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:rSCHOLTZ TESTV'ÉREK :/.,. ,
.' ~~:. :~ - .' ::. .. # kt;nyvkeresked~sének kiadásában, " .': .~.:

-. • '.Budapest, I~lJ Ferenc-köru~ 19/21. megjelentek: ••
"'.' """'•..•. :,KJJta-sKitlmán:~Beszéijetek ti évek, •. Szimonidesz Lajos: A vltág vét e. •.

• . Vallásos versek és egyházi' beszé-. A János .látomásr.íról szóló könyv. • .,-..•
dek. Ara 1 K 80 f. : Forditotta: Ára 1 K 60 f. 1

',,,,1Íf~'M1íy(;')tt'ál~'Vfgyazzátok és imád: III,J Törteli LajQ'S:.:A'hal~ttlt~lllvaiztás • '
, • . kozzatok. imák" vlgasztalások _. jogosultságáról. Ara 60 f. •

.;4 háborús időkben. Asa 30 ·f.. • 'I'örtelí Lajos: Nagypénteki passió.
"" • Paulik János: Határrnesgyén. Egy- ., Ara 40 f. •

• . házibeszédek és imák a reformá- • Törteli LaJ'Ds' Karácsonyi üzenet
;;. , ció 400 éves évfordulójára. Ára 60 f,: a~t~~órOkba. Karácsonyi predí- .•

CI Szántó Róbert: Déli végeken. Köl-. kácíó. Ara 30 f. •
. temények. Ara 2 IC. • Ugyanez német fordításban. Ára •
O Szimonidesz Lajos: lsten közelé-. 30 r,
1) ben. Énekes és imádságos kÖI!Yv : Törteli Lajos: A jubileumi esz- •

.....• katonák számára 6- 8 ezer. ~r'a. tendö intése harctéri katoná- •
80 f. • lnkhoz. Egyházi beszéd a retor-

• Szimonídesz Lajos·: A mi hitünk;. rnácló 400 éves jubileumára. Ara •
Elmélkedések és beszédek a re-. 30 f.

• f9rmáyió 400 éves jubileumára.. Ugyanez német fordításban. Ára •
• Ara J l\: 20 f. • 36 f. •

• • •• •• ~D~ ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••.•

:A .k~LápfOkÚ"~~k~lák uj evang. vaflástanítási tervéhez készült könyvek. :
• 1. Ágost. hitv. evang. keresztyén • 3. Keresztyén vallastan. A közép- •

vallásoktatás a középfoku isko-. foku iskolák IV-ik osztálya szá-
• "Jákban. 1. Tanterv. II. Utmutatás. • . mára. Irta: Hetvényt Lajos. Ára •

•• Irta: Het vényí Lajos. Ára 2 K. : '.2 K. •
• ? A-keresztyén'egyház rövid tör- • 4.Azeva~géliumik'eresztyé~vllág. •

.ténete kor- és éle.rajzokban.· nézet. A középlskolák VlII-ik és
• "Képekkel. Aközépfóku iskolák : . a 'többi középfoku iskolák meg- •
• mn, osztálya. számára. Irta: l:et-. felelő osztályai. számára. Irta: •

vényt Lajos,"Ara 1 K 50 f. • Hetvényt Lajos. Ara 2 If 50 f.
.• A 2-ik számu könyv ovang .. népünk számára, a 4-ik számu pedig a tudo- •

• mányosan müvelt közönség számára is nagyon ajánlatos és alkalmas mű. •
. ~

• Mi~eZek 'ú{ azonlttvüj· hármelú és hár~DI ~irdelell könyv a holli áron kap~ató és' me~rendel~etö: ."
.: SCHOLTZ; TESTVEI{EK könyvkeresk. Budapest, IX, Ferenc-kdrut ~~(2~: . :
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Naptári tudnivalók az 1919,..ik közönséges évről.

Törvénykezési szünnapok.
Sürgős eseteket kivéve, senki sem idéztethetik megje- 1919-ben két nap- és egy holdfogyatkozás van.

lenésre vallásának ünnepein. Ilyen idézés elrendelés" vagy el- t. Teljes napfogyatkozás május 29-én; nálunk nem
halasztása miatt azonban helye van a perorvoslatnak, látható

A marasztalt fél vallásának ünnepei a végrehajtásnal is A fogyatkozás kezdete általában május 29-éu II óra
lehetöleg figyelemben tartandók. . 33 perckor délelőtt, vége 4 ó: a 44 perckor délután. •••

Határozatok Magyarország részére az 1883 XXXIII. tör- E fogyatkozás kezdetét veszi Délamerika nyugoti részé- .'
vénycikk által: 1. §. A kir. blr óságoknal évenkint jut. hó 1. nap- ben, végig halad Brazilián os az Atlanti Oceánon, látható egész
jától ango 31-ig szünídő tartandó. 2. §. A szünidő alatt nem érin- Afrikában, az északi partvidék lelvételével és véget ér Mada-
tetnok: aem a törveny, sem a birói határozat által, sem pedig gaszkártól keletre.]
a felek kölcsönös megegyezése által kitüzött határidök és ha' 2. Rész1eges holdfogyatkozás november 7-én és 8-án.
tarnapok. Nálunk látható.

Az izraelitákat nem szabad törvénybe idézni: A iogyatkozás kezdete november 7-én, 11 óra 59 perc-
Az összes szombati napokon. kr r délután, közepencvember 8-án, 12 óra 44 perckor délelőtt,
Purim (március 16., 17.) vége lóra 30 perckor délelőtt. Az elsötétítés nagysága a hold-
Passzah-t Husvétj-ünnep áprüís'Tö., 16., 21., 22. átmérő 0'2 része. A fogyatkozás kezdete látható Azsiában, a
Sabuot-(Pünkösd-)ünnep [unius 4., 5. keleti rész kívételével, Európában, Afrikában, Eszakarnerika
Jeruzsalem pusztulása, augusztus 5. keleti részében "S Délamerikában a legvégső nyugat kivételé-
Uj~v 'szeptember ~5. és 26. vel. A vége látható 'Ázsia nyugati részében. Európában, Afríká-
Jom-Kíppur, október 4. ban, Délameríkabanj és Északamerikában a legvégsö nyugat
Sátoros-ünnep, október 9., 10. Semini azeret (GyUJ. ünn.) kívételével.

október 16. 3. Gyürlis n~pfogyatkozás november~22·én. Nálunk nem
Szimchath tora ~Törvé!,yör-öm) nap.i\ ~tóber.17. látható. ....» .....

F"'rs"'ng t~rt"'m:' ';.,......;~ • '.• 't: tA :f<\gy~tkozá& !l<~eté ápalá-'nll óra 14 perckoru. u. '" u. u.. deJutlln, vege 1 O. l4 p. a. u. • ~ ,..
A farsang tart Vizkereszt napjától Hushagyó keddig. . . Ezen, fogyatlio~ás kezdetét veszi a déli E~zakameTikában.

(vagyis január 7-től március 4-ig) bezárólag tehát 57 napig. . l'ialhato É6zakam~rJf<aban, .•••az. Eszaknyugat ~lvételé.vel, Dél-
. . _._ . a~enkában, Chilét, ArgentlDl~ é5 Uruguayt kívéve, athalad az

. . Gsil!agás~.ati- éV~7ak'ok..· " ~t . i 0feáno.n, látható !t nyugati EUI'~pábiln, nyu~ati Nérriet-" • '. ~ ,,- • o:'" • ,s'''. '.' ban, Svájcban, Olaszországban es Eszakafrika nyugat!
Tavasz kezdete: március 21-én d. u. 5 óra, tavaszi n,,!,- ~ en.p

éjegyenlöség. ' .. ~.. _ .'
Nyár=kesdete : junius 22·én, 4 órakor d. u., leghcrnszabb évben az uralkodo bolygó a 8 Nap.

ez idö táj t a nappal: nyári napfordulás.
Ősz kezdete: szeptember 24-ikén, 3 örakor+d. e, őszi r .,A megezümlálhatatlan tgitestek közül ebben az évben a

nap-éjegyentöség. .~ •. Nal'naJ!..jutott o,zlály,részüLaz.titajkOias. - A Ná:J!, amint azt
Tél kezdete: dec. 22-én, 10 órakor d. u., leghceszább" ~ "miITdnyájan.' tanultuk ilz islM1llban, n~m .ta rtozik a"btJlygók közé,

éi.; téli napfordulás. hanem fö- és középpontja az összes bolygóknak, amelyek k ö-

rülötte k~<"Íngenek és a fényt és a meleget egyedül csak (ölC11y -
rik. A nap tehát, amely egyedüli.forrása az életnek és fejlő-
désnek, tulajdonképen egész ceillagrendszerüukben csak egymaga
viseli jogosan az uralkodói cimet.

Még földünk is, az emberiség törekvéseinek· 'és létért
való küzdelmeinek ez az óriási szinpadja a nap alárendeltje s
a körül, mint az égitestek középpontja körül, kénytelen forogni.

A Nap és Föld közötti táYo1ság: 156 millió 876 ezer
412 kilomét-r. Ebben a távolságban forog tehát Földünk a Nap
.körül s egyszeri körül forrásra 365 napot, 5 órát, 411percet _ó.
4"'01 má.odpor •• t 1'OS' iiÓlJybo, ami on osdendGt képoz .:

'Az ídöszérnítasról.
~'---A kfresili;'?/·,díiszámllásn"k.' f01yó·lI9W.ik--é\:,jt- Krls-;;'tus

szüíetésetöl számítjuk. Ez közönséges év, mely 365 napból,
vagy 52 hétböl és l! napból áll .

.4 görög egyház éveit a világ teremtésétől kez-íve szá-
mítja. Ez a vítágteremtését a Krisztus sziiletése előtti 5509·ik
év szeptemLer t-ére teszi s igy az 191!J-ik évnek é-naptár szerint
szept.. r-jévet (sz ept, 14.) kezdi a 7427-ik évét.

A zsidók éveiket a világ teremtésétö1 kezdve számítják.
567~-ik évüket 1918.:szeptember~7-én kezdik, 1"19. szeptember
25-én kezdődik 56~0·ik évük.

Kertani ismertető jellegek.
Aranyszám • . . • •
Epakta, vagyjholdkules
Napkör
Római adószám
Vasárnapi betü . .1"

1
XXIX

24
2

. ... , E

Változó ünnepek:
Nagypéntek. •
Husvét-vasárnap
Aldozó csütörtök
Pünkösd vasárnap
Szentháromság vasárnap
Advent első vasáruapja

április
április
május
[unius
junius
november

'A négy kéncorszerda,
Március 12, [unius 11, szeptember 17, december 17.

'A nap és rendszerének csoportja.
Központi test: a 0 Nap.
Főbolygók i, ,~'i Merkur, 8 millió [mérföldnyire' a

Naptól, 88' napból áll az éve.o Vénusz, 15 millió mértföldnyire a Naptól,
2~5 napból áll az éve.

• F61d, ~ millió mértíöldnylre a Naptól.

18
20
29
8

15
30

d Marsz, 32 millió mértföldnyire a
napból áll az éve.

880 kis bolygó : 916. jun.-ig.
1~ Jupiter, 107 mil ió mértföldnyire a Naptól,

j 2 év alatt teszi meg utját a Nan kőrül.
fl Szaturnusz, 191 millió mértföldnyire a Naptól,

29 év és 1 J 6 nap alatt teszi meg kr'rutját.
&, Uranusz, 3961/2 millió mértföldnyire a Naptól

84 év alatt" teszi meg kőrutját.
:o Neptun, 621 millió mértföldnyire a Naptól,

164 év és 216 nap alatt teszi meg kőrutját,
Mellékbolygók vagyis holdak : Föld 1, Marsz 2,

Jupiter 9, Szaturnusz 10, Uranusz 4, Neptun.
1 holdja van.

'A hold fényváltózásnak jegyei .

Ujhold, J) Első negyed, @"Holdtölte, cr Utolsó
. negyed.

'Az állatkör (zodiakus) jegyei.
n mérleg 4: bak
~ bököly ~ vizöntő
if< nyilas .: halak

és holdfogyatkozások.

~ kos
IR" bika
'i1 ikrek

rák
oroszlán
szüz



A felséges uI:,alkodóház.
IV. K~roly Ferere József, Magyarország apos- Ö felsége szüteí és testvéré.

toli .királya szül. 188? augusztus 17~é.n, trónralép~tt Atyja: Oüá, szül. 1865, megh. 1906. Anyja
191(j november 22-en.' l~nagY1!r lnrallya. kor?naz~ Mária Jozefa. szász hercegnő, szül 1867-ben
tatott L9L6 december ~O-an Noul vette Zita parmai Fivére: Miksa főherceg szül. 1896.
hercegnőt 1911 október 21. Zita királyné 1892 I Jó" f'''b .' é lád',
május 9-én született. zse~ o eIczeg s csa Ja.

József (Agost, Viktor. Kelemen, Mária) szülr
Ö t'elségeih: gyermekl:'i. 1872 augusztus 9·én Alcsuton. Neje: Auguszta

Mária, Lujza), Lipót bajor királyi herceg leánya,
Ferenc JÓZj.~f Ottó főherceg, szül. 1912'1 szül, 1875 április 28-án. Münchenben, férjhezment

Adelhaid ~.el'~eg~~ szüls 1.~4. Lsjo~,_Róbel't. 1890 noverriber Ib-én. Gyermekei: József Ferenc,
K..ároly főhel:.ceg, szül. ~915. Feli::; FI:iFY~s Aqostoti I sz~l.. 1895 ~árcius.. 2_8-án', Zsófia,. szü}. 18.99
foherceg, szül. 1916. Karoly·.La]os főherceg.vszül. mareius 1L-en Lászlo, szul. 1901 január 3-an.
1918. .., Magdolna, szül. 1909 szeptember 6-án.

Bélyeg-Illeték.
1. Fokozat. '.

Váltók, Ife eskedőí .utalványok, kötjegyek, nyilvá-
nos hitelintézetek ::$ hónapnál nem hosszabb időre

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

100 K-án tul 150-ig- 20 150Ö' 1800" 2 40
150 300 " - 40 1800" 2400" 3 20
300 600 " -- 80 2400 3000" 4 --.. -.
600 900" 120 3000 4500" 6 - Vétel-, csere-, szállításí-, szoigálatí szerződések,
900" 1200." "::GO 4.50G" 6000" 8 - nyugták, számsorsjáték nyerések, kötelezvények,

6000 koronán tul mínden 3000 .után 4 K tőbblet L részvény társulatok szerződései.
rovandó le, ugy hogya 3(t00"K~nálRisebb összeg

teljesnek veendő." 20 K-ig -.20 300 K-tól 400-ig 4.-
IL Fokozat. 20 K-tól 40-ig -.40 400 800" 8.-

40 60 " -.60 800 1200 " 12.-
Nyugták,.biztosítási szerződések. - 60" 100 " '1.- 1200 " 1600" 16.-

40 K-ig _20l600 K-tól 800-ig:4.- lGO" . 200 " 2.- 1600 2000 20.-
4~~{-án tul ~g.~--;:-40 . ~OO~" 1600" 8 -. ~DO" 3.00" 3.- 20.00 " 240.0" 24.-
8.0" 1" "'760 l~QP" 2400" 12.- ,Q'400 K-á,n túl minden 800 K után 8~ többlet rovandó

120" 200" 1.- 2400" 3200" 16.- - .
200" 40.0" 2.- 3200 4000 " 20.- ..Ie, ugy hogy a 80.0 K~nál kisebb összeg teljesnek
400" 600" 3.- 4.000 "4800 » 24. - ' veendő.

. ., . t;,":'"

A háadálIatok vemhes~égi ideje vagy ellési naptár:

4800 keronán túl minden 1600 koroná után 8 korona
többlet rovandó le, ugy, hogy az 1600 K-nál kisebb

összeg teljesnek veendő.

Ill. Fokozat.

>--. " ,
A vemhesség I

~. A vemhesség vége
kezdete ,

lovaknál" . r· .tepeneknél I juhoknál és kecskéknél I disznóknál
.'

január 1 december ~ 6 oktober ~ 12 junius a április 80

" 16 " " '21
~ iioy~mber

27 " 18 májns 15
február 2 január ••.••• ". <·7 13 julius 5 [unius 1

" 15 20 26
aug'~sztus

18 "
14:

március 1 feb;~ár 3 ded~mber 10 1
juli:is

28
17 " 19 26 -

szeptember
17 14:

áp~ilis 1 március 6 jan~ár 10 1 " 29
16 21 25

okt'eSber
16 augusztus IS

májhs 1 áp;Üis 5 feb~uár 9 1 " 28
16 " 20 " 24 " 16 szeptember 12

t' november 1 28[unius 1 május 6 március 12 "15 .- .2.0 26 " ló október HI
" " áprilisjulius 1 [unius _.5 11 december 1 " 28

15 19 25
jan~ár

15 november 11
" juli~s 6 rnáj~s 12 1 28augusztus 1

ded~mbar17 " 22 "
28 " 17 14.

"szeptember 1 augusztus 6 junius 12 február 1
" 29

16 21 " 97 " 16 január IS
" " 3 28október 1 szeptember 5 julius 12 március

feb:~ár10 14: 21
áprlb

12 6

I
" oktÓber '6 aug'~sztus 12 3 28november 1 "15 20

szeptember'
26 " 17 március 14

" S no~~mber 3 május 5 április 1december 7
15 ,i HJ "

25 " 17 "
13

"
A vemhesség középtarlama lovaknál 840 napig. A vemhesség tart legkevesebb 330 napig, fegfeljebb 419 nap'i.
"" "tehenek!lél 255 )) " 240 " " SZl.,

" "juhok és kecskék 154 " " 149 " ,,158,_
"" "disznóknál 120 " " 109 " "liS"
A. kotJái tart a trukokná!: 19-2~ napig, rendesen 21 napi~; a pulykáknál: 2'-!9 napi,; IP: ludaknál: %1-33 aapig; a r4.'b61
•. (ka&iáknál) : 28-5lI napli 'a a calambebál: 17-19 uplr.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.-. •••• ..- ••._~.~ •••--.4. •••••.•••._ .•••_ .••••....~~.......-..~ ....•••••......••......•••.•••••••••••••••••••••••••••••••• _~_ 44 ••••••••••.••. ~_ ...•••

Idöjárás Herschel szerint.
1- A bó eleje változó, nedves; 9-l6-ig hideg, szeles ; l6-U-ig

változó; a hó végén havazás. erős szelek.
l-én a nap 8 ó. 27. p. hosszu, a hó végéig 58 perccel nö.

Bolygók járása. •
E hö kezdetén II Vénusz k él 9 Ó. d. e. Marsz kél 10 ó. d. e. -
Jupiter kél 5 Ó. d u. - Szaturnusz kél 9 Ó. d. u. - Nap a

földközelben 3-an 9 ö. d, e.

