemes
egyháztörténetnek, de különösen
a magyar protestantizmus t6rténetén~k
emlékeit, 'a könyvek és
kéziratok
ezreit, a sárgult
pergamentokat,
melyekkel
más alig törődött
és mintha a
történetismeret
forrásai az élet forrásai lettek volna, úgy szomjúhozott
utánuk olthatatlan szomjúsággal.
Az
lelkes tekintete
előtt valóban új életre kelt a múlt, halot,
takat támasztott
fel a feledés sírjából. és
váltak újra élökké,
akikkel
úgy társalkodott, mint jelenvalókkal.
Kevés, igen kevés
történettudósunk
élvezte úgy. a kutatás,
a
meglátás,
a fel fedezés örömét, boldogságát,
mint
s ezt jellemzően
fokozta
az, hogy
a kicsiny dolgoknak
majdnem
éppúgy tudott örülni, mint a nagyoknak.
A szerenesés
kutatónak
ez az öröme, boldogsága
sokszor
csak úgy ragyogott
arcáról.
Amikor
még
együtt dolgoztunk,
alig- rnult el nap, hogy
kutató
m.unkájának
valami új eredményével
ne köszöntött
volna be ..szerény tanári szob ánkba. Szeme, arca, hangja ilyenkor
csodálatosan
áthevült,
átszellemült
és mi kartársai bámulva,
épülve ,l;\allgattukcsak
úgy,
mint tanítványai.
Ugyanígy láttuk
őt kesőbb és rnindig , amikor a nyugalom éveiben,
amelyek 'csak a jogi helyzet szerint voltak
ilyenek, csendes dolgozó szobájában,
vagy
akár az utcán találkoztunk
vele. Akkor is
mindig nálánál
fiatalabbakat,
még sokkal
fiatalabbakat
is megszégyenítő,
de egyúttal
példaadó, -buzdító
hévvel beszélt kutatásainak újabb és újabb
gyümölcseiről,
folyamatban levő munkáiról
és további irodalmi
terveiről. Ezekből nem fogyott ki az utolsó
óráig és még életének
utolsó
hetében
is
egyik legnagyobb
fájdalma
az volt, hogy
egy végre-valahára
kezébe került ritka forrásrnüvet rnar nem tudott feldolgozni.
Oe
ha több.véppen
nagyszabású
rnüvét nem tudta is teljesen
befejezni';
annyi
bizonyos,
hogy amit,
gyüjtött
és alkotott,
az még
igen sokái'g nélkülözhetetlen
alapja lesz ':1
magyar'
protestáns
egyháztörténetirás
.to
ö

ö

I

•

ö

vábbi munkájának.

-\~

Nagy volt· mint kutató,
de , nagy
volt
mint előadó és író is. Amit forrásainak
bővéböl
történeti
megismerésként
merített
azt világos,
átlátszó
csoportosításban,
sztnes,
tömör,
zamatos,
népiességre
hajló
szíhmagyar
formában
tudta 'előadni szóban
és írásban egyaránt,
amiben nagy seg ítsé-

sere volt ugyancsak

bámulatos

ernlékezöte-

M
mely at adatok egész tömeget
aj.
landóan szabad rendelkezésére
készen tartotta. Benne nagyszerű
összhangban
párosult a fáradhatatlanul
kutató tudós és illei.
kes előadó. Ez tette őt az igazi professzor
mintaképévé
s nem ő személye szerint, hanem inkább az egyetemi katedra nyert igazi díszben, amikor egyszerű theológiai
akadémiai .tanárból
egyetemi
professzor
lett,
aminthogy
a tiszteletbeli
doktori
cím is
inkább
tőle kapott,
mint
neki
adott
igazi díszt.

hetsége,

eddig
győnyörkődhettűnk
es gazdagOdva
részesedhettünk.
Ami
nekünk volt, az nem
lehet csak a multé, hanem lélekben, szellemben bizonyára
tovább él és tovább hat,
mert amint eddig rajta volt az Úrnak áldása, úgy kétségkívül
rajta lesz> ezután is.
Nem lehet elmúlásra
szánva az az egyház
mt.ly ilyen egyéniségeket
termel ki mag
ból. Azért búcsúzásunk
nem a reménytelen
gyásznak,
hanem a hálás kegyeletnek.
az
ő

á-

Professzori,
általában
egyéni nagyságának
titka pedig egyházszeretetének
nagyságában
rejlik. Ennek forró melege
hevítette
át ritka
nagy
lángelméjének
fényes ragyogását.
Ez mozg'atta,
ez irá·'
nyitotta,
ez lelkesítette
egész
kutató,
előadó
és írói munkásság át, Valóságos
megtestesülése
volt
evangéliomi
anyaszentegyházunk
történeti
öntudatának
és önérzetenek.
Mindenkiré,
aki hallotta, építő, erősítő hatással volt már magában is az li mód, ahogyan"hitünk,egyházunk jelzőjét
meggyőződésből
áthatott,
érccsen csengő,
széles' kiej téssel
hangsúlyozta:
evangélikus, [eléül
annak,
hogy legmélyebb
életforrása
a Krisztus
evangéliuma volt, melyIstennek
hatalma
minden hivőnek üdvösségére.
Milyen tanulság nekünk,
hogy egyházunk
szeretete, hozzá való ragaszkodásunk
erej e
egyenes arányban van és egyenes arány·
ban nőegyházunk
mult jának' 'ismeretével
és megbecsülésével.
Nála, legalább
úgy
volt.
Drága halottunk
szellemi egyéniségenek legvázlatosabb
rajzából sem hiányez..
hatik kartársaitól.
tanítványaitól
és a szegények egész seregétől
sokféleképen
megtapasztalt
áldott szívjóságának'
és tiszta meleg kedélyű,
szellemes hurnerának
megernlítése. Nála Isten-adománya
volt ez is.
Egyénisége
összes
vonásainak
szép
összhangja
pedig
mintha
legközvetlenebb
kifejezést
keresett
és talált volna a zene,
az ének kedvelésében,
mely megint
csak
egyházunk
ének- és Zenei kincseire
központosult.
Boldogok
mi, akik ennek a ritka nagy
szellemnek
fényében,
gazdagság-ában
mind-

t

Dr. Payr Sándor.

erős hűségfogadásnak
és az élő reménységnek az ünnepe.
Áldott legyen a kegyelemnek
Atyja, aki
őt nekünk adta.
Áldott legyen közöttünk
emlékezete!
Payr Sándorunk.
Isten Veled!"
D. dr. Pröhle Károly.

**

"Boldogok a halottak, akik az Ur-ban hal.
nak meg mostantól
fogva. Bizony azt
mondja a Lélek, mert tnegnv ugosznslc az ő
fáradságuktól
és az ő cselekedeteik követik
őket."
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Elbeszélés. -

- Milyen szép is az élet, - szólt Mária
és kék szemeiből sugárzott a boldogság.
Szinte álomnak
tünik,
hogy
annyi
küz dés, lemondás, m unka, fáradság' után én
is boldog lehetek,
én is oltár elé állhatok.
Mennyit
kellett dolgozni,
amíg ideértünk.
S' most két hét mulva itt lesz. Úgy tele van
a szívem boldogsággal,
'hogy szinte kicsor-"
du!. Szeretnék
belemarkoini
és szétönteni
belőle az emberek között, Emberek!
Nézzetek, mit adok néktek!
Boldog vagyok és
csak boldog arcokat
akarok
magam körül
látni.
-

'néztem utánuk. Minden utcasarkon
virágot"
árultak:
.
- Szép hóvirágot
tessék!
Megvettem
egy egész csokorravalót.
'Utközben verset faragtam.
Majd Ha belépek,
tréf ás hangon
elszavalom
néki. Vicceken
törtem az eszemet, amelyekkel
majd szórakoztatom.
Előttem
állt, amint egyhéttél
ezelőtt
kipirult
arccal ábrándozott.
Biztos
most is előadást
tart
majd
a boldogságról ....
A kórház
elé értem. A nagy vaskapun • át
a kertbe léptem. Szépen gondozott
utakon
lábbadozó
gyógyuló
betegek sétáltak.' EgyKét karját összefonta fej efölött, úgy beszélt. Szép, hosszúkás
arca egészen átszelmásbakarolva
beszélgettek,
élvezték az első
meleg, tavaszi napot. 'Az' volt az érzésem,
lemült az elképzelt boldogság
gondolatára.
hogy rabok' között járok. A betegség rabjai'
Néztem karcsú alakját,
amint az ablaknál
között, akik reménykedve. várják a szabaduállt s mosolygó szemeit, amelyek annyi bilás, a gyógyulás
óráját. Amikor a pavilonba
zakodással néztek a holnap elé. Gondolatban
léptem, mintha egy kéz hirtelen megérintett
megelevenedett
előttem
az élet,
a maga
száz arcával, a szerelem
muló
örömeivel.
volna.
össieborzongtam.,
Halkabb
lett a'
, iárásorn, nyugodtabb
a mozdulatorn,
csak a
Gondok, csalódások.
__ Oe amikor Máriára
szívern vert" gyorsan, hangosan. A kórterérn
néztem" nem volt, szívem ezekről beszélni.
ajtaja nyitva állt. Hosszú ágysorokban
sápIsten ilyenkor bizonyára
csodát tesz, hogy
padtarcú
betegek
feküdtek.
Behunyt
sze'
egy bizakodó, fiatal szívet megóvjon
a csalódástól,
müket mel~hé
simogatta "3 beszürödö
nap-:
sug ár. Minden szem felémfordult.
Talán az'
- Szép, Mária. Te talán még nem is tuidegen léptek zaja zavarta' meg őket, vagy
dod mennyire
szép, -rr- mosolyogtam
rá és
az aznapi
első látog atót , csodálták
meg'
szeretettel
magamhoz
öleltem
szöke fejét.
bennem, de ,úgy éreztem, hogy irigység ég
a szemükberi. Fájt il tekintetük.
LegsziveEgy hét sem telt el s a boldog menyaszsebben eltüntem
volna. Szégyeltem
divatosszonyból beteg lett. Tüdögyulladást
kapott.
ruhámat,
ondol ált :hajamat.
Bizonytalan
Mikor utoljára
együtt voltunk,
még hideg
léptekkel,
lehajtott
fejjel rhentern végig a
szél süvített künn, jégtáblák
úsztak a Dutermen.
Éreztem,
hogy
mindenhova
elnán, az emberek
sietve mentek az utcán s
kísérnek.,
fázósan szorosabbra
húzták a télikabátot,
- Vajjon kihez jött? - követték
lép... egy hét mulva ragyogóan
sütött a nap,
teimet.
~.
meleggé világította
kis szobámat.
Langyos
Végre ly1ária ágyánál
álltam.
szél f ujdog ált künn, a száraz ágak megmoz- Szervusz
kedves!
ennyi volt az
dultak tőle s az elrejtőzött
apró rügyek csoegész, amit \{'i tudtam mondani. Vers, tréfa,
dálkozó szeme kikandikált
a világba. Lent
minden kiszáüt a fejemből, amikor bágyadt,
az utcán tavasziba öltözött
emberek jártak.
lázas betegemet megláÚam~
Én is kedvet kaptam egy kis sétára. Elín- Isten hozatt! Oe jó hogy eljöttél hozdultam a kórházba.
zám, szólt s felém nyujtotta
lesoványoGyalog mentem. Néztem a siető emberedott 'kezét.
Szegénykém.
felépülsz-e?
- gondoltam
ket,
amint elsuhan tak mellettem.
Mintha
gondtalanabbak
lennének
a szokottnál
s közben:
jobban emelték
meg kalapjaikat,
Láttam
! Már sokkal jobban nézel ki, nemsoegy fiatal párt kabát nélkül, Még kissé hikára megint otthon
leszel,
mondtam
meggyl5zöen,
deglesz
- gondoltam
-/ aztán megértően

•
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~- Ígéíi, "-" derült fel <iiárca,
ha
lsten is úgy akarja!
Islen!
Döbbent
bennem is. Isten,
akit
Mária eddig soha scm emlegetett.
Ö az, aki
belépésernkor
engem is megérintett.
aki ma
megmutatta
hiú önmagamat.
Ö az, akinek
a kezében nyugszik ezeknek a sáppadt betegeknek arasznyi léte. Itt nincs kibúvó, hazugság, álarc, itt csak egyet "lehet választani: Élet, vagy halál. Itt csak egy Úr van,
s mind a kettő egy kézben nyugszik. Künn
a világban ugyanez a helyzet. De az ember
már csak későn, talán egy fehér
kórházi
ágyon jön rá. Ma fiatal vagy, tervezel, szíved tele vággyal, erő feszül két izmos karodban
s holnapra
rombadölhet
minden,
erőd elhagy, szíved megáll ...

itt fekszik Márla. EgY /,Wel eiőbb még
tervezett,
embereket
akart boldoggá
tenni,
csak egyről feledkezett
meg. A boldogság ot
megköseönni
"annak, aki most legfőbb
és
egyetlen
orvosa. Nézem, amint fejét elfordítva hóvir ágcsokrornat
szagolja s hallom
bizakodó szavát: "Ha Isten is úgy akarja!"
S csodálatos.
Most megered szavam, mesélek néki emberekről,
akik munkájukat,
napjukat Istennel kezdik s Vele végzik. Emberekről, akik csak Neki tudnak élni ... és
milyen boldog leszel Te is Mária - fűzöm
hozzá most már teljes szívemből átérezve, - mert olyan ragaszkodással
megfogtad a kezét.
... És Ö úgy akarta ...
Cyarmathy Irén.

Az idő' országútján ...
Az élet vándorlás. Nincs megállás. Tiz, husz, negyven, hatvan, nyolcvan esztendeig - kinek meddig az Isten kirnérte - rójuk szakadatlanul
zarándokutunkat.
"
Megint mög öttünk van a nagy út egy évi szakasza. Események suhogtak el mellettünk.
Mert egy esztendő 365 napjának 24' óráiba kimondhatatlanul sok történés belefér. Megyünk a jövő felé. Alkalmakat készít számunkra az Isten.
Vegyük számba az elmult év néhány kimagasló eseményét s készüljünk a szembejövő esztendő néhány fontos alkalmára.
1.

Ami volt.
A legutóbbi
zsinattal
kapcsolatban
felvetődött
Luther magyarországi
szobrának
eszméje.
Sokan
hálátlanságnak
érezték.
hogy hazai földön nincs még méltó szobra
a nagy reformátornak.
Az egyházi főhatóság felhívássá
tette a szívből-sarjadt
gondolatot.
Megmozdultak
a szívek s adakozó
kezek nyúltak az erszény után. Üreg és fiatal, gazdag
és szegény
megha tó buzg alommal sietett letenni adományát.
Az eredmény csodával volt határos:
Nagymerészen
40,000 pengót vártunk s jó evangetikus
népünk 100,000 pengőt adott össze.
Jelenti" ez azt is, hogy Luther neve milyen nagyhatalom.'
Jelenti azt is, hogy buzog még népünkben
az áldozatkészség.
De
jelentsen ez necsak külső
tüntetést,
hanem
a reform áció igazságaihoz
való vissza térést, amely nélkül Luther budapesti
szobra
holt anyag csupán!

A római
pápa
HJ38. tavaszára
római
katolikus
eucharisztikus
kongresszus
szinhelyévé tette Magyarországot.
Evangélikus
egyházunk,
a reform átus testvéregyházzal
együtt
udvarias
csendességgel
szemlélte <l
római katolikusság
e világ-ünnepét.
Részt
nem vehettünk
benne, de meg sem zavartuk. Nem k if'og ásoltuk, hogy az állam túlzottan
vérmes
idegenforgalmi
reménységből milliós
összegeket
ölt az előkészítés
munkálataiba.
Ellenben
felhasználtuk
a kongresszus
esztendejét
belső erősödésre.
Az evangélikus és református
püspöki kar történelmi
.értékü együttes
körlevéllel
intette a pásztorolására
bízott
nyájat
összesorakozásra
és hű megállásra.
Egyházunk
külön soro
zatos úrvacsorai
előadásokkal.
rádiószolgálattal
és úrvacsorai
irodalommal
nyújtott
alkalmat arra, hogy hívei tiszta evangéliomi
úrvacsora-tanításunk
hitvalló
és gyakorló
ismeröivé
legyenek.
Az elmult

esztendő
volt

tencis« esztendeje

az

ébredés!

hazánkban.

konfe-

Feleke-

5

Be
zetközi viszonylatban
ste\\lart
jakab labdarugóból lett skót evangélista
szolgálata
hozott nagy megmozdulást.
Sorozatos
előadásait tízezrek
hallgatták.
Egyházunk
falain
belül is megkezdődött
a gyülekezeti
evangelizáció.
A Keresztyén
Igazság
és a Harangszó
pedig
irat-evangelizációt
indított.
..:..-Nemcsak egyesek, hanem egyházunk életében is sorsdöntő
lesz az a gyenesdiási
lelkészevangelizáció,
amelynek egyheti pergőtüzével
Isten Lelke 80 evangélikus
lelkipásztort vett ostrom alá. Hisszük, hogy aki
a jót elkezdette
bennünk, el is Végzi azt ...
Egészen
bizonyos,
hogy Isten azért tette
egyszerre
ilyen sürgős közszükségletté
az
evangelizációt,
rnert nehéz időnek megyünk
eléje s arra akar bennünket
felkészíteni!

Ugyanez évben, ugyan e célból indítottn
el Isten a népfőiskola gondolatát
is a megvalósulas
felé. A népfőiskola
az északi evangélikus
országokban
már
régen
jelentős
eszköze
a munkálkodó
Szeritléleknek.
Áldozatos közgyűitéssel,
finn testvéreink
adományaival
nálunk
is megvalósulhatott
az
első
magyar
evangélikus
népf öiskola,
amelynek
az a célja, hogya
magyar föld
népe
ekéjével,
kapa-kaszáiával,
földjével,
kérges tenyerével,
mindenével
a Krisz·
tusé legyen.

*

D. dr. Raffay
Sándor az elmult
év
szeptemberében
töltötte
be budapesti
lelkészi szolgálatának
30. és bánvakerületi
püspöki
szolgálatának
20. évfordulój át. "korrnányzó
azzal fejezte ki megbecsülését,
hogy a 20 éV,e szolgáló püspököt
a magyar
királyi
titkos
tanácsosi
méltósággal
tüntette. ki. Az egyház pedig megható
ünnepségen, a korrnány,
a püspöki kar, a tisztelők nagy
gyülekezetében
köszönte
meg
Istennek
azt. az ajándékot,
amit
Raff'ay
Sándor 20 éves püspöksége
jelentett
számára. Raffay Sándor 20 év alatt 29 új temp.lomot szentelt fe!. Hálás egyházkerülete
ezt
a 29 templomot
a budapesti
deáktérivel
együtt
ezüstbe vésette
s díszes albummal
együtt
ezt adta emlékül.
Raff'ay
Sándor
szolgálata
túlnőtt a csonkahaza
határain.
A
világháborut
követö
összeomlás
után őte·
remtette
meg azokat
a külföldi
egyházi
kapcsolatokat,
amelyek
nagyban
hozzájárultak ahoz, hogy egyházunk
talpra álljon
az aléltságból.
Ennek elismerése
volt az a
tény, hogy a finn köztársasági
elnök a legnagyobb finn érdemrenddel, a fehér rózsa-

renddel, at észt kÖztársasági elnök p~dlg
az észt vöröskereszt
nagykereszt jével tűntette ki.
Raffay Sándor püspököt,
az acéljellemű
férfiut, nagy tudóst, súlyos szavú prédikátori: és gyujtószívű
magyart, tartsa meg nekünk sokáig az Isten!
Országos egyházi viszonylatban
is nagyhorderejű
esemény volt a Harangszó
nyomdavásárlása.
E legrégibb
egyházi lapunk a
kitűnően
fölszerelt
győ ri Baross-nyomda
megvételéveI
nemcsak
az egész
ország
evangélikusságának
hűséges
nyomdai
kiszolgálójává
lett, hanem
sok jövendőbeii
egyházi sajtótervnek
is alapot vetett. Máris
benne készül egyházunk
legtöbb
sajtóterméke. Nyomja
Naptárunkat
is, amely tavaly két kiad~s (példátlan
a naptárak
történetében)
14,000 példányában,
ezidén pedig
15,000 példányban
jelenik meg.

Ha nemzeti
életünk
elmul t életére
is
pillantást
vetünk,
-árpadhjlzi
1. István
honalapító
királyunk
halálának
900. évfordulója a legszembeötlőbb
esemény.
István
kir ályt az teszi igazán naggyá,
hogy engedelmes
eszköze tudott lenni az Istennek.
A vérgőzős
prédautakon
csavargó
népet
nemzetté,
a máról-holnapra
élő törzseket
állammá, a pogány magyarokat
keresztyénné, a pusztulásra
ítélt hadat Európa-védő
ezredéves
néppé István kir állyal tetette
az
lsten. A 900.évfordulón
ezt köszöntük
meg
minden
magyarokkal
együtt
rni is Istennek.
Kormányzónk
nemzet-szolgáló
külf'őldjárása az elmult év másik döntő eseménye.
Először Lengyel- azután Nérnetorsz ágot látogatta
meg. E két útja nemcsak
fenkölt
személyének
szerzett
az eddiginél
is nagyobb
megbecsülést,
hanem
nemzetünk
jobb iövendöjét.
is hathatósan
rnunkálta .

*

Az elmult
év tavaszán
világtörténelmi
eseménynek
voltunk közvetlen-közeli
szemlélői. Március ll-ről
12-re virradó éjszakán
megrázó
robajjal
következett
be az, aminek a történelmi
fejlődés kényszere alatt be
.kellett
következnic:
Ausztria
csatlakozott
Németországhoz.
Ezzel a nérnet nép 75
.rnillióra szaporodott.
Minket magyarokat
a
'csatlakozás
se meg nem lepett, se meg nem

Jleszter;

Nem lepett meg, mert az utan

67
II

bosszcéiíö

gydlöietbeh

fogaht

politikaI

szörny tett után, amely Trianonball
fel robbaritotta
a magyar- osztrák monarchiát,
nern
is következhetett
más. Meg sem félernl
tett, mert eddig is meg tudtuk őrizni ezer
éven át német szomszédságban
is hazánk
függetlenségét.
í-

Augusztusban
ünnepelte
a nemzet
a
Himnusz költőjének, Kölcsey Ferencnek 100
éves halál-évfordulóját.
Az ország
aprajanagyja
hálás kegyelettel
emlékezett
meg
arról
a férfiuról,
akinek
Istentől
ihletett
szívéből
kisarjadt,
nemzetünk
könnyesbizó
imádsága:
"Isten
áldd meg a magyart ... !"
Bizcnytalansag
borús fellege borul ránk.
Keleten-nyugaton
fegyverek
ropognak.
Körülöttünk
esztelen
fegyverkezés.
Ujra feni
kaszaját
a háború rérne. Nekünk azonban
"Erős vár a mi Istenünk."
Tudjuk,
vissza
adja a hazánkat,
mihelyt olyanok
leszünk,
hogy visszaad ha tj a.

Ami lesz.
l\t\inden évforduló
Isten-adta
drága aj andék. Felkínált
lehetőség
emlékezésre,
hálára, példavételre.
lélekerösödésre.
Becsüljük meg
hát
azokat
a történelmi
évfordulókat,
amelyeknek
lényeget ezévi naptárunk mogyoróhéjban
im idejegyzi.
1529-ben, ezelőtt 410 évvel, írta Luther
Márton a kis- és nagykátét. Felbecsülhetetlen szolgálatot
tett mindkettö ..

*

1499-ben
ezelőtt
440 évvel,
született
Luther hitvese,
Bóra Katalin. Az első
evangélikus
papi család hű asszonyára
gondoljunk hálás kegyelettel.

*
1644-ben, ezelőtt 295 évvel indult hadba
1. Rélcáczl
György a magyar
protestánsok
szabad vallásgyakorlatának
megvédelmezésére, - Áldj uk az Isten, hogy a reformátorok mellé katonákat
is adott, a reformáció
kincseinek
megmentésére.

*
ballagó

1674-ben, ezelőtt 265 évvel, idézték meg
a pozsonyi törvényszék elé az evangélikus
lelkészeket.
- Gályarab ősök utódai, legyetek híveid
1529-ben, ezelőtt 410 évvel volt a speyeri birodalmi
gyűlés, ahol eleink vallást
tettek hitükről. - Ne feledd: protestánsnak
lenni nem tagadás,
hanem hitvallás!

"
1859-ben, ezelőtt 80 évvel alapították
a
Protestáns
Országos
Árvaházat.
Sok
megmentett
árva áldja e nemes intézményt.

*
1509-ben, ;zelőtt
430 éve született,
1564ben, ezelőtt 375 évvel halt meg Kálvin János. - A testvéregyház
fényes csillaga nekünk is fénylik!

II.

Idő országút jának
is áldjátok az Istent!

t119-ben, ezelőtt ~2Ö évvel halt meg
Ziegenbalg
Bertalan
az első evangélikus
indiai misszionárius.
Hogy a világ leu
első protestáns
külrnisszionáriusa
evangélikus volt, az nemcsak büszkeség, hanem kötelezés is!

*
1794-ben
ezelőtt
145 évvel
született
Haubner Máté, a nagy györi püspök, akit
bátor,
magyar
szellemü
körleveléért
bebörtönöztek.
,--- A hazaszeretet
nem színes
szó, hanem hűséges áldozat!

'"
1839-ben,
ezelőtt
Torkos Lészlo, jeles
írásakor
még életben
Isten!

100 évvel született
költönk,
aki e sorok
van. - Kegyelmes az

'"
1629-ben,
ezelőtt
310 évvel hal t meg
Bethlen Gábor, a vallásszabadság
nagy höse. - Tudunk-e
mi élni abban, amiért eleink meghalni is tudtak Pl

*
1384-ben, ezelőtt
555 évvel halt
Wic/ef János, angol előreformátor.
készítője
volt annak, aki rnindnyájunk
rálya!

vándorai,

emberek:

Multért

meg
Utki-

is, jövendőért
Szabó József.

Népföiskola ..
Aki az északi evangélikus államokban járkál, az sok minden mellett
rendszerint négy dolgon szokott különösen elcsodálkozni.
Az egyik, ami megragadja
a figyelmét: az általános műveltség. Közismert dolog, hogy ezekben az államokban a legkevesebb az irástudatlan ember és itt van a legtöbb magánkönyvtár.
Egyszerű
földműves
embereknek
is olyan
könyvtáruk
van, hogy tanult ember is szívesen
lapozgat benne.
A másik, ami előtt különösen délibb országok lakója csodálkozik el,
a mezőgazdasági
élet fejlettsége.
Sokkal mostéliább
körülmények
között és sokkal kisebb területen sokkal szakszerűbben tudnak dolgozni és
sokkal többet tudnak termelni. Az
ember
önkéntelenül
arra
gondol,
hogy ami népünk talán meg is szöknék egy ilyen földtől, ők pedig virulnak és gazdagodnak.
A harmadik
vonás különönösen
nekünk magyaroknak
jelent nagyon
sokat. Aligha van még egy európai
ország, ahol a társadalmi
osztályok
annyira el lennének küIönítve egymástól, mint nálunk, ép ezért nagy
csodálkozással látjuk azt a népi egy·
beforrottságot,
mely ott urat és parasztot, szegényt és gazdagot, egyetemet végzettet és iskolázatIant
szépen leültet egymás mellé.
Ha pedig mindezeknek az okát keresi az ember, akkor elkezd csodálkozni ezeknek az államoknak
a vallásos életen. Nekünk evangélikusoknak külön
öröm tudni és látni azt,
hogy eze - az országok evangélikusok.
Ez a művelt, gazdaságilag
képzett,
helyét miriden társaságban
megálló,
istenfélő emberfajta
a mi szívünket
különösen
akkor fogja meg, amikor
a föld egyszerű
gyermekében
áll
elénk. Sokan vagyunk, akik ha
azt kérdezik tőlünk, hogy mi volt az,
ami legjobban megragadott
bennünket az északi államokban - azt feleljük : a parasztember.

Ha pedig va-

laki azt kérdezi, hogy hol nevelődnek
ezek a csodálatos emberfájták,
akkor
azt kell felelnünk: a népfőiskolákban.
Minden
északi
államban
fontos
szerepet tölt be a népfőiskola. Finnország nem is egészen négy millió lakosára például 52 ilyen népfőiskola
esik.
A gazdaifjuság,
fiu és leány
egyaránt, nem dobja sutba a könyvet akkor sem, amikor kikerül az
iskolából, akkor pedig, amikor felserdül, 18 éves kora után, újra beül
az iskola padjaiba a népf'éiskolában.
Nem kötelező
ennek az elvégzése.
Az megy 'a népf'öiskolába,
aki akar.
l\i\indig
többen
vannak
azonban,
akik akarnak. A tanév csak a tél folyamán tart, rendszerint egy félévig.
Ez alatt az idő alatt benn is laknak a
népfőiskolán.
Tanulnak ott elméleti
tárgyakat,
általános
ismereteket,
gazdasági gyakorlatokat,
a legfőbb'
azonban az, hogy megismerjék
Istent és akit elküldött,
az O szent
Fiát, mert ez az örök élet. Ezek a
népfőiskolák
tehát nem annyira oktató intézetek,
még mezőgazdasági
szakiskoláknak
sem lehet nevezni
őket. Céljuk az, hogy a föld gyermekéből Isten gyermeke, a falusi ifjúból
a mennyei város polgára legyen.
Akik ezeknek a népfőiskoláknak
a
munkáját
közelröl
látták,
eredmé
nye it saját
szemükkel
szernlélték,
nagy szomorúsággal
gondoltak
a
magyar falura és felébredt
szívükben a Vágy: Bárcsak lehetne Magyarországon is ilyen népfőiskola. Ez a
gondolat
akkor
kapott. erősebben
lángra, amikor a finn lelkészek jártak nálunk az első finn-ugor lelkészgyűlés alkalmával. Ok határoztak
el,
hogy kivisznek egy magyar
falusi
fiut az egyik finn népföiskolár
a, Ugy
is történt. Egy nagytarcsal
fiut, Sebők Istvánt, kivitettek.
Azután meg
gyűjtést indítottak
arra, hogy megépülhessen Magyarországon
is finn
mintára az első népfőiskola. Az itthoni szívek is lángra gyúltak a gondolattól s 1938 öszén megépült Nagytarcsán. egyelőre húsz féröhellyel kéj

60
épületben

az

első magyar
evang.éliAz intézetet
a MIszsziói Egyesület
védő szárnyai
alatt
létesítették.
s arról
az evangélikus
lelkészról
nevezték
el, aki először
fordult
nagyobb
mér tékben a falu és
a falusi
nép fejlesztésének
kérdése
felé
Magyarországon.
Az
intézet
neve:
Tessedik Sámuel evangélikus

kus népfőiskola.

ifjúsági missziói intézet. Helye Nagytarcsa,
Pest megye.
Vezetője
Szenczy Gábor evangélikus
lelkész.
Áldja meg Isten az úttörő
munkát,
melyet
ez az intézet
és anna~ els?
növendékei
hivatva vannak elvégezni,
hogy a magyar
falu népe Isten népe
lehessen.
Túróczy Zoltán. ,

Egyházunk a nagyvilágban.
Számadataink.