1919. év •. 'Január
31. nap.
:~~:; x~::::::~r::::l::I::;~:::orx::::te:::s:r.~::·n:l:s::-=q\:::::x==c

Ró
=.::~.1;

~~~--~--~~~~~~~~----------------------------1. Hét. Ujévre: Luk.: ~, 21. Gal. 1$,;lg -29

l\SZerda- IUjév, Eman, 'l'UjéV j~. Naplójegyzetek.
2 Csütörtök IBenj. Abel. A sz k vt. 4 . d'. . 4

3jPéntek \GenOvéva' \Genovéva tI4iJJ~~~~Ú~.
41Szombat Titusz, Bella Titusz pk. I~HJ ~. w.
- fl. Hét. Máté 3, 13-17. 1Pét.::l, 20--~2. - ;-!f;-_.~~4 . .

Vizker. Máté 2, 1-2, Es. 6(\, 1-6. ,il"'IJ ~ .

-fZ~f~nap-~·iz~~:~ft--lllt~~t~:i~ :~~.-J!~p~~-~-~----.-----.-_---~--J
7 Kedd Rajmond Rajmond hv. ': . . ~ f _ tfZVrIZ ~J
8 Szerda Szörény ISzeverin ap. :. -f: ~~ ~
9 C~ütörtök Mar?e~ J~lián vt. lfIi' ~.e;fJrv~ ~ ..tWVVJ •

10 Pentek Melánía IVIlmos pk, tlfli' ------ ~._..
11 Szombat lAgota: Higín p. vt. «' 1~__:J!) d ()-i~_

3. Hét. 1. vas. Vízk. ut. Luk. 2, 41-52.. ,~7 ",,, A,.J
Róm. 12, 1-5. ''(J':! ~_ 1h~

~; ~:~~nap ~iJ~rErnő ~o\~aTa~:~ : fiJ-~~~: ~
14 Kedd Bódog Hilár pk. t1 e-í,;u~ ~.
15 Szerda Lórán~ Pál remete I-IIE '('1'-1 ~I '1#~~. -.-------
16 Csütörtök Gusztáv Marcel pk. -tl6FT tTJ If, HV V {/ • I

17 Péntek Antal Antal rem.tl~ _'JjH"/ tI/~~_ r ~~.
18 Szombat Piroska Piroska· . ~ 2-v..~_ih __:L_f?~3~..".~..-:===-_~

4. Hét. 2. vas. yizk. ut~n. Ján. 2,1-11. gA ' ~~"U~:,
s.. _ Rom. 12, 6-16. .' V . ~ ~

19 Vasárnap E. 2. Sára E.2.Kan.Sára l-r ~/1i' k.4 (
20 Hétfő I;áb. és Seb. I;áb. és Seb. ~ '!J{t~~=.
21 Kedd Agnes Agnes sz. li Z" ~
22 Szerda Vince, Artur Vince sz. vt.1r .,- t· ~r'
23 Csütb.·rto."klzaiás, Zelma B. A. eljegyz jr~. ~ ~
24 Péntek Tádé Timót pk.vt.tli'-l 1 1--tP # ~:_ L
25 Szombat ,Pál fO~dUl. :ál :~rdul. ItJlE ~.fH-:-'-;:~_i~_~_~_LV~A'_-L+--~~------

5. Hét. 3. va~. vízker. utan, Mate 8,1....,1 '1 UJ 6 .{.~
Rom. 12, 17-21. •.::--_-,------,--_ é/

26jVaSárnap E. 3.Balamb. \E.3.Polikárp 'iII€ ---'----'- _

27 Hétfő Lotbár Ján. Ar. sz. Ján. ~
28 Kedd Nagy Károly Apollonia sz ~ -------~ ------.----
29 Szerda Adél Szalézi sz. F. 4
30 Csütörtök jMártonka Mártonka SZ.\4
~ Péntek Virgilia No}.Pét. hv· t 41

. A hold fényvá,tozásai.
8 Ujhold: 2-án 9 óra 2~ p. d. e.
]) Elsö negyed: 9-én 11 óra 55 p. d. e.
(9 Holdtölte: 16-án 9 óra 44 p. d. e.
IC Utolsó negyed: 24-én 5 Ó. 22 p. d e.- --
C Földközelben Ll-én 11 óra délelőtt,
C Földtávolban 24-en éjfél után.

GÖr. kath. új 'döszámltás.
Január 6-án Epifánia, 30-án Nagy Vazul----

Görög-orosz naptár.
Jan 1. = dec. 19. 1918.

•• 7. = " 25. Nagy Karác s,
" 8. =" 26. Istenn. Mária
" 9. =" n. lstv. fődlak.
" 14. = Jane 1. Ujév 1919.
" 1~.:::. ,-, 6. Epifánia.

Izraelita naptár.
Jan. 1. = 'I'ebeth 17. 5679.

" 2. = Seb. 1. R. Ch.
" 4, = Seb. 3. S. Vae•••
" ll. = Seb. 10. S. Bo
" 16. = Seb. 15 Fák. ün.
" 18. = Seb. 17. S. Beaal
" 2b. = Seb. 24. S. Jitr.
" 11. - ileb. SO. It. Che•.7-én-Faraang kezdete.



1919. ev. Február
•••••••• 0••••••••••••••••.••.•• _ ••• _ ••••• _"_0 •••••••••• _ ••••••••••• '""'"I IdöJárás Herschel szerint.

A hó elején kemény fagy, 7'-15 ig delült,.hidegj 15-25 ig kemény
fagy; a hó végén sok hő, vlh aros,

J·ón a nap 9 óra 28 perc hosszú, a hó végéig 1 ó. 26 p. nö,28 nap.
X_XX_XX_XX_XX_XX_X:~:lz==rx

Nap I Protestáns \ Róm. kath ·1 C
BoJygók járása.

E hó kezdetén Vénusz d, c. 9 ó. :kél,' Jupiter. d, u. 2 ó. kél,
Szatum d. u. 6 ó kél.

JiSzombat I Ignác I Ignác vt. _1 ti
G. Hét. 4.Vas. vi~k. ut~n. Máté 8, 23-27 Naplójegyzetek.

Rom. 13, 8-10.
-2~V--as-á-rn-a-p~E-.-4---"."K'-'-' a-ro1in E:'4: Gy:É.) .. ~ 4JJi"t,,~ -,.t:..::..-:""_~__ "'::..,
3 Hétf'Ő'· ) Andor . Balázs pkvt. -: I{;- " / J

4 Kedd yeron*a 1):or.An~. pk it ri -1-: f1 M1/-. " "-
5 Szerda Agota " o Agota sz. vt IJ/ '(J t,'/u
6 Csütörtök Dorottya Dor. sz. vt. J' ri --~---':J.-- --------- .-"--'V-
7 Pént'i~IC Ríkhárd Tód. Romuald ap.t]« .1/-6/ J#;(,~. hJ ' ~úrlW-J.
8 SZOll1bat Salamon M.ath.Ján .•• 'lJ" .,.;/----- --dé/'!ft'" .-=-=-====---------
7.Hét 5. Vas. vizkután.Máté 132\0":'3' -íJ F'''·,á..· V

__ Kol·-S, 12.!::.17. " • ru ~~;h, W.
9 Vasárnap Ei<5...Abigél·JE5Alex ..Cis.e. ~ ~f 1...'7.-. ~ . : lj

10 Hétfő' . '" ~l.yjra . 1 Skol3'"sztllór ~ •. '1J _/#7 .j" l'ti& . i-;
11 Kedd Dézsö: • A~. szüz 'm .. ~JJa----.--.--. -- (f .. tr

12 Szerda Adolf A 'I.sz:reJld. a." -li,.J _ 4-. :. ' ..3_. "'" /. ',.1
13 Csütörtök Ella . Políeukt vt. ~.. 2/- - . ,.~ ~7t'------------

14'Péntek Bálint BáL áld: vt't~ .AIJ-..d.Jf~~ tJ
15 Szombat Jovita Fauszt. J'~v. ~ .,~ -------.-~--- ----

a. Hét. 't. ·~--Septuagésirria. Máté-QÜ,'f-16· .••.•ifJtz~ rd-~'~--·---------
•• . ~ _ \ Ko.~.9, 24-1.?' 5. Iz-NI" ~6

161vasárnap E. Julíanna, E. He'ver4 v. 'f; d---=~'-----------------
17 Hétfő Donát Donát vt. '~ ff/7 lj ~-::-:~bt_~ ---.:.,-;J-
181K€dd 'Simeon Sim'eon pk. 8"'0 .:.:-:::.....d-
19 Szerd . 4.Puzsá~na. Kenrád hv .• M ~A·}~ " _
20 C~ütörtök Alpgár . Elleutér """ n 9;) J~_ b lJ~ .
2 j 'P~~te!<: .: ~leonora .. Sz~er p. v. t <tE 2cr---- ~---j'l-----------

22 Szombat DidírI~.. Pé~er székr.. j'll€ 34') ~tHAO'"'1~'Mv-.-.
9. Hét. Sexagesíma. Luk. 8,4-15. "0. . .' -'--'--,--o -.----

II. Kor. 11, 19-12, 9. ~~""'-"'_~'--- _

E.. AI~réd E. Hatvan, v. ~ 'J~ylJ,.Í:-"" P..k 1 fl~ eajM.,...d / A I~/J'
Matyas Matyas aps. ~ ~7~·t1!·:[-~ ~. ~
G~za G~za vt. ~IMl /, vt,..tI~foi~/M'""
Sándor Sandor pk. t 41 CJ --.-------
Akos Leánder 4 -

23 Vasárnap
24 Hétfő
25 Kedd
26 Szerda
27 Csütörtök
jd8 Péntek

A hold fényváltozásai..
o Ujhold: l-én 12 Ó. 7 p. d. e.
) Első negyed: 7-é:J. 7 ó. 52 p. d. u.
(9 Holdtölte: 15-én 12 Ó. 38 p. d. e.
}) Utolsó negyed: 23-án2 Ó. 48 p. d. e.

cr Földközelben ő-én 1 e. d. e,
«: Földtávolban 20-án 9 ó. d. u.

Görög kath, új idö számítás .
2-án Jézus bemur., 9-én 'I'rfod lum, 23-an Hush. vas.

Görög-orosz naptár. I
Febr. 1. = Jan. 19.

•• 9 = t' 27 'I'r iodíum
" 12. = ,,30. NagyVaz.
" 14. = J:'~hr. 1-

15. = Febr. 2. Kr. bem.
•• 23 = Febr. 10. Hus •. v.

Izraelita Raptár.
Febr. J. = Adar 1. R. Cb.

" 8. = Adar 8. S. Therum
" ll. =" ll. Ros. Ch.
" 15. =)J 15. S. 'I'ezav .
o 22. ==" 22. f;. Ki rrhizR.



~-,~"~.-.<>.",,.~~•...-...~~O~".·."'.~·.."-·~~.~1~t!'>~~ ••.•&!~t~!6!~~)~~~ •• ·."~~
1919. év. M.. l' -Időjárás Herschel -szertnt,are I U SA hó elején. sok csapadék; 9 -IC-ig szeles, nedves; 16-24-ig szép

idő; a hó vége változó. ,
31 nap. t-én a nap 10 Ó. 57 p. hosszu, a hó végéig l:ó. 44 p nő.

21-én d. u. 5;;6, Tavaszkezdet.

Bolygók járása.
E hó elején Vénusz d. e. 8 ó, kél, Mar-sz d. e. 8 ó. kél, Jupiter

• <1, P. 12 Ó. kél, Szatum el u 4 ó kél,'
_ Nap I Protestáns I Róm. kat~. I

II Szombat IAlbin IAlbiQ1Ü~·· It.i
,10. Hét. Quinquagesima. Luk. 18, iH-43, Naplójegyzetek.

1. Kor. 13, 1-10.

2 V,asárna p IE. Lujza E. Farsang v J ~ il~~~l'thJW ,;~ _
• 3 Hétfő" Kunigunda Kunígun sz -: ~ .t..t...•
li Kedd Adorján Kázmér hv. 1'1" 31 t::~ ~ ::2
5 Szerda Ozséb Hamv-szerda lf'Ii' J Ú <I~J 'fA.?
6 Csütörtök Frid., Gottl. Perpetua t IW J"'~ ----'-~'ZF--.----'--~---------.
7 Péntek Tamás A. Tam. hk. t ,,,,. 41 ,/r~}
8 Szombat Alice Ist. J án.h v. t H !J/--J ~Q'-------------'-/'I ==-,,",","'L_

II.Hét. B:~vas. Máté4, 1-11. II. Kor. 6, í-l~, ~'''''J),~ \
9 Vasárnap E. 1. Francísl E 1 Invocavit t1 4'1 6~~1 ~'.

10 Hétfő Olimpia ,tO vértanu tH \.I------~-~-----------

11 Kedd Aladár Konst. hv. t '* ·Zt.J4.~~:l.tJdfJ4.,.
12 Szerda Gergely k:\nt Gergs.p.k án.~ '* ,'V.t. M""'" .,.,\U! fMJ,,,o/deH-':'
13 Csütörtök Krisztian Nicefor pl" t~ ·...",-t;.~e.."'-.IIIIr.(~~...,.I.--------_"--..;I---
14 Péntek Matild Mamd kné t·~ ~f::Z""11--" IfJ ! ~ r ~ .

] 5 Szombat Long., Krist. Long~Í1~V..t.til- : tJ~~.., ~1-M1~ U ~

12. Hét Bőjt 2. vas. Máté 15, 21-28. j ., .• ~, ~ iJJf/~. '
1. Thessz, 4, 1-,-7. ~z;;

16Vasárnap E. 2. Henriett É. 2~Reminis. 1-".' ,,; ".~~. ~~ EV "
17 Hétfő Patrik P~;rik.~pk. t ~:tI/~ ~A. ~
18 Kedd Sánd., Ede Sandor t." ~..~ '--- _
19 Szerda József József éml t ~.~I ~ J, .1 ~ U ~A '~

20 Csütörtök Hubert Joachim hv.f 'ilE ~~ -.1~1 ~ ,
21 Péntek Benedek Benedek t ~~t-~;I' ~.,"""'....,~. ~ .
22 Szombat". Oktávian Oktávián t 'ilE •• /~ ' .~'//' aj ~~.

13. Hét •. Bo]t 3.vas. Luk. 11,14-28. Efez. 5,1-9. ,. ~~'-fll~-;';':u.~
23 Vasárnap E:~Ebérhar'd E. 3. 'Oculi "if /I)?T~L ~# __1. ' -:#.
24 Hétfő Gábor. Gábor töa, t ~ VI" ~ -

25 Kedd Zoltán ·Gy.o; yyÜm.ü:B.-A. -4 /
26 Szerda Manó Manó vt. t 4 ------------------
27 CSütörtök Rupert Damaszk J..'t-~
28 Péntek A" Gedeon " Kap. Ján. hv. ti
29 Szombat Eli'sztáz • Ciril szp. vt. ~

14. Hét. Bőjt 4. vas. Ján. 6, 1-15 Gal.4.21-31.

W *~ff~nap Il~o~~idor 1~iiós~a~~~rel; I
A hold tényváltezásat.

• Ujhold 2-án 12 Ó. 11 p. d. u.
o> Első negyed 9-én 4 Ó. 14 p. d, e..
(9 Holdtölte 16-án 4 Ó. 4 p. d. u.
<c Utolsó negyed 24-én 9 Ó. 34 p. d. u.
@J!) Ujhold Bí-én 10 Ó. 5. p. d. u.

() Földközelben 4-én 4ó. d. u.
C Földtávolban 20-án 2 Ó. d. u.

GŐr. kath. uj időszámitás.
Morc. 2. Vajh. v., Márc. 9. Nb, 1 V., Márc. 16. Nb. 2 v. Márc 23

Nb. 3 V., Márc. 25. Gyi\m:n .A., Máre. 30. Nb. 4 v .

Gőrög-orosz naptár. I
Március 1. == Febr. 16.

2. = ,,17. V"jb.
9. = ,,24. Nb.lv.

14. = márc, 1.
16. = ,,0 Nb. 2 v.
23. = ,,10 Nb.3.v.
30. = ,,16. Nb.4.v.

Izraelita naptár.
Március 1 = Adar 29. s. V"iakh.

2. = " ilO. R. Chod.
3. = Yeadar 1.
8. = ,,6. S. Peknde

IB. = ,,11. Eszt. bőjt
15. = ,,13. S. Vajik.
lit. = " H. Purtm.
17. = ,,15. S. Purim.
1I2. = " 20. S. Zav.
29-._= ,,27. S. Sem.



~~.~.~.~.~~~6~.~.~.~.~.~.
Aprilis1919. év.

30 nsp.

Nap Protestáns

1[Kedd
2,Szerda ,
31 Csütörtök
4 Péntek

Rugó
Theodózia
Rikárd

A hold' fényyáltozásai.
]) Első negyed 7-én 10 Ó. 39 p, d. u.
O Holdtölte 15-én 9 Ó. 25 p. d e.
C Utolsó negyed 23-(n 12 ó. 21 p .. d. u.
l\lillDUjhold Bü-án 6 Ó. 30 p. d. e.

([ Földközelben 1-én 10 Ó. d. u.

<c Földtávolban 16-án 9 Ó. d. u.
<c Földközelben 30-án 8 Ó. d. e.

Időjárás Herschel szerint.
A hó eleje hÜVÖ3, derült ; 7 -15. nedves ; 15-23. változój:a hó

végén sok eső
l-én a nap hossza 12 óra 43 perc, a hó végéig"; óra 37 p irccel nő.

11·én nemzeti ünnep

Bolygók járása.
E hó 'elején Venúsz d , e. 7. Ó. kél, Marsz d e. 6.'ó. kél, Jupiter

d e. 10 ó. kél, Szatum d. u. 2 6. kel.

1,

GÖr. kath. uj időszámitás.
Április lS-áu Nagypéctek. Április 20-án Rusv. vas. Április 21-én

Husvéthétfö, Aprilis 21-én Rusvétkedd, Április 23-án György

Görög-orosz naptár.
Április 1. = Márc. 19.

7. = ,,25.Gy.B.A.
14. = Aprilis 1.
18. = ,,5. Ne-pánt.

" 20. = ,,7. H ...vas.
21. = ,,8. H.-hétfö
22. = ,,9. H.-kedd

Izraelita naptár.
Aprihs 1. = 1 Nizan.

5. = 5 "S. 'I'aaszr.
II 12. = 12. l,' S. Mczora

15. = 15. "Pa,szah 1.
16 :;0= 16. "Passzah 2.

" 19. = 19. "S.
11 21. = 21. "Sebit s. P.
" 22. = 22. "Ach. s.-P.
" 26. = 26. "S. Achare.

30. = 80. "R. Chod.



!~~~~!~!2!~!~!~!~!~!:~~~t~~t~~~~~~~~~~!~!~!~~!~!~!~!~~~!
1919. éVe I Időjárás Herschel szertnt-

Ma'J- USA hó eleje esős; 1S-22·ig hűvös, sok cső; 22. után azép Jd ó.

1-6n a nap 14 óra 23 perc hOE8m, a hó \"é,éig 1 óra a perccel nö.

Bolygókjárása.
E h ó kezdetén Vénusz d. e. 7 ó. kél. - Mars. d , e. 5 ó. kil.
Jupiter d. e. 9 Ó. kel. - Szatnrn d. o. 12 Ó. Hl. - 2!)-ón nálunk

nom Iátható telje. napfogvatkozás.

31 nap.'x:x::~;::~=r~::~:~I;
JCsütörtök IFül. és Jakab, Fül. es Jakab,wl

2 Péntek I Zsigmond I Atanáz pk.e.t'lltt
3 SzomJat Ang~al!f: Szt. k~r. m. ,11I Naplójegyzetek.
19. Hét. 2. vás. husv. ut. ~án. 'lO, 11-16: r I1 Pét. 2, 21-25. ,~-~-~. ~,..,'!:~~• \;1

~ Vasárnap E. 2"m~ián E. 2. Miseric. -!!lE
5 Hétfő Gotthárd, V. Pius p. ~ ~J~' ~_i ____

6 Kedd Ján. Frida Olajbf János I<'f'
71Szerda Gizella Szaniszló pk. d' lí) (l~:~~~4i~~~~~-8 Csütörtök Arzén - Míh. főa. mgj. ~ ~-4-ua,. 4

9 Péntek Gergely N. Gerg. ea. t "i-lO! Szombat Antónia IJózsef olt. l-- f1ft3..1ItZ!.;]j=--::
20. Hét. 3. vas. husv. ut. Ján. 16,16-23.

1. Pét. 2, 11-20. 1jfff"';'{~4-11\Vasárnap E. 3. Árvéd E. 3. Jubilate n ~v~7.-A1~
12 Hétfő Pongrác Pongrác vt. n

2l.~C#ffl ~~4f:1-'t~13 Kedd Szervác Szervác pk. n
14 Szerda Bonifác . Bonifác vt. <fE ~ .•._ .•.
15 Csütörtök Móz., Zsófia De la Sal Ján. <.§E. f' f: ~#'1'~16 Péntek Peregrin Nep. Ján. vt t J;l
J 7 Szombat Bojta Paskál hv. t,i SJ ~M· ~ ~~;'AA'EH'-;-

21. Hét. 4. vas. husv. ut Ján. 16 5--15 .
Jak 1,16-21.' t 1!!//~iC(~~'~~J

18 Vasárnap E. 4. Erik E. 4. Cantate ~ I~ ~.'.L' ~t1t.1 -??u 14~H.
19 Hétfő Ivo Cöleszt.p. hv . .a

~r~20 Kedd Bernát Sz. Bern hV.4 t.-4J~ ~ - -- -'--21 Szerda Konst., Ilona Timót vt If' --
22 Csütörtök Julianna Jul. sz. vt. kb. If' I.~J~ -"-' I A"';~". ~~
23 Péntek Dezső Dezső 1 k. t ~ rv' tN,. . .~.2~ Szombat Eszter... Sz. Mária k. ~ z;., -1& 4ú, tI "r6,.,... .• ~ .

22. Hét. 5 vas. husv. ,után. Ján. 16, 23-30. ~O~*'~y.-~~·~·. •• Jak.l,22-27.Ald.c.süt M'árk.1614-20
_ •• Ap.•.csel. 1 1· II , lj ~~: ,.~. •• •••••• O

25 Vasárnap E. 5. Orbán E. 5. Rogate ~
2fi Hétfő Béda N.Fül.hiv.l'2u!flli' ~.~ •.••.,rt6in:Jf('~ .
27 Kedd Lucián Béd'a et. f:-~!fIIi'
28 Szerop Ern., Vilmos Emil vt. ~ " «' III ..••.." .J..- __
29 Csütörtök Áld. Csütört. Áld. Csütört. '" '" -30 Péntek Nándor Sz. Jobb fel. tt
B1 Szombat Petronelia Ang. Mer sz. u-

A hold fényváltozásai. • Görögkath. új idő számítás.
Máj. 2n-én Jézus menybemenetele.

:J) Első negyed: 7-én 12 Ó.34 p. d. e.
Görög-oros? naptár.€) Holdtölte: Iö-én 2 Ó. 1 p. d. e. Izraelita naptár.

(( Utolsó negyed: 22-én 11 Ó. 4 p. d. U. Május 1 = Aprilis 18. M;\jus 1 = ljár 1. R, Ch.
® Ujhold: 29-én 2 Ó. 12 p. d.. u. I " 3.= " 3. S. Kodos

" 6= " 23. György " 10.= " 10. S. Emor.-- 17.= " 17. S. Behar.
14 = Május 1. "cr F~ldt~.v0lban13-~n 1l.Ó. d. u. " " 24. = " 24. S. Bel<h.
29 = " 16. Jéz. m. " 30. = Sziván 1. R. C.

....

cr Foldkozelben 28-an 6 ora d. u. " 31. = " 2, S. Bemíd.



1919. év.
Junius

H'_~._~.~_~.~_~.~"~.~C>~.e.+~_~.~_~.~O~.~_~.~_~.•~.~_~.~_~._~!.__ ._"_"_._.•._.__ .G>._._.~~_.•." "-'" ~
Idöjárás Herschel szerlnt.

A bó eleje változó; 5-lS-ig DI\I:)'ODe.ő.; 1S-21-ig szépídd,fl·ih
után szel es-ne dves idő.

t-éri a nap JIí ó. 39 p, ho sszu, fl-ig 18 p. ,,6, azután 3 p. (o~r.
A leghosszabb nap 20. 15 6. b7 p. 22-én délután 1 ó. Nyirkezdct.30 nap

:x: x: *:-x:::::::x::.:::::::::x.:::....~~~~~

Nap : Protestáns I RÓIII. kath. ICI Bolygók járása.
Ji] ht. elején V;'DDSZ d.: e, 8 ó. kél; Maroz d. • ~ órakor kt!.

Jupiter d. e, 7 ~. kéJ; Szatum d. e. 10 ö, kél.

23. Hét. 6. vas. husv. ut Ján. 15,26-Iti, 4; I
I. Péter 4,i-ll. N 1 kap ójegyzete .

1 Vasárnap E. 6. Jusztín E 6. Exaudi OlIE
2 Hétfő Anna Erazmus vt OlIE J- __J_' ~~ 7-' I_~~

3 Kedd Klotild Klotíld kné J!!I' • .,.;. ~ #"1 , ~~~'

4 Szerda Ulrik Kvírin pk. vt.f# cw.',.hd;I,~ ~"';"';'~~~i
5 Csütörtök Bonifác Bonifác pk. 1-- II~~ ~._.-J __ ~_'I~ _. ~
6 Péntek Norbert Norbert pk.r 1- ~~~.~~ '~~'
7 Szombat Róbert Róbert ap. t ~
24. Hét. Pünk, vas. Ján. 14, 23-3L Ap. csel.

2, 1 H. Pünk. 2. nap. Ján.S, 16- 21; "1' , .,,., .A•• ~.I~
Ap. csel. 10, 42-48. ,,.,~--....:--,,--,-..::.4;::.....::b"-=-·--=-0<.~:::';'; ·_~-=---_""""'H~--"- _

8 Vasárnap E. Pünk. vas. E. Pünk. vas. n ~4. ~
9 Hétfő Pünkösd hétf. Pünkösd hétf. ~ I --c ------;~/._--:-f---;;;:;~ir-:'-.íJ---:-.-

10 Kedd Margit. Margit ~ir. ,'* ~~~~wC#t. - .• ~ •••••..
1: Szerda Barnh. Kant. Barnabas KTYI€ r.:l. If ~ - 23 ~ d, ,
12 Csütörtök Antónina Ék. Ján. hv. I! tl~ T"~"'" .;J,~Y., •..•..(~~/~
13 Péntek Tóbiás Pád.Ant. hv t I! ty I J~ ~ -.!_ ' "'- ~_ D II. ~
14 Szombat Vazul N. Vaz. t 1- ~,.~."".....~ ~6~

25. Hét. Szentháromság vas János H, 1-15 ~!=~..
Ro n. 11, 33-36. -y!!.,.~-,--~....,....----------------

15 Vasárnap E Szenth.vas. E. 1.Szenth. v. 4
16 Hétfő Jusztina Reg. Fer. hv. 4
17 Kedd Hi/da' . Rainer hv. ft
18 Szerda Marcellan Márk é. M.vtk ft
19 Csütörtök Gyárfás Urnapja ft
20 Péntek Rafael Szilver p. vt.] ~
2J Szombat Albin Gonz. Al. hv. ~

26. Hét. Szenthár. u. 1. vas. Luk. 16, 19-31 ;
I. János 4, 16-21.

22Vasárnap IE. 1. Paulin E.2.P=--a-ul-in-p-k-:-.lI!'f"-
23 Hétfő Zoltán Ediltrud kné .~
24 Kedd Iván, K Ján. Ker. Ján. RZ. fili'

25 Szerda Vilmos Vilmos hv. ~
26 Csütörtök Ján. és Pál Ján., Pál hv. 11
27 Péntek László Jéz.sz. szlve+ 1'1
281 Szombat Ireneus Iren. pk. vt. -ME

27. Hét. Szenthár. ut. 2. vas. Luk. 14,16-24;
I. János 3, 13-18.

291\vasárnap IE.2.Pét.és Pá11\E.3.Pét. éSPáll-ME
~ Hétfő I Pál emlék. Pál a. emlk. J!!I'

A hold fényváltozásai.
o Első negyed: 5-én 1 Ó. 22 p. d. u.
(9 Holdtölte: 13-án 5 Ó. 28 p. d. u.
(c Utolsó negyed: 21-én 6 Ó. 53 p. d. e,
@DUjhol~: 27-én 9 Ó. 53 p. d. u.

CCFöldtávolban IO-én 7 Ó. d. e.<: Földközelben 25-én 11 Ó. d. u,

,

GÖr. kath uj idöszámitás
Jun. 8. Pfiokösd va •• Jun. 9. Pünkösd hétfő. Jun. 15, Mind sz,

vas. JUD. 24. Iván ezület. Junius 29. Péter. és Pál.

Izraelita naptár.
Ju n. 1. = Sziván 3.

" 4. = " 6. Sabouth 1 ll.

" 5. = ,,7 " 2 n.
" 7. = " 9. S. Nassza
" 14. = "IG. S. Beha!.
" 21. = "JS. S. Selach
" lI8. = "SO. S. Korach
It 29. = 'I'amnaz 1.

Görög-orosz naptár.
JuniU8 J. = Május 19.

8. = Máj.26.pünk.v.
9. = "27.,, hétf.

" 14. = Jun, 1 I
15. = " 2.Md.z v.

I
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1919. éVe

31 nap. Július
Időjárás Herschel szerint. •

A h ó eleje változó, 5 -13. esős, 13-20. szeles , nedves idöjarás,
bó végén záporok.

l-én a nap 15 óra 54 p. bosszu , a bó végéig 54 perccel fugy.

Bolygók járása.
E bó kezdetén Vénusz d. e. 8 Ó. kél, Jupiter d. e. 6 Ó. kél,

[Szaturn d. e. 8 Ó. kél. 3·an 1 Ó. d. e. a Nap a Iöldtűvolban.

el,Vasárnap ~E. 3... Esaiás ·E.i.Dom.. vt. tn
7 Héttő Cir. és Metod. Cirij és Met I'-li€
8 Kedd Teréz - Ki líán 1'*
9 Szerda Luksécía Anatol sz. vt. '*

10 Csütörtök IAmálla Rufina sz. vt. ti 1~~iAMHij-jJflwJ.~~-------
11 Péntek Lili. Pius p. vt. til lk
12 Szomb~t Henrik ~ Gualb 1. ap. d,

29. Hét: 4. vas. Szenthár. u Luk. 6. 36-42.
~ . Róm. 18-23. 'Ii

1jKedd Theobald [Jéz. sz. vére I~
2,Szerda Ottokár I S~rlós B. A. I"i-
31 Csütörtök Kernél Jac.nt vt l>
4,Péntek Ulrik .' Berta t I"i-:
5,Szombat I Vajk Zacc, Ant. M. n'
28. Hét,4l'3. vas. Szthárom. u. Luk 15, 1-10.

C Péter ;;, 6 -11.

1~1Vasárnap.·1 E.4 Jen. argjE.5.Au'akP vtJ.s,
1 IHétfő Karolin Bonaventural~
15

1

Kedd Apost. oszl. Apo..t. OSLl.llii
J q Szerda Rut. Val,' Karm. R-A. ~
] 7 Csütörtök Elek Elek hv. ::isi Péntek Frigye" I Kamill hv. t::
19 Szombat Ruf Zorika Paul Vin. hv fili'

30. Hét ~5.vas. Szenthr. u Luk. 5, 1-11.
L Péter 3, 8-15.

2d Vasárnap E 5. Illés I E 6.Mar.szvt «'2!1 Hétfő Dániel Dániel "'"'
22 Kedd Magdolna Mária Magd. IW
23 Szerda Lenke Apollínár pk. 1'1
24 Csütörtök I Krisztina Kriszt. sz. vt.

1

M
25 Péntek, Jakab Jakab ap. t -tiE
26 Szombat Anna Anna assz '*'

3.1. Hét~.6. vas. Szenihár. ut. Mát 5, 20-26,
Róm. 6, 3-11.

2~ Vasárnap IE. 6. Olga E. 7.Pantal vtj'*'
2e: Hétfő Győző Ince pk. ~
29 Kedd Márta Beatrix vt. ~I
301 Szerda Judit '1 Judit vt. l>E.!.. Csütörtök OszkAr Loyolai Ignác l>l

A hold fényváltozásai.
() Első negyed 5-én 4 Ó. 17 p. d. e.
® Holdtölte l3-án 7 Ó. 2 p. d e.
tC Utolsó negyed 20-án 12 Ó. 3 p. d. u.

'O Ujhold 27-én 6 Ó. 21 p. d. e.
,

'- Földtávolban 7-én 10ó. d. u.
C Földközelben 2d-án 3 Ó. d. u.

Naplójegyzetek.

/

Gőrög kath. uj idöszámitás.
Ju!. 20. llléspróféta.

. I Izraelita naptár.GÖrög-orosz-naptár.
Jul, 1. = Jun. 18. Jul. 1. = Tbamusz7. S. Cbukat.

" 12. = ,,14. S. Balak.
" 15. = ,,17. T. e. bőjt.
" 19. = 11. 21. S. Pínchás.
" ~6. = ,,28._ S. Matoth.
" 28. = Al:> 1. a. Ch.

" 7. -= n 24. Iván azül ,

" 12. = ., 29. Pét. Pál

'. 14. = Ju!. 1.
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1819.'évi '. . I . 'Idöjáras Herschelszértnt.,'Augusztus A hó eleje változó ; a lió másik fele •• é p, derült

31 l-én a nap 14 Ó. 58 p. hosszú, a hó végéig t Ó. 31 perccel fogynap -
~v. Vii':;:

eee
v•., .v. 6' • ..,.

,0..60 ee••

Nap f Protestáns
Bolygók járása. .

R hó elején Vénusz d. e. 11 órakor kéj, Maru d. e. S Ó. eliit
kél, Jupiter d. e. 4 Ó. kél, Santum d. e. 7 Ó. kél.

A hold fényváitozásal.
.:> Első negyed 3-án 9 ó. 11 p. d. u.
o Holdtölte 11-én 6 ó 39 p. d. u.
:) Utolsó negyed 18-án 4 Ó. 56 p. d. u.
Q Ujhold 25-én 4 Ó. 37 p. d. u.·

Görög kath. Ul idöszámitás.
Augusztus ü-án Ur sz. vált, 15~én B.-A., 20-an Sz. Ist. K. N. U.

29-én Sz. Iv. fejv .

cr Földtávolban 4-én 4 ó. d. u.
CCFöldközelben l8-án 6 o. d. e.

Görög-orosz~naptár .
Aug. 1 = Jul. 19,

" 2. = " 2'). Illés pr.
" 14. = Aug, 1.
lJ' 19. = " 6.Ursz.vált.
II 2Q. _ H 7.Sz.Ist.N.fi.
" 28. - ,,16.Nagy.B.-A.

Izraelita naptár.
Aug. 1. = Ab. 5.

2. = 1J 6. S. Debar
5. = " 9. Jer. elp,
9. = " 13. S. Voet

" 16. = ••20. S. Ekev
" 23. = " 27. S. Reéh
" 26. = " 30. R. Chod

27. = El,,! 1. R. Ch.
" 30.:....: "t. S. Sof tim.



281Vasárnap I'E.15. Vencel\E. 16.Venc. k·l<JE
29',Hétfó Mihály ,MihálY főa. <JE
~Kedd Jeromos Jer~ áld. ea.I~:- "!,,,- _

A !Jold fényváltozásai. GÖr. kath. uj idlSszámltás.
Szept. 1 Evkezdet, Szept, 8. Kis B .•A., fz< pt. 14. Kr.r, íelmag.

3
'S)O'9. éVe Szeptember

nap.

~••. "." .•••. " •..•.••.•.••.•.•.• ~.•.•.•.•.•• _.o>."."'.<CII>."'."" •.•.•••.•.•.•. + •.• C'> •.•• <t> ••••••••••• ·.t
.1:.,,', ,'. ~~ !.o.-,.aUI.;..~" """',0 ••.••. fil. ""'I'. - ""•. A+ ••. "",-~.............. "~'"

Idöjárás Herschel szerint.
A hó kezdete változó; IO-:6-ig sok eső; IG-24-ig szép idő; n bó

vége esűs.
L-éu " nap lS ő. 2~ p. hosszu, a bó ..végnig 1 ó.' 3) nereeel fogy.

24-én 3 ó. d. e. Oszkezdet.
"XX :xx: :: :::: ----.... .•.•. .••. .• •.

Nap Protestáns Róm. kath. }~ hó elején
Bolygók járása.

venuss d. e. 8 ó. kéj, Marsz d. e. 3 ó kéj, Jupiter
ri c. S ó. kél, Szatui Il d. c. 5 Ó. kél.

1 Hétfő
2 Kedd Naplójegyzetek.

J~-~~~ ~~_~_:A_'~_, _
J~l u",! .----------------------

Kisasszony n ti
Klav. Pét. hv -:
Tol. MikI. hv -:
Jácint vt. -:
Máría neve t !fili'
Amár pk. tptf

va ár-: -t. . 0,_._ •
23- 37· Gal. 3 ·15- 22.

E. 13 S~~~é c: E.'Ü. ~~~l. ,~
ikomed -. - Eutrópia .•••

Eqít ,- Corll; ~~C. v~t:11
Ludrnl a. Kani 1amoert'Ka·t ft
Titusz KJÓzs. hv. O4IE
Vilhelmina Januar vt. t -!I!€

Euszták. Euszták vt.t. ~
14 vas. Szenthároms. ut. Luk 17,

11-19; Gal. 5, !6-2d..

E.14. Máté E. 15. F. Szüz t!!f'

Móric Móríc vt. l-'
Tekla Linus pk. vt. l-'
GeUért Merc. Mária l-'
Kleofás Gellért pk.vt n
Jusztina Ciprián vt. n
Kozm., Döm., Koz.és D. vt. '11€

15. vas. Szthároms. ut. Máté 6,
24-34; Gal. 5, 25 -:6, IG.

21 Vasárnap
22 Hétfő.
23 Kedd
24 Szerda
25 Csütörtök
26 Péntek
27 Szombat

40. Hét.

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

tr. Földtávolban í-én 11 ó. d. e·
( Földközelben 13-án 9 ó. d. e.
CC Földtávolban 29-én 6 ó. d. e.

Görög-orosz naptár .
Szept. 1 = aug. lll.

1> 11. = " 29. S'.-Iván
•• 14. = szept, 1.
•• 27. = ••H. lCer.felll1.

Izraelita -naphr.
Szept. 1. = Elul 6.

G. = ,,11. S. Ki. Thcz.
13 = ••18. S. Ki 'l'hov.

" 20. == ,,25. S. Nízab,
" 25. =='llLisril 5680,Ué.ln.
" 26. = ,, 2. Ujév 2 n ,
" 21. = " 3. S. Haáztn
l' 2l:l, = II ·1. Ged. böJt.

() Első negyed 2-án 3 Ó. 22 p. d. u.
(9 Holdtölte 10-én 4 Ó. 04 p. d. e.« Utolsó negyed l6-án ö-ö, 32 p d. u.
• Ujhold 24-én 5 Ó. 34 p. d. u.



•

, - - g ° ; v ge '\" zo.

31 nap. l-én & nap II Ó. 42 p. bOOBZU,"hó "égeig 1 ó. 39 p. (or1.
,. ...., ••• ••• .". ••• ••• ••• •• Bolygók Járása.h+ •.. ... .-,. 44

1

Nap I Protestáns I Róm. kath, ICC
E hó elején venusa d. e, , ö, két. - Maraz d . e. ~ ó. után kél.-

Jupiter d, e, 1 Ó. előtt kél. - Szatum ,1. e. ~ óra előtt kél.

ljSzerda IMalvin IRemig pk.hv. l'
2 Csütörtök Leod., Tetra Leodegár 14 Naplójegyzetek.
31 Péntek IHelga IKandid vt. ti ~
41 Szombat Ferenc Ass. Ferenc 4 .f-~·=1'lc1?"'''~ •.•• ,.-41. Hét. 16 vas. Szthárorns. ut. Luk. 7.,

11-17; Efez. ;3 13-21. j:!J 1,
/, l>l

5 Vasárnap IE. 16. Aur.JOl.l E.f7Rmsaf.ü. A
6 Hétfő f Brunó Bruno hv. ~ ti !J-e4~ ~ rVJ éf· . .
7 Kedd "milli. ~MIl" vi. •• '" ~~ 1 §J~~~"v 7-
S Szerda Etelka Magy N.-A. f': 1;~_-1-Ó7 '4.'Y/ . , \

J9 Csütörtök Dénes Ar. Dénes vt.""" 1!J-~~-0Cw(1 -yt_~ '~
.,

10 Péntek '::"llGedeon . B. Fer. hy.. t ~ . ----
II Szombat Iboly ka Placídíaesz. 1,Pf"

f~~_~'42. Hét. 17. vas. Szthároms. ut~ Luk. a,
1i!J-.!IlJ.~~ ~tJ4d~/ t;1:!'~ .1-11 ; Etez. 4, 1-6

l21Vasárnap E.'17.MItt,. Ef8!Miks"'Pkj~ d-t ~~~~.,(.13 Hétfő Kálmán Rálmán M
14 Kedd Helén Kalliszt p.vt. tt /I)'~~ 'n~~6WfL 9IJ~tt.Y.
15 Szerda '!'erez Terézia sz. r J ="" i0'-16 Csütörtök Gáf Gallusz ap. OlE 4~:J.) -l

17 Péntek Hedvig Hedvigassz·t~ ~ , j

18 Szombat Lukács Lukács ev. f!f' !!J- tY - !'~7 .,.
.•3. Hét 18 vas. Szthároms. ut. Máté 22,

....

04 - 46; 1. Kor. 1, 4-9. <4-"tI e4,w ~- I
'19 Vasárnap E. 18. LUCiUSjE..19.AIk. Pét. r!I' "Ji) ~. ~'úvt~.;{...-uRA~
20 Hétfő . Iréne János hv. l-
21 Kedd Orsolya Orsolya sz.vt. l-
22 Szerda Előd. Ilma Kordulasz.vt. n
23 Csütörtök Gyöngyike Ignác patr. •n --_.
24 Péntek Salamon Raf. töangy.] ~
25 Szombat Margit . Kriszpin vr. ~

44. Hét. 19. vas. Szthároms. ut. Máté 9, . -1-8; Efez. 4, 22-28.
261Vasárnap E. 19. Dömötl E.20Dömötör 'IE
27 Hétfő Szabina ISzabina vt. l'

/

28 Kedd Sim. és Juda Sim. és Juda l'
29 Szerda I Jenő Narcisz pk. 14
30 Csütörtök Kolos Rodr. Alf. hVr~lliPéntek I Rar. emlékü. -Farkas hv. t ft

6ör. kath. uj idllszámitá •.
A hold' fényváltozásai. Október 1. B.-A Téd.

\) Első negyed: 2-án 9 ó. 37 p. d. e. Izraelita naptár.
® Holdtölte: 9·én 2 Ó. 39 p. d. u, Görög-orolz naptár. Okt. 1. = 'filiui 1.'

(.= 10. s. Jom lLC Utolsó negyed: 16-án 6 Ó. 5 p. d. e. " " 15. SzuIt. 1. n.
" 9.= "• Ujhold: 23-án 9 ó. 39 p. d. u. ou. 1. = Izopt. 18. " 10. == "

Hi. 2. n,
" 1'. =- okt, 1. B.-A. ". Jf 11. = "

17. S'.'

-- t' 15. = " 21 HOl. rau.
,,18. = "

,to S. Se•••••
C Földközelben í I-én 6 ó. d.•. n 17. ~ ,. !ft. Ss, thora.

If 18. = '" 14. S. :aero"
t Földtávolban ~'-án 10 s. a. ll. ',,!4- .. ~ lJ 80. R.Oh. 'feb.

" 1i••• llar••.••v, 1~10 Ne.a

o
)
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1919. év. " ::lt c Időjárás Herschel szerint., Novembe', ,-A hó elején hideg esők, HŐS .sz';l; 8, 14·ig változó; a hó másík1. fele szep, kellemes. • "
30 nap. ::~. l-én.a nap',hossza 10 ó,; a hó \'ú6'eigl1 ó. 11 p: fogy.

'~ Bolygók járása.
. E hó elején \'én~sz d. e. 3 ó. kél, Marsz d. e. 2 ó. kél, J-upiter

d. u. 12 Ó. kél, Szaturn d . e. 2 Ó. k- l . 7-8-án résaleges hold-
! fogyatk oz.ás. 22·én gyüriis napfogyatkozás. .

Nap Protestáns I Róm. kath. lJ)
li Szombat !Elemér IM~~~~_~t.li.It&

45. Hét. Szthároms, ut. 20 vas Máté 22,
1-14; Efez 5, 15,,21.

4 Vasárna 1& 20. Vi t.-A &2; .Vikt:pk ti
31Hétfő I Győző Halottak n. ~
4 Kedd I Károly Borr. Kár.pk.l e
[).Szerda Imre Imre herceg ""
6 Csütörtök Lénárd Lénárd hv. !Fl'
7 Péntek Rezső Engel pk. hv.,w
E Szombat Kolos Gottfr. pk. '"' ~
46. Hét. Szihároms. ut. 21. vas. Ján. 4·. ./f.l<l/:"JL;~.,.'~ .

47-54; Efez. 6, 10--17. ~ ~V- r-
-~ Vasárnap11 E·.2 t. Ti;adaI1 E. 22. T=i-v-.v-":t-:-.fi!!f"- ~"'-4..
10 Hétfő L~ther SZÜl..1Avell- A~dr. M. "I'~t:A~~JIIW~
] 1 Kedd Marton '-1

12 Szerda jJÓnáS13 Csütörtök Szan. Arkád ~~~~~=-=:""'r--c;o.----- ----

14 Péntek Albert
15 Szombat Lipót~-~------~~------~IJ.h~~~~~~

47. H~t. Szthároms. ut. 22. vas. Máté 18,
. 23-35' Filipp 1;3-11.

-nrvasarnap K:2Z. Ö-dö'n ]f.'-2Z: (Jth ap 'i--

~~I!!~tfő Hortense CsoU~Gerg: 'i--
181Kedd Ottó· Odo. ap. : ~ ~
19 Szerda Erzsébet Erzsébet ~
20 Csütörtök Emilia, Jol. Val. Bód. hv. ~
21 Péntek Olivér B-A. bemut. <JE.

22 Szombat Cecilia Cec sz. vt. ~
48. H~t. Szthároms. ut 23. vas. Máté 22,

15-22; Filipp 3, 17-21.
-2isa""rn-c-:a=p-'-·~23.KelemE. 24.Kc.,-e-;-I.-p-.v-;-;t-~-1
24 Hétfő Emma Ker. Ján. hv. ~
25 Kedd Katalin Katal. sz. vt. ~
26 Szerda Milos Konrád -4
27 Csütörtök Virgil Virgil pk. -4
28 Péntek FIóra Szoszthém t ti
29 Szombat Noé, Szigf. Szat. pk. vt. ti,

o

A9. Hét. Advent, Urjövetel 1. vas, Máté 21,
1-9. Róm. 13, 11-14.

3q~V'-a-'sá'-r-n!\-p-'I-'E".~I-.A"-ndrásI E.l.AOO'-r.-a-"-Pj"-Iii-1-
A hold fényváltozásai.

,) Első negyed l-én 2 Ó. 4·3p. d. e.
O Holdtölte 8-án 12 Ó. 35 p. d. e.
([ Utolsó negyed l4-én 4 Ó. 40 p. d. u.
O Ujhold 22-én 4 Ó. 20 p. d. u.
) Első negyed 30-án 5 Ó. 47 p. d. u.

Görög kath. uj időszámitás.
Nov. 8. Szt. lIfihály főa., nov. 21. B.-A. lelaj. '

Gőr~g-orosz naptár. I
Nov. 1. = Okt 19.

14. = Nov. 1.

n. ~ " a. Sz.M.főa.

Izraelita naptár.
Nov. 1. = Marcb . 8 S. Lech,

" S. = J) 10 Seni böjt.
'" 6,"= " 13. Ch. bőjt.

lJ 8.~ 'o 15. S. Vajere.
" 15. "--' ,i 22. S. CMie ~.
,,22. = t' 2!-I, S. 'I'oldoth,
,,28 ~ ltiar;l.v 1.
/' 2~. = " 7. 1. Vajece

C l"öldközélben. 8-án 3' Ó. d. u.
• 1".ldUv.l•••. H-á. ~ Ó. Ii. e.
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DeCem ber A hó eleje sz ép, keüemes ; a hó másik fele hideg, viharos.

31 a 22-én 10 Ó. d. u. 'I'éíkezdet. i-én a nap hossza 8 Ó. 43 p., 22-ign p 21 p. fogy, " hó végéig 4, p. nő.

"iiHétfő
2 Kedd
3Szerda
41Csütörtök
5!Péntek
6 Szombat
50. Hél.

Bolygók járása.
E hó kezdeten Venusz d. e. 3 Ó. kél, a Mar sz d. e. 2 ó , kéj, a

Jupiter d, u , 10 ó. kéj, Szatum d. U 12 ó, kéj.

\

,...'
'.. .•.

l
C Földkőzelben 7-én 4 Ó. d. e.
~ Feldtávolban 20-á1íl5 Ó ••.• i.

Görög kath. uj idöazámitás.
December 6-án Miklós a csod. December 25-én Nagyk •.r&clony·

December 26-án Ietsz, M.~Dezember 27-én Istv. főd.
A hold fényváltozásai .

(9 Holdtölte 7-én 1 J Ó. 3 p. d. e.
«:: UtoIső negyed 14.-én 7. Ó. 2 p. d. e.
@ Ujhold 22-én II Ó. 55 p. d. e.
J) Első negyed 30-án o Ó. 25 p. d. e.

: Görög-orosz naptár.
Dez. 1. = Nov. 18.
" ~.= " 21. B.-A.!el.
" a. = Dec.t.
JI 19. = " 6. lilkI. &1••

Izraelita naptár.
Dec. 1. ~Kisz. D. ••

1J 6. = 11 14. ~,.:J V.jll.
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Új magvetés.
M.árk4, 26-29.

Tavasz van, amidőn e sorokat az 1919-ik Ikat az Úrnak jótéteményeiért és könyörög-
évi "Luther Naptár" számára irom. Kertben, jünk megsegitő kegyelméért!
mezőn, szántóföldön megindul a munka. A A magvetés képe a természet életéről
termész,~t ~s élet ,képe ,~ikele:kor mindig az emberiség életére, a lelki, erkölcsi
felemelo es elmelvesztő hatas.sal volt, a világra tereli gondolatainkat. A magvetés
le~kemre. M.o~t ?zonban ~ tavaszi magvetes jelentősége és égető szükségessége itt
minden eddiginél sokkal ~obb~n m.~graga~ta épen olyan nagy, mint a természeti világ-
a lelkemet, gondolataim es érzelmelm ban. Ha valamikor úgy ma van szükség
hullámait a régebbi hangulatokénál maga- arra, hogy az emb~rh:z illő jó életnek, a
sabbra emelte es mélyebbre vetette le. tiszta igazságnak magva a szivekbe min-

A meghatottság érzése töltötte be denütt elhintessék. A háboru mint az egye-
lelkemet mindenekelött arra a gondolatra, temes emberi bünnek, nagy mulasztások-
hogy a mag most e hazában véráztatott nak, tévedéseknek a következménye maga
és véren megtartott szabad földbe hull. is romlást és mindewtekintetben rettenetes
Annak megfontolása pedig, hogya mostani pusztítást idézett elő. A háborutói magától
nagy világégésben, ellenségeink kiéheztető jobb állapotok bekövetkezését nem is vár-
törekvése mellett mit jelent az, ha a ter- hat juk. Nagyarányú lelkiismeretes, buzgó
mékeay föld a magot kebelébe fogadja, épitő munkásságra van szükség, hogy azt
hogy az kikeljen és dús kalászt teremjen, a sok sebet begyógyítaní, azt a sok er-
a mélységes hálának tiszta, szent érzel- kölesi kárt jóvátenni, azt a sok bajt meg-
mét kelti fel a szivemben. Ezerszer drá- szüntetni tudjuk, amit a háboru okozott.
gább most e föld mínékünk, ezerszer Ezeken kívül uj feladat ok is várnak. reánk,
drágább a mag, mely uj életnek, virulás- új ösvényekre kell lépnünk, hogy életünk
nak,; gyümölcsözésnek titkát, lehetőségét igazabb, bölcsebb és boldogabb legyen.
rejti magában! Boruljunk le, adjunk hálá- Uj szántás, új magvetés ': előtt állunk az