Egyházunk hazája a nagyvilág.
Az
evangélikus
keresztyénség
áttört~ ,a
földrajzi
határokat.
Izlandtól
UjzéJandig, Szibéria északi sarkától
Brazilia déli csücskéig
az öt világrésznek
alig van országa,
ahol ne volna evangélikus keresztyénség.
Ázsia minden
számottevőbb
országában
vannak
evangélikusok.
Hogy csak a nagyobbakat említsem:
Indiában 300,000, Kínában 52,000, Japán?an
50.000 evar~zélikus él. Ez utóbbi helyen van f ejlett vallásos
irodalmak,
f őiskolájuk,
szeretetintézrnényeik.
Ausztráliában
körülbelül
100.000 evangélikus
él. Afrika középsö
és déli részén
szintén
szép számmal
élnek
hittestvéreink.
Amerikának
sincs ma már egyetlen
állama, ahol ne volnának
evanzélikusok. Észak-Amerikában
15 millió evangélikus él. Vannak
hatalmas
egyházi
lapjaik, szarnos főiskolajuk.
Baltimoreban
és Filadelfiában
diakonissza
anyaházuk
s egyéb
szeretetintézményük. A légtöbb
evangélikus
természetesen Európában
él. (60 millió.) Itt
szarnos evangélikus
többségű
országot találunk. Ilyen a reformáció
szülőhazája, Németország,
'amelynek
navvtöbbsége
evangélikus,
Izland-szigete
(99 és 'fél százalék evangélikus),
Finnország (98% evangélikus,
az egész
országban
mindössze
600 római katolikus él), Norvégia
(98% evangélikus),
Svédország
(97% evangélikus),
Dánia
(92% evangélikus),
Észtország
(79%
evangélikus), 'Lettország
(Srlc, evangélikus).
Európának
mindössze
két
helyén nincs evangélikus
keresztyénég: Portugáliában
és a Balkánon,
de

van annál több tudatlanság
és sötétség.
Érdekes megfigyelni,
hozy az evang'élikus keresztyénség
elhelyezkedése:
Európában
ezy hegyesszözű
. háromszöget rnutat. Eeyházunk
úgy hasít
bele Európa testébe, mint az ék a fatönkbe. A háromszög
egyik .sz ára fert
kezdődik
Izland sziaetén.
a másik keleten, a lappolc földjén.
Dél felé haladva aztán esvre szükül ~l háromszög,
mÍO' vézül 'itt magyar
földön van az
ck "'csúcsa. Tőlünk nyugatra
kezdődik
a római katolikus
tenzer,
keletre
a
fS'·irögkeleti
vallásúak
-tömege, délre
Dedig iszlám konok sziklaf'ala. Ebben
sajátságos
helyzetben
adva, v,an .ha-

acai

egyházunk

sok szenvedésének

é:

titka. Óriási ellentétes
erők szorítottak minket ezen a földön. Fahasításkor az eknek is a heg-ye szenved leatöbbet. De adva van ebben a helyzet'be n egyházunk
Istentől
kapott
rnisz-zióia is. Mi vagyunk az európai eva~o.•élikussáz
lezdélibb
fáklyahordozói.
:~z "Iz hegye,- amelynek
f'úródni kr!1
előre.
Az evangélikus
keresztyénség
áttörte a faji határokat
is. A fajelmélet
bizonyos
képviselői
azt állítot~ák,
hogy minden
vallás csak egy blZC~nyos fajta nép lelki alkatának
..v~lo.
Rámutattunk
arra,
hogy
a gorogkeleti vallás inkább a szláv fajú népek
között,
a római katolikus
vallás inkább a latin fajú népek között, a mohamedán vallás a sémi és mongol fajú
népek között
terjedt
el. Ha ez volna
is a teljes igazság,
akkor. se voln,a
okunk a szégyenkezésre,
hiszen a VIlág éppen a germán fajtának
köszön- ,
het legtöbbet,
németnek,
angolnak,

10

skandinávnak.

rnényeinket

vallásunk

Ám az igazság az, hogy
áttörte
a faji határokat
is.
Kina és Japán mongoljai
között is
találunk
evangélikusokat.
Franciaországban
több százezer
evangélikus
él, pedig latin faj ú nép; a tótok legnagyobbrészt
evangélikusok,
. pedig
szlávok,
sőt a Kaspi-tenger
melletti
Bakuban
van egy 500 lelkes örményevangélikus
gyülekezet
is. A finnek
a finn-ugor
fajtahoz
tartoznak,
mégis tiszta evangélikusok.
Az evangélikus
keresztyénség
áttörte a nyelvi határokatis. Az evan.
gélikus
egyházban
ismétlödött
meg
legcsodálatosabban
a pünkösdi
nyelvcsoda: majdnem
minden
nyelven
dícsérjük az Urat. Luther diadalénekét.
az Erős várunk-at
180 féle nyelven
zengik szerte ezen a világon. A biblia
után legtöbb nyelvre lefordított
könyvek sorában
első helyen
áll Luther

ház összefogásával
is alig lehet fenntartani. Az evangélikus
keresztyénségnek va" olyan küzdelrne,
amely küzdelmet jelent az egész keresztyénségre nézve. Es ez az iszlám, a tnohemedán vallás elleni küzdelern. A moharnedán vallású népek körében
ma mindenütt belső megizmosodás
jelei .mutatkoznak. A gőgös és öntudatában
megerősödött
iszlám sok helyen kegyetlenül szorongatja
missziói
állomásainkat. Meg vagyok győződve
arról, hogy
a mohamedán
pogányság
egy-két évtizeden
belül
útnak
fogja
indítani
misszionáriusait
a keresztyén
nénele
közé. Jó lesz erre felkészülnünk.

Kiskátéja,
Mi vagyunk
a legnagyobb
protestáns egyház.
A föld kerekségén
81
millió evangélikus
keresztyén
él. Fejük fölött sohasem nyugszik
le a nap.
Ha egymás
kezét megfogva
vonalba
fejlődnének,
húszszor
tudnák
körülölelni a földet.
Lám nem is vagyunk mi olyan kevesen!
Küzdelmeink.

Az evangélikus
keresztyénségnek
vannak
olyan
küzdelmei,
amelyek
küzdelmet
jelentenek
az egész emberiségre
nézve.
Csak egyet
említünk
meg s ez a gazdasági vitlság. Mennyi
áldott tervet marasztott
bimbójában,
vagy fagyasztott
le egészen az anyagi
válság zimankója.
Hány fontos posztról kellett visszahúzódni
a gazdasági
nyomorúság
miatt.
Hol volna a mi
hazai és világegyházunk,
ha keserve
sen
összekuporgatott
evangélikus
egyházi
tőkék
tönkre
nem mentek
volna. Az evangélikus
keresztyénségnek
van olyan
küzdelme,
amely
. valamennyi
vallásra
nézve küzdelmet
jelent. Ez a kommunizmus
elleni küzdelem. Az oroszországi
megölt papok
között ott vannak a mi papjaink
is,
a becsukott
templomok
között ott
vannak
a mi templomaink
is, a harbini menekültek
között
ott voltak
a
mi hitünk cselédei is. Ottani régi intéz-

I

az evangélikus világegy-

Van az evangélikus
keresztyénségnek olyan küzdelme
is, amely elsősorban
evangélikus
küzdelern.
Világegyházunk
lenagyobbrészt
szdrvényban él. S hogy
ez mit jelent,. azt
könnyű
elképzelni.
A magános
fa
nehéz sorsa ez, amelyet
akkor is cí-:
bál a szél, mikor az erdő nyugodtan
pihen. Az árva sziget sorsa ez, melyet
szüntelenül
ostromol
az óceán partmosó
ereje.
De egyházunk
nehéz
szórványhelyzetében
is hűségesen
teljesíti kötelességét.
Csak kettőt
említek idevonatkozólag.
Az evangélikusok műveltségi
százaléka
mindig
felülmulja az országos
arányszámukat.
A másik statisztika
bűnügyi
statisztika. Az evangélikusok
bünügyi
százaléka
mindig
alatta
van országos
arányszámuknak.
Nálunk van legtöbb
iskolázott
és legkevesebb
bebörtönözött
ember.
Elöljárunk
a müveltség
szolgálatában .és hátul a börtönök
töltésében.
Kilátásaink.

. Evangélikus
világegyházunk
mindenütt megujhodásban
van. Ennek jelei a következők:
Áldott jelszóként
halljuk egyre sűrűbben:
Vissza Lutherhez!
Nemcsak
teológiai tudományos,
hanem népi körökben is egyre behatóbbá
válik újra
Luther
tanulmányozása.
Vissza a biivellésboz,
Ez is új jelszó. Elszíntelenedett
evangélikus
közösségek
egyre határozottabb
hitvall ási veretet vesznek fel. Hála Istennek!
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Uj szociális felelősség. E téren is
egyre jobban meglátja és felvállalja
egyházunk a maga kötelességét.
Összefogás'. Bár igaza van az Agostai Hitvallásnak,
hogy "Az egyház
valódi egységehez
elegendő,
hozv
egyetértés legyen az evangéliom hirdetésére és a szentségek
kiszolgáltatására nézve. Ellenben nem szükséges,
hogy .mindenütt
hasonló szokások,
vagy emberektől rendelt szertartások
legyenek; amint Pál mondotta: "egy a
hit, a keresztség, egy az Isten", mégis
örülünk,
hozv a Lutheránus . Világkonventben van immár olyan egyetemes átfogó szervünk, amely az egész
világ evangélikusságán
tartja figyelő
szernét s ha kell, segítő kezét.
Uj missziói felelősségtudat.
Utalok

az egyre szélesebb körben meginduló
szórványgondozásra
és az evangélikus
külrnisszió
új lendületére.
Evangélikus
\ ilágegyházunk jelenleg 2500 missziói
állomáson
3000 misszionáriussal
és
30.000 bennszülött tanítóval végzi a
misszió munkáját.
Ime, az evangélikus egyház világhelyzete dióhéjban.
Ne féltse senki
ezt az egyházat. Megőrzi az Úr, aki
fundálta. Magunkat féltsük, hozv vajjon milyen evangélikusoknak
bizonyulunk Isten mértéke
alatt.
Láttuk egyházunk helyzetét a nagy
világban. Hogyan áll egyházunk helyzete a te kis világodban, gyülekezetedben, hajlékodban
és a - szívedben?
Szabó József.

Csodák háza.
London szivében van egy háromemeletes szürke ház: a Brit és Külf'öldi Bibliatársulat
székháza.
Kívülről
nem látszik rajta semmi különös.
Legfeljebb a bejárat felett köböl kivésett nyitott könyv mutatja, hogy
ez a ház a könyvek háza. Igen:
itt készül, innen indul útjára
;j
könyvek
könyve
a biblia. Éppen
ezért ez a ház a csodák háza,
Csodálatos
a története
is. A
mult század legelején egy kis walesi szegény
leánykának,
Jones
Máriának
megszomjazott
a szíve
Isten igéjére. Igen,de
honnan vegye? A bátor kisleány felkerekedett s hosszú gyaloglás után bekopogtatott
Jelkészének.
Charles
Tamásnak ajtaján.
A lelkészt nagyon meghatotta a biblia utáni ekkora szomjúság
látása
és 1804
március 7.-én ezidén 135 éve többedmagával
elhatározta egy olyan
intézmény létesítését, amelynek célja
anyanyelvre
fordított
olcsó bibliák
terjesztése. Ime, ez a mogyoró-

héjjnyi története annak a Brit és Külföldi Bibliatársulatnak,
amely mustármagból hatalmassá növekedve, ma immár öt világrész népei közt terjeszti
Isten igéjét s vele mérhetetlen áldást.

Kőbevéselt biblia-lap,

Csodálatos ennek a Bibliatársulatnak a munkája
is. A központban
száz, a világ minden részén pedig
ezer körüli munkásgárda
szolgálja a
bibliaterjesztés
szent ügyét. Ez az

"/2
ezer ter] esztö a Társulat front-csapata, amely viszi, kínálja s az emberek asztalára teszi a bibliát. Nehéz
szolgálat ez! Eszeseknek kell lenniök
és mégsem kígyóknak, hanem galamboknak, okosaknak
és mégsem világ
fiainak,
hanem világosság
fiainak,

hány kegyes szölamot betanult, de haszonra dolgazó házaló, hanem az ige
szolgája.
A Társulat évenként átlag tiz millió szentir ást helyez el: Ez azt jelenti,
hogy az emberek
éjjel-nappal
körülbelül tiz bibliát vesznek meg percenként. Isten igéje ma már több
mint ezer-féle nyelven szól az emberekhez. Valóságos pünkösdi csoda ez!
Ki-ki saját anyanyelvén hallhatja Isten nagyságos dolgait.
Csodálatos a Bibliatársulat élete ís,
Mivel főcélja, hogy rninél olcsóbb an
juttassa kézhez a szentírást, munkája nem üzlet, hanem szolgálat. Egyenesen ráfizetésre
dolgozik. Harmadárértadja
a bibliát.
Amikor bibliát
veszünk, ne felejtsük el, hogya tényleges árnak csak egyharmadát
fizetjük. Hát a kétharmad
honnan térül
meg? Adományokból.
Ez éppen 3
csodálatos!
Hogy
a Bibliatársulat
nem költségvetési
számokkal, hanem
Isten kegyelmével
kalkulál. És nem
csalódik. Hálás szívek, akik békességet és életet találtak az igében, boldogan sietnek adományaikkal
a Társulat támogatására.
Kapott már a
Társulat félmillió pengő adományt is
egyszerre,
nem egyszer névtelenül.
Így gondoskodik Isten az Ö igéjének
zavartalan ter j esztésérőJ.
A Bibliaház
csodák
háza, mert
csodálatos a biblia, amelyet terjeszt.
A szentírás "mindenki könyve." Testamentum
a legdrágább
örökségről
Kézzel Írt 1600 éves biblia-töredék.
.minden
embernek.
A Bibliatársulat
"135 "éve nem tesz mást, mint viszi
hősöknek
és mégis alázatosaknak,
házról-házra
ezt a mindenkinek szóegészen másnak kell lenniök Afrika
ló végrendeletet:
ember, te küzdő,
félvad népei között, mint a világnyomorult, ime örököltél, itt róla az
városok villanyárban
úszó, száguldó
írás, vérrel írott, drága testamentum:
világában, - de itt is, ott is kornoly
vedd a kezedbe, te boldog örökös!
keresztyénnek,
aki tudj a, hogy nem Mindegy, hogy ki vagy! Örök hó és
vigéc, bárha mindenki annak nézné is, jég északi lakója vagy-é, vagy Afrika
nem biblia-árusításta
fanyalodott, né- lángoló napja alatt élsz; Budapest kö-
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beszél. Ezért csodák háza

tengerében, vagy az óceán valamelyik

gyelrnéröl

parányi szigetén:
élettavaszban
járó
ifjú, vagy sír felé ballagó aggastyán:
király,
vagy koldus; magyar, vagy

az a Bibliatársulat,
jeszti a bibliát.

'l-

amely 135 éve ter-

Azt a csodálatos
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A

legelső

nyomtatott

A

biblia-Iap.

néger; .bojtár,
vagy egyetemi tanár,
- mindegy! Ember vagy: elveszett és
elkárhozott
ember, de a Krisztusban
megmentett,
megkegyelmezett
ember, - ha megragadod az igét. Ezért
való mindenkinek
a szentírás. Ezért
csodálatos könyv a biblia. Mert az
örökkévaló
Isten kárhoztató
haragjáról és Krisztusban lett mentő ke-

világ

legelterjedtebb

könyve.

könyvet, amelyről
olyan szepen és
olyan igazán mondja Gárdonyi Géza:
t

Minden
fakul,
mintien
romlik,
Márványvár
is összeomiik;
Bibotleplek
ronggyá
méllnek,
Dicsőségek
füstbe
szál/nak;
Csak tO zak
ö n y v nem tér
Mintha
volna
ég;" lelke:
Ez i:l könyv
il Mózes
bok re,
lsten sz/ve dobog
benne!

Szabó

porba

József".

HIAI3A!
Hiába gyűjlni
kincset
itt a földön!
Minden
látszat
itt, ez álomút
csupán,
Mért csillog
annyi könny a sirgöröngyön,
Hisz élet vár ránk a halál után!
Kinek
Ki rá

e földön
Jézus volt vezére,
épített,
akinek
kincse ő,

Mosolyl'
az, ha majd
álom jö
Alom lepel ~esz neki a szemfedő.

szemérc.

Járj itt vidáman,
töröld
le a kiumyet,
Élj másokért,
majd mennyben
veszed árút,
Jézus mondja:
ha hű maradsz
halálig,
Neked adom az élet koronáját!
Harmati
Béla .
...!.
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Apró történetkék az elmpll századokból.
Gyüjtögeti

Az állhatatos Cserey Mihály. .
A XVIII. század a magyar protestáns egyházak történetében
a fojto
gató üldözés kora. A szép szavak,
nyáj as igérgetések
palástj a alatt
folyt a szakadatlan térítés. A gyenge
jellemek megtántorodtak;
vagya csábítás .hálójába. estek, vagy a félelemtől rendültek meg. Már-már azzal dicselekedtek a térítők, hogy nem akad
Erdélyben egyetlen szál nemesi családsem, amelyiknek ne volna más vallású ága. Pedig régebben az erdélyi
nemességben csak elvétve akadt máshitű törzs, Ilyen kivétel az Aporok
családfája, amelyen sohasem hajtott
protestárs
ágo Nagy hatalom, dúsgazdag család volt' mindig, vajdákat
adott már az Árpád-korban is Erdélynek, de szerencséje istenigazában
a
nemzeti fejedelmek
elmulta után a
Habsburgok uralma korában nyilt ki.
A szegény Cserey Mihály. história író,
akinek munkája ma is elsőrendű forrása
történelmünknek,
Aporéknál
íródeákoskodott.
Nagy családja miatt bizony ráfért volna egy kis földi
jó, mégis ellentálIt a dúsgazdag Apor
István csábításának,
aki tizezer forinttal, ötven ház jobbággyal,
a esiki főkapitánysággal,
holta után örök
résszel kínálta, ha pápistává
lesz.
Hasztalan
erőltette
meggondolásta.
Cserey nem hajlott a szóra. "Ebnek
vonják asztalra fejét, s eb pad alá
vonja" - dörmögte bosszusan Apor.
"Nem játszom Istennel, se nem adok

Öreg Tallózó.
nem tartotta
alkalmasnak,
sem a
nemzetet elég erősnek.
Prókátoráj
türelemre intette selmondotta
néki
a székely. esetét az ördöggel. Vitte a
I lb U I
székelytaz
ördög a po co a. t cözben találkozik a komájával, aki gyanakodva kérdezté: ugyan .hová igyekszik kee koma? _ Láthatja kee, ha
szeme van. Visz: az. ördög a pokolba.
_ Cudar egy dolog lehet ez koma!
_ Cudarnak bizony elég cudar, de
még, cudarabb is lehetne. Ugyan
már hogy lehetne cudar abb ? - Hát
úgy, ha nekem kellene az ördögöt ci ..
pelnem!Keserű vígasztalás volt, de hajszálnyi ra illett akkori közállapntainkrá.

l. Lipót magánfoglalkozásai.
1. Lipót, aki 48 évig uralkodott hazánk felett s uralkodása a mai napig
gyászos
emlékű, szenvedélyes
kártyás volt, bár a hazárdjátékoknak
minden nemét gyűlölte. - Mint egykori papnövendék
pontosan eljárt a
misékre,
valamit
államügyekkel
is
Ioglalkozott,
(unalmasnak találta és
intézésöket
korlátolt
és hűtlen mi ..
nisztereire bízta)
szabad idejét pedig kártyajátékkal
és karmesterkedéssel töltötte. Nyereségéről,
veszteségéröl'
pontos
jegyzéket
vezetett,
--,---heti, havi, negyed- és félévi, egész
évi kimutatást készített, amit udvarmesterei szigorúan
és gondosan ellenőríztek. Viszont elnézte (vagy tán
nem is tudott róla), hogy miniszterei
milliókat harácsol tak össze az ormásoknak
is okot- botránkozásra;
szág kárán s végkimerülésig
zsaroljobb nékem 'szegényül
élnera. mint
ták a lakosságot.
lelkemet megsérienem,"
- válaszolMásik kedves időtöltése a karrnesta Cserey emelkedett lélekkel. Mind .l-terkedés
volt. A kitűnően betanított
holtáig megmaradt
hitében.
udvari zenekart
az udvari ünnepéIyekeri akárhányszor
Ő vezényel te.
Keserű vígasztalás.
Egyik
külföldi
követ
udvariasan
Wittnyédi
István,
a híres-neves
megjegyezte:
"F.elséged, mint karprókátor és lelkes hazafi, panaszkomester is meg tudná keresni ke nyedott egy ízben Zrinyi Miklósnak.
rét." - "Nem tesz semmit, - felelt a
hogy az ország és nemzet teljesen el- .kir ály, így· is megélek."
(Vajha
pusztul a Habsburgok
alatt s eré-valóságos
karmester
lett
volna!
Iyes fellépést, nemzeti fölkelést sür- Mennyi hálával tartoznánk
a jó Isgetett. Zrinyi Miklós sem az időt tennek!)
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Az angol követ tanácsa.

. meg

érte, sőt utóbb maga mellé vette segédlelkészül,
mert a szigorú vallatás csak próba
volt, hogy annak
tüzében
emberét
teljesen,
lelke fenekéig megismerje.

lll. Ferdinándnak
volt egy kedves
paripája;
szinte agyon dédelgette
becézgető
szerétetével.
Élelmezésére
majd annyi pénzt költött
saját királyi kasszájából.
mint
mások
egy
Az autonómia.
egész ménesre,
de a lovon csak nem
látszott
meg a bőséges
tartás.
Mind. Tanfelügyelőjárás
volt á falusi isegyre
soványodott;
bordáit
szinte
kolában.
A
gyermekek
olvastak,
mint
a parancsolat,
szótagolva
meg lehetett
olvasni.
"Szőre
borzas,
csontja
zörgős,
szédelegve
ballag."
gyakran,
de betühiba
nélkül. A tanfelügyelőnek
feltünt,
hogya
tanulök
mint Arany János versében
a tudós macskája.
A király: napról-napra
egy huzamban
minden
hangváltoztamegnézte
s aggódva
látta lassú sortás, megállás
nélkül olvasnak,
ügyet
vadasát.
Eszébe
sem
jutott,
hogy
sem vetnek
a rnondat
végére,
vagy
az új mondat
kezdetére.
Egy ideig
lova azért jut gebe sorra, mert szinét
angyali
türelemmel
hallgatja,
végre
sem látja soha az abraknak;
akikre
lovát bízta, az utolsó
szemig
ellopbelefárad
s odafordul
a fiatal törekják. Egyszer
szorongó
lélekkel tudavő tanítóhoz:
Tanító
úr próbálja
meg
kolta az angol követtől,
aki épen vele , rászoktatni
tanítványait,
hogy
a
volt a lóistállóban:
Mit 'gondol
kedmondat
végén,
a pontnálállianak
meg. Mielőtt
a népszerű
és kedvelt
ves lord, erőre kaphat-é
még? "Tegye meg Felséged
pénzügyminisztertanító
egy árva szót szólhatott
volna, az egyik kurátor
közbe vág: _.
.nek, tudom
Istenem,
rövidesen
meg'hízik."
Olyan hirük volt akkor az
Nagyságos
úr, mi ott állunk meg ahol
osztrák
pénzügyminisztereknek.
hogy
akarunk,
mert mi protestánsok
va1-2 év elegendő
volt nekik
arra,
. gyunk, nekünk autonomiánk
van."
hogy
ösztövér
kis hivatalnokokból
milliornosokká
hizzanak.
Jonathán
és Török Bálint.
A tizenegyedik

parancsolat.

. Ez a történet
még nem nagyon
régi. Az ótestámentorni
tudományokA bányakerületnek
nem volt theoból folyt a vizsgálat,
a jelölt azonban
logiája, ha csak azt a rövid időszakot
már halálra
fáradt
a felelni nem tu:
Koponyáiában
már minden
nem tekintjük,
amikor
Budapesten
a dásban.
két protestáns
egyház
közös
erővel
összehabarodott.
Nemcsak nevek, évtartott
fenn
theológiai
főiskolát,
számok,
de végre
odajutott,
hogy
amelyben
Székács
József
püspök
is agya az egyes tudományok
anyagát
tanárkedott.
A végzett
theologusois egy tésztává
gyúrta s a félvilágért
kat azonban,
akár Pozsonyból,
akár
el nem tudta
volna választani
egymástól. A tudós professzor
Jonathán,
Sopronból,
akár Eperjesről
jöttek,
. Saul kir ály fia neve után nyomozott
felavatás
előtt.
szigorú
gyakorlati
lelkészi
vizsgálat
alá vetette.
Izzadt
a jelölt agyrekeszeiben,
aki Dávidnak
a jelölt a. kérdések
súly a . alatt s márjóbarátja
volt s akinek halálát a költő bajtárs
szép költernényben
gyámár arra gondolt,
hogy félben hagyja a vizsgálatot
és eltávozik
a kínszolta
meg.
Azonban
minden
türelmes fáradozás,
segítő erőfeszítés
hiápadról,
mely
csak
tövist
teremhet
ba való volt. Könnyebb
lett volna a
számára.
A püspök
is megelégelte
csibéit
egyenként
leszedni
már a szuttyongatást,
s búcsuzóul
a Iiastyuk
az égboltozatról,
mint Jonathán
nekátévallatás
után azt kérdezte
tőle:
vének nyomára
lelni a felelő ifjú téMelyik
a tizenegyedik
parancsolat?
tova emlékezetének
tarlójárt.
Végre
A kétségek
közt hánykódó
ifjú, minden segédeszközből
kifogyva
azhiszen úgy is veszve már mindenl zal akart segíteni
a professzor,
hogy
azt felelte:
"Ne kísértsd a végeett
"egy kiváló almafajnak
is ugyanaz
a
theologust:" Székács nem haragudott
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neve." - Török Bálint! - vágja rá
a diák vagy hirtelen megvilágosodva
vagy talán egy dévajkodó sugás mentő szalmaszálába
kapaszkodva.
Átbocsátották-e
a vizsgán, a
_~~o~~~o~~~~~_~o~
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szereplök

tudnának felőle hirt 11Iondani. Később
mindenesetre,
mert
már boldogan és hihetően népét is
boldogítva
munkálkodik
egy falusi
gyülekezetben.
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Apróságok a .nagy orosz világból.
A szovietparadicsorn
rendjét
a leg nyoniorultabb
munk ások és parasztolc
tnevébcu
alapltották.
I:'s éppen itt legf elhábor itóhh
a kereseti
különbscg
ruunkás
és munk ás
között.
Moszkvábau
aMetropole.
szállóban
pénzkövér
emberek ezrével pukkanti
ák szét

Gyakori

látvány

szüleit, hogy nem hivei Sztalin erőszakos
ság ának.
Hogy a g olyóscsap
ár'yzyár
munk ása <1
puszta élelmét csak 'saj;it részére egy hétre
meg szerezze,
kell dolgoznia
több, min t 1(;
órát: Amerikában
ezért az élelmiszer nieny-

az orosz "paradicsom"-ból.

Éhségt61 elhullolt

a léggöllluöket
s egy ilyen léggömbnek
az
áráért
a szovjet
ruunk ásnak öt órát kelj
dolgoznia!
Az orosz ujságok
egyre
hangoztatják,
hogy
a k apitálista
Amerika
haláltáncát
járja, de a rnoszkvai koldusok
serege odatolakszik
az idegen
elé és r irn ánk odik :
Daj tye valuta! ... Külföldi pénzt adjon!
Az orosz csecsemőket
rendszerint
elveszik az anyától
és csecsemögondozóba
küldik. Ha a családból
egy is gyanusan
viselkedik, vagy külföldre
menekül,
akkor öszszefogdoztatják
az egész családot és _viszik
a rettenetes
Szibériába.
A gyermek
legszebb hőstette:
ha feljelenti
és bevadolia

ember az uccán.

nyiségért

4 órát

kell

dolgozuia

a munk ás-

nak
ember
szorouz
egy
ahol a Szoviet- terv szerint egy családnak
kellene lakn). Mi volt
az ebéd? Laskaléves
k ásával és gyümölcslével, a reggeli
tea és kenyér,
a vacsora
fehér gomba lesz!
A parasztházak
siralmasuk.
Szovjetunióban 25 millió parasztház
van. Ebben a parasztház-rengetegben,
a sötét nyomorúságban annyi ember él, mint az Egyesült Álla
rnok egész lakossága.
Mi az eredménye
annak, ha a paraszt
nem a saját állatiait.
hanem a kellektiv
ál- .
Tizenkét-tizenhat

munk áslak áshan,

'11
!utokat .' gbhdöiz~ ~ "Mltyeit sdfljti tákarit-

riehezebbét

játok az istállótokat
- kérdezte
egyik kűlföldi utazó?"
"Minden
esztendőben
egyszer" - felelte az atyafi.
25 millió
parasztházból
már 19 milliót
kollek tiviz áltak és az eredmény?
Felmegy'
a kollektiv-paraszt
Moszkvába,
ahol elvezettek a társasutazás
kapcsán a rádió stu
diójába
is, Álmélkodva
hallgatja,
hogy ez
a leadás az 'egész világnak
szól. Könyörögni kezd, hadd szó ljon
is az egész világnak
valamit.
Végül megengedik
néki,
hogy egyetlen szót szólhat, A paraszt megígérte és meg is tartotta
a szavát. Egyetlen
szót üvöltött
bele a mikrof onba: Segítségl
A korrn ány a 'paraszt
rnunk áj án több,
mint ezerszázalékot
nyer. Ezzel' tudja
zetni a terror-hatalmat
és ez a kereset
úszik el a moszkvai b árok, külf öldieket
i;,
bámulatbaej tö, fényes, dőzsöleselben.
A levegőben
egy ,iszonyatos
szó lebeg
állandóan:
Reszkessetek!
Hogy ezt ellensúlyozzák, kiadták
a jelszót:
Légy jókedvű!
Mosolyogj!
Az egyik gazdaság
vezetölétől
megkérdezik,
mik a legnagyobb
nehézségek, "Tetszik
tudni, Moszkva kiadta a parancsot, hogy foxtrottot
táncoljunk.
Ennél

lányok
talernberek
. elviszik
ingyen
cirkuszba,
ha
lehervadnak.
akkor
el kell rnenní
utcát
rnosni
és télviz idején éjfélig a villamosvaltót igazgatni.