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emberiség életében; de a mag ma sem Ennek az új magvetésnek a szolgála-
lehet más, mint az a régi volt: AZ örök Ige. tába állítjuk a mi "Luther Naptár"-unkat.

A nagy átalakulások idejében mindig Figyelemmel leszünk a különböző áram-
Jézus Krisztus evangélioma jutott előtérbe, latokra, a jelennek és jövőnek nagy kér-
mint az élet megzavart összhangját helyre- déseire, az evangélíum világosságánál
állító, az igazságot az életben kijegecesítő keressük a mai életnek igazságait. Jézus- a
szellemi hatalom. Be kell látnunk, hogy nak a magától növekedő gabonáról szóló
ma is ez a fő, az egy és szükséges dolog; szép és tanulságos példázatát tartjuk
'a többi azután magától jő, magától alakul szemünk előtt. A mi hivatásunknak csak
ki. Nem zárhatjuk el fülünket a nagy, a magvetést tartjuk, a többit a mi meg-
komoly intés elől: Vessétek el a jó magot, tartó ~s szabadító Istenünkre bizzuk, aki
hirdessétek, terjesszétek az Igét, a többit az elvetett [ó magból, örök Igéjéből új
azután elvégzi magának Istennek hatalma I életet, új virulást fog támasztani a romok
és kegyelme! fölött. . H. L.

• --· •..x...•--

Az apostol intése.
Megvan-e még pünkösdi lelked,
S pünkösdi nyelved, oh világ?
Csattog-é még galamb feletted?
Hevít-e még a régi láng?
Jer, szállj le Szentlélek galambja,
Ki vagy a tiszta szeretet!
Szeritlélek tüznyelvü harangja,
Imára hívjad népedet!

Oh zúgó szélnek zendülése,
Te titkos. csodás fuvalom,
Oh szent Igének csendülése,
Te földöntúli hatalom:
A kerek föld minden határán
'Ihlessetek, harsogjatok
;S a pusztaságnak éjszakáján
(Ama dicső nap felragyog.
~
~Anap befut ja a világot,
S ezreknek szíve gerjedez;
Gyorsan a déli pontra hágott;
S döbbenve kérdezik: mi ez?
Uj ég s föld lép az ó helyébe,
Uj szív, .uj élet, uj öröm,
Siralom völgyén égi béke,
S tavasz, túl a csíllagkörön.

~ i
~

A Mester megy. Jön az apostol,
Lelkes tüzet fogván szive.
Szól s ajakán most sújtó ostor,
Majd édes balzsam az Ige.
Oszlik az éi, megdől a bálvány,
A kereszt tényben ünnepel,
S az uj Sionnak sziklavárán
Hitben erős nép énekel.

De jött az ellen. Ki segítsen?
A szentek száma megfogyott.
"Erős várunk nékünk az Isten !.(
Zengik a reformátorok.
Apostoloknak sírja pattan,
Mártírok hamva lángra gyúl,
S az égi szikra olthatatlan,
Együtt munkál velünk az Tr,

Fel, népem, fel, az Ur javáért,
A Sionért és a honért!
Ne add vallásod egy világért,
De mindent adj vallásodért !
Fel, az apostol ínt. Nevére
Légy egy sziv és egy akarat, ~
S égi korona száll fejére,
Aki mindvégig hü marad!

SánthaKár0:J
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A. háború utáni idök és Luther szelleme .
. E sorok irásakor nyugaton még ég I jő el az igazság közénk; miképen megy

a világ, keleten is zavaros még minden. át ez a mi lelkünkbe. vérünkbe, mlképen
Mikor. kös:ö~t reánk. a várva v~rt általá-!lesz az a mi .életünk? A történelem .vilá-
nos bekekotes, azt meg nem 'tudjuk? Csak gosan mutatja, hogy az egyes osztalyok
egyet érzünk, csak egy dolog válik egyre . és pártok erőszakos küzdelme a meg-
erősebb és erősebb, szinte tántoríthatlan nyugtató megoldást nem hozza meg. Az
meggyőződésünkké Addig nem jut még a eredmény vagy a zsarnokság megerősö-
formai, politikai békekötés mellett sem dése, a szabadságra törekvés elnyomása,
nyugvó pontra ez a saját bűne által fel- vagy pedig a felforgató műveletlen elemek
kavart, felzavart világ, addig a XX-ik remuralma- A mai időkre vonatkozólag
század gyermeke nem kezdheti meg gond- eléggé intő példa előttünk az oroszországi
víselésszerü alkotó munkáját, mlg arra az helyzet! A nagy átalakulások menete
egyetlen, az igazi, az erős és biztos fun- mindíg az volt, hogy egyes lángelmék
damentumra nem lép reá, amelyen a valódi hordozták egyéniségükben a kor szabaditó
egyensúlynak, a nagy gyönyörüséges össz- eszméit; szólottak és szavaik visszhangra

. hangnak feltétele és biztosítéka, az élet- találtak milliók szivében s fellépésük után
nek tiszta igazsága épül fel. megkezdődött az uj irányelveknek meg-

Egymásnak rovására irányuló, szük- felelő szervezkedés. Ha az evangéliom
látókörü, önző érdekek s az ezzel kapcso-l szellemének általános hatása következté-
latban levő kapzsiság és hatalmi' vágy I ben nem tud kialakulni és uralomra jutni
készítették a vilag számára ezt a vér- az a társadalmi irány, mely az egyensulyt,
fürdőt, amit az ujjászületés fürdőjévé a békét az emberjogok egyetemes igaz-
csak Istennek hatalma és kegyelme változ- sága alapján biztosítja, úgy erős meg-
tathat. Ha ugyanis egy uj szellemi hata-I gyöződésern szerint az isteni gondviselés
lom, az isteni világ sszhang igazságának a maga idejében ismét fog támasztani
ereje nem lép fel evilág hatalmasai val I olyan erős egyéniségeket, akik nem pusz-
szemben. akkor a megkötendö béke me- I tán egyes kisebb körök és osztályok egy-
gint csak olyan tikkasztó szélcsend lesz, mással szemben álló érdekeire, önzés ére
mely után bizonyos idő mulva ujból ismét I és hatalmi terjeszkedésére néznek, hanem
csak kítör majd a rettentő vihar. Azt sem. arra az egy nagy igaz mértékkel osztó
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ha a: igazságra; amelyben kiki az életnek tiszta
fe/!yver az f'gyes nemzetek között bizonyos igazságát önmagára vonatkozóan feltalál-
időre ki is kénvszentí a békét, egy maga- Ihatja. .
sabb isteni igazságnak a lelkekbe való I A nagy idők eme nagy emberének a
átplántálódása nélkül az osztály és érdek- ~maga lényegében olyan egyéníségnek,
ellentétek az egyes államok belső határain: olyan jellemnek kell lenni, mint aminő
belül tombolnak tovább és a hatalmi erő-\ Luther volt. A nagy átalakulás a háboru
viszonyok szerlnt igen könnyen benső után akár általános hatás, akár egyes ki-
bomlásra, nemzeti öngyilkosságra vezet- i választottak fellépése utján megy végbe,
hetnek. Mig egyik párt, egyik osztály, Inem állhat elő másképen, mínt annak a
egyik ember a másik pártnak, másik szellemnek a gyümölcse gyanánt, amellyel
osztálynak, másik embernek a rovására a nagy reformátor az új kornak a meg-
akar előnyökhöz jutni és boldogulni, addig teremtője lett. Az uj korszakok alkotó
béke és rend, nyugalom ezen a földön I ereje lényegében mindíg ugyanaz!
nem lesz. Uj igazságot kell lehozni az Luther valósággal korának élő lelki-
égből erre az ember gyarlóságai, tévedései. ismerete volt. Mindazt mi hazugság, mínd-
és bűnei miatt meggyötrött földre, hogy azt mi önámítás és világcsalás, mindazt
abban mindenki megtaláJja a maga igaz- mí zsarnokság és makacs erőszak, Luther
ságát, azt az igazságot, amit a teremtő, lelke nem bírta el. Fájt néki a milliók
fenntartó és a világot céljához vezérlő I szenvedése és lelki rabsága, sirt az em-
örök Isten állapított meg örök időkre. bernek nagy betegsége miatt. s ezek a

A nagy kérdés csak az, hogy miképen könnyek lehozták lelkébe. Isten megsegítő,
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Dr. Luther Márton és Cranach Lukács.
(Részlet a Cranac'h Lukács által_festett weimari oltárképről.)



szabadító jkegyelmének az .érzetét s benne' hetlenjIundamentumot, Jézus tiszta evan-
az Ige Ezerint folytatott életet. Hol van gélíumát kell .élete alapjául elfogadnia, ha
ma az egyetemes emberi lelkiismeret a nem akarja, hogy ujabb _közeli veszedel-
vértengerért, a milliók nyomoráért, az meket zúditson magára. A· társadalmi
emberiség tavaszának és nyarának eltüné- igazságot kell megtalálnia és megvalósi-
séért !? Nem aludt a háboru alatt sem; tanía a nagy háboru utáni nemzedéknek,
sok sok sziv keserűségében, fájdalmában Az' egyén erkölcsi becsének, [ellemének,
élt az, csak annak az "egy"-Jlek, a válasz- munkásságának kell az értékmérővé, a
tottnak, a nagynak megtestesülésében nem boldogulás szabályozójává lenni. Ehhez
mert még nyiltan. határozottan fellépni, pedig a benső ember, az erkölcsi egyéni-
rnert félt, hogy nem tudja még túldörögni ség növekedésére van szükség, amit Isten
mindenütt az ágyuk félelmetes torkának kegyelme végez el bennünk egyedül a
rettenetes bömbölését s így attól tartott, hit által.
hogy árt a nemzet jogos érdekeinek ott, Luther szelleme, iránya van hivatva az
ahol fellép. Nem akart tehát árulójává lenní új idők rendjének a szervezésére annyiban
egynek, amidőn az elvakultak miatt még is, amennyíben az nem a romboló forra-
mindegyíknek nem használhat. De az dalom, erőszak utján igyekszik érvénye-
emberiségnek ez a lelkiismerete örökké sülni, hanem a régiből megtartja azt, a mi.
néma nem maradhat. A kellő időben meg jó, áldásos, a viszásságokat kíküböszölí és
fog az hatalmas hangon szólalní majd a nevelés, a lélekre való hatás-utján teremt
annak ajakán, a ki a világ nagy szenve- új állapotokat és viszi a társadalmat az
desének méhében fogantatott, hogy neme- igazi haladás utján. Egyik főfeladata e
sebb és szebb utakon haladjon az ember téren a háboru után az· lesz, hogy az
a végső cél felé. embereket arra nevelje. vajjon míként

Luthernek másik nevezetes jellemvonása lehet önérdekeink okos szolgálatá-
az volt, hogy csak egy hatalmat ismert el val embertársaink érdekeinek szol-
maga fölött: az Isten igéjében foglalt gálatat teljes összhangzásba hozni, más-
tiszta igazságot; aki ezt elfogadta, azzal szóval megvalósitant a nagy parancsolatot:
együtt haladt; de aki ezt lábbal tiporta, ~,Szeresd felebarátodat mint tenmagadat."
.azzal mint igaz hős bátran szembeszállt; A nagy reformátor szellemének kell
D0m nézett arra sem, ha így a Világ ősz' feltámadni, uralomra jutni, hogy a háboru.
szes hatalmasságai is szembe kerülnek utáni társadalmi élet megtalálja a maga
'Vele. A nagy földrendülés után a jelen és tiszta igazságát s abban a szebb, békésebb

övö emberének is ezt az igaz megrendít- [övöt, H. L.
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Ott áll a költő, tartja a lapot,
Amit ,a sajtó néki átadott,
És" szól sugárzó ihlett arculattal,
Harsogva zendül ajkán: "esküszünk!"
S a nép utána zengi áhitattal,
Amit a lapról zeng feléje a dal. ..
S száll ég felé, hogy "rabok nem leszünk 1"

Dicső nap!... Elmult. Hetven -éve már,
E szép tavaszra méz se' jött a' nyár.
A babilóni fogság hetven évét
Remélve, küzdve búsan éltük át,
Köd fojtogatta e hon árva' népét, >

Nem érheté el szabadsága révét,
Köszöntve ott a szebb kor hajnalát ...

A régi eskü.
Beh hosszu éj volt! ... En nem alhatom ...
Hajnal dereng be már az ablakon.
A lelkem mélyén halvány rózsafénnyel
Valami régi emlék révedez.
Oh üdvözöltem egykor szent reménnyel,
De amit ígért, azt nem értem én el. ..
A márciusi boldog nagy nap ez !

v.

Légy üdvöz újla drága szent öröm!
Tőled ragyog fel szürke zárt köröm 1
Multadba látok, áthatott varázsa,
Szárnyát kibontja üdvözlő dalom,
Valóra válik lelkem álmodása.
Szabadságodnak hangzik riadása ...
Zengj, zengj csak újra úgy mint akkoron.
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Jer mos t te költő - hi a régi dal! ...
Hallod, hogyan zúg a világ-vihar ? !
Szilaj haragvó vágyad lázas álma -
Még ez se' látott ilyen zivatart.
Halld.t újra harsog, dörg a hadi lárma,
Nézd, néped újra nagy csatákra száll ma,
Lásd győzve küzdni a vitéz magyart. ~

Te láttad azt a~muszka haderőt,
Mikor ránk tört ;hetven év előtt,
De büszke daccal szóJt dalod feléje!
Ha kevesebb is lesz a mi hadunk,
Jöhet a muszka, kiállunk eléje,
Hisz rólunk zeng a hősi hir zenéje,
Hogy,.hála Isten, magyarok vagyunk ! *)

Kelj fel sírodból. nézz: északra, lásd
A porba omlott gőgös óriást!... ,
Nézd, hogy' vonaglik dúló forradalma l. , ,
Letünt a zsarnok cári hatalom.
Még nincsen út ki, még nagy a zavar ma,
De új világnak készül társadalma, ' ,
Jer, hősi költő! - Megidéz dalom, '

'Kápráztat-é a hajnal fénye' bent?
Vagy csodaárny ? . .. A költő megjelent.
Mint ég viharic messzíről ha dördül,
Morajlik tompán hangja én felém.
Zeng, zeng a szó, fán nem innét a földrül
Álomszerün a magas' égi körbül -
Tán nem is ébren, mégis hallom én :

"Láttam a harcot, láttam a magyart,
Kiálta bátran a világvihart,
Küzdött vitézül méltón hős nevéhez,
Magyar vagy népem, meg van őserőd,
De hol az 'eskü, ami akkor éghez

. "r Petöfi k ölterc énye 3Z orosz betöréskor: "Ht a próba,
•• ntósó nagy próba! .• , .Az én költeményem versalakjában
Iehetetle n volt re1tfi büszke mondás át EZCTU1Ezer a idézni:

Es ha volnánk kevesebben,
Mint azok:
Hala Isten, minket hj í'gy
A világ. hogy mag arok!

Szállt fel a magyarok nagy Istenéhez,
Amit fogadtunk hetven év előttl ?

Megesküvénk s im' szent emléke él,
De érte omlik-é a drága vér ?. ..
Hős nemzetünk a történet lapjára
Felírta újra megbámuJt nevét,
De amért [küzdőtt, századok csatája,
Ma nincs harcában boldog ideálja,
Ahogy éreztük e napon hevét."

A szellemárnynak arca elborult . ..
A feleletre hívsz fel, drága multl ?
Óh van szavam a fájó vádra nékem,
A régi eskü lesz a felelet,
6h ezt az esküt meg nem szegte népem,
Vérével ahová felírta régen,
Onnan szól hozzá, annak híve lett.

Nagyobb az, amiért ma onta vért,
Kűzd, hogy 1egy en, most harcol l éte ér t,
Küzd ŐS honáért, hogy övé maradjon,
Hogy szét ne ossza kapzsi idegen,
Hogy rabló nép itt földet ne tapadjon,
Hogy ez az ország szerte ne szakadjon,
Amint kimondták tervben hidegen.

Aztán - majd jő a végső számadást
Majd akkor lesz nagy, uj föltámadás;
A béke asztalához ha leültünk,
Majd ott kiáltjuk el, hogy "esküszünk!"
Egyakarattal hogy ha egybegyűltünk,
A megváltásban majd ha részesültünk,
Akkor mi többé rabok nem leszünk!

Szóltam merészen. Egyszer hlrtelsn
A hetven éves nagy mult megjelen.
A kőltő szava harsog. Ottan állok,
Boldogan [hallom, mint rivalg a nép .
A messzetitkú nagy jövőbe szállok ...
Valami égi szent jóslatra várok" .
A felhő árad .. .' Halkan sír az' ég.

Csengei Gusstsv,

Képek magyarhoni evang.eqyhazunk szenvedésé-
, nek történetéból. .

A mult evi "Luther Naptár"-ban meg- való ragaszkodásban, hová is íordulhatnánk,
ígértük, hogya magyarhoni evang. egy- ha nem a multba, melynek küzdelmeiben
házunk történetéből vett képek sorozatát és szenvedéseiben a legnagyobb hősiesség
folytatni fogjuk. Igéretünkröl nem feledkez- erényei tündökölnek elénk és azt mutatják,
tünk meg. - De ha hiveínket, önmagunkat hogyahivőnek még életénél is drágább
erősíteni akarjuk a hitben, az egyházunkhoz I az evangéli omo
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A 'bilincs és:vérpad kora. egyházfira., midőn ez az evangélikus temp-
lomot előtte megnyitni nem akarta. Az

lrtö hadjárat a protestánsok ellen. előretörő hivek ugyan erre a püspök
A reformáció útja hazánkban kezdettől fog- testv:~ré!,. ~ános ítélömestert .agyonlötték,

va tövises volt; a vallásszabadságot biztosító a ~uspokot - azonban Ke~mann. D~.niel
törvények is csak súlyos küzdelmek árán lelke~z ~e~.ment~tt~. - Szech~nYl Gyorgy
juthattak be a törvénykönyvbe. Sok J?yőn püspök-színtén katonas,aggal dolgo-
haszon azonban nem lett belőle. Az or- zott ?opronmegyeben s magában Sopron-
szággyü1és elismerte az evangélikus vallás ban .IS .eHog-:~lta az eyangehkus?k teI!lp-
jogát, a király szentesitette is a törvényt, ~?m81tJ Iskola:ct, a lelkeszeket p~Qlg. sza~-
de nem volt, aki azt végrehajtsa. I. Lipót I uzte. , D~ ~z~rt Sopronb~n. az ígehirdetés
uralkodása (J 657-:!. 705) alatt pedig' ma- e gyasz?~ Idoben se~ n~mult .. e.~, Eggen-
gyarhoni evangélikus egyházunk valóság- berg JYlarza. her~e&"no kieszközölte, .hogy
gal "a -Golgothára jutott Főurak és püs- ~dvafl papja hazaban az udvaron ~~te?-
pökök valóságos irtóhadjáratot indítottak tJs.ztelete~ tarthatott. Az udyar. erkélyén
a protestánsok ellen. Az utolsó protestáns meg ma IS, :neg van ~z a: szosz,ek,. a,mely-
Rákóczynak, II. Györgynek özvegye, ről.a, de~ek Lang Matyas nehez Időkben
Báthory Zsófia fiával, 1. Rákóczy Ferenc- az Igét hIrdette.. ,., r ••

cel együtt a római katholikus vallásra tér E~ csa~ ~gy .~ehany ~ oss~evont adat
és kegyetlenül üldözi a protestánsokat. abbol az ~,rtohad~aratbol, ab~ol a sok ,v~-
Eszterházy Pál, "ki hercegi rangot kapott, szedelemboi, amI~ .~ pro.testansokra ZUdl:
lovaskatonákkal teríttet birtokain. A hite- t?,tta,k, am:lyek k?zul legjobban a pozsonyi
hagyott II. Nádasdy Ferenc negyvenezer I torv~n~sze~, ~ nápolyi gályarabság es~az
jobbágyát kér-yszeriti erőszakos úton a I eperjesi meszarlas emelkednek kl.
a ,f?mai k~tholikus, vallás:a, és 200 evan-I Lelkészeluk a pozsonyi törvényszék előtt.
gehkus gyulekezetet sernmlsít meg: Ekkor
pusztult el Sopronmegyében több virágzó Ma már rninderi elfogulatlan magyar
evang. gyülekezet, mint Baboton, Szerit- ember tudja, hogy a magyar nemzeti sza-
rníklóson, Nagy-Czenken, Lozson, Szillban, badság ügye és a protestánsok sorsa tel-
Ivánban, Csapodon, Bogyoszlón, Ujkéren, [esen összeforrott. A római katholikus
Felső-Szoporon stb. Nyitra- és Trencsén- vallásu Zrinyi Miklós, a koszorus kö1tőés
megyének evangélikussága szintén meg-nagy államférfiu is azt vallotta, hogy "a

, érezte lI. Nádasdy Ferenc kegyetlen hatal- protestánsok vallásszabadsága és az ország
mát. Ezterházy Pállal és Draskovich Mík- szabadsága egy, alapon sarkallik." Es
lóssal egyetértve katonasággal elfoglaltatta valóban amidőn a magyar nemzetet va-
a beczkói (Trencsén-megye) evangélikus lósággal meg akarták semmisíteni, ugyau-.
templomot és lelkészlakot,' honnét Pildrik akkor- első sorban is. a protestánsokra és '
István lelkéezt elüzték. Pilárik könyvtárát vallásukra mondták ki a halálos Itéletet,
bibliájával együtt Nádasdy Ferenc várának Ismeretes eme kerszak rossz szellemének,
udvarán elégettette. Evvel kapcsolatban Kollonícs Lipótnak mondása : "Magyaror-
egy jellemző elbeszélés maradt fenn a régi szágot rabszolgává, azután koldussá/végre
időből. E szerint az égő bíbliából :a szél katholíkussá teszem."
egy lapot kiragadott s azt Nádasdy ölébe lA. magyárok első sorban ontották vérü-
sodorta, aki sápadtan olvasta eszavakat; ket a török elleni harcokban,.a szentgott-
llMegszárad a íü, a világ lehull; de a mi hárdi (Vas-rn.) csata után megkötött
Istenünk beszéde mindörökké megmarad". 1664-iki vasvári békébe mégis olyan pon-
(Ezsaias- 40, 8,) Udvari bolondja gúnyolódva tok at vettek be, melyek egyenesen II
-mondta néki: "Majd a gróf úr lelkét is magyarok vereségét jelentették. A hazafias
eképen pörkölik a más vílágon " elkeseredés erre tudvalevőleg a Wesse-
Wittnyédy egyik leveléből tudjuk. hogya lényi-féle szövetkezésre vezetett, melynek
biblia égetés tény.vrnert ahban Nádasdyt vezetői róm. katholikusok voltak ugyan,
bíbllasütögetőnek nevezi. mégis a protestánsok üldözésére használ-

Turolukán (Nyítra-megye) maga Bársony ták azt fel ürügyül, Szelepcsényi György,
György nagyváradi püspök -lött rá 'lz esztergomi érsek, akit épen magát)ebetett
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volna az összeesküvésben való részvétel hassák a lelkészeket első sorban is az
miatt vád alá helyezni, bizonyára azért, áttérésre, s ha ez ne-m sikerül, úgy a
hogy' az udvarnál magát kedvessé tegye hivatalaikról való lemondásra, vagy a
s a kellemetlenségek elől megszabaduljon, külföldre való kivándorlásra. Az első izben
azt ajánlotta a királynak, hogy az össze- - sajnos - egy áttért a római katholikus

II - esküvés ben résztvevők ellen Pozsonyban vallásra; Suhajda Mályás volt a neve, kit
.egy rendkívüli törvényszéket állítson fel. társai Judásnak neveztek. Többen' aláirták
1ö73-ban és lö74-ben Szelepcsényi a az önkéntes számkivetésre, illetve a hi-
törvényszék elé protestáns lelkészeket vatalaik elhagyására kötelező reverzálist,
idézett, akiket az u. n. Vitnyédi féle ha-l a másodízben megjelentek között azonban
misított levelek alapján a király elleni I akadt 92 rettenthetetlen férfiu, akik hivat-
összeesküvés szervezésével vádoltak, ami- koztak arra, hogya törvény alapján nekik
hez~ még egy másik koholt levél alapján joguk van lelkészi állásukat megtartani és
.azt ia vádat füzték, hogy az evang. papok semmiféle térítvényt aláírni hajlandók nem
a budai basának 50.000 forintot igértek voltak. Szószólójuk Séllyei Istvan pápai
arra az esetre, ha mínél több római katho- református lelkész és superintendens volt,
.likus papot elfognak a törökök. Az első aki Kollonics fenyegető kérdésére: "Miért
Izben 32 evangélikus és 1 református tagadjátok meg az aláirást ?- így felelt:
lelkész, a másodikesetben pedig 284 evan- "Mert bennünket semmiféle bizonyíték által
.géllkus és 52 reformálus lelkész és tanító meg nem győztek; elitéltek ugyan, az igaz,
jelent meg a rendkívüli törvényszék előtt. de arra nem vagyunk kötelesek, hogy az
A védők oly világosan és Kézzelfoghatóan ellenünk jogtalanul és méltatlanul hozott
kimutatták a lelkészek ártatlanságát, hogy itélethez helyeslesünkkel hozzájáruljunk.
az ideiglenes törvényszék bírái közül Kü.önben is az aláirással csak arra töre-
Forgách Ádám és Zichy István felállottak kesznek, hogy mí egynehányan eladjuk
és a vádlottak ártatlansága mellett tettek vallásunknakés országunknak szabadságát,
olzonyságot. A lelkiismeretnek eme birói melyet a mí eleink sok vérük hullásával
megnyilatkozása azonban nem használt, szeréztek és elviselhetlen iga alá vessük
a törvényszék a vádlottakra kimondotta a mind eklézsíáínkat, mind orsz águnkat.
fej-jószág- és becsületvesztést. Ezt azonban Isten mentsen, hogy ami igaz és tiszta
csak ijesztésül mondották ki, hogy rábír- vallásunkat aláirásunkkal megsemmisítsük

e hazában, hogy azt gyülöltté tegyük ellen-
ségeink előtt és okot szolgáltassunk nekik
vallásunk megvetésérc és ócsárlására. ~ Az
itéletet is bátor szivvel, keresztyén lélek-
kel fogadták. Ekkor is Séllyeisz6lott:
h Mi ártatlanok voltunk, most is azok
vagyunk; de azért békességgel kell tűrnünk,
mert meg van írva: "háboruságot szenve-
dünk, de abban el nem hagyatunk, meg-
aláztatunk, de el nem veszünk." - Midőn
minden fenyegetés és hitegetés, csalogatás
hiába való volt, a halálbüntetést a hitval-
lókra vonatkozóan börtönbüntetésre vál-
toztatták, ami az embertelen kinzások
között rettentöbbjvolt még a teljes ki vég-
zésnél is.

••

i

Séllyel Istvan

Hitvallóink ta börtönökben és: a nápolyi
gályákon.

A hitvalló lelkészek szetosztval,a be-
rencsi, komáromi, lipótvári, kapuvári,
eberhardi és sárvári börtönökben szenved-
tek. Vérfagyasztó az a kegyetlenség, a
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kínzáscknak, gyötréseknek az a kieszelése I dotta: "Van még Isten az égben, ki az
és alkalmazása, amelyek e földi poklokban I erőszakkal elnyomottak ügyét meg fogja
napi. renden voltak. A sok szomor.t és itélni. Ö benne van a mi bizodalmunk". -
botrányos eset közül e gyászos idők jel- Midőn nagy nehezen rettenetes szenve-
lemzésére csak néhányat közlünk. - dések között felmásztak a meredek hegyen
Séllyei Istvánt három református lelkész- levő várba, ott piszkos, dohos földalatti
társával és Lányi György korponaí evan- börtönbe zárták őket. Még a várparancsnok

-' ' 'is megsokalta a szerencsétlen
emberek szenvedéseit s Kol-
lonics püspöknek, a foglyok
főfelügyelőjének levelet irt és
kerte, hogyenyhítsen sorsu-
kon, kétszerezze meg a pró-
funtot, mert különben elpusz-
tulnak A szivtelen Kollonics
röviden válaszolt: "Ne aggódj
ezeknek halála miatt, elég nagy
a t erenest határ, ott eltérnek".
- Még egy év mulva is csalo-
gatták a térirvény aláírására.
SélJyei igy válaszolt: "A zt
gondoljátok, gyermekek va-
gyunk ? Mi kimondánk hatá-
rozott akaratunkat és akármit
csináltok velünk, abban meg
is maradunk" -- A kornáromí
várba zárt lelkészek szenve-
desének elviseléséhez szinte
már emberfeletti erőkelJett;
többen meg is tántorodtak,
hárman azonban a legretten-
tőbb kinok között is hívek ma-
radtak. Ezek az állhatatos
szenvedök voltak: Zsédenyi
István dörgicsel evangélikus,
Bugány Miklós sajógömöri
evangélikus és Köpeczy A.
Balázs református lelkészek
Ezeket majdLipótvárra (Nyitra.
m.) vitték, egy Kellio Miklós
nevü jezsuita volt a rablel-
készek kinzója. Itt a többi
kegyetlenségek között egy
izben Illés Gergely malom-
sokí (Győr-m.) evang. lelkészt
kegyetlenül megkinozták, vé-
resre verték, mert nem térdelt
le. midőn Kellió az oltári szent-
séget körülhordozta. Ugyanitt

történt, hogy egyszer egy asszonya súlyos
munkát végző kiébeztetett vértanuknak
szánalomból 'egy darab kenyeret adott.
Amint ezt Kellió éles szeme észrevette, az
asszonyt megverette és kalodába tétette.
Az eberhardi (Pozsorry-m.) rabokat több-
ször Szelepcsényi érsek is felkereste; midőn

A protestáns hitvallók Kolonics előtt. - Rajzolta Réthy Lajos.

gélíkus tanárral együtt vasraverve Berencsre
(Nyitra-m.) hajtották. Séllyei testére ::1

hegyesszegü bilincs mély sebeket vágott.
Midőn felügyelőjük megkérdezte a foglyo-
kat: "kiben van bízodalmatok, hogy inkább
a vasakat akarjátok viselni, mintsem meg-
adjátokmagatokat?" - Séllyei azt mon-

.,



minden rábeszélése hijába való volt, maga szintén meghaltak, úgy hogy Nápolyba
ütlegelte a lelkészeket. Különös kedve agyoncsigáz va már csak 30-an érkeztek
telt abban, hogy vendégei előtt megszé- meg. Ezeket fejenként 50 aranyért eladták
gyenítse a hitvallókat. A várkastélyban evező rabszolgáknak, kik a gályapadokhoz
rendezett ·lakomák alkalmával felrendelte láncolva, ütlegelés közben a súlyos e vezö
az Úr hű szolgáit, hogy az inasokkal lapátot emelve tettek tovább bizonyságot
együtt szolgálják ki őt és vendégeit s ez az Úr drága evangéliomához való hűségük-
alkalommal vendégei gyönyörködtetésére ről. Egyes kegyes lelkek ugyan igyekeztek
szid ta, korholta, sértő szavakkal illette, sőt segíteni. a szerencsétlenek sorsán; ezek
még meg is köpdöste őket. - A sok em- között különösen Weltz György és Fülöp
-bertelen kinzás közül még csak egyet testvéreknek' és Zaffius Miklósnak, a ve-
említüuk meg. A sárvári várban 7 rablel- lencei mémet kereskedő telep protestáns
készt 7 hétig megkötözve fekvő helyzetben 1elkészének a neve emelendő ki. A kisza-
bilincsekbe zártak. Hárman közülök nem baditásukra irányuló törekvések azonban
bírták ki a rettenetes szenvedést. . Ezek mindaddig sikerre nem vezettek, mig a
belepusztultak, I a többi azonban a kinok hollandi hajóhad tengernagy ja, Ruyfer
között is hű maradt. Mihály Adorjan ki nem jelentette a spa-

Midőn Kollonics látta, hogy célt nem ér, nyol alkirály előtt, hogy csak azzal a fel-
a hős lelkü, szilárd [ellemü. lelkipásztorok- tétellel megy a franciák elleni harcában
kal, a leggonoszabbat gondolta ki ellenük: segítségére, ha az ártatlanul megkinzott
elvitette őket a nápolyi gályákra, hogy magyar lelkészeket a gályarabságból ki-
ott mint evező rabszolgák kínlódjanak- szabadítja. - A lelkészek ügyét azonnal
Gemanner György százados parancsnok- vizsgálat alá vették s az eredmény a ki-
sága mellett durva katonák bántalma- szabadítás lett. A szabadulást 26-an érték
zásaí közben vitték a híjhűség 41 áldo- meg négyen ugyanis - közöttük Borhidai
zatát a szenvedések legborzalmasabb MiklÓs szentandrási lelkész is - a kinzá-
próbatüzére. A szomoru út történetéből sok és nélkülözések következtében elhaltak.
a rövidség kedvéért csak az agg Illés Zsoltáréneklés közben mentek át . a rab-
Gergely malomsoki evangélikus lelkész ságnak gályájáról a szabadság hajójára .
gyászos esetét közöljük. Egyik szen- /1576 február ll-én. Ruyter admirális test-
vedő társa Masznicius Tóbiás Illaval véri öleléssel fogadta a majdnem ruhát-
evang. lelkész a megrázó történetet így lan rongyos, összeasszott, valósággal
irja le: .Ehség és szomjuság, .nemkülön- félig halott lelkészeket s így szólt hozzájuk:
ben veréstől elgyötörtetve; nem bírt az
öreg előre menni. Egy Peskulus nevü
városka mellett a gyöngeség miatt el-
ájult. Rimánkodtunk a katonáknak, hogy
hagyják őt a városban. - "Nem - ugy-
mond a százados -- nekem az élőkkel
be kell számolnom. " S azért a szegény ag-
gastyánt szamárra ültette, támogatására
egy- egy ,,,rabot" rendelt melléje mindkét
oldalról, .á katonák pedig az állatot és.
rajta Illést is hátulról ütötték, amig üthet-
ték, vagyis mig a szerencsétlen lelki pásztor
egy útszéli bokorba le nem hanyatlott;
a ')Ol kiadta lelkét 1675 április 29-ikén.
A katonák' azután (leszedték a halottnak
ruháit s eltulajdonították, a százados pedig
hangos szóval kijelentette, hogy immár a
félholtak temessék el az ő halottaikat."

Utközben harma. elmenekültek, ketten
meghaltak, hatan betegség miatt Chietiben ' Össze láncolt evang. és református lelkipásztor.
elmaradtak, akik közül négyen csakhamar, (Egykoru •kép.)

•
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.Sok győzelmet arattam életemben ellen- Az eperjesi vértanuk.
ségeim fölött, de ez az én legfényesebb
diadalom, amellyel Krisztusnak ártatlan Rettenetes volt mindaz, ami a.börtönök-
szolgáit az elviselhetlen terhek alól kisza- ben és a gályákon történt, de míndezek-
baditortam." üdvözlő beszédében hivátko- nél még Irtózatosabb. ami Eperjesen ment
zott arra is, hogy evangélikusok és re for- végbe. - .
mátusok közösen szenvedtek, ami intsen Lipótnak rémuralma nem maradhatott a
a testvéries türelemre, szeretetre és közös magyar szív, a magyar elkeseredés meg-
vállvetett munkára. • mozdulása nélkül. Az ifju Thököly Imre. kés-

Kolonics a sárvárvi és kapuvári börtö- márki gróf bontotta ki a szabadság zászlaját.
nökben szenvedő 20 lelkészt is Nápolyba' Sikereinek hatása alatt egybe is gyült az
akarta vítetní. de ezek csak Buccarí-ig I 1681-iki soproni országgyülés, mely az artí-

•

A vértanukat megszánó asszonyt kalodába teszik. - (Egykoru k ép.)

jutottak s ott sinylődtek tovább a börtön- 'kulárís helyekről szóló törvényben már
ben. Ezek közül a borzalmas kinzások 'csak .kegyelern morzsák at adott a protes-
következtében lO-en áttértek, három [tánsoknak. Midőn azonban Thököly sze-
meghalt, kettő pedig már előbb kíszabadult.rrencsecsillaga lehanyatlott. ismét megkez-
öten pedig végig szenvedték a kinokat, dődött a \ érboszu munkája, aminek íöesz-
míg végre ll. György szász választófeje- közlője, végrehajtója a kegyetlen Karaffa
delem közbenjárására ezeket is kiszabadí- 'Antal tábornek volt. A kiszemelt áldoza-
tották 167ti május havában. A kiszabadult tok ismét a protestánsok voltak. Nagy
lelkészek Svájcban barátságos, szeretettel összeesküvésről, forradalomról tett a ki-
teljes fogadtatására találtak, mig az 1681- 'rálynak jelentést s meg- is kapta az enge-
iki soproni országgyülés megengedte nékik délyt az eperjesi törvényszék felállitására
a hazatérést. . 11687 február havában.
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Az eperjesi evangélikusok az elvett I Az első áldozatok Zimmermann Zsigmond)

templomaik és iskoláik helyett újaknak lKeczer András, Rauscher Gáspár és Ba-
építésére gyüjtést indítottak, amit Karaffa ranyai Ferenc voltak. Már a vallatás ok
annak a hamis' vádnak az alapjául hasz-Ialatt is rettenetesen gyötörték őket a
nált fel, hogy e pénzgyüjtés csak ürügy, kinzó szerszámokkal, mídőn pedig a kívég-
a tulajdonképeni cél a lázadók támogatása. zésre' került a sor, először a jobb kezüket
Miután Pázmány Péter hálóját az evang. vágták le s csak azután vették a fejüket.
főnemesek re, majd Szelepcsényi az evan- Ezeken kívül még a kinzásoknak legret-
gélikus lelkészi s tanitói karra vetette ki, tenetesebb nemeit alkalmazták, amit azon-
most Karaffa az evangélikus köznemes- ban itt már nem részletezünk. Kívülök
ség, tekintélyes városi polgárság megtö- \még később huszat végeztek ki, akik
rését tüzte ki célul. Ismét hamis vádak közül Keczer Gábornak, Sárosy Mártonnak s