ö

n-

ttiég H€!tI1 fjfÓb~1tltftk!" Ál1lig' a
szernrevalök,
fiatalok,
addig a fia-

A politikai választás nyilt. Mindenki arra
szavaz ugyan, akire akar, ezt ezerszer
is hangsúlyozzák,
"- de merne csak egy is
a komrnunista
párt ellen szavazni. Ez az
egyhanguság
a terror
borzalmas
torzszülötte,
ahol nem az a jelszó:
Szabadság,
vagy halál, hanem az Iontos. hogya
cseka
emberei előtt hűséges
kornmunistáknak
mutassák maguka t!
Idesüllyedt
a hires Szovjet-paradicsom
Mióta Oroszország
a világon áll, szenvedő
ország
volt. Szenvedett
az evangéliuru
világossága
nélkül a cárok alatt és szenved
a vörös cárok alatt",
és a' szenvedés végtelen lesz mindaddig,
amíg meg nem ismerik Krisztus
szenvedésének
szent titkát
és megvá! tó csodái át és a vörös hóhérok
helyett
a piros
vérét
érettünk
kihullató
Krisztus
nem lesz az Úr mindenhol
és
mindenekhen!
Bácsi Sándor,

I

~ boszorkányperekről.
Kálmán kir ályunk, aki 1095, évtől 1116,
évig uralkodott,
törvénykönyvében
kimondotta, hogy boszorkányok
nincsenek,
tehát
nem kell, de nem is szabad őket üldözni,
Ezek után azt g ondolhatnánk,
hogy Kálm án kir ályunk e kor át meghaladó
bölcs
megállapítása
egyszersmindenkorra
véget
vetett a boszorkányok
létezésében
való hit,
nek és az ebből eredŐ boszorkányüldözésnek.
Pedig a vármegyék
és városok oklevéltáraiban őrzött
eredeti
biróság!
tanuvallomások,
jegyzőkönyvek
és .ítéletek
tan uskednak arról a ma már majdnem
elképzelhetetlen és hihetetlen
tényről,
hogy nem
is a legsötétebbnek
jelzett középkorban,
hanem az újkor küszöbén,
amelyet a fel(~:dezések, a tudományok,
a rnűvészetek
újraéledése és a lelkiismereti
szabadság
kivivása
kor ának szok ás nevezni, dühöngött
legjobban a középkor i babonáknak
veszedelmes
kialakulása és következrnényeként
a boszorkányüldözés.
A babonák ban és a boszorkányokban
való
hit forrásai között elsösorban
is meztalal-

juk az egyszerű nép fiai között élő pogány
regéket,
a rossz
és gonosz
szellemekben
\a16 hitet, amelyet a középkori
vallási tudomány is nagyra növesztett.
Oka volt továbbá a boszorkányokban
való hit kifejlődésének az a körulrnény
is, hogy a középkorban ismeretlen
volt a fejlődés fogalma,
nem volt az embereknek
fogalma, nem volt
az embereknek
érzéke a tárgyi összefügg
'.ek iránt, csak az időbeli összefüggést
ismerték fel a maguk és körülöttük
élők életének eseményei nél. Igen lényegesen
köz.rernűködött
a boszorkányhit
kifejlődésénél
a varázsolas
által előidézhető
szereneset'Iénség ektől való félelem is és nem kis mértekben
az akkori
kor ítélőbírójának
nagyobb vagy kisebb fokú mííveltsége
és hiszékenység e.
Egész Nyugateurópában
hitték az emberek, 'hogy
vannak személyek,
akik természetfeletti
hatalommal
vannak
felruházva
és az ördögnek,
a rossz szellemeknek
segítségével,
vagy titkos tudományok
erejével embereket,
állatokat
képesek
megrontani, vagy gyóg-yltlini, vetésekben
kárt tené-

18
ni. Hitték. Hogy ri vai'3isiás
hátáth1á által
87. ördög
segélyével
sok ártalmat
lehet
okozni, hogy a varázslók
háziállatokat
elpu ztítanak,
a tehenek hasznát elveszik, embereket
betegség ekkel
sujtanak,
tébolyt,
halált okoznak
szerelmesek
közt gyűlölséget támasztanak,
másoknál szerelmet
képesek 'előidézni, a termést
az egyik mezőről
a másikra
var ázsolják
át, viharokat
idéznek elő.
Hi tték, hogy ezen eredményeket
és hatásokat
a babonák
ezerféle
módiaival
és
eszközeivel,
babonás
szertartások
között
szedett
füvekkel,
ráolvasással,
igézésekke!
idézik elő. E meggyőződésnek
következménye
volt, hogy az egész középkoron
át
és később az ujkorban is szigoruan büntették az ilyen varázslókat.
A nép között ezen meggyőződésen
kivül
még nagyon
sok babona
élt, amelyeknek
azonban sem az egyházi, sem a világi hatóságok hitelt nem adtak. Ilyen babona volt
a strig ákról
alkotott
hit, amely szerint bizonyos eretnek csoportok
szentségtörő
céllal az ördög elnöklete alatt gyűléseket
tartanak. A strigák
alatt állattá
változó
és
röpködő boszorkányokat
értettek,
akik embereknek,
főleg gyermekeknek
vérét szívj ák ki. Bizonyos asszonyokról
hitték, hogy
ily kísérteties
lények tulajdonságaival
bírnak és ezekről azt hitték, hogy parázná!kodás céljából
repdesnek
éjjelenként.

boszorkányokat

tanítja

a sátán

lj

itt főzIk •.•

előtt megölt gyermekek
zsirjaból az ördögi célokra szolgáló kenőesőt.
A
gyűléseknek
a hajnali kakassze
vet véget,
amikor
a boszorkányok
eltűnnek,
úgy
ahogy jöttek
és otthon
arra törekszenek,
hogy minél több csapás előidézésévei
szolgáljanak
az ördögnek.
A nyugati
országokban
tehát a boszor
leányokat
nem tekintették
egyes különálló
bűnös egyéneknek.
hanem az emberiségre
veszedelmes,
egymással
összeköttetésben
álló, szentségtörő
célra alakult eretnek
felekezet tagjainak
nézték. Ezt az egész kapcsolatot
annyira
Összefüggőnek
tartották,
hogy mihelyt valakire r ábizonyttották,
hogy
valamely
csapást
előidézett,
akkor
azt is
bizonyítottnak
vették,
hogy az illető az
ördög gyűlésein és undok szertart ásaiban is
résztvesz.
E felfogásnál
fogva a hatóságok
nem
is várták be a boszorkányok
ellen felmerülő
panaszoknak
abeérkezését,
. hanem
nyilvános
f elhivásokkal,
részben
fenyegetéssel, részint pedig jutalom
kilátásba
helyezésével
kényszerítették
az embereket.
a
boszorkányok
elleni feljelentés
megtételére.
A vádlottakat
gyötrő
és kinzó fogságban
tartották
és ezzel kényszerítették
a beismerésre.
Ha a vádlott
nem ismerte
be a
terhére
rótt boszorkányságok
elkövetését,
akkor következett
a tanuk kihallgatása
és
a tanuk kihallgatása
után a vádlottal
szem-o
ben kínzást alkalmaztak
a legnagyobb
kegyetlenséggel.
Hogy pedig 'az ördög a boszorkány
segítségére
ne lehessen, a kínzásui nem mulasztották
el bizonyos babonás
eszközöknek
és szertartásoknak
az alkalmazását és a vádlott testén a legrejtettebb
helyen is keresték
az ördögi pecsétet.

Ezzel a babonával
szemben a hatóságok
mindenütt
tagadó
álláspontra
helyezkedtek
és ennek az általános
felfogásnak
visszatükrözése
volt Kálmán 'kir ályunk azon intézkedése,
hogy törvényben
mondotta
ki,
hogy ilyen repdeső, állattá változó boszorkányok
nincsenek.
De másféle
boszorkányok üldözése
ellen, akik lényegileg
varázslók
voltak,
Kálmán kir ály sem emelt
kifogást.
A nyugati
államokban
a teljes kialakult boszorkányhit
tulajdonképpen'
abból
állott, hogya
boszorkány
az ördöggel
köt
szövetséget
és magát ennek a szolgálatára
kötelezi,
A szerződést
a gyűléseken
kötik
meg. E gyűlésekre
a boszorkányok
magukat bűbájos zsírral megkenve
a levegőben
gyorsan
repülve seprükön
és állatokon
érkeznek, ahol a sátán elnököl és e gyűléseken az alsóbbrendű
ördögök
és boszorkányok serege van jelen. Nemcsak asszonyok
vannak e boszorkányok
között, hanem Iérfiak is, de többségben
az asszonyok
van-

nal« E nagygYIIJéseJ\en

tiiestei'ségfikre.

keresztelés

E nagy vonásokban
most érintett
boszorkányhit
és az üldözésükr
e kifejtett
eljárás borzasztó
pusztítást
vitt véghez Francia
és . Spanyolországban,
az
Alpoktól
északra
és délre. És tartott
az üldözés II
xiu. századtól kezdve a xII. század közepéig, de a legnagyobb
.pusztítást
a XV. és
X V 1. században
vi tte véghez ..
Nálunk a boszorkányüldözés
időbelileg
sem esik össze a nyugati
államok boszorkányüldözési
pereivel, mert nálunk valamilyen oknál fogva csak a XVI. század, második
felében
kezdődnek
meg a bOSZOí'
kányüldözések
és boszorkányperek
és .tartanak a XVIII. század közepéig.
I

.Pogány

ő$kíÍ>.runli:

idejében

nincsenek

2datok,

rn ár §zeilt

töl'véti}/él éti1lítést tesznek a varázslókról
és ugy intézkednek,
hogy a bajt okozó
varázslót
a
sérelmet
szenvedőnek
kell
átadni,
hogy
tegyen vele amit akar. Szent László
és Kálmán már szigorú büntetést
rendel a rossz
életű nökre és az ártalmas varázslókra.
Az
ugynevezett
középkorból
nincsenek
adataink boszorkányokról
és boszorkánysagekat
tárgyaló
perekról.
A XV. században
a varázslókat
pellengérre
allítással büntetik
az
egykorú feljegyzések
szerint, de a többször
visszaesőt
már máglyahalálra
ítélile A tömeges
boszorkányüldözés
és boszorkányperek a XVI. században
kezdődnek
és ezek
a perek jóformán
rnind arról szólnak,
hogy
a vádlottak
másoknak
bajt okoznak
és il
vádak a bajokozás
és mérgezés különféle
cselekedeteit,
sorolj ák fel hosszadalmasan.
ismétlésekbe
bocsátkozva.
meglehetősen
pongyolán.
'
de

Ístvárí

A boszorkányperek
jegyzőkönyveiben
és ítéleteiben
a következö
vádak' találhatók:
Vádlott
magát a boszorkányokhoz
csatolta, ezeknek mesterségére
adta, varázsló,
parázna
személy. Mások házát felégetésse!
fenyegette
és egyéb rossz magaviseletévei
a városban
sokakat
megbotránkoztatott.
Ejjel-nappal
bizonyos személyekre
rájár és
ezek a, vádlott miatt nyomorékek.
Bízonyos
személyeket
kiver a nyavalya és 'mivel ezen
időben a vádlottakat
látj ák közelükben,
vádolják hogy ennek ő az oka. Egyik ismerőse fiának két gombostűt
adott a vádlott
és egyiket visszakérte,
azóta a fiú nyomorék és a táltos véleménye
az, hogy mástól
nem lehet a nyornorékság,
mínt attól, aki
a gombostűt
adta. A vádlott
egy falube!i
leányt
megbabonázott,
azóta
nincs
tőle
nyugalma,
hol bika képében,
hol pedig a
maga személyében
jár el hozzá. A 'községbeli fűszeres nem adott hitelbe pálinkát
a
vádlottnak. és ezt követőleg nyavalya érkezett 'a füszeresre. Ennel< 'vádlott az oka. Később adott pálinkát
a vádlottnak
és a fűszeres meggyógyult.
Ezt is a vádlott okozta. A boszorkánysággal
vádoltnak
szent
György éjszakáján
a füvek megszólalnak,
72 Iű beszél hozzá, de nem szabad mást
szedni, mint porcsikot,
utifüvet
és csikófarkat. Ezen vádlottal
szemben dicsekedes
miatt hoznak ítéletet és a vármegyéből
kiüzetésre ítélik.
-,

Vádolják a boszorkányt,
hogya
dióhéjban jár és agasból feji a tejet.

lott tllnác~o!ta, ho:;y

a falubeli

Tiszán

A vád.
lány hajá-
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vág'jat111k le egy WrUH, k5ssék II tyuk
lábára és a leány 'sohasem
mehet férjhez.
Más vádlott
azzal dicsekedett,
hogy meg'
érzi a pénznek a képét, ebből iósolia
meg,
hol van a kincs elásva. Olyan vád is van,
hogy a boszorkány
táltosnak
mondotta
magát és háboruságat,
vérontást
jósolt. Egy
izben a faluban megkergültek
a marhák
és
bebőgtelc két asszony' ablakán. Ezért vádat
emeltek ellenük boszorkányság
miatt és az
ítélet szerint az egyik asszonyt megégették.
Egyik községi
lakos a házát el akarta
a
falu- összes ökreivel vontatni,
de egy öreg
asszony ökrök előtt átment
üres vederrel.
Valaki megjegyezte,
hogy hiába hívja ide a
falu összes ökreit,' akkor sem képes a házat
elvontatni
az asszony miatt. Emiatt
kénytelen volt a házát ennek az asszonynak
eladni. Olyan vádat is lehet olvasni, a bírósági jegyzőkönyvekben,
hogy a vádlott
a
borjut kutyává változtatta
át, meg hogy' a
kötélre
száradni
kiterített
ingvállát
a vádlott megfordította
és ettől az a személy,
akié az ingváll volt, súlyos beteg lett. A
ráltos véleménye
az volt, hogy semmi baja
se lett volna a leánynak, ha visszafordította
volna az ingvállat.
Vég nélkül lehetne folytatni
az ilyen és
ehhez hasonló
babonákat,
amelyek
miatt
a magyarországi
boszorkányperek
vádlottjai a városi és megyei biróság ok elé kerültek és mindegyiket
e babonák
miatt boszorkánysággal
vádoltak
meg.

böl

Látjuk tehát, hogy a magyarországi
boszorkányperekben
nyoma sincs annak a boszorkányhitnek,
hogya
boszorkányok
ördögimádó
eretnek felekezet
tagjai és hogy
a boszorkánygyűlésekre
botokon,
seprűkön
lovagolnának,
az ördög elnöklete
alatt tartott gyűléseken
részt vesznek,
ott kűlönféle fajtalanságot
követnek
el és a boszorkányságra
az ördög tanítja őket. Csak elvétve fordul elő néhány boszorkányperben,
hogyakinzásnak
alávetett
szerencsétlen
vádlott
bevallotta
azt is, hogy az ördög
gyűléseire
jár.
A mi boszork ánypereinkben
az ítéletek'
kizárólag
arról szólnak,
hogya
vádlott különbözö
embereknek
betegséget
okozott,
fenyegetett,
dicsekedett
azzal, hogy valakit
meg tud rontani, vagy gyógyítani
stb. De az
igazvallas
megtagadásáról,
az ördög gyűléseinek iszentségtörő
célzattal való látogatásáról említés nincs bennük. Csak kivételesen van néhány perben ilyen vád felhozva.
hogy ot. í, a vádlott éjjelenként a szent Gel-

M
lért hegyre
fejjlí1i az ördög gyutéselre.
ellen, hogy li vádlott hem becsületes ~Hi,
ber. Ez esetben el ítélték.
De nemcsak
a boszorkányhit
volt nálunk
Nagyon sol, ítéletben a kinz ást az etésrcmás, mint a nyugati államokban;
hanem' az
test kirnondó
ítélet
esetében
sulyosbbitó
elj árás is sokkal emberségesebb
volt, mer;
büntetési
eszköznek
használták,
melynek
a boszorkányperek
épp úgy a rendes birócélja az volt, hogy a vádlott
megkínzása
ságok előtt folytak a városi, a megyei bíhatása alatt a bűntársakat
is megtudják.
róságok
és az uriszékek előtt, mint más peAz .ítéletek szerint sok felmentő ítélet is
rek. E perekben
a bizonyító eszköz a tanuvolt, jóresze azo-nban elégetest
mondott
ki.
vallomás
volt,
amelyet
azonban
nundeu
esetben
követett
a vádlottnak
beisrnerésrc
Volt oly ítélet is, hogyavádlottat
először
való
kényszerttése.
Evégből
a vádlottnal
lefejezték
és utána égették meg. Más büntetési .. mód
volt ezen kívül még a vízbe,
k inzást alkalmaztak,
amely korántsern
volt
f'ull asz.tás és agyonkövezés.
Sok esetben alolyan kegyetlen
és irtózatos,
mint amely
kalmazt ák büntetésül
a vesszőzést,
a pénza nyugati államokban
kifejlődött
inquizitobírságot,
a kezesség vállalást,
a városból
rius eljárásokban
közismertté
vált. Nálunk
vagy megyéből
való kiűzetést.
a tortura
abból állt, hogy szurkot csepegtettek a vádlottra,
vagy tüzes fogóval csipMég szakértőt
is alkalmaztak
néha a
boszorkányperek
ben és külf öldi egyetemekkedtek. Nagyon sok esetben azonban alkaltől szeréztek
be szakvéleményt.
Igy 1718-mazták bizonyító eszköznek
a vizpróbát
is.
Ennek a lényege. az volt, hogyha a' vízbe
ban egy boszorkányperben
a bírák habozdobott
ember lemerült,
akkor
bűnös volt : tak ítélni és véleményt
kértek
a bécsi' es
és elítéirék,
ha pedig nem merült le, akkor
lipcsei egyetemről.
A bécsi egyetern a bo'
szork ányság
mellett
mondott
véleményt,
nem volt bűnös és felmentették.
mig a lipcsei egyetem
a felmentés
'iránt
A bíróság ok jegyzőkönyveiből
megállaterjesztett
elő javaslatot.
JÓl esik olvasni,
pítható, hogy a tanuk nem a közvetlen
tahogy a magyar
bíróság
a lipcsei egyetem
pasztalat
alapján észlelteket
adták elő, havéleményét
fogadta el és a vádlottat
a bonem majdnem
mind olyan tényt, amelyel
szorkányság
vádja alól felmentette.
mástól hallottak.
Ugyhogy
egy tanu sokNagyon
sok
boszorkányper
tulajdonszor 10 vagy 5 személyre is hivatkozik,
akiképpen nem volt más, mint becsületsértesi
től valamit hallott a vádlottra
vonatkozóper, amelyben a sértett amiatt tett feljelenlag és ha ezt a 15 szernélyt hallgatták
ki
tést mások ellen, hogy öt, boszorkánynak
netanuként.
akkor még legalább
20 szernélyt
vezték. És ezekben a perekben legtöbbször a
megnevezett,
akitől
a vádlottról
valamit
sértett j árt rosszul, mert hoztak falusi öreghallott. Jellemző néhány tanu vallomásából
asszonyokat,
akik rgazolták,
hogy a sértett
az, hogy mig a vádlott
közelében
lakott,
ért bizonyos varázslatokhoz
és a' végén még
semmi ártalmasat
nem tapasztalt
róla, mia sértettet
ítélték el, nem ugyan elég etésre,
helyt távolabb ment a vádlott lakni, mástól
de rendszerint
pénzbírságra,
vágy ha nahallott ilyeneket
a vádlottról.
gyon gyanus személy volt, akkor a triegyéMikor nem volt elég a felhozott
g yanu,
ből való kiüzetésre.
hogyavádlottat
elítéliék,
nagyon sok esetÖsszeg ezésül megállapít juk azt, hogy a
ben úgy szólt az ítélet, hogyavádlottnak
magyarországi
boszorkányperek
vádlottjáí
3 ,vagy
4 tisztességes
falubeli
emberrel
lényegileg
kuruzslóasszonyok,
vagy.
férfiak
együtt tisztitóesküt
kellett
tenni. A tanuk
voltak; akik az orvosi tudományokba
bea tisztítóesküben
arra
tettek'
vallomást,
avatkozásukat
. nagyon
sokszor
bizony 'al
hogya
vádlott becsületes
jóravaló
ember.
életükkel fizették meg.
Az ily tisztítóeskünek
a következményeként
a vádlottat
felmentették.
Máskor meg a vád tanui tettek oly esküt, ha nem volt elég bizonyíték
a vádlott

Dr. Németh János
ügyvéd,
Gyúr sz. kir. város tb. tiszti főiigyésze.

JI: evangélikus ember
evangé1iommal él;
evangélikus lapot, könyvet olvas;
evangéllkus ISkoldba Idratl(l. 9yerme:kelt.
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Luther hitveae ..
Ezelőtt 440 éve, 1499. január 29.-én
született az evangélikus papné örök
mintaképe, Bóra Katalin. Régi nemesi
család sarja. Szülei elszegényedtek
s
ezért, hogy leányuknak biztos megélhetést biztosítsanak,
zárdába küldtéle A reformáció áldott tavaszi fuvalma a zárdák rideg falai közé is behatolt életteremtő
erejével.
Luther
iratainak hatására Bóra Katalin is a
reformáció
hive lett több társával
együtt. Később el is hagyták a zárdát.

Luthcrék

I

I
J'

azért is, mert birodalmi átok alatt lévén, nem volt biztos a puszta élete
sem. Hogyan tudott volna hát békésséges és biztonságos életet biztosítani
alapítandó
családjának?!
Pedig nagyon .ráfért
volna családi fészek szerető gondoskodása.
Maga mondja,
hogy volt idő, amikor esténként
holtfáradtan úgy esett bele vetetlen ágyába, ahogyan reggel felkelt belőle.
Barátai egyre biztattak, hogy alapítson családot. Márcsak példaadás-

otthona.

Bóra Katalin egy wittenbergi család- I ból is. Luther végül is engedett és 42
nál talált menedéket. Luther felelőséves korában feleségül vette a 26 éves
séget érzett az elhagyott nő iránt.
Bóra Katalint.
Igyekezett
néki élettársat
keresni.
Lutherék családi élete igazi mintaMiután azonban Bóra Katalin többek
képe a boldog otthonnak.
Békesség
előtt kijelentette,
hogy Luther oldatemploma,
imádság háza és a meglán érezné igazán boldognak magát,
értő szeretet
meleg fészke volt az.
a nagy reformátor 1525 június 13.-án
S hogy ez volt, abban nem kis része
lsten és ember előtt feleségül vette a volt Bóra Katalinnak.
derék leányt.
Hűséges hitvestárs.
Nemcsak háziLuther, bár a sok erkölcsi vétséget
asszony, aki kora reggeltől késő estig
okozó papnőtlenséget
Isten igéjének
szorgoskodott,
hogy rendben tartsa
szellemében kárhoztatta, maga sokáig
házatáját, nemcsak jó gazdaasszony,
nem gondolt családalapításra.
Nemaki ügyes beosztásával
mindig meg
csak azért, mert nem ért' rá, hanem "tudta őrizni a ház egyensúlyát, ame-

ti

H2
lyet Luther b6keza adakozása
tíertt javadat, s5t életedet ls rAbizÍlatod:
'
egyszer állított nehéz feladat elé nemAz is csak hál ás megbecsülés vol t a
csak édesanya, aki hat gyerrh~knek
nagy reformátortóI,
mikor hitvesét
adott életet, hanem igazi élettárs és erélyes
kezéért
gyengéd
tréfából
lelkitárs, aki nemcsak megértő osztá"Kata úr"-nak és "Kata doktor"-nak
szokta nevezni.
..
lyosa és segítője, hanem sokszor erős
A hű feleség 6 évvel élte túl férjét.
támasza is tudott lenni a nagy reformátornak. Mikor egyszer Luther már
Mikor 1552-ben Wittenbergben
pestis
napokon át nagyon levert volt-Bóra
ütött ki, az egyetemmel együtt a már
Katalin felöltözött fekete gyászruhábeteg özvegy Lutherné is Torgauba
akart meríekülni gyermekeivel együtt.
ba, - "Miért. öltöztél gyászba?" kérdezte Luther. - "Ha az én uram
Midőn útközben a megriadt lovak elnapokon át ilyen csüggedt-szornorú,
rag adták a szekeret,
a gyermekét
akkor bizonnyal meghalt az Isten,
mentő beteg anya kiugrott a kocsiból.
ezért gyászolok", - felelte Katalin.
A rémület és meghűlés végleg ágyba
Luther boldog hálával köszönte meg
döntötte s 1552 december '20.-án TorIstennek e vigasztalást, amelyet egy
ganban
csendesen
elhunyt.
Utolsó
gyenge asszonyon keresztül küldött.
imádságában az evangélikus egyházat
és gyermekeit ajánlotta
Isten kegyelHogy mit jelentett az örökké munkában égő, Luthernak a gondos életmébe. A városi templomban
temették el.
társ, azt szemleletesen mutatja alábbi
megállapítása: "A világnak Isten igé- "\ Az első evangélikus papné, a "witjén kívül egyik legdrágább kincse e tenbergi hajnalcsillag",
Bóra Katalin
földön a megszentelt házasélet. Istenhalálának 440. évfordulóján,
az Úr e
hű szolgálóleányának
sírjára hálával
nek nagyon becses ajándéka a kegyes,
barátságos, isteníélö.,
házias feleség,
teszünk le mi is egy szerény kegyeletkoszorút.
Szabó József.
akivel békességben élsz, akire minden

A gyáva.
Elbeszélés.
Andrást

a

háború'

híre

az

erdőbe

ker- I

J!~tte. Félt a haláltól s bevette magát egy
félreeső barlangba,
hol már huszonkét
éve
lopja életét. Vadkörtén,
gombán
élt s a
rengeteg
vadján, de azért nem koplalt,
ha
rosszul sikerült
a termés
és nem tudott
nyulat fogni. Volt konzerve,
mit a menekülö
trén nek egy szétlőtt
kocsii áról rnentett rejtekébe.
A hegység ugyanis több hónapon át hadszintér
volt s bőven nyilt alkalmá,
hogy m iegyrnással
ellássa
magát,
mire különös
magányában
szüksége
lehet.
A fe1fedezéstől
sem kellett
tartania.
Ritkán jár erre ember s akarva sem találna
senki a bar lang ra. Egyszer történt,
még az
.elsö évben, hogy egy katorra tévedt be hozzá, s ott maradt.
Tetszett
neki a biztos
tanya s nem volt többé kedve az ellenség
nyomán
hegyeket
mászni.
Vagy öt évig
volt meg Gyuri békességgel,
rnikor váratlanul eltünt. András nem törődött
vele. Magának élő ember volt. Szeretett
egyedül
lenni s csak néha jutott eszébe az ottnon,

sügondolt. S amint szürkült
a feje, úgy nőtt'
benne a vágy, hogy emberek
közé rnen
jen. Félt azonban mutatkozni.
A katonaszökevény re az életben kint csak megvetés
vár és ököl. Hibát követett
el s nem irgalmaz már neki sem ember,
sem törvény.
Összeszorult
ilyenkor
szíve,
mintha
meg
.akarna
fulladni.
Miért· is tette?
Ezer
és
ezer magyarázatát
adta, hogy mentse magát, de érzi, minden érv hazug s nem sza. badítja
fel semmi a gyávaság
vádja alól.
Rettentö a lelkiismeret
vádja! Eleinte csak
mosolyg ott, ha meg-megszólalt
és a kizsarolt idegek beteges játékának
vette a nyugtalanító
jelzést belülről.
A játék azonban
egyre komolyabb,
egyre erőszakosabb
lett
s Andrásnak
számolnia
kellett vele. Addig
jelzett, addig vádolt, míg elporlott
Andrásból a könnyed
fölényeskedés
és összerogyott saját szégyene
előtt. A magány
fokozta hitványsága
felett érzett
szégyenét.
a ház,

rűbben.

a feleség.

Itt-ott

De idő multán

egyre

már fájt neki, ha haza

BS
a lomhaság
husa páritákba. dagad, amint
asztalnak
dől s elszántan
zabál. Alig jut
annál tisztábban
látta gyalázatát.
Már nem
lelekzethez.
Akarna szólni az asszonyhoz,
szerette az odut s úgy -g ondolta, lemegy az
de tömött
szájában
megfeneklik
a hang,
emberek közé s ez azonnal véget vet lelke
nagy fejével az ablak felé.
rettenetes
pörenek.
Már egy év készül, de : s - csak integet
Az asszony ajtót nyit s kinéz.
a fele 'útról
mindig visszatért.
Nincs bá- Szállást
kérnek
éjszakára.
torsága szembe nézni a bünhődéssel.
Ez este
Szólnak kivülről.
azonban
gyáva
élete' szemléletén
undor
- Amott a korcsma,
ni ... !
fogta el s ott hagyva barlangot,
magányt.
, Mutogat
Juli az utca túlsó oldalára.
nagy elhatározással
útnak
indul lefelé, a
- Meghálok
akárcsak .. az istállóban
is.
faluba.
- Volna esze, hogy elhajtsa a lovamat,
Az útmenti
tisztáson
a pásztor
űlt birk ái között
és furulyázott.
Már többször tami?
Iálkoztak,
de a pásztor nem tudta AndrásSzól csípősen
az asszony.
Andrásnak
ökölbe
szorul a keze. Kirugj ák a házából
ról, kicsoda. 'Csavargófélének
nézte. András
szól:
s hozzá saj át felesége.
- Utcára termék éjszakára
a szegényt?
- A juhoknak
furulyázol?
: Kegyetlenek ... !!
- Magamnak,
hogy ne üljek
egyedüi
és jóravaló társaságom
legyen.
V ágódik ki torkán
a dühös keserűség.
- Akkor jÖjj velem az emberek
közé l
-- De most
menjen,
mihaszna,
mert
- Ha majd oly puh ák lesznek, mint a ; rája szabadttom
a kuty át,
gyapju
s oly oszintén
együgyüek..
mint a
S maris hívja Julis:
birkáim,
- Bundás!!
- Ne ócsárold fajodat ... !
A kutya
nem jelentkezik,
de bent az
Mondja megütközéssei
András.
asztalnál
megmozdul
a férfi. Felkel,' meg- Hazugsággal
étetik
egymást
s ámitörli száját, nyuj tózkodik
s jön előre. Natás az im áj uk is.
gyot
nyel s végleg
felszabadítja
száját,
Oly keserű a pásztor válasza, hogy Andhogy szólhasson.
Karj ánál fogva hátra lórásnak szájában
összefut a nyál,
dit ja az asszonyt
a szoba belsejébe,
hogy
- Nem hinném,
hogy ennyire
legyen
kettőt
pördűl,
miközben
rárivall:
náluk. Én közéiük
vágyom.
Hagyd azt a kuty át, majd beléje hara- Menj és tapasztalni
fogod, mit nem
pok, ha nem érti a szót.
hisze\.
Ugyis : képviselőt
választanak
ép.
Majd Andrásra
mordul:
Csak a füled legyen nyitva s nem kevésbbé
- Hord el magad, kórné, mert ha bea szemed! Szép dolog a vadőr esete is.
léd találok
nyúlni, kezembe
marad a veAndrás
felkapja
fejét,
mintha
állon
séd.
ütötték
volna. Már szólásra
nyitotta
száAndrásban
meghült a vér ... Gyuri volt,
j at, de hirtelen
jobbnak
látta, ha hallgat,
a hűséges
barlangtárs.
Kitántorog
az uts már is indult lefelé.
cára.
Mintha
az égbolt
szakadt
volna 3
- Mielőtt
közéjük
mégy,
légy vakká
fejére s annak vinné egy darabját. A korcsés siket ... !
mában
meg tudja,
hogy Gyuri nem férje
Kiáltja utána a pásztor
s fujja tovább
Julisnak. Senki nem ismeri, ki fia s honnét
mélabús
hangszerét.
András egy pillanatra
csöppent
a faluba? Egy napon csak megmegáll. Legyen nyitva a szemem s lejelent. Ugy mondta a fogságból
jön s hírt
gyek vakká ... !. Nem érti. Bolond. Elhoz Andrásról,
mert az meghalt Vladivoszmosolyodik
s megy tovább.
tokban s ő segítette
eltemetni.
Juli összeMire a faluba ért, besötétedett.
A f'eiálIt vele s élik világukat.
Esznek-isznak.
végre siet. A házára
kiváncsi,
mi folyik
Juli dolgozgat,
Gyuri meg közben püföli.
ott? Benéz az ablakon.
Asszony tesz vesz
Máskülönben
minden
rendben
van náluk.
szapor án. Ingujjban
van s csak úgy duzzad
Juli nem panaszkodik.
A verés hozzá taralóla az egészséges
keménység.
Most meg·
tozik a házasélethez,
mint bakter kezébe a
fordul s. Andrást
valami mellbe vágja. A
bot s Gyuri jódarab ember. Van benne férfelesége ... , Julis ... ! Vigyorog
szélesen.
fierély és jó ' .Jcibeszédie"
is van. Még il
mint a ki' csak hálával
tartozik
az életbiró is fél tőle s csak azért nem esküszik
nek...
Rettenetesen
fáj Andrásnak
ez a
meg vele, mert elveszítené
haszonélvezetét
vigyorgás.
Az asztalnál
férfi
ül. Nyakán
volt férje vagyonán.

Minél sÖtétebb, feketébb volt abárlang,
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András
meg'tapogatta
tejét,
holty 6;e
az? Ereiben felsistergett
a düh. Átmegy és
széjjelszediazt a női szernélyt ...
- Sakkor?
- Botlik ag:yába a kérdés.
Mi lesz? Börtön...
rács mögötti
sorvadás. .. rosszabb,
mint a barlang ... Felfedi az aljasságot
a hatóságnak,
gon
dolja s megviggyan
szeme, mint aki hirtelenében helyes útra talált. Majd az elintézi!
,- Dehát, én katonaszökevény
vagyok!!
Nyujtogat ja gondolatai
közé fekete árnyékát a vád.
-- Nyakon csípnek ... és '"
és '" De
sebaj!! lobban fel benne vad tűzz el az
elszántság'
hadd
büntessenek,
megérdernlem, de más ne hizzon avagyonomon!!
És ... és ... mit érek el vele? - Gyürkőzik elhatározásával
az aggodalom.
Én
akasztófára
kerülhetek ... és azok ... !? Al
asszonynak
kutya baja sem lesz...
Röhögnének
rajtam,
mikor lóg ok . " Nem ...
nem ... !!

dulat, mínden

sieillhuiWofgaUs
... ~opkíjd,
mint az éjszakában
a rohanó
vonat kéményből
a szikra ... Egy bozontos
bajszu
alak viszi a szót.
- Ez közbiztonság?
- Lihegi dühösen.
-- Hova lesznek az adók, ha már az életre
se vigyáznak?
Az ember kiteszí a lábát,
agyoncsapj álc akár
egy legyet, és...
és
nincs tovább ... , mert h t
, mert hát ...
mit mondjak?
Tudjátok
ti
Ki törődik a
koldussal , .. Eggyel
kevesebb...
Hej emberek .. " emberek ... !!
Majd belefulladt
a szóözönbe
s a tömeg izzó ordítással
helyesel. Andrást a hideg rázza. Szemügyre
veszi a lármázó férfit s amint a fellobbanó
láng arcába világit, ráismer
benne 'a tettesre.
A barlangból- figyelte, mint lőtt valaki lesből a vadőrre s aztán kizsebelte.
Feljelenteni
nem
merte
a dolgot,
egyrészt
kötött
helyzete
miatt, másrészt meg nem tudta volna \ megnevezni il tettest, és félt, hogy valami kel\
lemetlenségbe
sodródik,
de most r ismert.
Szinte f'ellélekzett,
hogy Felszabadultnak
Ez a nagysz áju alak a gyilkos, Már emelte
érezte
magát
a cselekvés
kötelezése
alól.
öklét, hogy arcába
vágjon, de ez a tömeg ..
-:- S ha megkegyelmeznek
s megint vaez a feltüzelt szenvedély
porrá zúzza. Vagyonomba
űlhetek?
Nyilal beléje.
laki
megjegyzi:
Kétségbeesetten
keresi
a mentőgondo- Igaz ember a Márton,
védi a szelatot.
génység
ügyét. Legközelebb
meg kell váÖrök
szégyene
lennék
a falunak
s
lasztani bírónak.
mindenki belém rugna tréfáival :
András eliszk olt, nuntha
oldalba bökték
- Te barlangi
medve.
volna, hogy minél előbb barlangjába
jusJól esett neki, hogy gunyolódhatott
mason.
A
magány
nem
gyávaság,
gondolja
gával.
Mintha
nehéz
láncok
szakadoz tak
büszkén
s kiegyenesedik,
hanem életvolna le lelkéről
s örvendezve
hagyta
ott
bölcseség!
a keresmát.
Kint nagyot
harapott
a friss
Megíndult
a tömeg is és András ijedtell
levegőből s a tüdejére szívta. A hegyek hűazt hitte, hogy őt zavarják,
de hamar meg'vösség e ömlött rajt végig. Csak a barlangértette
beszédjükböl,
hogyaközségházán
ba . .. csak a hegyek közé ... !!'
valami gyűlés lesz és oda tartanak.
Amint
A kovács
műhely
előtt nagy csoport
körülnéz,
látja
is,
mint
tódulnak
rnindenemberbe
ütközik.
Hangos
szóbeszédben
felől. Vitték Andrást is. Különben is izgatta
vannak. Tárgyalják
a vadőr esetét, kit egy
az ügy. Mikor látott ő gyűlést!? Már rneszhete
átlött fejjel találtak
az erdőben
és
sziről hallatszott
a gy ülésnek
jellegzetes
·kifosztottak.
Andrásnak
megnyúlik ,a füle.
zaja.
Zúgnak-moroguak
s
várják
éhesen a
Mindenki beszél, mindenki
magyaráz ... -történendőket.
Az udvar tömve s András
A csendőrségnek
még sejtelme
sincs,
kit
csak a kapunál
tudott
valahogy
elhelyezfogjon gyanuba.
Megbotránkoznak
az
kedni.
A tömegizgalom
öt is hatalmába
ügy kinyomozásának
lassu lebonyolításán.
vonta. Ag askodik, néz, vár, mi lesz? De már
A rnűhelyböl
elővilágló
fényben kísértetie
jön is a kíséretével
a jelölt úr. Itt van kesen hadonasznak
az égnek
emelt fekete
belbarátja.
a gazdag téglagyáros
és ennek
ölelök. Az államot szidj ák ... Ugy láttűzes szemű felesége. A jelölt torkát köszöszik, valamilyen
nagyurnak
fáj a tyúkszerüli s elült a zaj, rnintha a tömeg mögött
me s nem mernek
rálépni...
Addig csüülő óriás szippantotta
volna magába.
Kirik, addig csavarják,
míg semmivé lesz az
nyujtja .kezét s mosolyog. A mcsoly leplezi
ügy ... A nagyur
vigyázzon
a hajtojára
.
némikép a szája körül okvetetlenkedő
gőgVagy kitudja, rní van a dolog mögött
l!
:- Gyanusítas mínden szö, minden kézrnozjét
s így e nagy pillanatban
fontos
á

á
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szelgálatot
tesz. Majd elkezd beszélni .. ;
Halkan. " simán. A nép szájtátva
figyel s
az áhitat csöndje ill az elnyűtt arcokra. Beszél rnindenröl,
rni szép és jó, Csaladvédelem, erkölcs és tiszta élet aláhúzottan
domborodnak
Ki beszédéből
államfenntartó
jelentőségükkel.
Az' emberek'
sutyorognak
egymás közt:
- Mennyi a családja?
- Nincs családja,
agglegény.
András szeretné
legalább
féHüllel hallgatni a sutyorgást,
de a beszéd leköti egész
figyelmét.
Kedves a fülnek s úgy csöpög
izzó lelkére, rnint a méz,
- Munkaalkalmat
... !!
Kiáltja közbe Gyuri, I\<i semmit sem utál
jobban, mint a munk át.
- Helyes ftizi szavát a gyakorlott
szönok
a közbekiáltásba
- nagyon helyes.
Köszönöm,
barátom,
hogy erre az égető
kérdésre felhivta figyelmemet.
A megoldandó problémáknak
'tengelyében
álló kérdés. ,. s nem lehet a parlament
számára
feladat addig, mignem a megvalósulás
kedvező légkörébe
hoztuk.
Minden
tetterőm
e kérdés .megoldásáé
!!
- Éljen ... éljen
!!
Tör elő a tömeg szájából
a lelkesedés.
András elérzékenyedik
ennyi megértés
láttán. Fáj neki, hogy még az imént is csak
az alattomos
ragadozót
látta az emberben
s lám ... lám ... itt micsoda összeölelkezése
ez a lelkeknek!
Meleget érez a szive körül
és könnyet a szemében, Még is jó az emberek között ... !
- A napszámot
emeljék ... !
Hangzik óvatosan egy különálló csoport
felől. Bizonyára
a zsellérek
kasztjából
valók ... A vastagon
hullámzó igéretek.
úgy
látszik, étvágyat
gerjesztenek,
mely lassan
a tömeg nyelvére lopakodik.
A jelölt nyugodt, mint a szikla s elkapja a szót:
- Feltétlenül,
a napszámot
emelni kell.
Nekem különben
is nemzetgazdasági
alapelvem, pénzzel törnni a fogyasztót.
A válság megoldásának
kulcsát
abban
látom,
hogy
minden
rendelkezésre
álló
módon
megteremtsüle
a lehetőséget
oly irányban,
hogy a nép minél többet
tudjon
enni ...
vagvis minél többet ,költeni magára ...
A tömeg nem bír magával.
Lelkesedik
és ordít. Hadonász a feje felett, mintha a
sült csirkék
röpködnértek
az éjszakában.
András meg-megremeg
a kellemes izgalomtól. Minden csupa leereszkedés,
minden csu-

felemelkedés.
A lelkek
találkozása
e
szép pillanat, s a boldogság
megszületése.
Látni ezt és hallani, maga a gyönyör! Legyen nyitva a szemedés
a füled - mondotta a pásztor. Ezt már érti András.
A tömegből valaki odatolakodik
az urak
elé. Lehajtott
fővel megáll. Ruhája piszkos,
rongyos s kiaszott arcával olyan, mint akit
a fuldokló nyomorúság
küldött utolsó szósz ólójául,
Nem mer beszélni. A szája mozog, de nem jön ki belőle hang. Szégyen,
félelem ÜI mellén, torkán ... A végszükség
késztethette
erre a lépésre vagy a gúny.
Végül mégis ki nyögi óhaját:
- A . téglavetés
árát
emeln é kicsit a
nagyságos
úr, mert éhen veszünk mind.
pa

Döbbenetes
csönd. A téglásáll
'görnyedten s várja a választ. Vele vár az egész tömeg. Az urak zavarban
vannak. Egymásra
sandítanak
lopva ... ijedten. Ez kérés nem
szó ... , ez szurony,
melyet ellenük szegeztek, s ezt nem lehet lotyogással
félreütni.
Nehéz perc, mert a választás
sorsa dőlhet
el rajta. A téglagyáros
érzi, a pillanat jelentőségét
és előkelő mozdulattal
megoldja a helyzetet.
- Húsz fillérrel
emelem
ezren ként a
bért.
A tömeg tombol s vége volt a beszédnek.
Nem volt már senki sem kiváncsi a programmra. S mindezt húsz fillér tette. Ez több,
mint lehetőség,
ez több, mint légkör
Ez
a politika .. _, ez a valóság, ez az élet
A
képviselő úr szeretné legalább néhány szóban méltatni
a nemes szívnek e nagyszerű
megnyilatkozását,
de nem jut hozzá. A nép
bömböl s András olvadoz a belső gyönyörűségtől.
Ez ember után vágyódott ... az
önzetlen,
a másoknak
élő ember
után ...
s ezt megtalálta,
más már nem érdekli. Elsiet haza, hogy végleg visszatér
az emberek közé.
Lopva csúszott ki az emberek közül és
a hegyek felé vette útját. Még egy éjjelt
a barlangban
tölt sakkor
... Meleg futja
át s hirtelen másfelé tereli gondolatait.
Fél,
hog-y másként határoz.
Zörgést hall maga mögött. Ki járhat ily
későn leoesival e veszélyes helyen? András
egy bokor mögé huzódik és vár. Valóban
hintó. Valáki leug rik abakról
s igazít valamit a lovak szerszámán.
A jószívű téglagyáros. Hátul pedig felesége ÜI a képviselővel.
Andrásnak
megdobban
a szive _..
Ennyi jó ember egy rakáson!
De jó ezek
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közelébcn

lenni! Beszédjükböl

kiveszi,

hogy

a téglagyáros
vadászkastélyába
tartanak,
hol asikerült
gyűlés után néhány kellemes
órát akarnak
tölteni. András akaratlanul
is
utánuk kullog. Csupa fül, hogy el ne szalasszon egyetlen
szót sem, mely az önzetlenség, a lelki tisztaságnak
e szentélyeiböl
ereszkedik
alá 'a' nyomorúlt
világra ... De
csend! Az asszony ... Különös. A férje elől,
a bakon s 6 hátul egy idegenne\.
Érdekes!
Gyötri a kiváncsiság
s a kocsi után nyomul.
mint a tap adó árnyék. Úgy érzi, az emberben megtalált érték zörög el előle a kocsin.
Célhoz
értek.
Évszázados
fák között
gyönyörű
ház. András elhelyezkedik
az ablak előtt, honnan mindent lát és hal\. S ha
itt éri a hajnal, de kitart, Mi lesz itt!? Ma
este már annyi meglepetésben
volt része,
hogy az előtte kibontakozó
kép a végsőkig
izgatta. . . De semmi különöset
nem lát.
Esznek-isznak.
Tányércsörömpölés
és palackpuf'og ás. Semmi ·egyéb. Később, mintha
néha-néha
a képviselő felé villogna az aszszony szeme .. A téglagyáros
rendületlenül
iszik. Kínálják
is erősen.
- Megjártad
azzal a huszfilléres
béremelésseI. Elsietted
a dolgot ... l
Szól kissé gunyorosari
a képviselő.
A
téglagyáros
nagy szemeket
mereszt,. csak
úgy villámlának.
Néz mereven, mint a kiben már a bor küldi . útj ára a gondolatokat.
- Buta vagy, barátom,
tévedsz, ha azt
hiszed, hogy
ráfizetek
a bérjavltásra.
A
husz fillért megkapják,
de megvonom
tőlük a napi zsiradagot.
Erre nem kötelez az
írásbeli szerződés.
Kapják helyette
a husz
fillért. Csak ők huzzák a rövidebbet ...
Nagyot
röhög a gy áros, még nagyobbat iszik és kimegy. Az asszony s a képviselő szorítják
egymás kezét remegő szorítással.
- Ma nem akar berugni.
Mondja a férfi.
- Sűrűbben
kínáld,
de magadra
vigyázz ... 1
Súgj a vissza az asszony.
András az ablak előtt nyilalást
érez a
szívén .. Szeretne feljajdulni.
A téglagyáros
bejön. Még mindig nevet ...
- Én nem fizethetek
rá a jelölt úrnak
ostoba ígéreteire.
Mondj a, míközben
egyre csuklik. Székre
dobja
magát,
iszik s nagyot
nyújtózik.
mint aki fáradt. Megvillan az asszony szeme. Valami igéretes
vágy bujkal tüzében.

néz. A gyáros, míntha
akarna, feje rnellére
billen és máris hortyog. . . Ölelő
karok...
lehunyt
szem ...
András elvágódik
az ablak mellöl,
mint
akit fejbe vertek és rohan barlangja
felé ...
Agya lázas...
Csalódott
az emberekben
s
ez fáj. Igazolva látja multját sénnek
örül ..
Nincs mit szeretni az emberen s ha üvegból
volna a koponyája,
hogy látnák
egymás
belső életét, mindenki a barlangba
bújna ...
Már hajnalodott.
A pásztor ott űl az út
mentén birkai között és furulyazik.
- Miért nem maradtál
az emberek között? - kérdi AndrástóI.
- Mert nem vagyok vak és siket.
Ezzel tova siet. A barlang
szájából
lenéz a völgybe, oda, merre az emberek laknak és hazudj ák a becsületet
a tudást, 'az
életet.
Jobb itt a magányban.
Huszonkét
, évvel ezelőtt azért bujt a barlangba,
mert
félt meghalni, ma pedig azért, mert az élettől fél. Elgondolkodik
ezen az érthetetlenségen. Miért? Miért ... ? Ordít fel bensejé!lől a kérdés s átsuhan rajt a felelet, mint
havas mezön
a fáradt napsugár:
"Nincs Istened ... nincs hited" Isten nélkül
gyávák vagyunk élni, gyávák meghalni.
Isten nélkül minden érthetetlen.
amint

a képviselőre

ásítani

I

De Isten

mindent

újjá tehet!
Dr. Schlitt

Gyula.

Budapesti templomok és istenUszteletek.
Vidéki evangelikus ember. ha a vasárnapot Budanestert kell töltenie. a következő
helyeken és időben
talál evangélikus istentiszteletet:
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A csecsemő természetes' táplál!lsa.
A legutolsó
két évtized
alatt
mérf öldes lépésekkel .haladt előre a legkisebb magyar egység, 'a kis magyar
csecsemő
védelme és átmentése
életének
kezdeti
időszakán, rnidőn leginkább
van ártalmáknak
és halálos veszedelmeknek
kitéve,
A tiszta
tajiság
gondolatára
ébredt
magyar
életmentésnek
ésa
felnőtt
magyar
fiatalság
erős összetartásának
alapfeltétele
az egészségesen fejlődő népszaporulat.
A csecsemőhalálozási
arányszám
leszorítása
és a világrajött
magyar
csecsernőpalánták
szakszerú és korszerü
gondozása
ép azokban a

I

kezdeti
időkben,
amikor
leginkább
pusztulhatnak
el a hozzánemértés,
babona,
tudatlanság,
sőt néha vétkesnek
minőstthető
gondatlanság
következtében.
Ha faj tankat a közép Duna medencéjében szaporítani,
védeni, nevelni és a nemzeti
erők
szolg álatába
állítani
akarjuk,
minden beruházási
programnak
első és fő
kötelessége:
a magyar
csecsernöre
tekinteni. Ez szerintem az első tégla, ha jól akarrunk építeni,
itt kell és itt lehet a legtöbbet tenni. Ezen a téren kell a felvilágosító
és tanító
munkát
a legkisebb
fa-
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íura, vagy tanyára

is klterlesztení.

Hála az

Országós

Stefánia
Szövetség,
mint államilag megbízott
szervezet
keretében
már
eddig is működö
310 anya és csecsemővédő
intézetnek.
Ezeknek
áldásthozó
munkája
már több, mint két évtized óta kiterjed
székhelyeire
és a körzetükbe
kapcsolt községek védeimi körére.
Ezeken a helyeken
naponta,
vagy másodnaponként
beviheti az
anya csecsemőjét
a védőintézet
kisdedvédelmi tanácsadására,
ahol szakszerű
orvosi
ellátásban
részesül gyermeke
díjtalanul.
Jelen soraimmal
azokra gondolok,
akik
távoli helyeken,
a védőintézetek
sugarán
kívül, messze orvostól, védönötöl,
még néha szülésznőtől
is, kénytelenek
kenyerük
javát leélni és a gyermeknevelés
ezer gondjával foglalkozni.
Úgy gondolom
ugyanis.
hogy áldásos naptárunk
révén a legtavolabb eső kis tanyai házba is eljut a tanítás
és nevelő gondolat,
az irott betű szárnyán.
Még a legfáradságosabb
munkából
hazatérő szülő is derűs arccal tekint egészségesen fejlődő és aranyos melegséggel
gügyögő kisgyermekére.
Az anya és gyermeke a legszentebb
nemzeti
igéret.
Az
egészséges
csecsemő
minen
erős nemzet
alap pillérének
talpköve.
Ma már minden
művelt ország
itt,
csirájában
fogja
meg
egészséges
népszaporulatának
irányítását.
Minden anyának
Istentől rendelt emberi
kötelessége
saját
gyermekét
szoptatni,
vagyis anya-tejjel
ellátni. Ha ezt nem teszi, kényelmi,
türelmetlenségi
szempontokból, úgy bűnt követ el mindj árt első gyermeke ellen, mert nem adja meg néki azt.
amit a természet
csecsemőjének
oly bölcsen elrendelt.
Viszont a természetet
megtorlás nélkül soká becsapni nem lehet, mert
ez mindenféle
formában
meghoszúlia
magát. Nem mondok
mást, csak utalok
itt
arra a közismert
tényre,
hogy anyatejes
csecsemő bélhurut ja sohasem
lehet életveszélyes.
orvosi
segítséggel
az anyateles
csecsemő e nagy 'betegségéből
mindig meggyógyítható.
Egészen
.másként
állunk
il
mesterségesen
táplált
csecsemő
bélhurutos
betegségével.
itt már a kimenetel
a súlyosabb kórformák
mellett mindig kétséges,
a
leggondosabb
és legszakszerűbb
gyermekorvos kezelése
rnellett is. Addig, am íg az
anyatejes
csecsemő bélflóráj ának. fő emésztési bacillusa a bacillus biffidus, nincs semmi nagyobb
baj, azonban
amint
az első
csepp tehéntejjel
belekerül
a bacillus coli.
már megváltozik
ily szempontból
az előbbi

biztonságos

helyzet és egész csomó kellemetlen, sőt sokszor
végzetes
bélbetegségnek lehet a kútforr ása,
.
Azért népi nyelven szólva a tehéntej
a
bocikáé, az -anyatej a -kisbabáé!
Senki sem
látta
még azt, hogya'
tehéntejet
a kis
csikó elszopta
volna és viszorit. A természet korlátait
csak az ember törte át azért,
lllert
szerenesés
esetekben
gyermeke
tchéntejen
is tud fejlődni.
Természetesen
nagy kisegítő
eszköz ez
kezünkben
oly esetekben,
rnikor az anya
betegsége
megakadályozza
őt a szoptatásban, de ez viszont nem jelenti azt, hogy
visszaéljünk
ezzel az eszközzel
szoptatott
'csecsemőink
rovására
csak azért, mert az
anya kényelmes,
vagy türelmetlen,
Ideges
és nem tud, vagy nem akar mindj árt a
szoptatásí
idő kezdetén
kis csecsemőjével
bibelődni, hogy azt a kötelezó
rendre szok-

tassa,
Altalában
szabály az, hogy a rnegszületett csecsemőnek
12-24 óráig semmiféle
táplálékra
nincs szűkség e, így legfeljebb
kávéskanalankint
saccharinos
teát
nyújtunk. Az anya tej is az első napokban
míg
a bővebb tejelválasztás
meg nem indul, sűrű, sárga, zsiros folyadék
melyet
a nép
föcstejnek
nevez. Ez a csecsemőnél
inkább
a hashajtó
szerepét
játssza,
később
egykét nap mulva jön meg a rendes anyatej.
mely kékes vízszerü és nem olyan, mint :1
tehéntej.
Innen van sok egyszerű
anyának
a tévedése, mikor azt hiszi, hogy nincs jó
teje, pedig a természet
a tej sűrűségét
és
mennyiségét
mindig a csecsmő szop ásigényével szabályozza.
Ha gyengébb
a csecsemő és gyengén
szopik, kevesebb és vékonyabb
tej képződik,
ha a mell erősebb
szop ási ingereket
kap, vastagabb
és több
tejet ad. Ezért a nyolc-kilenc
hónapos erő,
teljes, egészséges
csecsemőnek
a mell már
jó sűrű és zsiros tejet nyújt,
Altalában
minden
uj szülöttet
három
óránkint
szoptassunk
egészen
három
hónapos
kor áig, három
hónapon
túl négy
or ánkint,
A csecsemő
három
órás időközök mellett
hatszor,
négy órás időközök
mellett ötször kap szoptatást
napjában.
Ezen
étrend
mellett
kielégítően
napi
két-három
deka festszaporulatot
lehet elérni a kezdő hónapokban.
Szabály az, hogy
a csecsemőnek
napi
tápl álékszükség
lete
mindenkori
testsúlyának
egy ötöde, vagy
egy hato da. Közben különösen
nyáron adjunk neki saccharinos,
világos orosz teát,

melvnek

semmi

tápértéke

nincsen

ugyan.

azonban a csecsemő vízveszteségét
pótolja.
Ugyanaz,
mint mikor a felnőtt vizet iszik
rendes táplálékán
kívül.
Midőn a csecsemő
a hatodik
hónapot
elhagyja, már vegyes táplálásra
fogjuk. Az
anyatejáldás
10-12 hónapig,
azontúl átok,
ezért nem szabad az előírt .ídön túl szoptatni, mert angolkóros
csecsemőt
nevelünk,
miután nem kap egy év után csontképződésének
elég mennyiségü
sokat, meszet,
vitamint.
A hét hónapos
csecsemőnek
már egykét szoptatás
helyett csontlevest,
lefölözött
húslevest
adunk
tisztán,
vagy
daráva1.
Ugyancsak
főzelékeket,
spenótot,
sárgarépát,
kelk áposztát,
burgonyapürét,
de
mindezt
pépszerűert
áttörve.
Adjunk ezenkívül
nyers almapürét,
alrnavakarékot,
vaIamint
narancslevet
teában.
Kilencedik
hónapban
lévő
csecsemőt
végképen
elválaszt juk. Tojást és húst két
éven alul nem adunk, legfeljebb másfél éves
kor tól egy kevés őrölt húst, vagy baromfi
májat.

ÚGY SZERETNÉK

Asszony népet
is keresnek,
Szemefényét
a határnak,
És titokban
megcsodálnám
Selyemfényét
a hajának.

S

rendje
szerint
lenne gyermek,
Érte tenném
meg a kaszát,
Apás gonddal
babusgatnám
Azt a pufók
parasztbabát.

bölcsőcskékre
szent jegyével,
kunyhócskákba
el az igével.

Odaint
a betegágyhoz,
Én könyörgöm
el a lázat,

nagyjában
már
erős Iüszerezett

mindent

ételeket
és alkoholos
italokat
nem:
Hogy miért kell betartani
a három hónapon aluli csecsemőnél
a három órás szoptatási időt? Egyszerűerr
azért, mert a röntgenellenőrző
vizsgálatok
azt
rnutatják,
hogy ennyi idő kell egy csecsemő gyomrának
tökéletes
kiürülésére,
Ha alszik a
csecsemő,
fel kell szoptatási
idejére
éb
reszteni,
mert nem lehet másként
pontos
rendhez szoktatni.
Ha nem lehet az anyának
valamilyen
okból kifolyólag
szoptatni,
csak akkor szabad tehéntejes
keverék
kényszeréhez
nyúlni, melyet
azonban
mindig előzőleg' gyermekszakorvossal
tanácskozzunk
meg· és kizárólag
annak pontos
utasításait
követve,
alkalmazzuk.
Ha ezeket
a fentemlitett
irányelveket
l-ct artjuk, akkor az esetek legnagyobb ,ré·
szeben a csecscmönk
egészséges
f'eilődése
biztositva
lesz.
Dr, Holéczy
Zoltán
anya- és csecsemilvédöinlézcti
vezetöorvos.

PARASZT

LENNI ... !

ha a küldőm
úgy akarja
Én csu kom a szempiJJákat.

Hallgatnám
a pacsirtákal.
Elleknek
egy zsuppos
házban,
És esténként
szép csendesen
Lapoznek
a bibliámban.

Ráhajoltat
Követsége
Palotákba,
Küldözget

Két éven túl
"riyúlthatunk
csak

S

Ugy
szetetnek olyan lenni,
Mint
a többi parasztlegény,
Szántogatnék,
nótázgatnék,
Lenne lovam,
lenne ekém.

Azután
meg...
hej, csak
Nem élhetek
iJyenmódra,
Ezerfelé
küld az lsten,
Ráhajoltat
koporsókra.

I

álom,

Én vagyok
a szöges ostor,
Ne marjon
már úgy a sáliin,
Szirmozzon
az örömvirág,
A Megváltóm
sztne-íéitén.
Apadjan
a könny
a szemből,
Hegedien
a sebes lilek,
Én lllutatom
meg a tükrét
A kegyelem
tengerének,
Igy á fö,'dem
nem parányi,
Szántogatom
az országot
És az lsten
tenyeréből
fill indenűvé
magot
hány al"
Paplakom
se zárt kalicka.
Sokgyümölcsü,
sokv it égu,
Belebotlik
minden
v éndor,
Mert
az éltem ezeregu.
Ezerágu
életemmel
Egyre
osztom,
egyre Ioszlom,
Bűneimért
szomorkodve
'
Al/ok őrt a drága poszton,
Nem lehetek
öröknyugtu,
M int a puszták
acél-fia,
Náluknál
is szebb a sorsom:
Nyakamon
az isten-iga!
Jakus

Imre.
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Sír az édesanyám. • •
Elbeszélés.
Ha a búbáriatot
súllyal
meg lehetne
rnérni, akkor
Dobrányi
István szornorúsáJ:;ától nem indulhatott
volna meg a vonat.
Egész bizonyosan
többet nyom, mint a tokaji Kopasz hegy.
Az egész nagy darab ember olyan hervadtan ült a fülkében, mint a forrázott
saláta. Időközben
akkora
sóhajos
orkánek
szakadtak
fel hatalmas
melléböl,
hogy a
szemben szundik áló
porszívö ügynök ijedten fogódzott
az ülésbe, hogy ki ne repüljön a nyitott ablakon.
Oh, de nehogy
mosolyogjon
ezen valaki! Mert István lelkében olyan sötét szándék lakik, hogy
megborzadna,
aki belelátna. Öngyilkos
akar lenni. Tudom, hogy
ez a mondat minden hivő ajkáról letörli a
rnosolyt. Az életet az Isten adta, csak ő
veheti el. Mi, mint üres fogalmat,
tartalommal tölthetjük
meg, de végét nem szabhat juk meg.
István már hónapok Ma idegen hatalom
szolgája
lett.
Beleszeretett
'egy
nagyori
gazdag szép leányba. Csakhogy ez az érzés
nem lett tiszta áldott örömök forrása.
Az
igazi keresztyén
ember ragyogó
örömmel
fedezi fel magában a szerelmet, mint Istentől rendelt
érzést. Hisz azért jelentkezik,
mert az ember megtalálta
azt, akit élete
párjának
választott.
Nem! Nem ilyen áldott reménységek
fakadtak ebből az érzésből. Ugy boritotta
be
öt, mint nagy, forró láz. Mint a tűzveszedelem borítja be a hajlékot a fejünk felett,
hogy
elhamvasszon
mindent,
amit verejtékkel, hittel eddig felépítettünk.
Az ilyen
szerelern
nem áldás, de átok. Az ég felé
irányított
tekintete
nem találkozott
volna
a leányéval. Hát inkább ő sem nézett többé
felfelé.
És mivel csak a testi szemével raiong ta
körül a leányt, nem látta a lelkében tátongó ürességet.
Az egész. leány csak szép
arc és szép ruha volt. Semmi egyéb.' Egyáltalában
semmi egyéb.
Hogy is lenne abban a nőben szív és
lélek, aki harsogó
kacaira
fakad,
mikor
egy becsületes,
igaz: sovány fizetésű
fiatal ember, felaj ánlja neki szívét
és kezét.
Pedig
ennél megtisztelőbb
aj ánlatot
nem
tehet férfi nőnek.

- Megbolondultál
barátom?
- a bugyborékoló kacag ástól alig tudta a cigarettáját meggyújtani.
Hiszen a te fizetésed
d
manikűrös
meg a fésülő leányomnak
em
volna elég.
- Oe hát akkor minek ... ? be hát akkor rniért ... ? dadogta
a fiatalember.
- Ugyan, kérlek, ne légy olyan vidéki!
Ki gondol mindjárt
házasságra?
Tudd meg,
hogy én nem szeretek
senkit,
csak saját
magamat.
A szegény
embert
meg éppen
nem szeretem.
.
- Hogy
olyan
szives voltam
hozzád,
azt annak köszönd, hogy olyan szépen hegedülsz,
és jóképű
fiú vagy. Zsurjaimon
sokszor
felébresztetted
az
.unalrnukban
szundik áló vendégeimet.
. István a hetedik
mennyországból
potytyant le. Azt hitte megnyilt
alatta a föld
és
zuhant, zuhant ismeretlen
mélységbe.
ismeretlen
sötétségbe ...
ö

És most itt ül a vasúti fülkében.
Megy
haza az özvegy édesany jához egy kis vidéki városba,
annak is a végére, az akácfás Kereszt
utcába,
ahol még villanyvilágítás sincsen. Haza megy meghalni,
mint
a beteg
állat. Tulajdonképen
nem tudta
megmondani,
miért nem hal meg Pesten,
Hát nem mindegy
az, hogy honnan indul
el a nagy útra? Oe a rendőrség,
boncolás, .. ! Drága is.,.!
Legjobb
lesz otthon!
Igaz! az édes anyám ...
Mikor ezen a sokat megj árt gondolatúton az édes anyjához ért, mindig megállt.
Nem merte tovább folytatni.
-- Majd eljön még az az idő, kezdte
előlről
a töprengést,
amikor
az imádott
leány az élet hajótörött je lesz, Mert egészen bizonyos,
hogy az lesz. Akkor sírra
majd el azokat
a könnyeket,
amelyeket
most kellene értem hullatnia.
Oe most még
sajnálja
müvészien
kifestett
arcát.
A vonat tovább robog. Viszi Dobrányi
Istvánt,
meg a nagy szornorúságot.
Nemsokára
hazaér,
megvacsorázik,
lef eküsznek. .. aztán,..
pont. Reggel,
mikor az
édesanyja beviszi a jó fölös kávét. ..
Kinéz az ablakon. Oe az ismerős, kedves
vidék
most
olyan
más, mint
egyébkor.
Mintha a hegyek is, vizek is az
mérhetetlen bánatátói
váltak volna olyan nagyokó

ká és rnélyekké.