A sárvári várban 7 hétig bilincsekbe zártan. - (Egykoru kép.)

alapján ítélt a törvényszék, mely teljesen \1 Radvánszky Györgynek a neveit. említjük.
Karaffa önkényétől függött. A vádat egy- Az 1687-iki országgyülés rendei felkér-
részről egy Tábori Érzsóknak nevezett ték a királyt az eperjesi mészárlás beszün-
(valódi nevén: Ujhelyi Erzsébet) kalandos tetésére, ami meg is történt. Karaffát azon-
és erkölcstelen életü markotányosné elbe- ban a király mégis az aranygyapjas rend- .
széléseire, másrészről pedig az ugyancsak del tüntette ki, de azért elvette méltó
vádlottként szereplő Weber Frigyes hamis büntetését: az eperjesi vértanuk' rémké-
.vallomásaira alapították, aki pusztán azért pei nem hagytak néki nyugtotj ezek a
vallott terhelő en és tért át a római ka- véres látomás ok az őrületbe kergették.
tholikus vallásra, mert ezen a réven azt "Debrecen, Eperjes! - kiáltotta folyto-
remélte, hogy ő maga kiszabadul és Pe- nosan és leborult az ágya elé és Zímmer-
ritzhoff jezsuita igérgetéseiszerint gaz- mannak szavaival így könyörgött: "Uraim,
dag és előkelő ember lesz belőle. kegyelemért esdeklek!"
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A vértanuk a nápolyi kikötőben. -_(Egykoru kép.)

A porkoláb ütlegeli a rab lelkészeket.
(Egykoru kép.)

Illés Gergely malomsoki evang. lelkész kinszen-
vedéseiből. - (Réthy Lajos rajza.)
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A késmárki vértanuk. I Midőn azonban I[. Rákóczy Ferenc szabad-
A magyar szabadság és az evangélikus ságharca is gyászosan végződött és Heisz-

vallás ügyének összetartozását, közös sorsát ter táborszemagy bsvonult Késmárkra. a
mutatja a késmárki vértanuk szomoru törté- boszú müve most is elsősorban az evan-
nete is. Késmárk lakosságának nyelve né- gélikusok ellen irá nyult: Az első d )log
met, szíve azonban mindig magyar volt. Thö-. volt, hogy a város evangélikus vezető
köly Imre városa a magyar szabadság emb areít, élükön Kray Jakab biróval, bör-
ügyének védő vára volt. Midőn IL Rákóczy tönbe vetették, az evangélikusok ternplo-

. Ferenc kibontotta a magyar szabadság mait elvették és az evangélikus lelkésze-
lobogóját, Késmárk örömmel nyitotta még ket és' tanítókat kényszerítették lakás-uk-
előtte kapuit, Rákóczy szabadságharcát nak a róm. katholikusok részére való át-
támogatta s magát a szécsényi ország- adására. A legborzalmasabb és legkegyet-
gyűlésen Kray Jakab által képviseltette. len ebb cselekedet azonban Késmárk városa

il

Az eperjesi vértanuk emléke.
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Kray Jakab.
és evangélikus gyülekezete három vezető ISzomoru időkről, gyászos eseményekről
emberének: Kray Jakab városbirónak, volt szó, de mídön. a kegyeletes emléke-
Topperzer Sebestyén és Ldnyi Marton zés fénye a mult homályából lelkünk elé
tanácsnoknak a kivégzése volt. A haza- vetíti a fekete időknek véres képeit, a
szeretetnek és az evangélikus valláshoz mi lelkünkben ennek hatása alatt csak
való hűségnek a vértanui voltak. A reánk fehér virágok nyílhatnak : az evangéliom
maradt történelmi adatok bizonyítják, hogy drága kincsének megbecsülése, a hüség
épen evangélikus voltuk szerepelt döntő vallásunkhoz, az élő hit és ennek gyű-
ok gyanánt a haditörvényszék halálos mölcse: a teljes, a tiszta, az igazi krisztusi
itéletének meghozatalánál. Kegyeletünk az 1 szeretet! -
ö nevüket is egyházunk martírjai sorába H. L.
veszi fe! és megilletődött tisztelettel áldoz
a többiévei együtt *e~:ll:küknek. I

Ruyter i\dorjim

A. zenész.
(Svéd néprege).

Közli: Fenyves Ede.

Vége a mulatságnak. A zenész hóna alá saságra. Mig vonója járt. pergett, forgott,
csapja hegedűjét s elhagyja a termet, hol tombolt minden épkéz-láb ember, sőt ugy s
majdnem egész éjjel huzta a talp alá valót. tetszett, míntha még a -Ielketlen butorok
Vigan. csaknem szilajul járta a táncot ifju Is lábra keltek volna a pompás zene pat-
és öreg egyformán. . togó ütemeire.

Büszkén, szinte öntelt elbizakodottság- - Azt hiszem, - szólt a zenész magá- .••
gal gondol a zenész a fényes kedvü tár- I ban - ilyen zenészük, mint én, alig volt
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valapa is a mulatozóknak. Nem minden lyám a nagy világ utvesztőjébe csábított.
bokorban terem hozzárn hasonló legény, Anyám talán még most is siránkozik utá-
ernber legyen a talpán, ki velem versenyre nam s nem tudja megérteni, mily szándék
keljéri Az én zeném müvészet és nem űzött el engem mellőle. Egy életcél, egy
kontár mesterség. vágy vitt, ragadott magával, hogy szük e

-: De nem egy könnyen jutottam idáig, otthonomon túl ember legyen belőlem.
- füzte tovább gondolatait. Ha vissza- "Vágyaimnak sólyom-szárnya támadt
gondolok gyermekéveimre, míkor szülőim S odahagytam ős lakom s anyámat.
parancsára. teheneket és juhokat őriztem si Kínok égtek a szülőkebelben,
egy rozoga ládikára hurokat huztam és Hogy bucsumnak csókját ráleheltem;
azokat cincogtattam, mert igazi hegedüre I S kínja lángi el nem aluvának
nem tehetteni -szert, úgy most méltán fog Jéggyöngyétől szeme harmatának."
el a büszkeség, hogy mégis mennyire vit- Megilletődve, el ágyúttan révedez a pa-
tem. tak vizébe, midőn lelkén átsuhan a mult

- És ha a nyáj eltévedt, vagy tilosba emléke. Majd hirtelen egy levelet szakit
bitangolt, volt mit hallanom ; apám, anyám le a lehajló ágról a azt a vizbe hajít ja :
korholtak, leszidtak, semmirevalónak ne- - Igy szakadtam el az otthontói én is,
veztek, kiből sohsem válik valamire való így sodort tovább az élet hullámzása. De
ember. No de mégis lettem valami. Művész lett belőlem mégis valami. Vajjon tudja-e
a tehénpásztorból! ' . anyám, hogy én vagyok messze vidéken

A zenészt utja egy erdőn vezette keresz- a Ieghlresebb zenész, kít felkeresnek, hivo-
tül. A völgyben egy kis patak medre ka- gatnak s jó pénzzel fizetnek a mulatni
nyarodott jobbra, balra. Egyegy szikla- vágyó emberek
tömb, feltorlódott kavicsréteg. alacsony Megint tovább siet s a mint ujra egy
vízesés, összefonódott gyökérbozót szün- átjáróhoz érkezik, megáll. A hid alatt hab-
telen eltérítette a kis patakot az egyenes zik, locsog, csaung és morajlík a _most é

irányból. Az ösvény ellenben, melyen a sebesen hömpölygő viztömeg -.Zugását a
zenész haladt, lehetőleg betartotta az egye- hegyoldal még visszhanggal is fokozza. A
nes irányt s így a kigyózó vizmedert itt ki . figyelmesen hallgatja, ugy vélí, .hogy
is, amott is egyegy Iatörzs, vagy deszka- szinte harmóniaban olvad össze orgona,"
padlóból összerótt hidacska szelte áto fuvola, hárfa, duda és nagybőgő hangja.

Mulattatta a zen észt az, hogy az ily át- Szóval egy egész sajátságos zenekar. Kar-
[áróknál a kís patakkal ujra és ujra talál- mestere a csodás természet ereje, mely
kozott s neki szinte bizalmas utitársává annyi bübájjal ruházza' fel lsten szép
lett. Viztükre mintha mosolyogna, locso- világát.
gása mintha beszélgetésre hivná őt, vala- - Nini! - kiált fel az elámuló zenész,
hányszor medre felett megállott. - milyen zenéje van e harsogó vizesés-

Még alig szürkül a hajnal. Fent az ég nek, egész akordok, csodás hangok, külö-
magasán már a reggel rózsapírja ragyog, I nös dallamok. De mégis csak más az én
lent a patak ezüst fodraí csillognak, a I zeném. Hurjaimon összefolynak édes, 01-
torlódó hullámok mélabus csobogása halk vadó, kéjes és elbájoló hangok, szivet,
zenével tölti be a még alvó erdőnek ho- lelket elragadó meleg érzések. Milyen
mályos boltozatát. messze van ettől, amit itt hallok.

A zenész épen megint egy hidon állott Bármennyire sza 'Jadkoznék is, a vizesés
meg; karfájára támaszkodva néz az alatta változatos dallama mégis fogva tartja, el-
folydogáló patakba seképen tünődözik bűvöli, alig tud szabadulni. Felpattanva
magában : daccai és haraggal kiált a vízesésre : _

- Eletem folyása is olyan, mint e pa- - No hát csak dalolj, csak muzsikál]
tak; mennyi akadály állott az én utamban szegény kontár, szedd össze jól magadat,
is: mint sziklafal állt velem szemben az I tudd meg, hogy e környék legjobb zenesze
apám akarata, anyám szeljd intelmei gátat hallgat most tégedet! De már rnost tovább
vontak önfejüségem ·elé és én mindíg más kell mennem, majd a legközelebbi fordu""..J
utra hajoltam, mígnem végre hátat fordí- lónál szives és készséges hallgatód leszek.
tottam a szülői otthonnak s kanyargó pá- Indulna már, de altató, mámoros han-
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gok döngicsélése kötik le képzeletét, mínt- mintha valami mély barlangból kongana
ha csakugyan tiszta zenéjü hurokon fut- egy velőtrázó hang:
tatná valaki finom ujjait. - Vigyázz, óvakodjá', ne káromold

- Itt van ni! maga a vizitündér pen- és ne kisebbítsd oktalan Iennhéjázásoddal
geti hárfáját, - szól a mélybe tekíntve, a vizitündért!. _~
- látom is, amint a kis vizi manók és E riasztó hangra fölocsudik kábultságá-
koboidok lejteni kezdik tündéri táncukat. ból, összeszedi magát s gondolatai vissza-

Nem sokáig tart e káprázat. Ujra tovább térnek a valóság. határai közé. .
ballag. Busongó képzelete eléje rajzolja - Nevetséges, - szólt magában, csak
el szülői házat. Az alat: is csergedezett nem vesz le lábamról ez az ostoba babona,

•. egy kis patak. Vajjon olyan-é, mint akkor nem rémíti el a gyenge lelkeket a megri-
volt ? És a [ó anya aggódik-e még mín- asztó dajkamese. Hol a tündérek világa,
díg fiáért? Nem nyomor és nélkülözés-e a hol van azoknak hatalma? Sehol és sehol.
sorsa, mióta magára maradt? Bizony ideje Körülnéz és valóban nem lát semmi
volna már egyszer haza nézni s egy időre különöset, de mégis Iázlk attól a tudattól,
nyugtot hagyni hegedünek, nyirettyünek. hogya patakkal még találkoznia 1;:ell.

Igy töprengett magában, míkor megint Azután megint csak hallja a tündér kor-
a patak partjához ér. Csendes zümmögese I holó szavát, úgy érzi, hogy teste egészen
egészen ellentéte előbbi hangos morajlá- megbénult s egy sötét kéz nyul fel a
sának. A zenész most szead, gúnyos mo- mélységből, mely őt huzza, huzza letelé
sollyal köszöntí a lágy hangon muzsíkáló az alvilág kárhozatos örvényébe.
patakot: Önmaga előtt szégyenli magát gyenge-

- Ugy látszik, most szelidebb bangon sége, gyávasága míatt. Szeretne visszafor-
ingerkedel velem, te alvilági makacs ve- dulní, nem mer. Oldalt sem illanhat el, a
télytárs, hát csak duruzsol], rajtam ugyan patak így is, úgy is utját állja Nincs me-
nem fogsz ki, vagyok még olyan fickó, ki nekves. Körülfogta, bekerítette, foglyul

"! túl teszék rajtad, ha vonómat végig íek- ejtette a patak, melyet eleinte ked ves
tetern a négy huron. utitárs gyanánt köszöntőtt.

Es elfojtott kacagással bucsuzik a pa- Félelmében futásnak ered és rohan, a
taktól. mint lábai bírják, azt hiszi így majd meg-

A táj képe megváltozík. Oldalt sötét I előzi a patakot, a tündért és észrevétlenül
sziklafal I?er_ed. a ma~a?ba, sz~nte. félel-I tovább .loholhat. ESlevesz~t~en fut, nyar-
metes Ielnézní ra. AszIklak barazdas ha- gal majdnem a megszakadásig.
sadékaí, az össze- vissza fonódott gyökerek, "
kidomborodó sziklafejek mesebeli kigyó- * ,«

kat, békákat, sárkányokat rajzolnak a falra. Előtte az utolsó átjáró, készül átszökní
Túlnan az őserdő. sötét árnyéka borul a rajta. De hirtelen futásában egy épületbe
szük vőlgyszakadékra. A kép olyan meg- ütközik, egy elhagyott pusztuló malom
döbbentő, mintha ez volna a pokol kapuja. áll előtte. A lapátos nagy kerék mozdulat-
Meghökkent emberünk szemei előtt káp- lanul függ a malomágy felett, a zsilipek,
rázat táncol. Látja a boszorkányok és Lu- a zúgók korhadozóban, az épület bomla-
cifer minden pereputtyát, kik rája vigyo- dozó falain a kőrózsa és mohos dud . a
rognak, nyelvüket öltögetik, seprüvel, sze-., vert tanyát, a gátak bedüledezve, szabad-
méttel, szigonnyal ugrándoznak orra előtt. 1 folyást engednek a békanyálas, piszkos

Nincs máskép; ez az elátkozott lelkek isz apnak.
tanyája, őt várják, őt fogadják most. Bor- Nyugalma visszatér, ahogy észre veszi
zalom! Látja a kénköves tüzön párolgó az épületet, széthulló maradványát egy-
üstöket, hallja a nehéz láncok csörömpö- kori emberi lakásnak.
lését, mikkel kőtözik az uj jövevények - Itt már csak találkozom valami élŐ
elkárhozott testét, lelkét. lélekkel, - szólt magában - s most már

Lélekzete is eláll a megdöbbenéstől, I minden bajtól megmenekedtem .
. keble összeszorul, hideg borzongás fut Mikor a padlóhidat átlépi, már elmúlott
végig egész testén, ugy látja, hogya fák minden borzongása és dúlt lelkiállapota
ágai is fenyegető leg suhintanak feléje. És I lehiggadt, fejcsóválva csodálkozik azon
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hogy a nevetséges látomány annyira meg- hangszeréből ; süvít, kacag, dübörög a
. riasztotta. A vidámság derüje Ü.! arcára, velőkig ható, vért Ielforraló., táncra per-
amikor a félredült malomajtó megnyílik ditő nóta.
s eléjp- topp an egy fiatal leányka. Közön- - Ez aztán a zene, szül most a lány s
séges parasztleány, viselete is olyan. Fe- körben .perdül, fordul, ·lába is alig éri a
jén gyapjukendő, derekán füzőcske és földet, kezeit széttárja, viganója, köténye
rövid szoknya, lábai mezitelenek.. fodrozódík, suhog, hosszu hajfonata bom-

Egyenesen a zenész felé tart és minden ladózik suszik utána a maga támasztotta
elfogódás nélkül szól : forgószélben és kéjes kacajjal kiséri az

- Ha egyet huznál bácsíkám, én szive- ördögi zenét ....
sen [árnám. Azután amily hirtelen jött, oly hirtelen

- Szolgálatodra kicsikém, szólt a ze- el is tünik a leányzó. A zenész észre' se
nész vidáman, szivesen huzok egyet ne- vette, hogy már csak egymagának huzza..
ked is; szép lány kérését sohasem tagad- Ugy elmerült muzsikájában s a bűbájos
tam meg, ha egyet lejteni kivánt. zene hallgatásában, hogy becsukja szemeit

Leült egy .mohos kőre s kezébe vette s a körülötte levő világ mitsem érdekli.
szerszámát s elkezdi játszani az ábrándos, Mire fölébred az igézetes félálomból,
méla andalgót, szokott bevezetését minden fáradtságot érez, letenne a hegedűt, de az
táncnak. állához tapadt, eldobna: a vonót, de az

A leány tánchoz készül, néhány mozdu- ujjaihoz nőtt selvarázsolt· keze huzza,
latot tesz jobbra, balra, de a tánclépés huzza megállás nélkül. Homlokán a bor-
nem vág össze 'a zene ütemévei. zalom verítéke gyöngyözik, egés-z testében

- Miféle nóta ez? - kerdi a leány remeg, felállna, de lábai is mintha gyöké-
megállva, - erre nem lehet táncolni, hol ret vertek volna.
vetted a furcsa dallamot bácsikám? - Mi lesz ennek vége? - sóhajtoz

A zenész nótát változtat, gyorsabb me- szánalmas állapotában, - vajjon itélet-
netben, élénken játsza a bokázót. napjáig itt kell-e ülnöm és szakadatlanul

Tágra nyilt szemeivel néz a leány a [átszanom ? Nincs valami ellenszer, valami
zenészre, de nem mozdul helyéből, habozva talizmán, mely e varázslatot elűzné rólam?
áll és szól durcás hangon: Hegedüje azonban nem némul el, szól

- Hideg, hitvány a te hangszered öre- elragadóan, bódítólag, mintha egy más
gem, ily zagyvalék muzsikára nem tudok világba ringatnák át e hangok a hallgatót.
táncolni. Kínja közepette maga a zenész is ily

Ezen persze, hogy szörnyen megütközött I vallomásra- fakad:
a zenész s minden képességét összeszedve - Ime ez a müvészet, ez a fényes
lendületes, erőteljes, szédületes vad zenébe zene, ki vonórnat huzza, az jobban meg-
fog s majdnem a hurok pattanásáig huzza tanulta, mint én; kontár voltam én teljes
a szila] toborzót, életemben, most tanulom meg, mikép kell

Hatás azonban most sincs, a leány nem a hegedüvel bánni s belőle mesteri kezek-
ugrik táncba. kel mennyei hangokat kicsalni.

Haragosan rívalt rá a zenész: Alig, hogy elhallgat, kétségbeesése ujra