És olyan értelem

nélkül

Egy kis madárdalhoz

hasonló

9t
sikoltás.

való az egész világ. Hiszen
megszünt élni
Majd elejtette, a. képet.
tegnap
este kilenc órakor.
Csak a testét
-r-'
István, Pistuk árn, kis fiam, hát megzötyögtéti
ez a kávédaráló.
Mert soha ilyen
kaptad
a levelemet?
Pedig
csak tegnap
lassan nem ment, mint most.
este adtam fel.
Eljön még az az idő, mikor a szép lány
. _ Nem kaptam meg, édesanyám. Kezét:
vágyva gondol arra a tiszta, csendes CSJ'
csókolom. Fahangon,
fáradtan beszélt a fiú.
ládi életre, amit István kinált fel neki. Oe
és leült az első székre. Az édes anya ijedrn ár akkor az
sírján
nagyra nőnek a boten kapott a fejéhez
és a pulzusahoz.
korrózsák,
amit az édes anyja ültet majd
- Beteg, vagy, drágám?
feküdj le azonoda. . .
nal! Majd sósborszeszes
borogatast
teszek
Érezte,
hogy valami méltatlanlwdik:'l
a fejedre, azt mindig nagyon szeretted.
lelkében azon, hogy emberhez
köti az éle- Nem,
nem köszönörn.
Semmi,
dc
tét és a boldogságát.
Hogy hasonló ahhoz
Egyáltalában
semmi bajom ·sincsen. Csak ...
a bibliai balg ához, aki homokra
építi az ej nagyon fáradt vagyok.
házát, és jönnek a szelek, és ledöntik
azt.
Dobrányiné
mégegyszer
végigtapogat ta
De olyan csendes
volt a hang, hogy
a fiát, mielőtt elhitte.
nem tudott erőre kapni. Megölte a kövér- Nohát akkor ideje. hogy hazajöttél.
re hizlalt kétségbeesés
súlya abban a percNem is való az a nagyváros
ilyen vidéld
ben,amelyben'
megszületett,
Mint rnikor : embereknek,
mint Illi. Majd megnyugszol
egy nagy durva bakkarres
eltapossa
a nap-v] itthon, drágaságom.
Oe most hadd mondon:
fényre igyekvő csiraszemeket.
el az ujságot. Közben. állandóan
símogatta.
Megérkeztek.
Egy pillanatig
azon töpv ]. csókolta
a gyermekét,
hogy meggyőződjék
rengett,
hogy "Ievegye-e
a hálóból a pogy·
róla, hogy nem álmodik.
gyászát,
vagy ott hagyja. Milyen jó volna
- Hát az volt a levélben, hogy tegnap
valami szegény embernek.
Minek is hozta
reggel izent a polgármester,
hogy az a Bolmagával ezt a sok motyót.
dizsár Jóska otthagyja
a városházát,
mert
Oe azért mégis levette, és sietve nekiügyvédi irodát nyit. No, nem is tudom hová
vágott
az ismerős utcának.
Dühösen
ipar- ,tette
a jobbik eszét?
Hát ezt csak úgy
kedott
elnyomni
a lelkében
azt a feltö- 1: mondom, m~rt nekünk ugyan jól jött ki az
rekvö édes meghitt
érzést, amit az embe,'
egész. Hát ahogy mondorn, izent a polgárakkor érez, mikor hosszú távollét után ha : mester, hogy nem fogadnád-e
el az aljegyzaér. Möst már kezdi sajnálni,
hogy uern
zöi állást. Mert, hogy a vén Marosy pár
számolt
le magával
Pesten. Igazán semmi : év mulva nyugalomba
megy, akkorra
kikedve az érzelgős családi jelenetekhez.
nevelnek
téged adóügyi
tanácsossá,
aztán
De már lenyorrita a kapukilincset.
már
majd megválasztanak.
Persze, hogy azonelébeszaladtak
a fehérviolás
virágágyak
nal írtam neked, fiacskám.
Jancsikával
ei
meg a kis puttonyos
törpe. Persze a Be- . is küldtem
a vasuthoz,
hogy egyenesen
a
tyár kutya is. A széles tornác, amely vévonatba
dobja be. Ma aztán siettünk kitagigszaladt
a kis ház előtt, árnyékos
volt
karttaní
a szob ádat, mert biztosra vettük.
a nagylevelű
Izabella szőlő jóvoltából.
Az
hogy rövidesen
hazajössz.
Igaz: csak holelső szoba ablakai
nyitva voltak.
Ahogy
napra vártunk legkorábban.
Hát, nem monbenézett
(Pista szebájának
hívták most is),
dom, a surolástól
még egy kicsit nedves a
friss súrolás
tiszta szaga
ütötte meg az
szoba, de majd inkább
én alszom itt, tc
orrát. Oe már minden a helyén volt. A házi
meg az én helyemen. Nem akarnám,
hogy
szöttes
pokrócok
vidáman
nyújtózkodtak
megfázz.
a tiszta padlón. Inkább takarták,
mint védIstván
türelmetlenül
intett.
Fájt neki.
ték a hibás deszkákat.
sőt bosszantotta
az édes anyja aggodalmasA fiókos szekrény
tetejére
szepen letö-.
kodó jósága. Keserűen mcsolygott
a későn
rülgetve
visszakerültek
a leszedett
díszkinálkozott
állásra is. Most, hogy Pesten
tárgyak.
Egy
pirosalrnaképű,
öszhaiu
kiharcolt
magának
egy kis közepes állást,
asszonyka
éppen az utolsó arcképet
törülitthon is kapósabb
lett. No mindegy! Most
gette. Nem tudom, rálehelt,
vagy megcsómár igazán minden mindegy!
kelta, azt a borzas fiuképet,
amelyik iszoA falakra
sem nézett
szívesen,
mint
nyu kornolyan
nézett rá az érettségi
díszmás boldog
várva-várt
hazaérkezéskor.
A
ben. Ez volt Pista tíz év elött,
szülei
nagyított
esküvői
képét
máskor
ő

ő

i
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mindig
mosolyogva üdvözölte.
Sokszor
megállt
előtte,
és gyermekésszel
azt fedezte fel, ~ogy amióta
meghalt
az édesapja, más lett az arca a képen, mint eddig.
Most már sok van rajta a bucsuzó ember
szornorúan
visszanéző
mosolyából.

ínek~t a .világosság. A gyertyatartót

a fió·

kos vszekrényre
teszi, eléje egy termetes
porcellan
virágtartót,
és félhomályban
halkan az ágyhoz lábujjhegyeI ... Mert hát al
édesanya'
szfvét
nem lehet meg téveszteni.
Megérzi az, ha valami nincs rendben a lelke másik felénél. Halálos biztonsággal.
Krisztus
imádkozva
térdelő
alakját
Q
Reszkető kézzel húzza feljebb a paplant
Gecsemáné
kertben, hamar kikerülte
a szeIstvánra,
és vigyázva érintette
meg a homme; nem lehet ezeket ilyen lélekkel nézelokát,
hogy
nincs-e
láta.
Úgy,
mint kis
getni. Idegesen pattant
fel és megmosakogyermek
~orában,
Aztán.,.
Aztán hang
dott.
nélkül letérdel az ágy elé a kopott rongyMegpróbálta
az utolsó
estét valahogy
szőnyegre.
A kezét nagyon szorosan összeátsiettetni.
Korán kerte a vacsorát.
Mohón
kulcsolja,
Szinte
görcsösen.
Érzi, hogy
fogott a rántottcsirkéhez,
aztán otthagyta.
perényi
pontossággal
kell
megérkeznie
q
Még
az ugorkasalátát
is.
A harmadia
mennyei
segítségnek.
Körbe
futottak
kétgimnazista
Jancsika
diákviccekkel
akarta
gondolatai,
és pergette őket újfelvidítani.
Mindazok a tanárok
szerepeltek . ségbeesett
ból
elölről,
aztán
megint
elölről.
benne, akiket
is ismert. Tudvalevő,
hogy
Uram,
Uram,
hisz
te
itt vagy, hisz
diáktréfák
tanár nélkül megsem történhette látod. Az én drága fiam szenved, vele én
nek.
Máskor
harsány
kacagás
jutalmazta
is, Uram hiszen itt vagy, hiszen látod! Jobaz előadót. Most egy vonaglás
az alakon
ban'
tudod, jobban látod, mint én, hogy rrn
inkább türelmetlenséget
jelentett,
mint moa baja, Ép csak érzem, hogy valaki meg'
solyt,
ütötte
a lelkét. Beteg tőle, Halálosan
beHalottvirrasztó
csendben üldögéltek
még
teg.
Orvosságot
csak te adhatsz,
Uram.
egy ideig, aztán lefeküdtek.
István mégis
Ne késs Jézusom,
ne késs!
Segits, Uram,
csak a frissen surolt szobában, a régi ágyásegíts,
hiszen
tudom,
hogy
itt
vagy, tudom,
ban aludt. Az éjjeli szekrényen,
egészen
hogy látsz...
.
ügy, mint régen, a gyertyatartó,
gyufa meg
Forró
könnyek
fakadtak
az
anyai
szíva biblia. Oe .most fel sem nyitotta
ezt a
ben. Felkínálkoz
tak a szemébe,
és onnan
szent könyvet,
pedig egészen
bizonyosan
halk pergessel hulltak
alá arra a kézre,
felelt volna valamit
égető kérdéseire,
amelyik az előbb a fegyver
felé nyult.
Behunyt szernmel, deo jaj, milyen éberen
-Sir
az
édesanyám
állapította
mer
feküdt a szeretettel
megvetett
ágyban, Peforró szégyenkezéssel
István. Miattarn sír ..
helypaplant
kapott,
mert
nyitva
kellett
Oh, drága anyakönnyek,'
mit tudtok
ti
hagyni
az ablakot
a nedves padló miatt.
művelni!
Mennyi tisztátalanságot
tudtok ti
Meg ne fázzék a drága gyermek!
fehérre mosni. Azt a kis ablakot,
amelyen
Úgy érezte, mintha ő ezt a Dobrányi Istil lélek
kitekint,
milyen
ragyogóra
tisztítju
vánt itt a Kereszt-utcán
a pehelypaplan
az a pár csepp sós víz.
alatt valahonnan
messziről
a magasból
Azt a kis ablakot
a Dobrányi
István
nézné.' Kiszakadt saj át magából,
és valami
lelkén teljesen
elhomályosította
a szenve~estetlcn
anyaggá
f'inornulva,
figyelte
1:1
dély. Ö sem látott ki rajta, hozzá sem látsorsát régi önmagának,
hatott
be senki. És most jön ez a lassu
Talán azért rriégis kellett volna valami
csendes pergésű
anyai könny...
Elindul
hucsulevelet,
olyán
bocsánatkérésfelét
írni
egy. kis öregasszony
aggódó szívéből, elér
az édesanyjúnak,..
Jaj, már megint
az
a szeméhez.
Rácsöppen
az István kezére
édesanyja .... Hogy mindig hozzá kell viszonnan beszivárog
a szívébe, lelkébe és tiszszatérnie
gondolatban!
tára mossa a kis ablakot.
István maga is
Úgy egy óra mulva óvatosan
benyult a
csodálkozva
néz ki rajta, Látja elsuhanni
párnája
alá. Most már végez magával.
A
'azt 'az idegen Dobrányit.
aki az előbb őt
másik szobában
teljes a csend. Vagy mégfigyelte. Látja buta önmagát,
aki el akarta
,sem? Gyufagyujtás
hallatszik
aztán papucs
dobni az életét, azt az ajándék tőkét, amicsoszogás.
Üresen huzza vissza a kezét fl
vel nekünk csak sáf árkodnunk
szabad, de
párna alól, és lepréseli
szemhejait.
elköltenünk
nem. És miért? KiÚt?
Most
Halkan,
mint az egérke
bejön
a kis
öregasszony.
Az egyik kezét a gyertya
elé
már tisztán látja, hogy az a másiknő
csak
tartja,
hogy fel ne költse
a drága gyer,önmagát
szerette.
Vele csak unaloműzésö

93
képen PogiaHwzott.
Ez az ~SS2Öi1Y iH, aki
az ágya előtt térdel és sír, soha em azt teszi, ami neki jó. A saját keresztje
mellett,
nundig segít a másokét is cipelni ... Az nem
baj, hogy
megfázik a frissen surolt szobában,
csak a gyermekének
baja ne essék.
Ez csak egy aprócska
eset, de mennyire
tud visszaemlékezni
a küzdelmek
és a sok
munka
elmult esztendeiben.
Es ezt a drága lelket akarta ő megszomorítani
a miatt
a festett bálványkép
miatt. Hová tette az
eszét, a szemét?
Az anyakönny
még mindig hulldogált.
A kis ablak még tisztább
lett. Már meg'Iátta az Ur képét is a falon. Nem kapta le
róla a szernét ... Krisztus Urunk is feláldozta az életét. Másért. Érettem is. Hát én
milyen szen t cél ol tárán áldoztam volna fel
az életem, ha az édesanyám egy percet késik ')
Borzadva
gondolt szentségtelen
tervére,
mint az utas, aki hirtelen
ébred rá, hogy
szakadék szélén jár ... Lát
most már rnindent! Egész tisztán látja nagy bűnét,
nagy
tévedését.
Vajjon elég lesz-e egy élet arra,
hogy jóvátegye
ennek az átkos szándéknak
az árnyékát.
A fojtogató
bűntudat megrázta egész valóját. Csukló sírás tört fel a nagy fiú melléből. Odahajtotta
fejét a térdeplő
édesanya vállára, és a két könnypatak
most már
összefolyt.
Oh, de milyen megkönnyebbült,
drága zokogás lett most már belőle.
ö

édesdede!1
amelynek

stitsiögoH
a rugói

már

ai 8reg
régen

diványon,
nem

rug tak.

Legjobban
gyönyörködött
a holdvilág
István nyugodt,
kisimult vonásaiban.
Néhaegy hosszú lélekzetvételében
még felesuklott a sírás emléke, mint a kis gyermekeknél, de szája körűl
ott bujkált már az elfelejtett mosolygás.
És mivel a hold minden
halandó álmát nyilvántart ja, kerülőúton
én
is megtudtam,
hogy miért mosolyog István.
Álmában már a városházán
járt, és két
pitykés
lájbis
hajdúval
egy óriás
süveg
légyfogót
vitetett
ki a tejpiacra.
Ráhuzatta
az egyik hirdető oszlopr a, hogy a beste férgek ne tegyenek
kárt a tejfélében.
Oe ekkorra egy kis déli szél kerekedett,
(elkapta
István kalapját
és hozzávágta
a légyvesztő
süveghez. Ez lett az első zsákmány.
Ugye,
nánk?

rni is nevetnénk,
Margócsyné,

ha ilyet

Algőy·er

álmod-

Erzsébet.

ö

Egy óra rnulva, mikor István végére ért
a zavaros
történetnek,
a kis öregasszony
nagyot tüsszentett.
- Jaj, édesanyám, már megint nem gondol magára! Megfázik ebben a nedves szobában
ilyen
könnyedén.
Azonnal
tessék
aludni menni.
.
- Megyek, fiacskám,
megyek. Csak eligazítom a párnádat. És rnintha rnindig csak
azt csinálta volna, nagy ravaszul kilop ta a
revolvert a párna alul és a' zseb'ibe rejtette ..
István mosolygott
és tette magát, mintha
nem vette volna észre. Forró hálával csókolta meg a tolvaj kezet,
és leejtette
bozontos nagy -f'eiét a párnára.
Nem telt bele egy félóra, a hold felbukott a szomszéd
Garayék
keménye
felett.
A sürü eperfa lombok között benézett
az
egyik ablakon.
Ott az öreg
Dobrányiné
aludt. A két keze összekulcsolva,
szeme alatt
felszikkadt könnyek, de az arcán áldott nyugalom. Látszik, hogy imádság volt az utolsó gondolata,
Forró hálaimádság.
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Evangélikué égyházi tiszti névtaf.
1. Az egyetemes

egyház tisztviselői.

Egyházi elnök: D. Kapi Béla, püspök, Györ
Egyházi
és iskolai felügyelő: D. báró Radvánszky Albert, Bpest, VIlI. Üllői-út 24.
Egyházi
főjegyző:
Zongor Béla, Körmend.
Világi főjegyző:
dr. Szelényi Aladár, Budapest, IV. Váci-uo 36. Telefon:
188-710.
Egyházi aljegyzők:
Kuthy Dezső, Budapest,
VIlI. Üllői-út
24. 1.,' Pass László, Debrecen, Magyar Géza, Sz ák.
Világi aljegyzők:
báró Radvánszky
Antal,
Bpest, VIll. Trefort-utca
2., dr. Konkoly
Elemér,
Bpest, IV. Károly király-út
18.
Tanügyi
biz.
elnöke:
dr Magócsy-Dietz
Sándor,"
Budapest,
I. 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,
I. Karácsonyi-utca
9.
Gyámint.
egyházi elnöke:
Ziermann
Lajos,
Sopron.
.
Számvev. világi elnöke: Becht ' Albert, Budapest, V. Wurm-utca
3
Szám vev. egyházi elnöke: dr. Domján Elek
Sátoraljaujhely.
Ügyész: dr. Rásó
Lajos, Budapest, VilI. Üllői-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-tl97.
Nyugdíjint. id. ügyvivő: dr. Scholtz Oszkár,
Budapest,
VIlI. Szentkir ályi-utca
51. ll.
Telefon:
138-711.
II. Dunántúli

egyházkerület.

Püspök: D. Kapi Béla, Győr.
Felügyelő:
dr. Mesterházy
Ernő, Nagyg eresd, Sopron
megye.
Egyh. főjegyző:
Németh
Károly,
Lébény,
Moson megye.
Világi
főjegyző:
dr. Bertha Benő, Celldömölk.
Egyházi aljegyző:
dr. Berzsenyi
Ádám, Kemenessörnjén,
Vas megye.
Főszámvevő:
Hanzmann
Károly, Sopron.
Ügyész: dr. Zergenyi Pál, Sopron.
Pénztáros:
Mühl Nándor, Sopron.
Ellenőr:
Wojtech
Vilmos, Sopron.
Levéltáros:
Németh Sámuel, Sopron ..
Püspöki
titkár:
László
Miklós, Györ.
Püspöki másodlelkész:
Szabó József, Győr.
1. Alsósoproni
esp.: Böitös László, Vadosfa;
felügyelő:
dr. Ajkay
István,
földbirt.,
Kisf'alud, Sopron megye.
2. Felsősoproni
esp.: Ziermann
Lajos, Sopron; felügyelő:
dr. Brunner
EmB, ügyvéd, Sopron.
3. Györi esp.: Németh Károly, Lébény; felügyelő: Szalay István, földbirtokos,
Győmöre-Julia puszta, GYŐf rnegye.

4. Kemenesaljai
esp.:
Molitórisz
János,
Ostffyasszonyfa;
felügyelő:
Koltai Vidos
Dániel, földbirt.,
Mersevat,
Vas ruegye.
5. Középvasi
esp.: Zorigor Béla, Körmend;
felügyelő:
szentmártoni
Radó Lajos orsz.
gyül. képviselő,
Répcelak ; m ásodf elügyelő: dr. Schneller
Aurél, Köszeg.
6. Somogyi
esp.:
Horváth
Lajos,
Gyékényes; felügyelő:
dr. Ittzés Zsigmond, Ka- .
posvár.
7. Tolna-Baranya-Somogyi
főesp.:
Gyalog
Isván, Kéty, Tolna
megye;
alesp : Dörmer Frigyes, Varsád, Tolna megye; belmissziói esperes: Fábián Imre, Sárszentlőrinc,
Tolna
megye;
felügyelő:
dr
Pesthy Pál ny. igazságügyminiszter,
Budapest és Uzd, Tolna megye; másodfelügyelő: Koritsánszky
Ottó, Budapest.
8. Veszprémi
főesp.: Takács Elek, Homok. bödöge;
alesp.:
Hering
János,
Veszprém; felügyelő:
Mihály Sándor, gazdaság!
felügyelő,
Pápa;
másodfelügyelő:
dr. Kiuge Endre, főszolgabíró,
Devecser,
Veszprém
megye.
9. Zalai esp.: Jónás
Lajos, Alsódörgicse;
felügyelő:
dr.
Roösz
Ádám,
ügyvéd,
Keszthely.
Ill. Bányai

egyházkerület.

Püspök:
dr. Raff'ay Sándor,
Deák-tér
4.
Felügyelő:
dr. Pesthy
Pál,

Géza-ú.

2.

Budapest,

IV.

Budapest,

V.

Ügyész: dr. Mészáros
Gyula, Budapest,
IV.
Király Pál-utca 9.
Püspöki irodavezető:
Ruttkay-Miklian
Gyula, Budapest,
IV. Deéktér
4.
Ker. központi
lelkész: Magócs Károly.
Ker. missziói lelkész: vitéz Sréter Ferenc,
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. Szentkirályi-utca
51.
Egyházi
főjegyző:
Sárkány
Béla, Kecskemét.
Világi főjegyző:
dr. Scholtz Oszkár, Budapest, VIlI. Szentkirályi-utca
5I.
Egyházi jegyző: Magócs Károly, Budapest.
Világi
jegyző:
dr. vitéz Debrödy
Arzén,
Budapest, VIlI. József krt 64.
Ker.
tanf'elügyelők:
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, orosházi lelkész; felügyelő:
dr. Lányi Márton, Budapest.
3. Budapesti
esp.: Kemény Lajos, Budapest;
felügyelő:
dr. Tomcsányi
V. Pál, Buda-

pest, X. Rezső-tér.

gg
4. Csanád-csongrárlí
esp.: tlenkóczl Banlel
battonyai
lelkész:
felügyelő:
dr. Purgly
EmH, Makó.
5. Felsöpestrnegyei
esperes: Chugyik
Pál,
A zód; Ielügyelö:
báró Pronay
György,
Budapest.
6. Középpestmegyei
esp.: Wolf Lajos, Cegléd;' felügyelő:
dr. Tahy László, Bpest.
7. Alsópestmegyei
esp.: Bakay Péter, apostagi lelkész; felügyelő: báró Kaas Albert,
Budapest.
IV. Dunauíunení

egyházkerület.

Püspök:
D. Kovács Sándor,
ny. egyetemi
nyilvános rendes tanár, Sámsonháza, Nógrád megye.
Felügyelő:
dr. Sztranyavszky
Sándor
magyar
kir. földmívelésügyi
miniszter,
a
képviselőház
volt
elnöke,
Budapest
és
Nógrádmarcal.
Egyházi
főjegyző:
Kardos Gyula, Balassagyarmat.
Világi főjegyző:
dr. Zelenka frigyes
Budapest, XI. Eszélei-út
13-15.
Egyházi jegyzők:
dr. Csengödy Lajos, Sal.gótarján,
Kirchner
Rezső,
Sámsonháza.
Nógrád megye.
Világi jegyzők:
lándori dr. Kéler Bertalan,
Budapest,
IV. Veress
Pálné-út
15., dr.
farkas Béla, Budapest, IX. Ráday-u. 15. II.
Pénztáros:
dr. Bellusi Baross József, Budapest, V. Visegrádi-utca
32.
Ellenőr, s pénzügyi előadó: vitéz Purgly Lajos, Keszeg, Nógrád
megye.
Számvevő: Podhradszky
János, Tordas, Fejér megye.
'
Ügyész: dr. Handel Béla ügyvéd, Budapest,
IX. Ráday-utca
15. és dr. Farkas
Béla,
Budapest, IX. Ráday-utca
5. ll.
Levéltáros:
Kardos Gyula, Balassagyarmat.

MissziÓi lelkész

és pdspöid titkár:

íÚtelt.

ner Rezső, Sámsonháza,
Nógrád
megye.
1. í-eiérkoruárorni
esp: Podhradszky
János,
tordasi lelkész;" alesperes:
Magyar
Géza
szaki lelkész; felügyelő:
dr. Handel Béla
ügyvéd.
2. Mosoni esp.: -, felügyelő: Csatáry Elek
nyug. alispán,
Magyaróvár.
3. Nógrádi esp.: Mihalovics Samu, bréi lelkész; alesperes:
Kardos Gyula, balassagyarmati
lelkész;
felügyelő:
Laszkáry
Gyula földbirtokos,
Romhány ; másodfel-,
ügyelő:
Horváth
Sándor
polgármester,
Balassagyarmat.

V. 'l'iszai egybázkerület.
Püspök: Dr. Domjárt Elek, Nyíregyháza.
Felügyelő:
hornrog di Lichtenstein
Lászlo,
orsz. gyül. képviselő.
Püspöki tikár és ker. levéltáros:
Joób Olivér, Nyíregyháza.
Egyházi
főjegyző:
Duszik Lajos, miskolci
lelkész.
, Világi 'főjegyző:
dr. Zsedényi
Béla, jogakad. tanár, Mískolc.
Egyházi jegyző: M;Ircsek .1ános Ozd és Túrmezei' Sándor, Tolcai.
Világi jegyzole
Szohor
Pál, Nyíregyháza
és dr. Aradványi
Endre, Nyíregyháza.
Ker. pénztáros:
Számvevő: Túrmezei
Sándor tokaji lelkész.
Egyházker.
ügyészek:
dr. Vietórisz
István,
dr. Salzmann Ottó ny. kir, ügyészségi
elnök, Nyiregyháza,
dr. Bartus Dezső, Miskolc.
1. Hegyaljai
esp.: Duszik
Lajos, miskolci
lelkész; felügyelő:
Pazár István ny. vízmű-igazgató,
Miskolc.
2. Tiszavidéki
esp.: Pass Lászlo. debreceni
lelkész;
felügyelő:
dr. Streicher
Andor
Szatmár vármegye
alispánia,
Mátészall<a.

~ul.fjerrel naponként!
A

Győri

Evangélikus

Egyházmegye

Belmissziói

Szövetsége

"Jer, örvendjünk

keres:tyének

címen hatalmas úi Luther-művet
adott ki, hogy pótolja és továbbvigye a régelfogyott
"Házi Kincstér"
szolgálatát. A 450 oldalas, fínom pepirú, egészvászonkötésü, aranynyomású, selyem jelzőszalaggal ellátott rendkívül olcsó diszmű a nagy reformátor igehirdetéseiből tartalmaz az év minden napjára egy-egyoldalas
bibliama,gyaráza/ot.
A köny\'
anyagát Szabó József, a Harangszó szerkesztö,je tordüoite,
Németh Károly lébényi
esperes nézte át és a Harangszó nyomdája nyomta. Előszavát D. Kapi Béla püspök
ÍJ ta. A könyv
szóvirág nélküli egyszerűséggel
közli a tiszta evangéliumi
tanítást,
amelyet dr. Luther Már/on olyan csodála/os tisztasággal
hozott elő lsten' igéjének
kincsesbány ájából.
Evangélikusok!
Ez a könyv a tiétek! Hogy házioltára, Krisziusre mutató fáklyafénye legyen' hnllékotoknsk: - Ára arany-nyomású
diszkötésben.
védőtokkal
5 P.
Megrendelhető
a pénz előzetes beküldésével a Harangszó kiadóhivatalánál,
Győr, 1/.,
Petőfi tér 2.

gg

ma-

hat-nyolc,
sŐt néhol tiz-tizenöt
érnelet
gasságban
ki tudja hány évszázad óta készültek s fizetik vissza a reájuk fordított
szinte
emberfelettinek
látszó
rnunk át
és
fáradságot.
Amikor
egy-egy
ilyen többemeletes terrasz alatt húz el hajónk, az az
érzésünk,
hogy
evezredes
várfal
mellett
úszunk tova s rnikor f eltekintünk
r á, szinte
meghül ereirikben
a vér arra a gondolatra,
hogy a fenn dolgozó munkásokat
csak egy
lépés választja el a biztos halállal végződő
lezuhanástói.
Oe ök nem veszik a dolgot
ily tragikusan,
mert ki kézzel, ki szersz árnmal vagy kalaplengetve
jókedvűen
integet
a hajó felé. Később érdekes dolgot tudtam
meg erről a terraszrnűvelésröl.
-A nyári záporok ugyanis nem egyszer 'még a falazás
ellenére
is megbontanak
egy-egy
terraszt
és lehordják
annak
termőföldjét.
Másnap
fogja magát az egész család és ki fejen kosárban, ki pedig háton puttonyban
hordják
vissza a földet
több emelet
magasságra.
Ugyanígy
végzik a trágyázást
is. A nérner
nép, amely magát a háború
után
"Volk
ohne Raumv-nak
nevezi, kihasználja
a legutolsó talpalattnyi
földet
is megélhetése
érdekében.
A rajnai szölészet
szíve Koblenzben,
a
Mosel és a Rajna összefolyásánál
van. A
nem kevésbbé híres Mosel vidéki szőlészetet
sajnos nem nézhettem
meg, mert októberben már megszünik
a Moselen a gőzhajó
forgalom.
Ennek
elmulasztásáért
azonball
bőven kárpótoltak
azok a felejthetetlen
tapasztalatok,
amelyeket
a Rajna egy másik
mellékfolyóiának,
az
Ahrriak
völgyében
tettem. Az itt hallottak
és látottak alapján
foglalom
össze röviden a rajnai szőlészet
ismertetését.
A filloxera
a múlt évszázad végén Németországban
is épúgy tönkretette
a régi.
ugynevezett
hazai szőlészetet,
mint nálunk:
Németország
azonban
sokkal hamarább
és
gyökeresebben
orvosol ta a bajt, min t mi.
Nem sokáig kísérletezett
sem a szénkéneggázzal,
sem a félvad fajták
telepítésévei,
hanem hamarosan
rátért
az 01tásra. ugy
hogya
Rajna mellett ma már nincs más,
mint oltványszölö.
Vadalányuk
a Berlandieri, a ráoltott fehér borszőlő a rajnai rizling, a piros pedig
a kék burgundi.
Más
szőlőfajtát
nem is láttam.
Csemeg eszöló t
pedig egész utam alatt egyetlen
tőkét sem
találtam.
Ugy látszik, az éghajlat
a csemegefajoknak
nem felel meg. Anyakoltást
nem alkalrnazz ák, mert hiszen nem lévén
félvad f'ajuk, erre nincs is szükség.
A zöld
oltást sem ismerik, valószínüen
a vesszők
késöi
beérése miatt.
Érdekes a föld előkészítése,
illetve fordítása is. A 80 cm. rnélyre kiásott árok fenekére először egy sor gyeptéglát
raknak,
erre jön azután 15-20 cm vastagságú
tőzeg-réteg és erre fordítják
rá az istálló-és
mütrágyával
gazdagon
megkevert
földet.
Maga a föld teljesen
f'eketeszinü
elmállott
palatörrnelék:
a hegyeik ugyanis palakoból
rétegeződ tek.
A mívelés
rnód] ára jellemző, hogy szöíökarót nem használnak,
a tőkét két szál vesz-

szöre

metszik

s azokat

karikara

visszahajt-

j~k Ógy, !hint

n~lunk az erdélyi
briH
műveléssel.
A termőhajtásokat
a term é" felett néhány levéltel bekur títják. Minden három évben trágyáznak
istálló- és minden évben műtrágyával.
Maga a termelés
épúgy, rnínt' II betegségek elleni védekezés
egységes
irányítás
mellett történik
s ebben óriási jclentöség e
van a pinceszövetkezeteknek.
A rajnai és általában
anémet
szőlészetben a pinceszövetkezetek
külön
fejezetet
érdemelnek
és hirdetik a nérne t nép fegyelmezett voltát, józanságát
és a szövetkezeti
eszme
térhódítását.
A uinceszövetkezetek
állami' cllenörzés
alatt áljnak
és nem egyszer annak támogatásával
műk ödnek s így.
az az eset, hogy
a német
szőlészetet
a
pinceszövetkczetck
útján közvetve az állam
maga irányítja
mégpedig sokkal hatásosabb
és nagyobb eredménnyel,
mint az nálunk a
mázsaszámra
gyártott,
de végre nem hajtott rendeletekkel
és utasításokkal
történik.
Minden egyes termelő a saját érdekében
tagja a helyi pinceszövetkezetnek,
A pinceszöveíkezet
szabj a meg a termesztendő
fajtát,
osztja
ki a termelőknek
önköltségi
áron az állami vincellériskolában
ezer és
ezer számban
készült
elsőrendű
olcsó olt
ványokat,
hozat ja hajórakományszám
a fordításhoz használandó
tőzeget
és műtrágyát,
beszerzi az ugyancsak
olcsó áron előállított
védekezöszereket
és már elkészítve
osztja
ki a termelöknek.
akik a szövetkezet
által
megállapitott
módcn
és időben egyöntetűen
köteíesek
a védekezésre.
A pinceszövetkezet szabja meg a szüret idejét és vásárolia
össze a termést még a tökén. A rajnai szőlőtermelő
nem magának
szür etel,
hanem a
ninceszövetkezetnek,
amely a leszűrt
szőlőért az abból nyert
must cukortartalma
alapján két héten belül kifizeti az összeget
a termelőnek
s így biztosítja annak rnindennapi kenyerét. A pinceszövetkezet
nem egyszer kölcsön t, előleget sőt elemi csapás idején segélyt is folyósít a termelöknek.
Érdekes intézkedés az is, hogya
termelő
saját magának nem szüretelhet
és nem szürhet semmit. Ha évközben
bort akar inni.
minden vasárnap
délutánra
kap fejenként
a szövetkezetből
ing-yen egy ,.Schoppen"
félliter bort. Ezzel az intézkedéssei
elértek
Németországban
azt, hogy a bortermelő vidék lakessága
a legjózanabb.
És
valóban Keletporoszországban,
ahol a szólőnek hírét seni ismerik a lez több alkoholistat láttam, mig a Rajna vidékén, a szőlő
hazáj ában mégcsak részeg emberrel sem tal álkoz tarn.
Bizonyára
az
is érdekel
bennünket,
hogy a Rajna vidéki
borokat
cukr ozz ák,
mégpedig
hatosági
rendelkezésre
és ellenőrzés
mellett.
Az éghajlat
ugyanis
nem
nyújt
elég melege,t a szabadban
való teljes
beeréshez.
A cukroz ást a pinceszövetkezet
végzi a hatóság .által ecélra kiutalt
cukorral.
A pinceszövetkezet
működésének
külön
ága
a mustkonzerválás.
Németorszavban
ugyanis
mindink ább nagyobb
tért hódt
a
folyékony
gyümölcs-,
illetve
a mustf'ogyasztás.
Mayschossban
megnéztem
en'

ilyen

pinceszövetkezetnek,

Németország

!)§

iégrégibb "Winzervéieli1!!-Jeiiek
béréhdézését, ami a mi fogalmaink
szerint már inkább
laboratorium.
mert
pinéef'elszerelés
különbözö
vegyszerekkel.
k ísérleti
gépelekel és műszerekkel.
Épen akkor csomagoltak ki egy új azbeszt borszűröt,
amelynek
segítségével
az egy éves, vagy annál fiata
labb borokat
is palackképessé
tudják tenni.
A 4-5 literes fazékhoz
hasonló
és nagy
ságu szűrő
ára állítólag
háromezer
márk a,
kb. négyezer pengő.
Amikor
kétheti
tanulmányozás
és. számos felejthetetlen
élmény. után a Rajnától
búcsut vettem, az volt az érzésem, hogy bár
a nérriet szőlő és bor a magyar szőlő és bor
minőségét
meg sem közelí ti, de viszont a
német szőlőművelés
a magyar
szólörnüvelést mcssze felülmulja.
Amit ott a természet megtagad,
pótolja
a tudás. A pinceszövetkezetek
rnűk ödése pedig lehetővé teszi, hogy a szőlőművelés
nemcsak
luxus
mint sok helyen nálunk - hanem kenyérkereset,
megélhetés
és boldogulás
forrása. Szinte beleszédül
az ember abba a
gondolatba,
hogy mivé fejleszthetnénk
m:
a mi . istenáldotta
szölészetünket
azzal a tudással,
azzal a fegyelmezettséggel,
azzal a
technikával.
amivel a -nérnetek
dolgoznak!
Pedig az út előttünk
áll!
Dr. Györffy
Béla.

Répatermelési megfigyelések.
Mivel a téli takarmányozásnak
a répa
etetés
igen számottevő
része, a legtöbb
gazda figyelemmel
kíséri termelési
mozz anatait.
5-6 évvel ezelőtt aggódva láttam mint
fonnyadnak
a forró nyárban
a répalevelek
s a levél alatti zöld répafejek
nembogy f'ejlódtek
volna, de mindig
kisebbek
lettek,
összezsugorodtak.
Igaz,
kissé
homokos
földbe került az évben a répa, de egyébként jó karban volt ez a darab föld is. Csak
gyenge,
közepes
termésre
számítottam.
S
lám kellemes meglepetés
ért, mert az alig
látszó
zöldes
répafejek
alatt nagyon
szép
fehér, erős, karcgyökér
volt, úgy hogy a
kedvezőtlen
idő dacára is meglepően
szép
termés lett.
A föld felett ülő sárgás-barna
obendorfi.
eckendorf'i,' olaj bogyó fajok ez évi termése
pedig csak olyan maradt,
mint az öklöm.
. Azóta mí következetesen
ennél a zöJöfejű, fehér takarmányrépánál
maradtunk
s
minden évben ez a faj adta a legbiztosabb
s legbővebb
termést.
A rnult tavaszon
is elvetettük,
rnihely t
márciusban
rá lehetett
menni
a földre,
mert a korai vetést nem szabad elmulasztani+-cs -Iestük, vártuk a <kelését,
de
nagyon betegen
mutatkozott.
Ápri lis elején
látszott
itt-ott
pár szál. de olyan silány,
vékony, élettelennek
mutatkozó
szildevélle!,
hogy szomorúság
volt nézni.
Amikor
fel akartuk
szántani,
jó z'ápor
mosta meg, s azt hittük, hogy utána méi;
kelni fog. Eső után a közöket
megsaraboltuk és vártunk.
Hiába. A zápor, utáni jó

időben megcserepesedett

földre

hi·ápl1 let.

tek ~jabb ésők, napsütés, kevés nőtt rajta.
Annál szebb lesz majd, gondoltam.
Lassan
az idő' is rnúlott
s a feiszántástói
is tartózkedtam.
mert a még későbbi vetést, kel é t
meg a bolháktól
féltettem.
Hagytam
hát,
ahogy volt.
A ritk ításkor vettem észre, hogy a k ihú- .
zott rép ák gyökere nem fehér, hanem k issé
barnás. Obertdorfi
s vegyes eekendorf i keverék volt biz az, amit nekem zöldfejű takarmány répamag helyett adtak.
A baj pedig nem jár egyedül, mondja a
példaszó.
ügy is lelt. A répaföld az országút melletti
lejtős kanyarodóban
volt Ugy
augusztus közepén
egy hatalmas zápor utáni
víztömeg az országút
árkát bemosva, végig
zúdul t rajta. A föld felett ülő répafejeket
-melyek
csak vékony
vesszőgyökérrel
voltak a földben, - mind kidöntötte
s vitte
a legközlebbi
akadályig,
ahol halomba rakva beiszapolta.
Akár télire is ott hagyhattan! volna. Csak feletermés
lett, mint más
esztendőn.
Hát még a sok munka, Kapálása
is kétszer
annyiba
került
a kinos
kelés
miatt. A föld felett ülő kis növénypalánták,
már a megérintésre
kidől tek s nagy részük
igy pusztult el. A zöld fejű répanak
talán
az először előtörő sziklevelei
is erősebbek,
hamarább
csir ázók, rnint az előbb emlitett
fajoké.
Erős, hosszú, karógyökerével
pediga nagy szárazságok
idején is gyűjt magának elég nedvességet
Ha idejében - mihelyt merciusben rá lehet menni a földr~ __
elültetiük,
bizonyosan
megerősödnek
a levelei, mire a bolha s más rovarveszedelem
előjön. A földjét természetesen
még ősszel,
ha bármily későn is. de megtrágyázva
kel!
jó mélyen
alászántani.
akkor
szinte nem
tud olyan szárazság
lenni, hogy a termést
elpusztítsa.
Ha pedig a répás pince tele
van, nagyon
kevés szénával
át lehet cérnázni még a hosszú telet is.
A rnostani
szénaárak
mellett,
pazarlás
a bő szénaetetés.
A mai gazdának
bizony elő kell venni
a plajbászt, papi rost, s nyitott szemmel járni, ha boldogulni
akar, mert száz meg száz
aorólékosságból
gyűlik csak össze a szükséges szerény
megélhetés.
o

Orbán

Károly.

II loiásérlékesítés Iizparancsolal2.
1. Törődj baromfiaddal is úgy, mint a többi állataiddal,
akkor több és nag-yobb
tojást kapsz és jövedelmed
ilymódon is
gyarapítod.
Ha azt akarod, hogy tyúkjaid
télen IS
jól tojjanak, kellően etesd őket. Tengeri
és korpa stb. mellett azonban rnindíg
gondoskodjál
fehérjedús eleségról
is (pl.
lucernaliszt,
olaipcgácsa,
stb.). mert a
toj ástermeléshez
elsősorban
ez szüksé-

ges.
Gondoskodjál arról, hogya
tyúk mindig
száraz' és tiszta alorn ra tojhassan.
Ha
még-is bepiszkolórlna
a tojás,
nem szabad megmosnod,
mert a mosott tojás
gyorsan
romlik.

7*

100
hé bekulélt, lehetőleg
kétszer, de minden héten legalább egyszer
add el az egészet,
hogy frissen kerüljön a fogyasztóhoz.
J. Ne felejtsd el, hogy a toj ás súlya beszáradás
következtében
napról-napra
csökken
és kisebb értékű lesz.

2. A ioiésssl.

4. Ov jad
legétol

a

hatása alatt könnyen
jás már 20 (O feletti
romlásnak
indul.
5.

a

tojást
nedvességtől,
es rázódástói,
mert

oviea a

tojást

a

nap

me-

a tojás ezek
megromlik.
A tomelegben
gyorsan

!agytól,

-0.5
Cv-nál megfagyhat
vagy legalább
is a tojás
zavaredik.
6. Ne tartsd
a tojást erös,
egyéb anyagok kal együtt,

mert az már
és szétreped,
fehérje
megátható

szagú

mert a toj ás
a rossz szagot hamar felveszi
és megtartja. Különösen
ártalmas
a dohoslevegőjű, penészes helyiség.

7. Mielött

eladnád,

válogasd

a

át

tojást.

Törött,
piszkos,
az ázott
kicsi tojást
használd
el helyi fogyasztásra.
Piaern
csak friss, törésmentes,
egészséges
50
grammon
felüli tiszta to] ást vigyél. A tojást ne darabszám,
hanem kg-ra add
el, így jársz legjobban.
8. A tojást száraz, tiszta !agyapotba,
vagy
ugyanilyen
szalma
közé
csotnegolvn

hozd

a piacra,

hogy

el ne törjön.

9. A tojásládák,
vagy kosarak
alá a fuvarozás
alkalmával
tegyél
elég szalmát,

hogy a toj ások rossz útakon
szenvedjenek
a r ázkódástól,
csak rugós kocsin szállítsd.

Ja.

kevésbbé
lehetőleg

A minimális
tojásárak,
amit a gazdának
legalább
meg kelJ kapnia,
mitiden postahivatalban
ki vannak
függesztve.
Ma

gasabb tojásárra
és a fogyasztás
emelkedésére csak akkor számíthatsz,
ha a kereskedő
árudban
mindig megbizhatik.

Gazdasági tanácsok. .

Minden
lyukba
f'akátrányt
öntünk.
A
patkányok
mivel kátránnyal
vannak
bekenve, később elpusztulnak.
Előbb azonban
sok más patkányt
is megfertőznek.
A gabonaf.utrinka.
Ez a másfél centiméter
hosszú barna bogár rendkívül
veszedelmes
ellensége
kalászosainknak.
Ott szokott fellépni, ahol nem
tartj ák be a helyes vetésforgót
és kalászos
után ismét kalászest vetnek. Legjobb védekezés a megelőzés. Gabona után ne vessünk
gabonát. Ha már mégis fellépett a baj, akkor
ugy védekezhetünk,
hogy a f'utrinkapusz tltotta fol tok szélét, ahol még ép, 4-5 rnéter szélességben
1 százalékos
arzénoldattal
finoman
beperrnetezzük.
Gazdasági

naptár.

A vemhesség
tartama
a szélsőségek
szerint lónál 330-340 nap (11 hó), szamárnál
335-365 náp (12 hó), tehénnél 240-260 nap
(9 hó), iuhné! 145-160 nap (5 hó), kecskenél 147-154
nap (5 hó), disznónál
110136 nap (4 hó), házi nyulnál
28-32 nap (l
hó), kutyánál
58-65 nap, (2 hó), macskánál
44-54 nap (1 és fél hó). - A kotlás tart a
tv ukoknél
19-24 napig, rendesen 21 napig;
a' pulykánál
26-29 napig; a ludaknál
2833 napig; a récéknél
(kacsáknál)
28-32
napig és galamb oknál 17-19 napig.
Növendékállatok
szoptatÍJsi idötartama.
Ló és szamárcsikók
Bárányok
Malacok
Borjuk
Kecskeg idák

3-6
3-4
2-2t/2
2'/2-31/2
2--21/2

Az állatok betegségére
szavatosság.

hónap
hónap
hóriap
hónap
hónap

való

Az eladó jótállani köteles:

A burgonya és répa elvermelése.
Télen nagyon
sok burgonya
és répa
fagy meg vagy fülled meg. Az elsőnek a
túlságos vékony, a másodiknak
a túlságos
vastag takarás
az oka. A legbiztosabb
téli
takaró a következö:
Szalmaréteg,
erre nem
nagyon vastag föld, hogyaszalmából
ki
ne szorítsuk a levegőt. A föld fölé krurnpliszár, majd megint laza föld.

IMEGNYILT

OlcsÓ patkl.nyirtÓ.

Taknyosságért
15, kehességért 15, csökönyösségért
30, buta-csiráért
30, börí'éregér
t 30, havi vakságért
30, fekete hályogért
30, rozsféregért
30 napig.
Teheneknél:
Francia kórság ér t 30 napig.
Juhoknál:
Himlőért
8, rűhért 8, férges
tüdönyavalyáért
60, métely és máj rothadásért 60 napig.
Seriéseknél:
Borsóka-kórért
8 napig.
Lovaknál:

.

.

AZ ELSÖ MAGY AR EVANGÉLIKUS

NÉPFŐiSKOLA

HIGYTAResiN!

C ÉLJ A, HOGY A GAZDAIFJUSÁGOT OKTASSA, NEVELJE,
KRISZTUSHOZ VEZESSE. HATHÓNAPOS TANFOLYAM
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SZENCZY GÁBOR
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ÁldoB magyar· föld.
idegen kézre csúsznak.
Élhetetlenség-é
az
oka, vagy lustaság, könnyelrnüség
vagy tudatlanság?
mindegy!
Egyformán
bűn
mindegyik.
Nekünk
meg kell vetnünk
lá-

Isten a magyar
népnek Kanaant
adott.
Igazi tejjel és mézzel folyó igéret-földjét.
Nincs a föld kerekségnek
termékenyebb,
áldottabb
országa.
Ezen a földön mindcn
megterem.
Az árvalányhaj
is, a búzakalász
is, az erdő is, a szőlő is, a gulya-ménes
is.
Hogy ez a föld lsten kegyelméből
milyen
gazdag tárház, arról csak az tud némi képet alkotni. aki járt már. külföldön.
Az
egyik országnak
van sok erdeje, a másiknak
bányája,
a harmadiknak
természeti
szépség e, - nekünk azonban lsten mindent
megadott.
Mindez azonban nemcsak kiváltság,
hanem kötelesség
is.
A magyar ember fokozottan
is lstennek
köszönje
a földjét! Ha valakinek,
hát nekünk tudnunk kell, hogy Istené a barázda.
annak minden termése. Mi pedig csak sáf árok vagyunk.
Amink van, az nem a rni
cnk. Ideiglenes
kezelői vagyunk
ennek az
áldott
földnek,
Isten dicsőségére,
embertársaink
javára.
Jaj annak, aki rneg lopja,
önző célra bitorolja
azt, ami az Istené! •

bunkat

A magyar ember fokozottan
is szeresse
a f öldiét, Ne hevertesse
parlagon,
de ki se
uzsorázza.
A magyar
föld nemcsak
hant,
hanem anyaföld,
nemcsak vagyontárgy,
hanem Istentől rendelt drága eltartó jóbarát
Szeresd hát a földet! Ne menek ül] tőle s ne
rugd ki lábad alól.
Szomorú
látvány
az,
hogy újabban a magyar menekül
a földtől.
Sokszor módos gazdák fiai is a város Ielé
kacsing atrrak
s szívesen
elszakadnak
az
ősi rögtől,
valami könnyű
városi állásért.
Még szornorúbb,
mikor százados
barázdál:

a magyar

Magyar

földben,

mert

Kanaán:

ez a mi

aratás.

várunk,
amely
következő
évezredünket
biztosíthatja.
Azért hát: "EI ne add az ösi telket ... ;'
hanem
szeresd,
művcld,
s élj vele Isten
dicsőségére!
Kemenessliei.

BOLDoosAo.
Amerre

járok

Mért?

19y szólnak
sokan:
Csak' az a boldog
Kinek
Én
Dús
De
Sok

kincse

azt

\

van.

látom:

gazdag'

nem

ruhára.

boldog

Egy

Fogadott

Kincsözönéből
hull

másra

szegény

a

Míg

telik

Övja,

Jól
A

Sok

a

kulcs,
gazdag

Búját

érzi,

kis

Annust

becézi.
annyi:

tenni

Együtt

kis

gyerek.

-

sem

Boldogság

talál
kenyeret,

apát/an

öröm!

Percre

Itt
fény:

Mily

nő

rája,

Cifra

maga.

Nem

Egy

Néki

De nála
Otthont,

bár

az asztala,
mégsem

-

Megtanít

menny

mással,

örülni
Urával!

amért
szegény.

Harmati Béla.
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Országos vásárok Magyarország mai területéR.
,.'

Használt rövidítések: Av. = állatvásár,
közv. = közvetlen, közn, = köznapon,

\

kv. = kirakóvásár,
e. = előtt,
= után, mege = megelőző, köv. = követö,
mfogl. = magában foglaló, v. = vagy, vm. = vármegye, ó-n. sz. = é-naptár
szerint, legköz. = legközelebb.
,

AbádszaJók J.-N.-K.-Szolnok
m.. febr. 16,
máj. 18, aug. 10 és nov. l l-ét mfogl. vas.
.\éshétf.
•
Aballjszántó Abaui- Torna m. Nagycsütörtök
e. szerdán, jul. 13, okt. 5, dec. 7, ha a három utóbbi nem szerdára
esik, a köv.
legk. szerd., ha a határn. ünnepre esnek,
a közv. köv. közn:
Abony Pesttri. márc. 19, máj. 31', aug. 20 és
nov. 30, vas. v. ünn. esetérr a köv. közn.
Acs, Komáromm.,
husvétot
köv. hétf., ol, t.
utolsó hétfőjén.
•
Acsa Pestm. ápr. és okt. hónapok
utolsó
hétf., ha ünnep, úgy a köv. legköz. közn.
Adánd Somogym. .Laetare" vas., Nep. Ján ..
Urszine változása
és Mindszent, napokat
mfogl. hetekben hétf.
Adony Fejérrn.
ápr.2, jún .. 16, szept.
15,
nov. 24.
Ajka Veszprémm.
márc, első hetében szerdán, Péter-Pál
nap., István király napján,
Márton
napot mfogl. hét szerdáján.
Akasztó Pestm.
márc.
ll-ét,
szept.
9-ét
megel. hétf.
v. és kedden kv.
Alap Fejérm.
júl. 25,- okt.l mfogl.
hétf.,
ha ünn., köv. közn.
Alattyán
J.-N.-K.-SZGlnokm.
jún. 9, nov.
4, ..ha ünn. v. vas., köv. közn.
Alberti Pestm. _ máj. 16, júl. 13, nov. ő-ét
megel. vas. és hétf. Előző nap áv., másnap kv.
Atcsui Fejérm.
József napot, Erzs. napot
mfogl. csüt., ha ünn., köv. csüt.
A/pár Pestm. virágvas.
és okt. lO-ét megelőző vasárnapon.
A/sónémedi Pestm.
ápr. 2, júl. 4, szept. 2,
dec. 3. mfogl. vasárnap és hétfőn.
Alsópatyi, Vasm., febr. 3, máj. 4. szept. 4,
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.
8 es nov. 25 .11. szomb., ha ünn: köv, közn.
Apc Hevesm. jan. 15, márc. 19. meg'el. hétf.
aug. l-én, ha ez szomb. v. vas., a köv,
hétf." okt. 15. ruegel." hétf.
Apostag Pestm.
jún. 24-ét és okt. 12-ét
megel. hét keddjén.
'
Arló Borsodm.
ápr. 20, szept. 20,. ha hétf.
esnek, ellerik. esetben a megel. hétf.
Arpás Sopronrn. jún. 6, szept. 1L
Aszód, Pestm., márc. 19, áld. csüt., Istvan
kir ály és Márton n. u. péntek.
Atta/a Somogyrn. márc. 16, nov. 5, ha űnn.,
köv. közn.
.
.
Babócsa Somogym.
rnárc. 19, Szeritháromság vas. u. hétf., aug. 24, nov. 30.
Bácsalmás Bácsm. febr. 9, máj. 1, szept. 14
es nov. 22, ha vas. esnek, a köv hétf., ha
más napra, az ezt megel. hétf.
Badacsonytomaj Zalam. marc. 12, szept. 1,
ha ünn., köv. közn.
.
Baja febr. 14-ét megel. vas., ápr. 24, júl.
á.

ü.

22, szept. 21, dec. 6. Ha hét közepe, megelőző vas. és hétf .
Bajna Esztergemm.
febr. 16, máj. 16, aug.
16, nov. 16. mfogl. hetek szerd. és csüt
I3akonya Baranyarn.
jún ... 21, ha vas. v. ünnep, köv. közn., szept. ,29.)
Bakonycsernye, Veszprém
vrn., orsz. állatés kir akodóvásár
febr.
l l-ét
és szept.
15.-ét magában
foglaló hét csütörtökén
ker. ünnep esetéri a köv. hétköznapon.
Balassagyarmat Nógrádm.
orsz. áv. és kv.
. minden hó első hétf. (áv.) és keddjén (kv.)
tartja. Ha ezek a napok ünnepn. esnek,
ugya
ráköv.
legközelebbi
két hétközn.
Bsletonenáréá,
Somorrvm.,
m árc. IS,' júl. 15,
szept. 15. mfogl. csüt., ha ünri', köv. közn.
Beletoniűred Zalarn. jan. l-l. ápr. IS, júl.
lj, szept. ll. mfogl. szerdán
kv.' és- áv.
Balaton/elle
Somogym.
Husvét u. kedden,
máj. 9, ha vas., legk. hctk özn., Kisaszszenyn. el. hétf'., Farkas n. k v. és áv.
Ba/atonfökajár
Veszprérum.
ápr, utolsó,
aug. és nov. első csüt., ha ünn., k öv. közn.
Balatonszabadi
Veszprémm.
m árc. 1, okt.
1. mfogJ. hétf.
Belkény , Szabolcsm.,
ápr. 1, nov. 1. dec. 25.
n. megeJ. és aug. 20-át mfogl. kedd. KV.
és áv.
_
Balmazújváros
Hajdum.
febr. 2, máj. 25,
aug. 14, nov. 19. n. mfogJ. szerd. av, és k v.
Bánok-szentgyörgy
Zalam. ápr. 24, jún. 24,
aug. 3, nov. 29.
Búntéve
Gömör
I<.-Hontm.
rn árc, 18. és
szept. 6.
Baranyajcnö Baranyam.
jún. 2, okt. 21, ha
vas. v. ünn., a köv.' legköz. közn.
Barcs, Somogym.,
ápr. 1, jún. 24. szept. 2,
dec. 9, ha ünnep, legköz, közn.
Báta, Tolnam., máj. 4-ét és okt. lő-ét magjbafogJ. hétf. kv .. és áv.
Bátaszék, Tolnam., márc. 19, jún. 16, szept.
24 és okt. 28-át meg el, hétf. n. áv. és kv.
Bété,
Somogyrn.,
márc. 10, máj. 25, aug.
29 és okt. 9, ha vas., v. ünnep, következö
köznap on.
.
Battonya,
Csanádrn.,
Judica v. Feketevas.
elötti, jún. 29 utáni, nov. ő-ike előtti pén"teki napokat
megel.
szomb. napon áv.,
vasárnap kv.
Becsehelv , Zalarn., m árc. 19, máj. 11, szeptember 11 és 01ü. 13. .
Békés, Békésm., márc. 24, jún. 20, szept. 29,
ha nem vas. esnek, mindig a megeJ. vas.
Ezt rneg el. 2 napon áv., nov. 25-ét megel.
pént. és szomb., ha szomb. esik, ezen a
napon kv., az el. lev. pént. áv.
Békéscsaba, Békésrn., febr. utolsó, jún. 3,
okt. 4, dec. 1. hétf. (marhav.), keddjén (lóvásár), szerdáján
kv., luxuslóv.
ápr. 24.
I Bélapátfalva,
.Borsodm.,
márc. 19, máj. 29,
aug. 14, nov. 30.
Berencs, Szabolcsm.,
lásd Rélközberenc5_
Berettyóujfalu,
Biharm.,
ápr. 24, aug. 15,
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okt. 9.

napját rnegel, hét és febr. havának
első csütörtökén.
Berkesd,
Baranyam.,
márc. 2, jún. 30, ha
vasárnap,
a köv. közn.
Berzence, Somogym., fekete vas. ,u. hétfő,
jún. 13, aug. 10, dec. 19, ha vas. v. ünnep,
a köv. hétközn.
kv. és áv.
Bicske, Fejérm.,
jan. 25-ét, máj. 3-át, Jakab
napot (júl.), Máté ev. napot (szept.) m.fogl. keddjén (áv.) és szerdáján
(kv.).
Biharkeresztes,
Biharm., máj. 29-ét, szept.
12-ét mfogl. hét szerdai napján.
Bihernegybeiom,
Biharrn.,
márc. 4, június
4, szeprember
27.
Bogdása,
Baranyarn.,
márc. 18, aug. 14, ha
vasárnap v. ünnep, a köv. legk. hétk.
BOdajk, Fejérrn., újév u. jún. 29 u. szent Mihály n. u. hétf. napokori kv, és áv. egy
. napon.
Bodrogkeresztur,
Zernplénrn.,
febr.
24-ét,
aug. 24-ét és nov. 24-ét mfogl. hét csütörtök és pünkösd utáni csütörtök.
Bodvaszilas,
Abauj-T.-m.,
márc. 19, jún .. 24.
nov. 25 csütörtökön,
ha e napok nem csütörtökre
esnek, a megel. csüt.; karácsony
első napja el. csütörtök.
Bonyhád,
Tolnam., márc. 6, máj. 1, júl. 10
és szept. 4~et mfogl. hét és d-c, 8-át megel. hétf. áv. és kedden kv,
B6. Sopronm., febr. 6, máj. 9, aug. 10, okt. 4.
Böhönye,
Somogym.,
márc.
19, Urnapot
köv. napon, júl. 20, aug. 21.
Budapest,
márc, más. vas. (József'n. vás.),
május utolsó vas. (Medárdnapi
vás.), aug.
harm. vas., nov. első vas. (Lipótnapi
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
vásár. A
köv, egész tartama
alatt borvásár.
Ló•vásárok:
ápr. 24-ét mfogl. hét vas. el.
vas. hétf. és kedden, okt. első vas. hétfőjén
és keddjén.
Luxuslovásár
március
21, 22. 23.
lIüdszcntmihá/y,
Szabolcsés Ung m., jan.
25-ét, júl. 24-ét, okt. 18-át mfogl. hétfőjén, ápr. 23-át mfogl. keddjén.
Bűk , Sopronm.,
m árc. és szept. első szerdáj án, ha ünn., köv, közn.
BOkkösd,
Baranyam.,
marc. 25, Szentháromság
u. hétf., okt. 4, nov. ll. Ha e
napok vas. v. ünn. esnek, a köv, közn.
BOssO, Somogym.,
febr. 16, ápr. 28, jún. 8,
aug. 21. Ha ünnep, a köv. napon.
Cece, Feiérm., fek. vas. u. hétf., Lőrinc és
Miklós nap u. hétf.
Cegléd, Pestrn., 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,
Pestrn., máre. 31, máj. 30, szept.
15, nov. 18, ha vas. esnek, az el. levő
szombaton.
Csabrendek,
Zalam., pünk, előtti esüt., Lőrinc el. esüt., hushagyókedd
utáni csüt.

Csákány,

Somogym.,

aug. 15 bucsuvásar.
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.
Csanádpa/ota,
Csanádrn.,
jan. 31-ét, jún.
ll-ét aug. 31-ét, okt. 23-át megel. szomb.
Csspoá, Sopronm., 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 űnn., köv. közn.
Csenger,
Szatmárm.
A deeemb. kivételével
minden hó 3-ik pént. napj., ha ünn., akkor az előző pént., kar. el. pénteken.
Csépe, J.-N.-K.-Szolnokm.,
ápr. 12, júl. 12,
szept. 5, dec. 18. Ha hétközn.
esik, akkor megelőző
vasárnap.
Csepreg,
Sopronm.,
hamvazósz.
u. csüt.,
nagycsüt.,
áldozóesüt.
u. pént., júl. 29,
szept. 29, karáesonyelőtti
szerda. Ha a
júl. és szept. vásár vas. V. ünn, esik, a
következő
köznap.
Csesztteg, Zalam., jan. 19, máre. 19, máj.
16, aug. 25 és okt. 31.
Cse tény, Veszprémm.,
ápr. első hétf., okt.
15, ha ünn. a köv. közn.
Csipkerek,
Vasm., febr. 10 és szept. 17.
Csongrád,
Csongrádm.,
márc.
1, máj. 1.
aug. 25 és dec. IO-ét megel. vas. kv.,
megel. nap áv. Ha vas. esnek, a vásár
el. nap tartatik.
.
Csoma,
Sopronm.,
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.
Csogle,
Veszprémm.,
március
12, jún. 2:~,
okt. 9. mfogl. hetek hétfői napján.
Csököly,
Somogym.,
jan.
25, nagyesüt.,
aug. 28, nov. 25.
Csurgó,
Somogym.,
husv. U., pünk. u. kedden, szept. 1, nov. 20. Ha ez a nap vas.
v. ünn., a köv. közn .
Darány.
Sorríogym., máre. 9, aug. 18, nov.
5. Ha ünn. esnek, úgy a köv, hétköznap.
Debrecen,
a remete
Antal,
sz. György,
Nagvboldog assz., és Dénes napokról
elnevezett
vásárok
9 napon : át tartanak,
a vásár az ünnepeket
megel. héten hétf.
kezdődik.
Nyersterményekre
s iparcikkekre nézve az egész 9 nap alatt; első
héten esüt. 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 mf'ogl.
hét esüt. áv.
'
Dég , Veszprémm.,
husvét
hetében
esüt.,
András napot megelőző csüt.
Decs, Tolnam.,
ápr. 15-ét
és szept.
I-ét
mfogl. hét hétf., ha ünn., a köv. közn,
Demecser,
Szabolcs- .és 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.-I<.-Szolnokm.,
jan. 17. ápr.
15, júl: 5, okt. 12. megel. hétf. és kedden; első nap áv., másnap kv.
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Devecser, Veszprémm., Jan. 25, máj. 1, aug'.
6. és nov.!.
napját előző hétf. és keddi n.
Nógrádés Hontm.,
kv. és áv.:
Szt, György, nap, és András nap hetében
hétfőn;
kv.: Pál napot,
Kisasszony
na"
pot mfogl. hét hétfőjén.
Diosvísztá, Baranyam., febr. 10, ápr. 1, júl.
13, szept. 10, okt. 26, ha vas. v. ünn. a
köv. köznap,
'
Dombóvár,
Tolnarn.,
márc. 28-M köv, és
szept. 28-át m,egel.' szerdán,
ha ünn.,; a
köv. _ hétközn.;
Vízkereszt,
Szentgyörgy,
Szentpéter
napját
és nov. 30-át megel.
szerdán, ha ez ünn., a köv, hétközn,
'
Dombred
Szabolcsm.,
jan. 15, ápr. 28, júl.
8 és okt. 8,át mf'ogl. hét hétf.
Döbrököz,
Tolnam., .virágvas.
elötti, .István
király
utáni hétfőn.
'
"Dömsöd,
Pestm., márc. 7, jún. 22, aug. 10.
áv. és nyersterrnényv.,
a köv, n. kv.
Drév etok,
Somogym.,
febr. 15, május 20,
szept. 15,ha
vas. v. ünn., a köv." közn.
DuÍJaföldvár,
Tolnam.,
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. vagy
kedd re , esnek, azon a héten kedden
és
szerdán, ill. szerdán és csüt.
Dunspetei, Pestm., febr. 19, ápr, 14, jún.
29, okt. 4,. és dec. 13-,át megeI. hétf. és
kedd;' ha ker. ünn. a köv. közn.
Dunapentele,
Fejérrn.,
sz. György
napot,
sz. Hárornságvas.,
Kisasszonynapo t magábafogl.
hétf. és az első adventi .vas.
U. köv, hétf.
Dunaszekcső,
Baranyam.,
márc. 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-Cörnör-Kíshontrn.,
január
lő-ét, ápr. lő-ét, júl Iő-ét, okt. 15-ét megelőző csűt., ha ker. V. zsidó ünn., a megelőző kedden.
'
Eger, Hevesm., Vízker. 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. ll,
. ha vas. V. ünn., a köv. közn.
Egervár,
Vasm., márc. 19, nov. 25.
Egyed,
Sopronm.,
márc. 1, okt. 29, ünn. és
. vasárn. es etén a kőv. 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.
Eny itig, Veszprémm.,
sexagesimavas.
utáni
köznapon,
Kisasszony
hetében
hétfőn,
dec. Aprósz. het. az első közn.
Ercsi,
Fejérrn., jún. 28-át és szept.
29-ét
mfogl. hét hétfv. áv. kedd kv.
Érd., Feiérm.,
máj. első hétf. és keddjén,
aug .: lO-ét mfogl. hét hétfőjén.
Erdöcsokonya,
Sornogym.,
febr. 25, husvét
U. csüt., .jún. 27, szept.
21, kv. és áv. Ha
vas. V. ünn., a köv. közn.
Diósjenö,

28, ápr. 24, okt
hétf. .kv.
Erdőteh!k,
Hevesm., ápr. 1-2, okt. 15-16.
Érsekvadkert,
Nógrád- ésHontm.,
jan. l-ét
köv. vas., ápr. 23-át, [ul. 22-ét szept.
. 24-ét megel.. vas.
"
Esztergom,
Esztergornrn.,
Gergely,. Orbán,
Lőrinc, Simon-Juda
U.
köv, hétf., kedd
és szerda áv. és kv.
,
Etyek,
Feiérrn.,
máj. 8, szept. 8. hetében
csüt., .ha. ünnep, a köv. közn, '
Fadd,
Tolnam.,
marc, 12, okt.i5.
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.
Felsődabas,
Pestm., febr. 18-át, aug. 3-át,
nov. 1-H megel. vas., máj. első vas.
Felsőireg,
Tolnam.,
Balázs
nap,
Szent
György,
Kisasszony
és Katalin
napokat
.' mfogl. hétfőn és kedden.
Fe'lsőrönök,
Vasm., búcsú köv. Imre napját
(nov. 5.) köv, vasárnap,
felsősegesd,
Somogym.,
márc, 30, júl. 2, ll.
hétf., szept 8. meg el. hétf., nov. 25 kv.
Fertőrákos,
Sopronrn.,
szerit Györgyelőtti
és szent Míhály utáni csütörtök.
Fertőszentmiklós,
Sopronm.,
bőjt
harmadik hétf., pünkösd -utání kedden, Máté nap
és Miklós nap utáni hétfőn.
Földeák,
Csanádm.,
Mátyás napot, Cantate
és Úrangyal
napokat
és Boldog-asszony
fogantatása
ünnepét
megel. pént. áv. a
taköv.' szombaton
pedig kv.
Fülöpszállás,
Pestm.,
ápr.
8-9-t.
iúnius
17-18-t,
szept. 5-6-t és dec. 6-7-t
megelőző vas. áv., hétf. kv.
Fiizesebonv, Hevesm., márc. 12, június 12,
szept. 12, dec. 12, megel. vas. áv., hétf. kv.
Füzesgyarmat,
Bék ésm., márc. 29-30.,
jún.
10-11. aug. 25-26,
okt. 24-25.
Ha nem
szornbat,
vas.
esnek, amegel.·
szomb.
szarvasrnarha-,
juho, sertés-,
vas. a. k,
és lóvásár.
Galambok,
Zalarn., febr. 16, 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 .
'Gaszrony, Vasm., Urnapot és Sarlósboldogasszony
napot követö
vas. kv.
Gelei. Borsodm.,
ápr, 24, nov. 19-ét mfogl
kedden.
Gelse, Zalam., máj. ll, okt. 26, ha vas., a
következö
köznapokon.
Gesztelv , Zemplénm.,
jan.' 211 (Pál ford.),
ápr. 12 (Gyula), jún. 29 (Péter
és Pál),
okt. 26 (Dernet.) het. eső keddi nap.
Gindlicsalád,
Tolnarn.,
jún. 20-t, okt. 23-t
mf'ogl. csüt., ha ünn., a köv. közn.
Godisa, Baranyarn.,
máj. 29, okt. 9,ha vas.
vag-y ünnep, a köv. közn.
Gödöllf5,
Pestm.,
József.
Péter-Pál,
Szent
Mihály, Luca-napot
követö hétf.
Gönc,
Abaui- Tomam.,
márc.,
iún., •aug.,
okt., dec. hónapok. 2-ik keddi n., ha ünn.,
akkor a hónap 3-ik keddjén.