- Ha nem tudok kedvedre játszani, erőt vesz rajta, lankadtságot, kimerülést

keress magadnak más hegedüst, huztam érez karjaiban s egész valóján valami
én már százszor is, más, kényesebb höl- I zsongító, zsibbasztó áram fut végig.
gyeknek is, de mindíg dicséretet és tapsot I - Hát csakugyan a megszakadásig kell
arattam. játszanom ? Nem mulík-e el a kegyetlen

Magában mégis megdöbbenve kérdezi: vizi tündér kötekedése, kísértése, mignem
- Mi ez, mi lelt ma engemet? Még e holtan rogyom össze?

pesztonka kedvére sem tudok ma játszani. Könnyez, sír, zokog borzalmas megpró-
A mint ekép töpreng magában, ugy báltatásában, de a hegedü egyre szól,

érzi, hogy egy idegen kéz fogja meg vagy élesen sikolt, vagy mélyen búg, de
kezecsuklóját· s káprázatos, tüzes ütemben mínden hangjában vele együtt zokog.
vezeti vonóját a hurok felett. Sohsem - Oh, én nyomorult halandó, jobb lett
hallott dallamok szállnak, repülnek fel volna otthon maradnom a szülőí házban
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anyám mellett. Óh, én botor, elkapatott, I Az öreg asszony e szóra megáll, néz a
öntelt ember, mit ér minden siker em és hang felé, görcsös botjár-a támaszkodva'
dicsőségem, ha most ily szomoru módon gondolkodik, ezután szelid s némi szem-
kell elpusztulnom .. '. rehányó hangon mondja:

A reggeli nap már pazarul ontja sugá- - Ugy tudom, te vagy az a messze-
rait, . madárdaltól hangos az erdő s az ő földön hires muzsikus és még itt az erdő
zenéje összevegyül a kis énekesek csicser- mélyén, . éjnek éjszakáján is gyakorlod
gésével, füttyével és turbékolásával. . magadat a zenében; nos, mondd, mi dol-

Épen vasárnap van, ilyenkor egy lélek god van velem nyomorult, szegény öreg-
sem jár az erdőben, az emberek templomba asszonnyal? .
mennek. Felhallatszik a völgyek mélyéből - Anyám, jó anyám! jőjj közelebb, nézz
hozzá is az Isten házába hívó harangszó; rám, könyörülj rajtam, gonosz varázslat
mílyen szive sen menne ő is, ha szabadul- nyűgözött le és tehetetlen vagyok, - kiált
hatna. Itt ül egyedül, jó magával tehetet- ujból a zenész. '
len, bűvös láncok kötözik a sziklakőhöz. Az öreg nő közelebb lép, látja amint

Túl jár már a nap delelőjén és vonója fia a kövön ülve, gépiesen mozgatja a
egyre jár, hegedüje fáradhatatlanul önti vonót ,s a hegedüből a végnélküli nóta
magából a változatos dalokat. A nap le- árad. Allapota szánalmas : arca holthalo-
hanyatlik, beáll az est, de fáradt karjai vány, haja verejtéktől csapzik, nézése egy
nem pihenhetnek meg. fél őrült tekintete, ujjai hegyén piros vére

- Irtóztató! Bizony csak a szörnyü serked, szava sóhajtás és beteges, lázas
halál vált meg ebből a megsemmisítő nyögés: .
igézetből, - szól a zenész keserü mega- - Anyám, már holtra fáradtam, azt
dással, - bizonyára nagyravágyásomnak, hiszem utolsó órám közeledik, talán sza-
elbizakodottságomnak megérdemelt bün- badításomra jöttél, vagy hogy meakönnyítsd
hödése ez. Óh jaj nekem, jaj nekem ... haláltusámban végső perceimet. Óh mondd

Egy imbolygó alak bontakozik ki most kérlek [ó anyám meg tudsz-e nekem bo~
az esti homályból s lassu mozgással köze- csátani, hogy hálátlan fiad magadra ha-
ledik feléje. Kidülledt, üveges szemeivel gyott szegénységedben, öregségedben ?
úgy látja, hegy egy öreg anyóka ez. Melle . liheg, szemei könnyben áznak
Alakja . meggörnyedt, arcán régi búnak esdőleg tekint anyjára s bünbánóan várj~
vonásai, szemeiben a multnak bágyadt sulyos vétkének oldozását ...
sugára, fürtein a gondok dere fehéredik. - Megbocsátok, az örökkévaló Istennek

- Sajátságos, - szól- a zenész meg- neyében, szive~b?l megbocsátok fiam,
hökkenve, - ez alak oly ismerős, ez arc szólt az anya imádságos hangon.
oly hivogató; vonásai szivembe egy régi
képet rajzolnak, láttára feléled, átmeleg-
szik keblem, ifjukori emlékek rajzanak
körülöttem . . . óh lehetséges-e, hogy ez
az én édes anyám volna? .. Es így
megöregedve, összetörve, elgyengülve?

Hangos szóval kiált:
- Anyám, édes jó anyám, kérlek jöjj

ide hozzám, szánakozzál rajtam, én nem
. mozdulhatok innét!

*
E pillanatban az igézet megszünt, . a

varázslat elmult, a zenész kezéből kihull
az elnyütt vonó, földre hull az elnémult
hegedü.
. A lenyügözött felszökik helyéből és
anyjához rohan.

Anya és fiu sokáig, boldogan átölelve
tartják egymást.
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Hálátlanok.

I
Tán tévedett ... Ha nem, még az se baj ..•
Gondoltam és mentem panasztalan;
Csituljon el csak e tüzes vihsr,

I Nem kell segély; eltartom én magam!

Itthon vagyok. De lábam és karom
Nem jött velem ... S ki bánja, hol maradt ?'
Nincs most virág; s azt is kell hallanom ~
Jobb volna nékem lent a föld alatt !

Jártam, feküdtem tél haván, ssrén ; Jobb volna ... mert a csonka hős
Szó nélkül álltam annyi kint, veszélyt. '. Ezt érzitek ma, éhes gazdagok,
S egyszer csak irje özvegy agg anyám: Akik, mig én erűm vesztettem el,
/rigyiitek a pár fillér segélyt. Szemérmetlen mohón arattatok.

Mikor bucsuztam, - mindjárt kezdetén,
~ acélos volt a lábam és karom:
Ezer kezet nyújtottatok felém,
EJláttatok virággal gazdagon.

Fülemben még a meghatott szavak;
Nagy tartozást, mit emlegettetek.
Éleztétek : feledni nem szabad,
Hogy én szenvedni értetek megyek.

teher,

A vak gránát a testet tépi meg;
TI mély sebet lelkembe vsjtetok:
Hálátlanok, de elfelejtitek,

. Hogy Ilyen roncs ti értetek vagyok!
Szalay lVliháJy.

M:képen jubilattunk.
Nem úgy, mint ahogy azt már jó 10 év részére a Deák téri templomban tartattak

óta terveztük. A háboru borzalmai sok s amelyeken mindkét egyház kölcsönösen
más szép tervvel a reformáció 400 éves képvieeltette magát. Az evang. istentiszte-
jubileumának nagyméretü, világraszóló leten Raffay Sándor predikált Máté 17~
ünneplését IS megníusították. Igy a meg- 1-11 alapján. Maga az ünnepély az új
emlékezés csak az egyes országos egyhá- városháza nagytermében folyt le s a ma-
zak szűk keretére s ezekben is főképen a gyar királyi korrnány, élén Wekerle Sán-
gyülekezetekre szorítkozott, de talán épen dor miniszterelnökkel is részt vett rajta,
azért sokkal közvetlenebb hatású és egy- Luther diadalénekének elhangzása után
háziasabb jellegű is volt. dr: -Balthazár Dezső ref. püspök imádkozott

Hazánkban sem volt bizonyára egyetlen I s br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő
egy község sem, ahol protestánsok nagyobb tartotta a megnyitó beszédet. Az ünnepi
számban laknak, hogy-nem tartatott volna beszédet Kapí Béla dunántúli ev. püspök
jubileumi ünnepély s az ünneplés annál mondotta s szinte leirhatatlan lelkesedést
általánosabb es felemelőbb volt, mivel keltett a hallgatóságban. Szilassy Aladár-
velünk együtt református testvéreink is ref. főgondnok a protestáns egyházak
kegyelettel áldoztak dr. Luther Márton és jövendőbeli feladatait ismertette, rnire-
az általa megindított hitújítás emlékének. ismét Balthazár püspök imádkozott s a

A legnagyobb s hazánk mindkét protes- Hymnus elzengéséyel fejezték be a fele-
táns egyházára kiterjedő országos ünne- melő ünnepélyt. Öfelségéhez hódoló, a
pély a reformáció 400.- évfordulóján, szövetséges- és semleges országok protes-
1917 október 31-én Budapesten volt. Az táns egyházaihoz pedig üdvözlő tavirato-
ország minden részéből összesereglett kat intéztek. Este még a Magyar Protestáns.
hivek először az ünnepi istentiszteleteken Irodalmi Társaság is tartott igen látoga-
vettek részt, melyek a reformátusok szá- tott és magasztos lefolyású diszköz-
mára a Cálvin- téri s az evang-élikusok gyűlést
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Evangelíkus'[egyházunk, amely pedig a I püspök hatalmas oltári szent beszéde,
lutheri reformációnak letéteményese, kép- Pröhle Károly theol. akad. tanárnak a
viselője és öre hazánkban, a súlyos visz 0- reformáció jelentőségét méltató előadása,
nyok miatt sajnos nem tarthatott külön a tanító egyesületnek Krug Lajos elnök
ünnepélyt, hanem az 1917. évi egyetemes által előterjesztett ünnepi deklarációja és az
közgyülés keretében rótta le háláját Isten a megható prédikáció volt, melyet Payr
iránt azon lelki kincsekért, melyekkel az Sándor theol. akad, tanár a régi Eggenberg-
Ur dr. Luther Márton hü szolgálata által féle ház udvarán lévő azon szószékről inté-
megajándékozta és gazdagította. Az isten- zett az udvart megtöltö gyülekezethez,
tiszteleten Gyürky Pál esperes végezte az amelyről az ellenreformáció leggyászosabb
oltári szolgálatot és Geduly Henrik· püs- évtizedében, a pozsonyi törvényszék meg-
pök predikált (János jel. 3, 10-11), a alakításától az 1681-i soproni országgyű-
közgyülésen pedig br. Prónay Dezső egyet, lésig az egész országban egyedül hirdette
felügy. méltatta fennkölt szavakban a re- boldog emlékű Lang Mátyás lelkész a
formáció [elentöségét. A kormáuy ezuttal Luther általIsmét az emberiség közkín-

KoUáné a gyermek Luthert magához fogadja. A

Jelenet Wolf József "Luther" c. ünnepi játékából.

is képviseltette magát, úgyszintén képvi-
selve volt a reform. egyház, az osztrák
evang. főegyháztanács és mások.
~ Az egyházkerületi és esperességi köz-
gyűlések is mind méltóságteljes komoly-
sággal emlékeztek meg a nagy egyház- és
világtörténelmi eseményről, a reformáció-
ról, főképen azonban a dunántúli egyház-
kerületi közgyülés Sopronban, melynek
egész lefolyása Istennek a reformáció
áldásáért bemutatott szívbéli hálaáldozat
volt. Legkíemelkedöbb mozzanata Kapi Béla

cséve tett drága evangeliumot. Ennek a
történeti nevezetességű szószéknek a ké-
pét ez alkalommal közöljük is.

Gyülekezeteink vagy október 31-én,
vagy a hozzá legközelebb eső két vasár-
nap egyikén ünnepeltek. Nagyszabásu ün-
nepélyek voltak főképen népes városi
gyülekezeteínkben, így különösen Pozsony-
ban de ép oly lelkesen, bár szükebb kere-
tek között emlékezett meg minden egyes
gyülekezetünk, még a legkisebb szórvány-
helyünk is a nagy nap jelentőségéről. A
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nevezetes alkalomra való tekintettel az Ivagy mínt Sopronban harsonás zenekar
egyházi lapokban közöltük, hogy az ünne- létesítésével is, az istentiszteletek zenei
pélyekről megfelelő emJékképeket szíve- I részének emelésére, a felügyelők pedig
sen közlünk. E felhívásnak megfelelően szép megnyitó beszédekkel emelték az
azonban csak egy helyről Csoruás-ról ünnepi közgyűlések méltóságát, mely köz-
érkezett be a vallasos est alkalmával fel- gyűléseken mindenütt kfsebb-nagyobb al-
díszített oltár k -pe, amit az ottaní hivek kotásokkal is megörökítették a nap emlé-
számára emlékül közlünk. Lelkesen ünne- két és jelentőségét.

Luther a kolostorban.
(Jeleret Wolf József: "Luther" c. ünnepi játékából)

peJtek mindenütt ro-, közép- és népiskoláink , Itt csak azon nagyobb alkalmi gyűjté-
is a tantestületek vezetése mallett s részvé- sekről és alapítványokról emlékezhetünk
telével. Mindenfelől arról értesültünk, hogy Imeg, melyek tudomásunkra jutottak,
a hivek apraja-nagyja tömegesen vett részt melyek azonban az összeseknek csak kis
a feldíszített templomokban tartott isten- töredékét képezik. Igy az egyetemes egy-
tiszteleteken és ünnepélyeken, a lelkészek Iház 157.432 K 85 f-t gyűjtött a Jubileumi
hitteljes erővel hirdették az Igét, a kántor-, Szeretetházalapra, melyhez az ünnepi köz-
tanítók Luther szellem éhez hiven nagy gyűlés a maga részéről 50.000 K-át sza-
súlyt fordítottak sok helyen vegyes karok vázott meg, br. Prónay Dezső pd. 10.000..
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A soproni Eggenberg-féle ház történeti nevezatességű sz ó sz ék e.
(A jubileumi ünnepélyek alkalmával két izben tartottak iti istentiszteletet),

ó·

koronás alapítvánnyal járult. Az egyetemes felügyelő 5000 K-val járult. Dunántúl Sop-
gyámintézet jubileumi alapjára öO,894 Kronban a helyi gyámintézet ev. polgári
Iolyt be. A dunáninneni kerületnél Beniczky leányiskola létesítésére indított gyűjtést
Arpád felügyelő 50.000 K-ás alapítványt eddig 5h,OOO koronát meghaladó ered-
tett. Pozsonyban egy napközi gyermek- ménnyel. Ugyanott aliceummal (főgimn.)
otthon létesítésére 40,000 K- t gyűjtöttek. kapcsolatban tervezett Diákotthon javára
Körmöczbánya diakonissza állomás szerve- alapot létesítettek, melynek összege már
zését határozta el, mihez Schubert Ede a <:5000 Kt meghaladja. A bányai kerület-

/
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ben a budapesti deáktéri magyar gyülekezet legész egyházunkból összegyüjthetné a
szeretetházatlétesített; Szarvas árvagondozó I reformációi jubileum emlékére tett gyüj-
intézményt léptetett életbe, amire néhány hó- téseket és alapítványokat.
nap alatt uegyedmílliót gyüjtött; Orosházán De a pénzbeli adományoknál még érteke-
Luther-templomalapra 31,000 K gyűlt be, Bé- sebbek azon irodalmi termékek, melyek-
késcsabán több ezer koronátadtak árvaházra, kel egyesek a reformációi jubileum alka 1-
Mezőberény 10,000 K-val jubileumi alapot mából szintén gazdagították egyházunkat.
létesített, Zólyomban 16,000 koronát gyűj- S itt első sorban Payr Sándor theol. akad.
töttek orgonára, Budán Hüttl Armin segéd - tanár nagy mű véről kell megemlékeznem.
lelkész ó000 K-át adott árvaházra. A tiszai ki a soproni gyülekezet megbízásából
kerületben Késmárkon Szontagh Géza megírta ezen régi és gazdag multu gyüle-
egy házat adott a gyülekezetnek, Schmidt kezet történetet, mely műnek I. kötetét a
Emil könyvkereskedő pedig 40,000 koro- gyülekezet díszes kiállitásban s nagy

Luther családja körében.
(Jelenet Wolf József: "Luther" c. ünnepi játékából.)

nát gyűjtött. A szepességi "Bethánia" bel- költséggel kiadta a jubileum emlékére.
missziói alapra is tetemes összegek gyül- A Il. kötet kiadása most van soron. A
tek be, igy br. Solymossy Lajos 5001\ K dunántúli 'egyházkerület már évek előtt
adománya. Ungváron Veres Imre felügyelő pályázatot hirdetett jubileumi dolgozatokra.
] 00 db. dunántúli magyar énekes könyvet A történeti pályadíjat Mesterházy Sándor
ajándékozott a gyülekezetnek. Mindezek, nemespátrói lelkész nyerte el a somogyi
mint mondtam, csak egyes az egészből esperesség történetének megírásával ; ün-
kiszakasztott, tudomásomra jutott példák, nepi költernényekért Kutas Kálmán és
de már ezek is eléggé mutatják, hogy Sántha Károly, néples elbeszélésekért
milyen óriási összeg jönne ki, ha valaki Szalay Mihály és Fenyves Ede nyertek
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Luther és Melanchthon felavatják Dévai
Biró Mátyást.

(Jelenet Wolf József: "Luther" c. ünnepi játékábót.)

1
pályadíjat. Több lelkész megírta gyüleke-!
zete történetét, költőink hatalmas énekek-I
ben ünnepeltek a neves évfordulót. Vértesi
Zoltán lelkész II 95 tételt adta ki a temp-
lomajtókra való kifüggesztés végett. Wolf
József losonci lelkész költői alakban
dolgozta fel Luther életét s a szép jelene-!
teket ottani műkedvelők a szinpadon is'
bemutatták. Olvasóink is gyönyörködhet-
nek ezen szép képekben. Maradandó emlé-
ket emelt a Luthertársaság is úgy magá-
nak mint a nagy évforduló nak azzal, hogy
Luther reformátori főmüveíből hat hatal-
mas kötetet adott ki magyar fordításban
s dr. Masznyik Endre tollából közrebocsá-
totta dr. Luther Márton népiesen megírt
életrajzát, valamint egy alkalmi szép köl-
teménygyüjteményt. Itt említem meg, hogy
a pesti magyar gyülekezet emlékérmeket I

készíttetett a 400 éves reformációi jubi
leum emlékére. .1

Végül megemlítem még, hogyadebre·,
ceni egyetem reform. theologiai fakultása
a nagy nap emlékére osztott ki első izben I

doktori kitüntetéseket s egyházunkból br.
Prónay Dezső egyetemes felügyelőt, Kovács
Sándor pozsonyi theol. akad. igazgatót és
Raffay Sándor budapesti lelkészt tüntette
ki a theologiai doktori címmel, míg Hor-

I nyánszki Aladár theol akad tanár a göttín-

I