Erdőb~nye",

28. Ha

Zemplénrn.Jan.

ünn., a megel.

.Ó,
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Oörcsöny,

Baranyam.,
febr. 24, május 25,
aug'. 24, nov. 5.
Gyékényes,
Somogym.,
máj. 1, okt. 30, ha
vas. és ünn. esnek, a köv, közn,
Gyoma,
Békésrn.,
rnárc. 10 és ll, június
1-2,
aug. 15-16,
nov. 15-16-át
megelőző pént. áv., szornb lóv., vas. k v.
Gyömöre,
Győrm.,. m árc. és okt. hónapok
első keddjén,
ha ezek ünnepek,
a köv,
hétköznapon.
Gyömrő,
Pestm., márc.30,
okt 15, ha vas.
v. ünn .. a köv. közn.
Gyöngyös,
Hevesm., febr 3, máj. 25, auz,
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.,
marc. 2. pént. tenyészállatv.
Gyöngyösmel/ék,
Sornogym.,
ápr. 5-ét, okt.
5-ét mfogl.
hét hétf.
és keddjén,
aug.
21, ha vas. v. ünn., a legköz. közn.
Gyönk,
Tolnam., húshagyókedd
előtti csüt.
áv., szept 29 kv., pünkösd
elötti csüt.,
aug. és nov. első csüt. áv. és kv.
Győr. jan. l S-át, Urnapiát,
júl. 22-ét, szept.
R-át, nov. 25-ét. a Teréz napj át mfogl.
hét hétfőjén,
végre nagyhéten
hétf'ön, a
határnapokat
megel. szomb. és vas. ki-

zár.

Ióvásár.

Györrn.,
máj. 9-t, szept.
14-t, nov. 5-t mfogl. hétf. Ha a szeptemberi
vásár vas. vagy bármelyik
vás,
ünn. esik, a köv. közn.
Győrszentmárton,
Györrn.,
József
napot
mfogl. csűt., Lőrinc napot mfogl. csüt.,
november
ll. ha ünnepre
vagy vasérnapra esik. a köv. napon.
Gyula,
Békésrn.,
Pál fordulást,
.Exaudi"
vasárnapot,
július 22-ét és szept. 8-át
meg-el. het. szerd. hétf. délig.
Gvulei, Tolnam.,
ápr. 8, szept. 20, ha vas.
v. ünn. esik. a köv, közn.
Gyulakeszi,
Zalarn..
ápr. 24, szeot.
9 ~S
29, nov. II állatfelhajtással.
Szent-hárornsáz
vasárnap
utáni hétfőn.
Hahót,
Zalarn., Szt. Margit.
napját
köv.,
Szt. Mihály n. megel. csüt.
Ha;duböszörmény,
Haj dum., febr. 3, ápr. 1,
jún. 24. aug. 25. és nov. 19. napot mfogl.
hétf. Ha ünnep, a köv. hétf.
Heidunénés,
Hajdurn.,
m árc, 19, júl. 16,
. szept.
14, dec. 4. napokat
mfogl. szerdán. kv, és áv,
Heiás, Pestrn., márc. 25, jún. 29 és szept.
29. után köv. hétfőn.
Halászi,
Gyór-Moson-Pozsonyrn.,
február
24-t, jún. 27-t, aug. 20-t, nov. 11-t köv
hétf., ha ünn., a köv. közn.
Harka,
Sopr orun., jún. 29, aug. 24. kv.
Harkány,
Baranyarn.,
Zsuzsánna,
Szent
GYÖrgy, vasas szent Péter és Miklós hetében hétf'őn.
Három/a,
Sornozym.,
márc.
1, nov. 19,
mái. 6, auz. 30. Ha ünn., v. vas. a következö hétköznap.
Hatvan,
Hevesvin .. febr. 9, márc. 9, ápr. 28,
jún. 2, aug. 31, okt. 2 és nov. 5. hetében
hétfőn
és kedden.
Hédervér.
Győrm., husvét
utáni
kedden,
Úrnap, szept. 8, nov. 25-e utáni hétf.

Győrasszony/a,

Vasrn., jún 9. és nov. l l-ike 11
kv. és áv.
Hegykó,
Sopronrn.,
husvét elötti
és szent
Mihály nap utáni hétf. marhav.
és kv.
Hetes, Sornogym.,
niárc. első hétfőjén, máj.
első csüt., jún. 18, okt. 4-ik hétf.
Himesháza,
Baranyarn.,
máj. 25, aug. 5, ha
vas. v. ünn., a. köv. közn.
Hódmezővásárhely,
Jézus
nevenapját
(jan.
. hó) mfogl. hét vas. és hétf. marc 19·ét
(József),
Urnapj át, Apost. oszl. (júl.) és
okt. 16·M megelőző vasárnap
és hétf.,
az áv. megel. szomb. kezdődik.
Hosszuhetény,
Baranyarn., . március 14, maj.
4·ét megel. hétf. júl. 20, Szent Ker. napja elötti hétfőn.
Hosszupereszteg,
Vasrn., m árc. 4, máj. 5,
iún. 30, aug. 21.
Hőgyész.
Tolnarn., Pál ford., József napia,
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.
I hsrosberény,
Sornogym.,
Mátyás
napja,
(febr. :2'Í.), máj. 16, iul. 16, szept. 21, kv.
és áv.
tkerv ér, Vasrn., márc, első szerd., szept.
21 és dec. 21-ét megel. szerda.
Ir sa, Pestm..
febr.
14-t, jún. 15-1. szept
lot, 'dec. 13-t megel. hétf. Ha ünnep, a
köv, hétfőn.
lsiv éndi, Sornozym.,
ápr. 28;' jún 7., aug.
30, okt 27. Ha ünn., v. vás., a köv. napon, a jún. vas. alk, amegel.
közn.
Isztimér,
Feiérrn.,
József és Mindszent
n.
mfogl. hétfőn kv. és áv.
Iván,
Sopronm.,
Pál u. Jubilate'
vas. u.
Bertalan
nap u. és Mindsz. u. keddi II
lv enegerszeg , Vasrn., jan. 6 u. szerd., tov.
ápr., júl. és okt. hónapok
első szerdán.
Izmény,
Tolnam.,
minden
év okt, 28-án
bucsu kv.
Izsák, Pestm.,
márc. 23. júl. 19, okt. Ll-ct
megel. vas. áv., hétfőn 1,\1.
Jánosháza,
Vasm., márc.
19, pünkösd
el
hétf .. aug. 23, nov. 15.
Jásza!sószentgyörgy,
jan.
IO-t, aug. 2-1.
okt. 15-t megel. vasárn. u. hétf., Szenthárornság
vas. köv. hétfőn.
Iészspéti,
J.·N.·K.-Szolnokm.,
febr. 19, jún.
24" szept. S, dec. 3. n. megel. hétfőn.
Jászárokszál/ás,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
febr.
24-25, jún. 15-16, aug. 5-6, szept. 21-22-ét megel. vas. (áv.) és hétf. (kv.)
Iészberény , m árc. 35. máj. 18, aug. 15, okt.
4, dec. 9-ét mfogl. hétfőjén.
Ha ünnep,
a köv, közn.
Jászkarajenő,
Pestm .. ápr. 3, júl. 8, okt.
2-t megel. hétf. Kar. ünn. megel. hétf.
Jészkisér
J.-N.-K.-Szolnokm.,
febr. 8, ápr.
25, júl. 25, nov. l l-ét megel. vas. (áv ),
, hétf. (kv.), máj. 3 (kv.)
Jászladány,
,J.-N.-K.·Szolnokm.,
január
13,
ápr. 5, júl. 2, nov. 22-ét megel. hétfőn,
ha ünnep, a legköz. közn.
Kadarkut,
Somogym.,
sz. János el. kedd,
sz. István, Bertalan
és Imre el. hétf.

lIegy/alu,

szerdán
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ánr. es okt. hónapok
második· keddi napján.
Kiliti,.
Somogym.,
ápr. 26. köv és júl. 21.
mfogl. hét hétfőjén.
Kisbérebétt,
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
hétfön.
Kiskörös,
Pestm., febr. 24-t, május 1-t, aug.
I-ét és okt. 18-át megel. hétf.
Kiskundorozsma,
Csongrádm.,
ápr. 7, jún.
29, szept. 16, dec. 8. Ha nem vas. esnek,
a megel. vasárnap.
Kiskunfélegyháza,
Pestm., jan. 20, m árc,
19, máj. 27, aug. 18. és okt. 4. napokat
megel. vas. és hétf. kv. és áv.
.
Kiskunhalas,
Pestm.,
márc.
25-ét,
június
21-t, szept. 1-ét, nov. 19-ét megel. szerda és csüt. napokon,
ha a határnapok
szerdára esnek, ugy ezen a napon és kővétkező csü t.
Kiskunlecbéze,
Pestm.,
febr. 28-29,
máj
25-26, aug. 3-4, okt. 15-16. mfog]. héten vas. és hétf., első n. áv., másodnap
pedig kv.
Kistelek, Csongrádm.,
jan. 13-át, ápr. 16-át,
júl. 7-ét és okt. 20-át megel. vas. és hétf.
köv. közn.
Kisieretiye,
Nógrádés Hontm.,
máj. 1-ét
Karcag,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
Mátyás
nap,
köv. kedden (áv.)
és szerdán
(kv.),
nov.
Margit
nap, sz. Mihály nap, sz. András
11-12.
nap el. hétf'ön.
Kisújszállás,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
márc
19Karmacs,
Zalam., máj. 3, nov. 1 u. kedd.
től 20-ig, jún. 30, szept. 4-5
és dec. 13-át
Katymár,
Bácsrn., máj. 16-át
köv,
hétf.,
megel. vas. és hétf. Ha vas. és hétf. esokt. havában
Teréz napot
mfogl.
hétf.
nek, akkor ezen napok.
kv. és áv.
.
. Kisv éráe, Szabolcsm.,
rn árc. 17, máj. 23.
Kecskemét,
márc. 12, máj. 10, aug. 10, szept.
jún. 16. szept. 1. és nov. 1-ét mfogl. hét26, nov: 25. el. csüt. és pénteken,
ha csüt.
főn és karácsonyelőtti
hétfőn.
ker. űnn., ugyamegel.
hét csüt. és pént.
Kok«,
Pestm., febr. 22, ha nem vas. esik.
a meze]. vas. és hétf., jún. 22, szept. 22,
Kecel, Pestm., husvét után első vas. és hétf.
nov. 22. mfogl. vas. és hétf.
júl. 20. megel., okt. 26. napját
megel.
Komádi,
Biharm., ápr., aug., jún., okt. 20-át
vas. és hétf'ön,
első nap
áv., második
mfogl. hét péntekén.
nap kv,
Komárom,
Komárornés Eszterg ornrn., MáKehida,
Zalam., m árc. 26-t, Mária napját
köv, n., ha ünn., v. vas., a köv, közn.
tyás napot,
Fülöp-Jakab
not, Péter-Pál
not, Rókus not, Ferenc
not, András
not
Kenderes.
J.-N.-K.-Szolnokm.,
ápr. 9, aug.
.rnf ogl. hétfőn.
9, nov. 9, febr. 9-ét mfogl. hétf., ha ünn.,
Kony , Györm.,
május 8-át köv, hétf., okt.
a köv. leg köz. közn.,
aug. 9-ét mfogl.
hétf., ha ünnep, a köv, közn.
28-át rnf og l. hétfőn.
Kölcse,
Szatmárm.,
február
utolsó
napját.
Kercseliget,
Somogym.,
márc. 24, május 15,
máj., aug., dec'. 1-ét mfogl. hétf.
aug. 16, okt. 15.
Kölesd, Tolnam.,
Judica, szt. Gotthárd,
szt.
Kerekegyháza,
Pestm.,
jún. 5-ét, 01<t. 10.
László és szt. Márton hetének keddi napmegel. hétfőn.
j án marhav., szerdán kv,
Kerkaszentmiklós,
Zalarn.,
febr. 16, ápr. 23,
Kömlő,
Hevesm.,
máj. második
és szept.
jún. 10. és aug'. 6. u. kedden.
negyedik
hétfőjén.
Kerte,
Vasm.
Vízkereszt
u. köv,
hétfőn,
Körmend,
Vasm., febr. 6, márc. 12, ápr. 5,
aug. második
hétfőn, nov. havában
Kamájus 10, jún. 24·, júl. 20, aug. 24, szept.
talin napot mfogl. hét hétf., ha ezek ün21, okt. 12, nov. 11. és dec. 13. Ha szornnepre esnek, a köv. első hétköznap
áv.
bat ra, vasárnap ra, vagy ünn. esik, a köv,
és kv.
Keszthelv , Zalam., jan. 6, febr. 2-t, hushétköznap.
vétot, Urnapj át, júl. 2-t, aug. lO-et köv,
Kőröshegy,
Somogym.,
márc. és aug. hónacsüt., szept. 21, okt. 15-t, Szt. Mártorr
pok utolsó keddjén,
Kőrösladány,
Békésm.,
máj.' 10, június 28.
napot, dec. 8-t követő csüt.
Kétegyháza,
Békésm.,
ápr., aug. és dec. hóés szept. 15. Ha vas. v. ünn., a megelőző
napok elsejét követö
hétf ön.
két napon. Első nap áv., második nap kv,
Kőszeg,
Vasm., Virágvas.
el" pünkösd
el"
Kéthely,
Somogym.,
Szentháromság
vas.
Jakab
el" Egyed ut., Orsolya
el" és a
Adorján n. és Dömötör
n. u. hétf.

KáJJó,- Nógrádes Hontrn.,
márc.
12;ét,
szept. 17-ét mfogl.
hétf. (áv.) és kedd
(kirakóvásár).
Kálmáncsa,
Somogym.,
márc. 22 (áv.), ha
vas. v. űnn., a köv, köznap on, Áldozó
csüt, el., Kisasszony
n. el. hétf.
Kalocsa, .Pestrn., márc. 19, aug. 15, nov. 30.
el. hétf. és kedden és jún. hó első vasárnap es hétfőn.
Kéloz,
Fejérrn.,
febr. 1-éf mfogl.
hétfőn,
husvét el. hétfőn, Boldogasszony
napját,
sz. Mihály napj át mfogl. héten hétfőn. A
kar. ünn. megel. hétf'ön.
Kapolcs,
Zalam., május 10, okt. 28. Ha vas.
v. ünn. esnek, a köv, köznap.
Kaposmérő,
Somogym.,
febr. 10, ápr. 1,
máj. 18, -jún, 14, aug. 11, szept. 30. Ha
vas., köv, kétf'ön.
Kaposvár,
Sornogyrn.,
ápr. és dec. hónapok
kivételével
minden hónap első szerdáján,
ha ünn., a köv. közn. '
Keposszekcsá,
Baranyam.,
ápr. 15, okt. 30.
el. csüt., ha ünn., a köv, közn,
Káptalantóti,
Zalam., márc.
19.
Kapuvár,
Sopronrn.,
jan. 25, márc. 19, tav.
Urnapja,
júl. 26, okt. 15 és dec. 13, ha
nem hétf. esnek, a köv, hétf.
Karád,
Somogym.,
márc. 12, máj. 4, JUIl.
27, szept. 29 kv. és áv, Ha ünn. v. vas.,

l<.éty,Tolnatn.,

I(W
harmadik

advent vas. utáni hétfői natovábbá jan. ut. szerd. áv.
Kötcse,
Somogyrn.,
júl. és okt. első pént.,
ha ünnep, a köv, közn,
Kötelek,
J.-N.-K.cSzolnokm.,
jan. 25, máj.
/ 5. és szept.: 20, ill. ha nem hétfői napra
esnek, megel. hétfőn.
T<övágóörs,
Zalam., aug. 17, nov. 5.
Kövágószöl1ös,
Baranyarn.,
júl. 22 és szept.
15. Ha vasárnap ra esnek, a következö
hétköznap: marc. 1, dec.!. áv.
KöveskáJ,
Zalarn., husvÚ u. kedden,
Áld.
csüt. ut. pént., Lajos nap ut. hétfőn áv.
és kv.
.
.T<unhegyes,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
Gyertyaszentelő
Boldog assz., Páduai
sz. Antal,
Sámuel
és Lukács
napján;
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.
Kunszentmiklos,'
Pestm.,
rn árc. 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,
Somogym.,
ápr. 5, jún. 30, júl. 3i.
szept, 6. kv. és áv,
Lsioskomérom,
Veszprérnrn.,
febr., jún. '1\.
csüt., István kir. hetében csüt. Ha István
kir. csüt. esik, megel. szerd., végül nov ..
második csüt.
Leiosmizse, Pestm., jan. 10, máj. 26. és
szept. 15. megel. hétf. kv és áv.
Lébény, Mosonrn., júl. 25, nov. 4. k'öv, szerdán, ha a nov. vásár szerdára esik, ugyanazon a napon.
Lengyel/éti,
Somogyrn.,
márc. 10, júl. 25,
okt. 10.
Lenti,
Zalam.,
febr. 22, ápr. 10, dec. 6. Ha
vas. v.' ünn. esnek, a köv, hétköznap.
Lepsénv, Veszprémm.,
máj. 25, október
Ei.
megelőző hétfőn.
"
Lesencetomsi, Zalarn., júl. 26. állatfelhaj tással.
Ha vas. esik, a köv, napon, máj.
l-ét köv .. hétf., a Medárd n. köv. szerd.
Letenye,
Zalam., febr. 24, jún. 21, júl. 29.
aug. 25, okt. 6. Ha vas. v. ünnep, következö hétközn., dec. 25. megel kedden.
Lov esbetény , Fejér m., anagyhétben
és
pünk. el. hétf., szept. ll-ét
mf og l. hét
hétfőjén
és Dömötör
nap u. hétf., ünn.
esetén a köv. kedden.
Lovészpstone,
Veszprérnm.,
Rezső,
Antal,
Ágoston és Erzsébet
napokat mf ogl. hétfön, ha ünnep, a köv. napon.
Lövő,
Sopronm.,
febr.
14-ét,
ápr. 24-ét,
Nagyboldogasszony
napját,
szt. Márton
napj át meg el. csüt.
Mád, Zemplénm.,
febr. 15, máj. 30, okt. 6,
dec. 12. kv.
.
Mágocs,' Baranyarn.,
febr. 14 ápr. 18; jún.
13, okt. 7-ét mfogl. héten hétfőn; ha ünn.,
a következó
köznap.
MagyarboJy,
Baranyarn.,
március
10. és
szeptember
15, ha vas. v. ünn. esnek, úgy
a köv. legköz, hétköznap.
Magyarkeszi,
Tolnam.,
sz. György
nap el.
hétf.; Nagyboldogasszony
és Márton nappon,

iát mfogl.
kedden.

héten

hétf. Ha ünnepnap

akkor

Mosonm., jan. 6, máj. 5, aug.
21, okt. 28. mfogl. hét hétf.
MaRyarszentiván,
Baranvam.,
febr. 20, m á],
12. mfogl. hét hétf., júl. 4. szept. 14.
Mais. Baranyam.,
jan. 20, máj. 1, aug. 29,
okt. 10.
.
Makó,
Csanádm.,
Judica vas.; jún. 24, aug.
19, nov. 19. meg el. szornb., vas. és hétf.;
első nap áv., a másik két napon kv., jan.
utolsó vasárnapját
me-rel.
pénteken
áv.,
jan. ut. vasárnapiát
megel. szomb. kv.
Simon-Juda
n. rnf'og l. hétf., advent első
napját köv. hétf., ker ünn. esetén kedden .
Mány, Fejérm., jan. 15-ét, ápr. I-ét, júl 8-at,
nov. 24-ét mfogl. héten szerdán, ha ünn.,
ugy a köv. köznapon.
Marcali,
Somogym.,
m árc. 26., máj. 1., júl.
25., szept. 4., nov. 5., ha vas. a köv. közn.
/Harcalrö,
Veszprém .. ian. 25-ét, Szt. György
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, rn áius 3,
il II Q'. 21. Mária
n. dec. 8. k őv, hétfőn.
Marfonvásár,
Feiérm..
m árc. 25, jún. 15,
szerit. 14. dec. 21. mfogl. hét hétf. áv. és
keddiéri kv.
\
Mátészalka
Szatmárm .. jan. 25, m árc, 19,
ápr. 24, júl. 22, szept. 29, nov. 19, mfogl.
hétfőn.
Mckényes,
Baranyarn ... jún. 4. mfogL hét
hétf. kv. és marhavásár,
aug. 10. mf'og l,
hét hétf.
Mernye,
Sornozym.,
febr. 24. marc. 5, aug.
2, nov. 5. mf'ozl. héten hétf.
Mezöberény,
Békésm .. ápr. 8, júl. 12 es okt.
6. meg el. pént. szarvasmarha-,
sertés es
iuhvásár,
sz omb. ló-, vas. kv., jan. 16-át·
mevel. pént. áv .. szomb. kv,
Mezőkomárom,
Veszprérnm.,
Judica, Rog,
napja; sz. Mihálv
napja het. kedd és szerda, ha sz. Mihály vas., a köv. kedd és
szerdán,
sz. Kelemen
p ápa napján
két
naDon át.
Mezőkövesd,
Borsodrn.,
m árc. 19, jún. 27,
aug. 20, nov. 30. megel. hétfőn. A megelőző vasárnap
áv.
Mezötur,
J.-N.-K.-Szolnol,m.,
jan. 4, máj. 4,
aug. 4, nov. 4, a megel. nap áv., a határnapokon
kv., ha vas. v. ünnep, akkor a
köv. közn,
Mihá/yi,
Sopronm.,
jan. 6. ápr. 12, jún. 13,
aug. 6, okt. 4. ut. kedd és nov. utolsó
keddjén.
VI.ike, Sorriog ym., febr. 16, ápr. 8, szept. 1,
nov. 5.
Mikosszép/ak,
Vasm.,
jan. 22, m árc. 22,
aug. 22, okt. 22.
Mindszent,
Csong r ádrn., jan. 7-8,
ápr, 14től 15-ig, jún. 30, júl. 1, okt. 27-28.
Ha
nem péntek és szombat: a megelőző
hét
péntek
és szombat.
Elsőnap
áv., második nap kv.
Miskolc,
Julianna,
Orbán, Sámuel, Lukács
és Láz ár napokat
mfogl. hetekben
hétf.,
megel. és köv. 3-3 nap> áv.
Magyaróvár,

1. szept.

t08
Tolnam., [an., ápr., szept., első hétf'.,
okt. 26. hét hétf., ha ünn., a köv, nap.
Mohács, Baranyarn.,
febr. 24, marc. 19, ápr.
17, jún. 24, szept. 15, okt. 15:ét héten
hétfőn, nov. ll, dec. 21. megel. hétf'ön.
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 megel. vas. és hétf. Első nap áv.
Monosz/ó,
Zalam., márc. 10, júl. 10. megel.
szerdán.
Mór,
Fejérrn.,
sz. György
és Szentháromság 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,
.
Mosonszentjános,
. Mosonm.,
márc. 19. jún.
24, aug. 20, nov. Il. mfogl. hétf., ha ünnep, a kőv, közn.
Mosonszentmik/ós,
Mosonm.,
júl. 25-ét és
nov. 4-ét megelőző
szerdán. Ha szerda,
magán a határnaponMozsgó,
Somogym.,
husv. ut. kedd, jún. 24.
Mllcsi,
Tolnam.,
máj. 20, okt. 20. mfogl.
héten szerdán. Ha ünn., a köv, napon.
Nádasd, Vasm., márc. 2. és szept. l. Ha vas.
v. ünn., úgyamegel.
hétköznap.
Nédudver,
Hajdurn., jan., ápr. és aug. első
hétfőjén, okt. 24-ét mfogl. hétert hétf. Ra
újévre v. ünn. esnék, a köv. nap.
Nagyatád,
Somogym.,
Gergely
nap, tavaszi .Jceresz.tnap," Illés nap el., Rókus napján. őszi .Jceresztnap"
el. hétfőn és nov.
11-ét köv. hétf., okt. 7 -én hidegvérű
lóv.
Nagybajom,
Sornogym., József nap el. kedden, máj. 8, aug. 18, okt. IS. megel. hétf.
Nagyberki,
Somogym.,
husvét ut. kedden,
jún. 27, aug. 10, szept. 25.
Nagybörzsöny,
Hontm.,
jan. 1, június 18,
aug. 6, okt. 18. mfogl. héten kedd.
Negvcsékénv , Vasm., febr. 24, mái. 2, jún.
8, aug. 6. szept. 9. és nov. 25. Ha ünn., a
legköz,
hétközn.,
v. ha a körmendi
v.
szcntg otthárdi vásárok is azon napra esnek, akkor az utána való napon.
Nagycenk,
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.
Negy dorog, Tolnam.,
m árc, 13, június 5,
aug. 1, okt. 16. mfogl. hét hétfőjén.
Negyecsed,
Szatmárm.,
febr.,
ápr.,
jún.,
aug., okt. és dec. hónapok első keddjén.
Negv hersény , Batanyam.,
ian. 25 el. hétf.
és kedden, ápr. 12, jún. 27 (sz. László) és
okt. 9, ha vas. v. ünn., a köv. közn.
Nagyigmánd.
Kornáromm.,
József nap, Vitus nap és sz: Mihály nap het. hétf.
NagykáIJó,
Szabolcsm.,
hush. kedd
utáni
csüt., sz. György,
László király,
szent
Mihály, sz. András napj át mfogl. hetek
csütörtökjén.
Negykenizse, Zalam., jan. és júl. hónapok
Misz/a

kivételével

rnlnden hónap első keddlén.
a köv. hétközn.
Nagykapornak,
'. Zalarn.,
Jézus
nevenapja,
Fehérvas.,
Szentháromság
vas., Boldog'asszony nap .és Mindszent
ut. hétf.
Nagykáta,
Pestrn., jan. 25, ápr. 24, szept
14-ét mf'oal. hét vas.
Nagykónyi.
Tolnarn.,
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.
Nagykörös,
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.
Negylozs,
Sopronm.,
husvét el. két héttel
hétfőn Urnap el., sz. István. Lukács nap
ut. és a karácsony
el. hétfőkön .
Nagymaros,
Hontm.,
József,
Jakab
hetében szerdán,
Brigitta
és Judit hetében
hétfőn. kv.
Neevoroszi,
Nógrádm.,
m re. 19. hetében
keresztjáró
héten, aug. 6. és dec. 6. hetében hétfőn és kedden.
Nagypirit,
Veszprémrn.,
máj. 10, július 25,
szeptember
29.
Nagyrákos,
Vasm., febr. 10, máj. 25, aug.
16. és nov. 15.
N.-Szakácsi,
Somogym.,
febr.
10, ápr. 1.
nov. Il. Ha ünn., v. szornb., köv, közn,
N.-Vázsony,
Veszprérnrn.,
Invocate
vasarnap, sz. kereszt
feltalálása
napját,
sz.
Iván napját (jún. 24.), szent kereszt felmagasztalását
és karácsony
napját megelőző hétf., áv., kedd kv,
Netnesdéd,
Somogym.,
márc. 24, Szentháromság ut. kedden, szept. 29 és dec. 21.
el. hétfőn.
Nemeshetés,
Zalarn.,
husv. ut. kedden, Á tdozócsüt. el. szerdán, jún. 28 KV. és áv.
Nemes-Sándorháza,
Zalarn., jan. 25, március 9.
Nemesvid,
Somogyrn.,
jan. 22, márc. 21,
jún. 17, okt. 24. Ha vas. esnének, köv,
nap.
Németboly,
Baranyarn.,
január 6, május 16
júl. 25, szept. 8. Ha nem hétf. esik, a
megel. hétf.,
okt. 20. márc. 25-ét magábanf. hét hétf., ha ünn., a köv. napon.
Ni/da, Sornogyrn.,
dec. 6. búcsúvásár,
Nógrád,
Julianna,
Zsófia, Anna és Erzsébet
napj át mfogl. hét hétfőjén.
Noszlop,
Veszprémm.,
ápr. sz. György
es
okt. Teréz napokat mfogl. hét hétfőn.
Nova,
Zalam.,
Gergely,
György,
Sarlósboldogasszony
el. hétfőn,
Nagyboldogasszony, Mihály el. és karácsony
el. hétf.
Nyárad,
Veszprérnm.,
máj. I-ét; okt. 15-ét,
mfogl. hét szerdáján.
Nvirbekte,
Szabolcsm., jan. 27, ápr, 15, júl.
5, aug. 21. és nov. 6. napj. mfogl. hét hétf.
Nyirbátor,
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.
Nyíregyháza,
Szabolcsm.,
márc. első, ápr.
második, júl. és szept. első, okt. harmadik, dec. első hétfőjén, ha ün., a köv. hétHa ünn.,

á

lóg
r5n. Lóv~s&r Medárd napját mfog]. hét
hétfőjén .
• Nyirmede,
Szabolcsm.,
Virágvas. ut. szerhán, Aldozócsüt.
rnf'og l: Anna napját,
Kisasszony és András. napját mfogl. szerda kv. és áv.
Ócsa, Pestm.,
jan. 18, márc. 27, jún. 24,
okt. 19. megel. hétfőn.
Öcsöd, Békésrn., márc. 10, szept. 22, ha vas.
v. ünnep, a köv, közn.
onod, Borsod-, Görnör-, Kishontm., jan. 2,
márc. 19, máj. 10, júl. 3, okt. 4.
Oroszvár,
Mosonm., sz. Vida napján.
Orosháza,
Békésm., márc. első, jún., szept.,
dec. második
hetének
csüt.
Örkétiy , Pestm., jan. 23, aug. Ll-et megel.
hétf'ön.
Ostffiasszonyfa,
Vasm., júl. 13.
Ozora,
Tolnam.,
Jézus
nevenapja,
nagyhéten, Sarolta, Teréz, el. hétfőn áv., kedden kv.
Öriszentpéter,
Vasm., febr. 28, m árc. 21,
máj. 18, jún. 20, aug. 1, nov. 4, kv. és áv.
ÖSkü,
Veszprérnrn.,
Hugó
napját,
Dénes
n. mfogl. hét hétf., ha íinn., a köv. hétf
Pacsa, Zalam., 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. 2'i.
napját mfogl. hét hétf. áv. és kedden kv.
Páli, Sopronrn.,
máj. 28, szept. 13, ha vas.
v. ünnep, a köv. közn,
Pápa,
Veszprémm.,
Gyertyaszentelő
Boldogasszony,
Gyümölcsol tó Boldogaszszony, Szentháromság.
vas., júl. Sarlós
Boldogasszony,
aug. Nagyboldogasszony
szept. Kisasszony és dec. Boldogasszony,
szepl. fogant. ünnep után eső kedden és
szerdán.
Pépeieszér,
Veszprémrn.,
ápr. 8-át, szept.
l-ét köv. csütörtökön.
Pápóc, Vasm., febr. 14. és Püskösd
el. hétf .•
aug. 10; okt. 26. el. .hétf. Ha ünnep vagy
vas. esik. a köv. nap:
.
Pásztó,
Hevesm., Virágvas.·ut.
köv., febr
15, jún. 29, aug. IO? dec. 24. megel. hétf.
és kedden,
Mindszenl
napját
megelőző
hétfőn áv.
Pécs, Baranyam.,
minden hó első hétf., ker.
. ünnep esetéri a köv. hétköznap.
Pécsvéred.
Baranyam.,
Bálint,
Adalbert,
Nagyboldog asszonyt
és Lukács
napot
mfogl. hét hétf. és kedden, jún 15.
Pécel, Pestrn., máj. hó 'első, szept. második
ihétf'őjén és keddjén.
Perkéte. Fejérrn., m árc.: 12, aug. 29, ha hétfőre esnek, ellenkező esetben a köv. hétf
Pilis, Pestm., jan. 5, apr, 5, júl. 5,okt.
5-ét
megel. vas.
Pilisvörösvár,
Pestrn.,
febr.
20-át,
szept.
8-át köv. hétfőn.
Pincehelv,
Tolnarn.,
Húshagyó
kedden
és
Hamvazó szerd., sz. György nap, Urnap
és Simon-Juda
hetében kedden áv., szerdán kv.
Polgár,
Szabolcsm., jan. 4, márc. 15, jún. 14,
szept. 20. mfogl. szerdán kv. és áv.
Polgárdi,
Fejérrn.,
márc. 19. és szept, 15.
megeI. hétf. Ha ünnep, a köv. napon.

2a1arl1., riagycsűt., nov. 15, ha ez
a nap: vasárnap,
a köv, napon.
Pulnak,
Gömör K.-Hontm.,
febr. 2-át, husvétot, pünkösdöt,
aug. 15-ét, nov. 1-ét es
karácsony
napját !11eg~1. hétf. áv., kenden kv. Orsz. áv, minden hó első csüt.
azon hónapokban,
amelyekben
országos
vásárt nem tartanak.
Püspökladány,
Haidurn., márc,
19-ét mfogl.
hét csűt., jún. második csüt., szept. 29-ét.
nov. 1-ét mfogl. hét csüt,
Rábacsanak,
Sopronm .. febr. és szept. második keddjén.
Rébehidvég,
Vasm., jan. harm., husvét ei.
hétfon; jún. harmadik
hétf. és okt. 4. Ha
okt. 4. nem hétfő, a köv: hétfőn,
_
Rácalmás,
.Fejérrn.,
ápr. 12-ét, okt. lő-ét
megelőző hétfőn.
Ráckeve,
Pestm., jan. 25, ápr. 17, júl. 15.
és nov. ő-ét-rnegel,
vas, és hétfőn áv, es
kedden kv.
Ráckozár,
Baranyam.,
márc. 12, máj. 5, jún
26, okt. 20. Ha ünn., a köv. napon.
Rajka,
Mosonm.,
farsang
ut. hétf., nagycsüt., pünkösd ut. kedden, Urszine változást, Kálmán napot köv, hétf., Tamás
nap j án,
Rakamaz,
Szabolcsm.,
ápr. 25, aug. és no'.'.
második hetében hétf., ha ünnep, a köv.
napon.
Regoty,
Tolnam.,
máj. 16. és aug. 15-ét
mfogl. hét kedden.
Répceszemete,
Sopronm.,
máj. 7, szep t, II
vasárnap esetén az ut. való hétf. Marhavásár \1. a. napon.
Ré pceszentgv orgy , Vasm., m árc, 12, ápr. 24,
pünk. ut. kedden. okt. 26. kv. és áv.
Rum. Vasm .. jan. 10, m árc, 21, jún. 27, aug.
25, okt. 15.
.
Sajószentpéter,
Borscdm.,
rn árc. 12, . ápr.
24, jún. 29, szept. 29. és dec. 6-át mfogl.
hét hétf. és megel. vas., ha ünnep, a köv.
hétf. és vasárnap.
Seitoskél.
Sopronm:,
.Laetare" el. csüt., sz.
István, sz. Gellért és sz. Tamás heteiben
csütörtök.
SaJgótar;án,
Nógrádm.,
jan., m áj., júl. és
okt. hónapok
harmadik
hétfőjén.
Ha
űnn, a köv. közn. áv., másnap kv.
Sárbogárd,
Fejérrn., febr. lő-ét, ápr. 4, jún .
14, szept. 15, nov. 19. napját mfogl. hét
hétfőn áv, és kv.
Sári, Pestm.,
aug. 15.
Sarkad,
Biharrn., ápr. 24, jún. 8, okt. 10. és
dec. 21. napját megel. hét. csüt. és pént.
Sérkeresztur,
Fejérrn.,
máj'. 13-át, okt. 15.
megel. hétf. áv. és kv., márc. 20, aug. 10ét mfogl. hét hétfőn.
Sárosd,
Fejérrn.,
máj. l-ét, júl. 1-ét, aug.
14, nov. 11-ét mfogl. hét hétfőjén.
Ha
ünnep, a köv. kedden áv. és kv,
Sárospatak,
Zernplénrn.,
rnárc., . rnáj., aug.
és okt. hónapok
első, dec. hónap második szerdáj án. Ha ünn., a köv. szerdán
Sárvár,
Vasrn., aug. 2. ut. köv. hétf., Simon-Juda
napján,
Rogate hétfőjén,
advent első hétfőjén, ha ünnep, a köv. nap.
Sértnellék,
Zalarn., husvét és Szent Márton
elötti kedden.
flö/8ske,
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Sésd, Baranyarn.,
máj. " jól. S. és zépt.
l-et mfogl. hét hétf. Ha ünn., a köv. kedden, márc. 1. és okt. 1., ha ezek vasárnap vagy ünnepre esnek, úgy a köv. "egköz. hétközn.
Sátoraljaujhe/y,
Zernplénm.,
Apollonia.
Virágvas., júl. 2, szept. 2. nov. 5. hetében,
karácsonyt
megel. héten hétf.
és kedden ünnep esetén csüt. és pénteken.
SE/lye, Baranyam.,
márc. 4, máj. 1, aug. 10,
okt. 15 és dec. 3 el. hétf. áv., kedden kv,
Seregé/yes,
Fejérm., jan. 29. mfogl. hét hétfőjén,
Feketevas.,
Apostolok
oszlását
mfogl. és okt. 4-ét mfogl. héten hétf.
Siklós, Baranyam.,
márc. 19. hetében Szent. .háromság
vas. ut., Nagyboldogasszony,
nov. 30. hetében hétf., kedden áv., szerdán kv,
o
Simon tornya, Tolnarn.,
Laetare,
Exaudi
és
örangyalok
vasárnapját,
Imre
herceg
napját rnf og l. hetében kedden állatvásár,
szerdán kv.
Siófok, Veszprérnrn.,
ápr. 20, okt. 19. mfogl.
héten szerdán.
Salt, Pestm.,
Rókus
napot
megel.,
Sára
. napját,
Mártbn
napját,
köv. hétf. áv.,
kedd kv., ha ünnep, a köv. közn.
Soltvadkert,
Pestm.,
Szt. György
napját,
nov. 1-ét mfogl. hét keddjén.
Somlóvásárhe/y,
Veszprémmegye,
Benedek,
Margit, Lambert
napot, Karácsony
ünn:
mfogl. hét hétf. kv. és áv.
Somogyvár, ápr. 18, máj. 20, okt. 15. Hd
vasárnap
vagy ünnep, a köv. hétközu,
kv, és áv.
Sopron, márc. első hétfőjén,
ha ez farsanz
utáni hétfőre
esik, egy héttel később;
máj. és aug. első hétf., szent Erzsébet
napot mfogl. hét., ha Erzs. napja vasárn.,
a megel. hétf., febr., ápr., jún., okt hónapok első hétf. lóvásár, gazd. és marhavásár. Orsz. lóvásár: az orsz. vásárokat
megel. d. u., továbbá júl. és szept. első
hétfőn.
Soroksár, Pestm., márc. 8, máj. 15, aug. 10.
okt. 31. mfogl. hét vas. és hétf.
Sóskút, Feiérrn.; .Gerg ely, Medárd,
Ursziuvált. és Erzsébet hetében kedden és szerdán. Ha ünn., a köv, napon, első nap áv,
második napon kv.
Söjtör, Zalam., rnárc.
első csüt., máj. második hétf., ha ünn., a köv. napon júl.
30, okt. 15-ét kőv. hétf., ha ünn., a köv.
hétfőn.
Sümeg, Zalam., Bőjt közepe
utáni
kedd,
Nagyhétben
hétf., Aldozócsüt,
el. kedd.,
Sarlósboldogasszony,
Bertalan,
Dömötör
és Erzsébet
napján.
Szabadszá/lás, Pestm.,
marc,
31, júl.
7,
szept. 17 és nov. 15. Ha nem vas. esnek,
a megel. vasárnap kv., el. nap áv. o
Szebedszentkirélv,
Baranyam.,
Áldozócsüt.
el. napon, jan. 15-ét, jún. 27-ét, aug. 15-ét
mfogl. hét csűt., szept. 21, nov. 2, ha vas.
v. ünn., a köv, közn.
Szakcs, Tolnam. febr. 24, jún. 3, szept. 14,
dec .. 5.
Szalkszentmárton, Pestm., jan., 28, ma], 19,
júl. 20, okt. 18.
o

~otJtotiiti.,
márc, 21-ét, máj. §-ét,
szept. 19:ét;' nov. 25-ét köv .. hétf. Orsz.
áv.: jan., l5-ét, j'úl. 2E)-.ét 1TIfogJ'..hét hétf. •
Szarvas, Békésrn.,
febr. 24,. jún. 24, okt. 19,
dec. 21. mcgel. pént. marhav., szombaton
lóv., vas. és hétf. kv., ha vasárnapra
esnek, a kv. vasárnap
és hétf., az áv. a
megel. szombaton.
Szászvár, Baranyam.,
márc. 25. köv. hét. főn, szept. 15, jún. utolsó hétf.
Szécsény, Nóg r ádm., jún. 25, m ár c. 12,. ápr.
24, jún. 13, júl. apostolok
oszl., aug. 29,
nov. 25. mfogl. hétf. és kedden,
Szeged, febr. 17, máj. 5, júl. 31, okt. 10,
első nap áv., második nap kv. Nov. 30.
mfogl. hetekben
vasárnaptól
vasárnapig,
megel. pént. és szomb. sertésv.
Szeghalom, Békésm.,
febr. 10, máj. 20, júl.
.20, szept. 20. ut. hétf. és kedden.
Szegvár, Csong rádrn., rn árc. 10, máj.
19,
aug. 19. és nov. 19. napokat megel. SZOI1lbat, vasárnap
és hétfőn, első napon áv.,
a köv. két nap. kv.
Szekszérd,
Tolnam.,
Vir ágvasárnap,
Áldozócsüt.,
Sarlósboldogassz.,
.Keresztföltalálás
napját s Erzsébet
napokat
mfogl.
hétf. és keddi napok.
Székesfehérvár, febr., ápr., jún., aug., oxotóber és dec. hónapok
15-én. Orsz. áv.
jan., márc., máj., 'júl., szept., nov. 15, ha
ünnep, V. vas., a köv. közn.
Szendrö, Borsodm.,
jan .. 22, m árc. 25, aug.
1, okt. 4-ét megel. hétf.
Szentantaifa,
Zalam., febr. első, Antal n.,
hetének.
nov. ut. hetének szerdán állatfelhajtássaI.
Szentdienes, Baranyam,. jan. 2, jún. 1. áv.,
márc. 15, aug. l O, áv. és kv., jan. 2~án áv.
Dienes ut. köv. vas. kv. Ha vas .. vagy
ünnep, a köv. közn.
Szentetuire, Pestm., máj. 5, aug. 1-étm!fogl. hét hétfőjén, Mindszentek
utáni első hétf. kv, és áv.
Szentes, Csongrádm.,
febr. 2-át, ápr. 24-ét,
júl. 22-ét, szept. 21-ét és nov. 30-át megel. pént. és szomb., ha a napok szornb.
esnek, úgy aznap és pént., ünn., esetén
amegel.
pénteken
és szombaton.
Szentg ál, Veszprérnrn.,
ápr, 8-át, ojúl. 16-át,
nov. 25-ét mfogl. hét hétf. áv., keddjén
kirakodóvásár.
Szentgotthárd,
Vasm.,
kántorszerda,
ut.
(márc., jún., szept., dec.) hétfőn, nagycsütörtök,
máj. 1, júl. .22, okt. 18.
Szentgyörgyvölgy,
Zaiam., febr. 19, ápr. J12,
jún. 8, aug. 10, okt. 21. Ha ünnep vagy
vasárnap,
a köv. napon.
SzentJörinc, Baranyam.,
febr. 14, ápr. 12,
jún. 10, szept. 4, okt. 18, dec. 21, ha vas.
V.
ünn., az ápr, és jún. vásár amegel.
hétf., a febr. és szept. vásár
a köv. hétf.,
az okt. és dec. vásár a köv, közn.
Szepetk,
Zalam., márc. első, dec. Luca nai)
előtti hétfőn.
Szeretu:s, Zemplénm.,
jan. 16, ápr. 24, aug.
16, nov. 2.
Szigetvér,
Somogym.;
jan. 25, ápr. 24, jún.
12" aug. 2, szept. 29, nov. 19. mfogl. hét
hétf. av., kedden kv. A községhez tartozó

'zany,

itt
Turbék
helyen
Nagyboldogasszorly
és
Kísasszony napján kv.
Szikszó, Abauj-Tornam.,
febr. 6, máj. 1, júl.
22, szept. 8, nov. l1-ét mf ogl. vasárnap
és hétfőn.
Szil,
Sopronm.,
febr. 24, ápr. 24, jún. 4,
Bertalan napján. Ha ünnepre, vasárn. v.
szornbatra
esne, a köv. hétfőn,
Mindszent napja után hétf'., Karácsony el. csütörtökön
áv., és kv.
Szirák,
Nógrádm.,
febr. 24-ét köv., máj. 15
szept. 8. megel. és nov. 25-ét kőv, kedden.
Szob, Nógrádés Hontm., jan. 15-ét, áp r.
6-át, jún. 27-ét, okt. 20-át megel. hétf.
Szolnok,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
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,
Szombeihetv , Vasm., Hushagyó,
sz. György
el. kedden és szerdán,
ha keddre esik.
aznap és szerdán. Úrnap el. kedden és
szerdán, júl. 25, ha kedd,
megel. kedden, Kisasszony
nap és András nap el,
kedden
és szerdán,
ha András keddre
esik, aznap és szerdán
kv. és áv., máj.
3-ill. és okt. első keddi napon.
Szőlősgyörök,
Somogym.,
márc. 21, máj
16, szept. 9, okt. 18. Ha vas. v. ünnep, a
következö
napon.
Szőny,
Komáromm.,
marc, 4, máj. 16, júl.
17, szept. 13. köv, hétf.
Szu lak, Somogyrn.,
Husv., Pünkösd, Lukács
nap el. hétfőn kv. és áv.
Tab, Somogym.,
ápr. 11, jún. 2, aug.' 1,
szept. 2i, ha vas. és ünn., a köv. közn.
Tabajd,
Fejérm., febr. 3, máj. 24, aug. 30,
nov. 8-át mfogl. hét csüt. kv. és áv.
Tál/ya,
Zernplénm.,
jan. 22, ápr. 4, jún. 2i,
okt. 19.
. Tamási,
Tolnarn., febr., rn árc., 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,
Pestrn., febr. 7, máj. 7. megelőző hétfőn, okt. 15-ét megel. kedden.
Tápiógyörgye,
Pestrn., márc. 1, máj. 5.
Tápiószele,
Pestm., jan. 1, ápr. 1, jún. 29,
okt. 15. napokat
mfogl. hét hétfőn.
Tápiószentmárton,
Pestm., márc. 5, okt. 1,
ha vas. vagy. ünnep, a köv. napon.
Tapolcza,
Zalarn., márc., m áj., aug. és dec.
hónapok első szerdáj án, ha ünn., csüt.
Tercel. Zernplénm.,
febr. 3-át, rn árc. IO-ét,
máj. 5-éJ, aug. ll-ét,
szept. 29-ét, nov.
17-ét köv. hétfőn, ha ünn., a megel hétf.
Tarján,
Kom árornrn., márc.
31, ,máj.
10,
aug. 4, okt. 18. mfogl. hét hétf. kv. és áv.
Tata, Kornár omm., Husvét, Pünkösd,
ut. János felv. és Imre het. kedden és szerdán.
Tatabánya,
Komáromrn., . 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.
Tével, Tolnarn., ápr. és jún. első keddjén.
okt. 3. keddjén, ünn. esetén a köv. közn,
Tihany,
Zalam., ápr. 24, júl. 24. köv, hétf.
á

av, kedden
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Pestm., Jan. es marc. első, jún. második és okt. első hétfőjén.
Tiszedob,
Szabolcsm.,
jan. 15, ápr. 17, aug.
7, okt. 4-ét megel. hétfőn.
Tiszaföldvár,
J.-N.-K.-Szolnokrn.,
m árc. 24.
jún. 8, aug. 29, okt. 11, ba hétközn.
esik,
az előző vasárnap
és hétfőn.
Tiszakürt,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
minden
év
máj. első vas., szept. 30-át mfogl. hét
vasárnap
és hétfőn. Első nap áv., második nap kv.
Tiszalök,
Szabolcsrn., febr. 14, máj. 15, aug.
21. szept. 25, nov. 27. mfogl. hét csüt. Ha
ünnep, akkor megel. szerdán kv. és áv.
Tiszaluc,
Zemplénm., j an., 5, ápr. 15, júl. 10.
nov. 5.
Tiszenéne,
Hevesrn., febr. 24, máj. 1, aug.
4. és okt. 15. megel. hétfőn.
Tiszeszentimre,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
júl. első
hétf. és nov. 19-ét meg el. hétf. kv. és áv.
Tokaj,
Zemp lémrn., márc. 24, jún. 23, júl.
22. szept. 22, okt. 27, dec. 2-át mfogl.
hét hétfőn. Ha ünnep, a köv, hétfőn.
ToJc.sva, Zernplénm.,
ápr. 8, jún. 22, szept.
9, nov. 10. kv. Ha ünnep, megelőző hétf.
Tolna,
Tolnarn., máj. első hétf., jún. 13-at
aug. 10, nov. l-ét köv, hétf.
Tolnenémedi,
Tolnarn., jún. 21-ét, okt. 22-ét
mfogl. hét hétfőjén, ha ünn., a köv. k özn.
Toponér,
Somogym.,
ápr. 25, Szeritháromság vas. ut. napon, aug. 25, nov. 11. kv.
és áv. e. n.
Totvézsonv , Veszprérnm., júl. 2-át, okt. 10ét mf og l. hét szerdáján, ha ünnep, a köv.
köznapon.
Törökkoppány,
Sornogym.,
jún. 15, szept.
17. Ha vas. v. ünnep, a legköz. hétköznapon kv. és áv.
Törökszentmiklós,
J.-N.-K.-Szolnok1l1.,
jan .
10, áp r. 17, júl. 26, okt. 4. Ha hétköznap, az el. vas. és hétf. áv. vas., kv, hétf.
Tura,
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 és a kőv. hétfőn.
Tiir]e,
Zalam., febr. 24, ápr. 24, júl. 25,
szept. 29. lIa vas. v. ünnep, a köv. hétköznapon.
Tiiskev ér, Veszprémrn.,
febr. 24, jún. 13,
júl. 22, szept. 8. napokat
megel. hétfőn.
Ujfehértó,
Szabolcsm.,
Nagy K., Medárd,
Sámuel és nov. 20-át mfogl. hetek csütörtökön
kv. és áv.
Ujkécske,
Pestm., febr. 20, május 15, júl.
31, nov. 3. Ha nem vas., úgy a megel.
vas. és hétf. áv., hétfon kv.
Ujmelomsok,
Győrrn., áv.vés kv. rnárc., jún.,
szept., dec. hónapok
második szerdáj án;
ünnep esetén a legközelebbi
hétköznap.
Uipest, Pestrn., febr., m áj., júl. és okt. 15-ét
követö
vasárnap.
Und, Sopronm.,
márc. 20, máj. 11, jún. 30,
szept. 9.
Uszod,
Pestm.,
szept.
1. megel. hétfőjén
rnarhavásár.
ÜlJő, Pestm.,
márc. 4, aug. 10. megel. hétf.
Vác, Pestm.,
Husvét
el., Sarlósboldogaszszony napot,
Gál napot, Tamás napot
fjnnye,
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megelőző vasárnap
és hétt6; máj. 1', aUg.
30j ha a máj és aug. vásár vas. vagy ünnepre esik, akkor a köv.· közn.
Vaja, Szabolcsm.,
aug. első hétf. kv, és áv. '
Vál, Feiérrn.,
febr. 20, máj. 16, aug. 16, okt.
20. mfogl. hét hétf. áv., kedden kv.
Városlőd,
Veszprémm., febr. 13, szept. l,.
mfogl. hét szerdánáv.
Várpalota,
Veszprérnm .., ápr. 12, aug. 6,
nov. ll. és dec. 13. napját mfogl. hét hétf.
Váséírosbéc,
Somogym.,
máj. 23, okt. 4.
Vásárosmiske,
Vasrn., Gy-Szcntelö
boldog
asszony
napját,
Gyürn.
Boldogasszony
napját,
S.-Boldogassz.
napját,
aug. N.Boldogassz.,
Kisasszony
napj át követö
napon, Ferenc, Katalin és Luca napj án.
Ha ünnep, a köv. napon.
V ásárosnamény,
Beregm.,
húshagyó
kedd
után hétf., Medárd
napot, mfogl. héten
hétf.,
szept. 8-át köv, hétf.,ha
ünnep a
következö
közn.
Vassurány,
Vasm., m árc, 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.
marhaés kirakóvásár.
Véménd, Baranyarn.,
márc. 27, júl. 17, szept.
30. kv. és áv.
Vép, Vasm., jan. 25, Fehérvas.
ut. hétfőn,
Aldozócsüt.
el. szerdán, Péter és Pát el.,
István kir, el. napon, nov. 5. Ha ünnep,
vagy vasárnap,
köv. hétf.
Vése, Somogym.,
márt. 5, aug. 5, -okt. 30.
Ha ünnep vagy vasárnap,
a köv. napon.
Veszprém,
Veszprérnm.,
jan. 6, febr.
14,
m árc. 12, máj. 4, aug. 10, szept. 21. napj át mfogl. hét hétf., nov. első hétf.
Vésztő, Békésm.,
febr., m áj., aug., nov. hónapok első napját mfogl. hét szerdáján.
ViIlány,
Baranyarn.,
ápr. 4-ét megel. hétf.,
júl. 5-ét, szept. I-ét, dec. 13-át mfogl. het
•...•••••••••••••••••••••••

A keresztyén

c••..•...••~

időszámitás

5699noo. a zsidók kor számítása szerint.
5386. a vízözön vége óta.
3806. a zsidók egyiptomi kivonulása
óta.

2928. a 'jeruzsálemi első templom megépítése óta.
2689. Róma alapítása óta.
1939. Krisztus Urunk születése óta.
1869. a jeruzsálemi ll. templom pusztulásától.
1804. a zsidók elszéledese
óta.
1628. a keresztyének üldözésének betiltása óta.
1357. Mohamed menekülése
óta.
1139. a ném et-római császárság ala pítása óta.
1044. a honfoglalás után.
945. Géza vezér megkeresztelése óta.
942. István megkoronázása után.
758. a delejtű európai felfedezése óta.
698. a tatárjárás óta.
66f). a Habsburg-ház
róm. császári trónra lépése
557. Nagy Lajos halála óta.
543. a nikápolyi vereség óta.
499. a könyvnyomtatás feltalálása óta.

hétf., okt. 3i -tH rnegel. hétf. Ha a dee.
vásár

űnn., akkor

Visegrád,

Pestm.,

vasárnap.
V örs, Somogym,.
ápr. 3, júl. 5. u. köv. hétf.
Zala, Somogym.,
ápr. 5, máj. 25, aug. 27,
okt. 4. Ha ünnep, a köv, közn,
Zékeny , Somogym.,
jún. 24. kv. és áv.
Zalaapáti,
Zalam., márc. 21, Pünkösd
el.
szerda, Örangyal
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.
Zalalövö,
Zalam., jan. 10, ápr. 1, jún. 13.
aug. 29, nov. 5, ha vas. V. ünnep, az aug.
vásár kivételével
a köv, köznapon.
Zalaszántó,
Zalarn., Pünk, ut. kedd, Il1és ut
kedd kv. és áv.
ZalaszentbaJázs,
Zalarn., febr. 3-át, Urnapot,
aug. 2Uát követő hétfőn.
Zalaszentiván,
Zalam., máj. 19, aug. első
hétfőjén.
Zalaszentlászló,
Zalarn., jan. 17, máj.
IG,
aug. 15. utáni szerdán.
Zalaszentgrót,
Zalam., febr. 3, márc.
12.
Husv. el. szerda, jún. 24, júl. 13, szepternber 1, nov. ll, Kar. el. szerda.
Z-alavár,
Zalarn., febr. 24, jún. 8-át követö
kedden.
Závod,
Tolnam., nagyhét
el. pént. kv.
Zirc, Veszprérnm.,
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.
Zsombék,
Pestm., febr. 4, ápr., 24, jún. 24.
okt. 28. mfogl. hét szerd. áv., csüt. kir, v.
Zsémbok,
Pestm.,
ápr. 1-ét, szept.
14-ét
megelőző hétfőn.
•.••...•..•....•.•....•••••••••••.•.••••

legnevezetesebb
495.
486.
483.
481.
455.
445.
413.
393.
373.

240.
136.
133.

92.
90.
75.
43.

óta.

a következö
köznap on.
jún. 24, szept. 8-át köv,

25.
20.
19.

-••...•..•.•

korszakai.

a várnai csatavesztés óta.
Konstantinápoly
elfoglalása óta.
a nándorfehérvári győzelem óta.
Mátyás király trónrajutása óta.
Luther születése óta.
Amerika felfedezése óta.
a mohácsi vész óta.
Luther halála óta.
Zrinyi Miklós hősi halála óta.
a gőzgép feltalálása óta.
a gőzhajó használata óta.
a vas uti mozdony első kisérletei óta.
az első magyar vasutvonal megépítése óta.
a Lánchíd megnyitása óta.
a kiegyezés óta.
a budapesti földalatti vasut építése óta.
a vil- gháború kitörése óta.
a magyarországi kommunizmus buk*s~ óta.
Trianon óta.

~

MIT NYUJT
IZ EVINGÉLlKUS EGYHáZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETE?

Dunántúli protestánsok
legrégibb bevásárló helye

KISS TIVADAR
könyvkereskedés,
papírkereskedés,
könyvkötészet

-PÁPA-

A családban előforduló halálesetkor
temetkezési segélyt.
Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Élet, nyugdíj, tüz, jég, betörés, baleset, szavatosság, e-yár, autó biztosítasainak a lee-olcsóbb díjtételét.
A tagok érdekeit a Jóléti Egyesület
gondos fie-yelemmel segIti elő.
Evangélikus egyházát támogatja rntndenki, aki a Jóléti Egyesületet
felkarolja.
Hívja fel mindenki a hittestvérek fi·
gyelmét a Jóléti Egyesületre.
Felvilágosítással
és tájékoztatással
szolgál az. egyesület központja: Budapest, IV. Hajó-utca 8-10. (Evang. bére
ház.) Telefon: 86·3·38., valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba,
Debrecen,
Györ, Kaposvár, Miskolc, Pécs, Szeged,
Székesfehérvár,
Szombathely, Szolnok.
Minden egyházközségben
megbizottai
vannak az egyesületnek.
AIlandóan felveszünk és foglalkoztatunk

I~!~~e~~~k~~;F~2!~VTAR.
1.
Népie. rupiral a szekük ellen
1111.
L.tlaer I B ••• 4•• U ••• It4rak. A6.,
82. é8 a ab. zsoltar. Forditotta: Sehulek Tioor. En-enként - 14"
L4.yok, •• y4k, •• C •• y4k. E16·
adás anyák napjára. Irta: D. Kapl
8éla-------2."
A. O•• ltal ••4•••. Történeti elbeszé.
lés. Irta: D. Kapi Béla
- 1.- P
I.t •• la4d4••• ll. kiadás. Irta: D. Kapl
Béla - - - 2.- P
K••.•••• , •• _1••• 16. Irta: Túróez,
Zoltán
- - 14 Uli.
.J .It. 10e••• I•••• Bibliai tragédia. Irta:
ld. Endrefly János
- - 1.20 P
Ab •• lo.. Bibliai tragédia. Irta: ld.
Endreffy János
- 1.20 P
K••.••• t.11 .J4.0.. Bibliai tragédia.
Irta: ld. Endreff, János - 1.20 P
Bll.4 ••• Bibliai tragédia. Irta: ld. End·
reff, János
- 1.20 P
EC ••••••' •.db. Irta: Kiss Samu. 50 1111.
N.CY 54•••• 1 p•.6báj.. Irta: Báró
Podmaniczky Pál ~- -: - 50"
O••••••••
a ii••• p.k. !Jnnepl Játék
az egyházi eoztend6r61. Osszeállilotla
Danhauser Lásalő.
80"
Oldott k'v.
I.t..
.., •.Ii'..
Irta:
Túróczy Zollán
- 40"
Gy6eyU. ".C .DC.", U•.••• I Evang.
imakönyv betegek részére
20"
A •• gy •.•lo•.••4to... Irta: Szabó Jó·
zsef 4-. ki.dás
- 40 Uli.
"... t. hlviá" •• váll c•• d41.t •• •
•• k". Turl>czy Zoltan prédikációi.
4.- P
Z•.I.yl p•.'''4to •.• Irta O Payr Sándor
60 1111.
A c •• d •. Irta: Dr. Schlitt Gyula 80"
I.t •• tI.p ••.•• c•• I.t •. Irta: Harmati
Béla - 30"
.J ••. , lI•.v •• dIID"
••••.••• ty' •• k I
Luther irás"iból mindennapi áhítatra,
Fordította Szabé József. 440 oldal.
Egén vaszonban, arannyomásoal 5.- 'p
Megrendelhet6:

megfelelő
nőket is!

Télen-nyéron

tagszerzóket,

virág, koszorú,
jerikéi rézsa, aranyhal
nagy választékban, ugyszíntén haleleségállandóan kapható

STI X N É
virágüz lelében.
GYŐR DEÁK-U. 6.
TELEFON: 9-46.
Ikl a Harangszóra hivatkozik
10 százalék engedményt kap

"HARANGSZÓ" kiadóhivatalában.
Gy 6 r, Pet

iavadalmazással

ö f i - te r 2.

a HIRaNGSZÓ NYOMDáJa, a györi BaROSS-NYOMDI,
mindenki

nyomdája!

Mert műhelyében készül az evangélikus egyház legI••• lapja: a Harangszó, a Kis Harangszó, Keresztyén Igazság,
Lelkipásztor, Missziói Lapok, A gyermek vasámapja, stb.
Mert elsőrendű Ielszerelésénél fogva ..u ••••••• l nyomdai munkát, könyvet, nyomtatványt gyorsan, szépen é.
olcsón tud elkészíteni.
Mert bérlői, UZSALY és KONCZ készséggel SZOlgálnak aII"ÜIlItk úalhlaltal az ország legtávolabbi részébe II.

Evangélikusok! Pártoljátok a saját nyomdátokat!

Chile: BAROSS-NYOMDA

GYŐR, ANDRASSY-ÚT

24. SZ.

Killek

szivében

Tö.visek között
Fe/Mkbő1

van a Krisztus

keresztje

is rózsás lesz az éJte

is reá kéklőnmosolyg

Nem érzi közelgő

az ég

h.i1ála félelmét

Fenn a mennyországban
AleIYJrek. mint gyúrDnek

végtelen

lesz élte

nincs határa, vése.

AROSI·IVOtlDA :
UZSALV ts KOlez
.VOtlAsA.,. 8VÖR.