geni (Németország) egyetem theol. fakul-
tásátél nyerte el ezen tudományosságát

1

, kitüntető cimet.
A külvilág nem igen vett részt ünne-

pünkben. A napilapokat annyira lekötik
la háború ésa politika eseményei: hogy
csak néhányan emlékeztek meg a refor-
máció jelentőségét méltató külön cikkek-
ben a nagy évfordulóról Ujból kítünt,

t hogy milyen nagy szüksegünk volna egy
_ . protestáns szellemű mgy napílapra, mely

I ilyen alkalmakkor irányíthat és befolyá-
solhatná az egész közvéleményt. Bárha ez

.•.

• Acsorv~si templom feldiszitett oltára a refor-
máció négyszázadik évfordulójának

emlékezetére.



az~óhaj is::;megvalósulna az] 5.i; évszázad
hajnalán. ~i

Mert immár beléptünk a reformáció
ötödik évszázadába. A lefolyt ünnepen
mindnyájan újból tudatára ébredtünk an-
nak, hogy mit köszönhetünk a reformá-
ciónak s keblünk büszkén dobogott azon
felemelő tudatban, hogy protestánsok s
dicső ősök unokái, örökösei vagyunk. De
ne legyen lelkesedésünk gyorsan elmúló
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szalmaláng.f Lépjünk be az egyházunknak
tartozó felelőségünk teljes tudatában az
ötödik évszázadba s teljesítsük szerit
Sionunk iránt mindnyájan hűen és lelkiis-
meretesén kötelességünket, hogy egyhá-
zunk dicsősége közremüködésünkkel is
még nagyobb legyen fennállásának új szá-
zadában, mint az eddigiekben volt!

S. Öa

GiBucsuzás.

'Sűrűn pereg alá a könnyünk.
Fájón nyilall belül a seb.
Csak egy rövidke, ,,jaj"-szó hangzott -
S egy fenkölt lénnyel kevesebb.
Egy szent sugár, mely köztünk fénylett,
Szállt tőlünk el az ég felé;
Ki itt békére egyre vágyott,
Most végre ott túl föllelé.

Temetnem kell. .. Ó kinos kényszer:
Szerettem azt, kit temetek -.
Bár födhetném palásttal arcom,
S együtt sirhatnek veletek.
Temetni táj - de tisztem nékem:
Elfolytom hát a kÖ,nnyeket,
De míg beszél az Ur szolgája,
A' szive fáj és megremeg...

." .Ezüstté vált már fejed dísze
Es szinarannyá a szived,
fl. hogy lejebb szállott élted napja,
Ugy lettél egyre szelídebb;
Az örak álom lágyan hullott
Sziuedre élted alkonyán;
Elted napja későn szállt éjbe -
Es mégis nékünk oly kortin.

A homlokod derűs volt mindig,
- lSqy darab fénylő menny nekünk -
SZe1J:edfénye sugárzó csillag,
S a s.zívjóságod mindenünk.
S most távozol e meghitt körből
Jóságos özvegy, hű anya:
Elröppen Véled ím a földről
Lányodnak őr;ző angyala!

Isten Veled! el kell most válnunk!
Szerettünk Téged. .. Eg Veled...
Fájón csuklik az utolsó szóm:
Szerettelele mint gyermeked.
A sok szent est, mit együtt tölténk,
Oda van, oda - - vége már;
Lelked kikéit a porló testből:
Ez itt maradt, - az égbe jár!

... Búcsuzni kell a gyászos' órán,
Búcsuzni kell, '- az óra itt ...
Szeretetűnknek égi fénye
Ragyogja be az álmaid! - -
Töröljük le a könnyeinket,
Szent este van, bealkonyult ...
Egy szép lélek suhant az égbe,
Egy fényes nap az éjbe hullt.

Lelkipásztor.

/'
iZrinyi és a protestánsok.

Emlékezés a háromszázados jubileum alkalmából.

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

A magyar történelem két nagy Zrinyi I itthon és Ausztriában volt sok irigye és
Miklóst ismer. Az egyik a szigetvári hős, ellensége. . ~''t>' t ,~~

a másik pedig ennek dédunokája, a költö. Mátyás király és Bethlen Gábor óta a
Az ifjabb Zrinyi is méltó nagy ősének ne- nemzeti királyságnak méltóbb jelöltje soha
vére. Az egyetlen magyar lángelme, ki a sem volt. Buzgó müvelője és pártfogója a
hös hadvezér, a bölcs államférfiú és ba- tudományoknak és művészeteknek. Udvar-
bérkoszorús költő hármas nagy talento- tartása is fejedelmi. Vallása szerint római
mát egyesíté lelkében. Szellemi nagyságát katholikus, sőt Pázmány Péter gyámfia és
a külföld is elismerte. Egész Euróra csu- tanítványa, de szábadelvüségét, nemes
dálta, tisztelte, szabadítóját látta benne és szívét és politikai bölcseségét azzal is
váratlan korai halálát meggyászolta. Csak bebizonyitá, hogya legtürelmetlenebb kor-



ban mert védelmére kelni a protestánsok-i azonban a fehérhegyi csata után Pázmány
nak. Midőn születésének ~háromszázados csábító szavára már Hl22. áttért. Pedig öt
jubileumát ünnepli most az egész ország, évvel előbb még Thurzóékkal együtt ün-
méltó, hogy mi evangelíkusok is kétsze- nepelte a reformáció százéves jubileumát.
res hálával emlékezzünk meg róla. Mint afféle hitehagyott húsz lelkészt űzött

A reformáció korában a Zrinyiek is el a Muraközből és Bethlen Gábor ellen is
protestánsok voltak, de a fehér hegyi csata harcolt. Lázas betegséggel tért vissza a
után a többi megrémült főurakkal együtt háborúból és Pozsonyban Pázmány primás
elpártoltak. Már a szigetvári hős is pro- palotájában halt meg fiatalon 1626 dec. 28·án.
testáns könyveket vásárolt és terjesztett. Ennek az ifjabb Zrinyi Györg) nek és
Leányai mind evang. főurakhoz mentek Széchy Magdolnának a fia volt hősünk,
férjhez. Evang. hitbuzgalmával különösen Zrinyi Miklos, a költő, aki 1618 tavaszán
Zrinyi Kata válik ki közülök, aki előbb (május l-én) született. Atyja, akit már
Thurzó Ferencnek, később pedig Forgách nyolc éves korában elveszített, II. Ferdi-

nándot és Pázmány Pétert kérte fel gyá-
mokul. Édesanyja is vagy beteg volt, vagy
más okból hagyta őt magára, mert a két
testvér, Miklós és Péter az anyjokat soha
sem említik s helyette ,inkább özvegy

I Batthyány Ferencnét nevezik édesanyj ok-
:nak.
I Takáts Sándor piarista történetíró derí-
tette fel, hogy Zrinyi Miklós nevelésében
mily nagy része volt ennek a buzgó evang.
asszonynak. Batthyáhy Ferencné, családi
nevén Lobkovicz Poppel Éva, teljesen
megmagyarosodott cseh-német bárónő volt

- semellett a kálvinista Batthyányak há-
zában is buzgó lutheránus, korának egyik
legműveltebb, nemes szivű asszonya.

Rokonságban lévén a Zrlnyíekxel, mivel
látta, hogy a két kis árva, Miklós és Pé-

I ter, úgyszólván anyátlan is, Batthyányné
karolta fel őket, első neveltetésükről is ő
gondoskodott. Atyjok halála után nyom-
ban Csáktornyára ment értük és a maga

1 birtokára hozta őket Dobtára. Rakicsánba
I és Szalon akra. A kilenc éves Znínyí Mik-

Ilós első levelét Batthyánynénak irta s a
küldött vásárfiát köszöni meg benne.
Édesanyjának nevezi 'a jó asszonyt, ma-
gát pedig árva fiának. S nevelőanyjuknak
ez a forró szeretete akkor is megmaradt,
mikor a két vidám és tehetséges fiu már
Grácban, Bécsben és Nagyszombatban
tanult. Sokszor küld nekik levelet, aján-
dékot, sőt még ingeket is varrt számukra.

Zrinyi Miklós ennek a művelt, jószivű
és gondos nőnek közelében tanulta meg-
becsülni a protestánsokat. Amit Batthyány-
né a szívébe csepegtetett, azt később
Pázmány és a [ezsulták sem tudták belőle
kíoltaní. Mikor a huszonegy éves ifjú hős
első csatájára indult, akkor is nevelőanyja .
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Zrinyi Miklós, a hős hadvezér és költő.

Imrének volt a hitvese. Őszülte és nevelte
egyházunknak Thurzó Györgyöt, a jeles
nádort. ....

A sziretvári hősnek két fia maradt:
Kristóf és György, akik közül különösen
az utóbbi Zrinyi György 1549 -1U03)
reformálta az egész Mura közt. Buchich
Mihály és Lonchaeus Pál voltak a legbuz-
góbb lelkészei.

Zrinyi Györgynek is két fia volt: Miklós,
aki Nádasdy Ferenc leányát vette felesé-
gül és haláláig (1625) evang. maradt; má-
sik fia ifjabb Zrinyi György {1598-1626)

•.
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aggódott és imádkozott érte. A zalai al- mondá: "Tudjátok meg, uraim, igaz pápista
ispántói kérdezi: igaz-e, hogy az ö ked- ember vagyok, vallásomban való állhata-
ves gyámfia, akinek "próbára való szíve tosságomban is egyi tek sem halad felül.
van", csakugyan próbára indult a török De micsoda dühös oolond ság vinne enge-
ellen. S örömmel veszi a választ: Siz met arra, hogy én példának okáért az én
török fejet hozott haza és négy elevent." Jégrádi evangelíkus vítézeimet és ott való
De azért nem bizakodott el az ifjú hős. presídiárluslmat (örsereg) helyükbőr kíüz-
Az evangeliom szellemében azt is jó any- zem? Bizony, akiket ismerek pápista ka-
[ától tanulta: "Az vitézség nem az földi tonákat, tiz törökre se mernék kimenni
embereknek, hanem az hatalmas Istennek velük. De ha az evangelikusokkal vagyok,
disposítióján áll." azoknak imádsága és sok éneklései kö-

És hányszor tért meg azóta diadalma- zött, valamikor harcra megyek, soha nye-
san a török csatákból. Egész Európa tőle reség nélkül meg nem térek." Szép dicsé-
várta a török járom lerázását. És Ausztria ret ez evang. katonákra ilyen nagy hős
Szentgotthárdra még sem Zrinyit küldte szájából. Zrinyi a hadi vitézség forrását
a török ellen, hanem Montecuccolit, mert is a buzgó imádságban és éneklésben
féltékeny volt reá. És a saját költségén látja katonáink között.
épített Zerinvárát is Ausztria kivánságára 1 És az 1662. évi országgyülésen, ahol
kellett felátdoznia. Ez a keserűség és a már oly elkeseredett volt a hangulat, hogy
csúfos vasvári béke majdhogy a halálba Wittnyédy tanácsára a protestánsok ott
vitte. hagyták a gyűlést, Zrinyi Miklós a tőle

De nemcsak mint hős volt ö nagy, ha- bucsuzó Szepessy Pálnak és a többi evang.
nem mint bölcs államférfiú is. Horvátor- követeknek ezeket az emlékezetes szava-
szág bánja volt és a nádori székre is ő kat mondotta: "Én más valláson vagyok,
lett volna legméltóbb. De Lippay prímás Ide kegyelmetek szabadsága az én szabad-
a szabadelvű és erélyes Zrinyi helyett a ságom, a kegyelmeteken ejtett. sérelem
hitehagyott gyenge Wesselényit válasz- r.ajtam ejtett sérelem Volna bár százezer
tarta meg'. Ekkor írta Klobusíczky Zrinyi- pápista mellett százezer lutheránus és
ről: "Az érseket szidja, felette igen dis- százezer kálvinista vitéze a fejedelemnek:
gustatus, németnek, érseknek, papoknak, ők megmentenek együtt a hazát." .

~ jezsuitáknak nem barátja." . - Andrássy Gyula gróf is megszlvlelni
Abban a türelmetlen korbaí ,mikor még való és abban a korban nagy bölcseségre

főuri asszonyok is a szegény papi csalá- és bátorságra mutató szavakat idéz Zrinyi
dok elüzésével akartak érdemeset szerezní, műveíböl : "A mostani világ - mondja
Zrinyi Miklós volt az egyetlen felvilágo- Zrinyi - amikor szint akar adni a maga
sult római katholikus mágnás, aki a pro- hadakozásának, relígtót obtendál (használ
testánsokat pártfogásába vette. Jellemző ürügyülj. De hun vagyon Krisztus urunk
reá nézve, hogy Wittnyédy Istvánt, a nagy tanításában, hogy fegyverrel kell eretne-
lutheránus soproni prókáto rt választotta ket, törököt a mi hitünkre hoznunk?
titkarának és bizalmas barátjának. Erről Sehol." :
mondotta: "Wittnyédyt jó embernek isme- "A katholikus hitnek az ő geniusza
rem és a jó lelkllsmeretű lutheránust idegen a háboruságtól. Szent Péternek
többre becsülöm, mint a rossz lelkiisme- nem vala szabad a maga oltalmáért sem
retü katholikust. " Zrinyitől való az a má- kardoskodni. A török ellen sem szabad
sik szép és Igaz mondás is: "A protes- azért harcolni, mert vallása más, hanem
tansok- szabadsága és az ország szabad- azért, mert reánk tusakodik."
sága egy alapon sarkallik." És mikor a .De ezt a mostani világ papjai máskép-
soproni evangelikusokon valami igazság- pen értik. Zelusnak neve alatt Iutheránu-
talanságot akartak elkövetni, Zrinyi az sok és kálvinisták ellen deciamálnak.
érdekükben hét levelet irt a királynak, Ezekre hadakoznak éskláltanak gyűlölség-
nádornak és más főuraknak. gel, s ha őtőlük lehetne, tüzzel-vassal.

Az J fi69. évi pozsonyi országgyülésen, Nem isteni zelus ez, hanem lábak alól
mikor a protestánsok üldözésérőt volt szó, felszedett ambició, kivel magok javát s
Zrinyi állott fel a védelmükre ós ezt nem az Isten dicsőségét keresik. Krísztua
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urunk fundációját a testamentumot el-
rontják."

Ime' így itéli el korának türelmetlen-
ségét a római egyháznak legkiválóbb tagja.
Mily toronymagasságban állott Zrinyi kor-
társai, a vakbuzgó Nádasdy Ferenc, Estér-
házy és Erdődy György felett. Es a vak-
buzgó, önző főpapoknak is jól megmondta
az igazat, azért nem kellett nekik. Zrinyi
a csáktornyai vár kíncstárában Luther
Mártonnak és Bora Katalinnak igen díszes
arcképeit még mindig ott őrizte.

Méltán irhatta hősi vitézségéröl is azo-
kat a szép . sorokat:

Nem irom pennával, - Fekete tentával,
De szablyám élivel, - Ellenség vérivel

Az én örök hiremet.

Költészetére a protestantizmus is hatás-
sal volt. Hős költeményében, a Szíget!
Veszedelemben - mint már Toldi Ferenc
kimutatta - ezért kevés aránylag a csu-
dás elem. "Feszületre" című költernénye
pedig igazi szép himnusz Krisztushoz. A
legmélyebb alázat, büntudat és törödelem

.Nagy volt végül Zrinyi, mint költö is.
Csak a~tJ.& szép versét idézem, melyet a
hősi -halálról írt;

'Bere'd ez a kék ég, lia nem fed koporsó,
Öröm, tisztesség Is csak legyen utolsó,
Akár farkas, akár emésszen meg' holló,
Mindenütt feljül ég, a föld leszen alsó.

jut benne kifejezésre minden önérdem és
önigazság nélkül. Tehát nem is igazi ró-
mai katholikus felfogás. Csak egy vers-
szakot idézünk belőle:

Látod, mi érdemünk, mint kövön hangya nyom,
~ok bününk peniglen, mint levél az fákon,
Mínt örvény tengeren és fövény az parton,
Es mennyi madár jftr levegőben szárnyon.,

Zrinyi Miklós halála. -- (Egykoru kép.)
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Zrinyit, ezt a sokoldalú nagy magyar láttam mint egészségeset, mint élőt és
lángelmét a kortársai nem értették meg. holtat. Oh mily kíkutathatlanok a te ité-:
Csak az egy protestáns Wittnyédy ismerte leteid Zebaóth Isten!"
fel és szolgálta őt rajongó önfeláldozással Ez a mí magyar nemzetünknek szomorú
mind halálig. A hű prókátor valamely végzete. A mi bűneinkért, ·a sok belvi-
rendkívüli, szinte emberfölötti hőst látott szályért,'g'Y!!@tlfödésértbünteti Isten a
benne. Főniksznek mondja,,, mely ritka magyar. Ha van egy önzetlen nagy üa.:
madár, amilyen egy seculumban egynél vagy fejedelme a hazának, aki igazán;
több nem szokott lenni, amelyen sokáig -szereti és naggyá, boldoggá tehetné népét,"
fáradt a természet míg megalkotta." az váratlan balesettel hagy el bennünket.

És ily csodás nagy hősnek nem a csa- Gondoljunk csak Rudolf királyfinak is
ták mezején diadalok között, hanem a váratlan gyászos halálára.
kursaneci erdőben egy otromba vadkan' Zrinyi Miklóst születésének háromszá-
agyara által kellett kimulnia! Utolsó utján zados évfordulóján az egész magyarnem-
is két protestáns, az erdélyi Bethlen Mík- zet ünnepli. Mi protestánsok kétszeres
lós és a soproni Wittnyédy István volt hálával mondunk áldást dícsö emlékére.
vele. Mindketten leírják Zrinyi halálát. De legyen áldott haló poraiban Batthyány-
Wittnyédy a családi emlékkönyvébe je': né, a jó nevelőanya is, ki a nagyratermett
gyezte : "A két golyó által megsebesített ifjunak szívét felénk hajlirá. És hálával
vadkant üldözvén, váratlanul és közülünk adózunk Wittnyédynek is, ki Zrínyit
senki által nem láttatva attól halálosan a protestáns jellem iránt tiszteletre
megsebesíttetett és nyomorúságosan meg- indítá.
halt, akit háromnegyed órányi idő alatt Áldás emlékükre l Payr Sándor.

Dr. Baro Frónay Dezsö,
f'
j

•.. "
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Evang. egyház-egyetemünk múlt évi I hez .való ragaszkodása volt nagyobb, de
közgyülésén csakugyan "fájó szívvel" azért már az 1883. egyetemes gyűlésen
vette tudomásul - miután a 4 egyház- hangoztatta, hógy ";a midőn Luther ernlé-
kerület összes egyházi és világi vezér- két ünnepeljük, nem szabad őt szembeál-
férfiai egy szivvel-lélekkel legmélyebb lítani, ellentétbe helyezni a többi retor-
hálájuk, tiszteletük, bizalmuk és ragasz- mátorokkál, vagy' ünneplésével korlátot
kodásuk ismételt kifejezésével igyekeztek vagy válaszfalat emelni 'a 'protestantizmuf':
elhatározása megmásítására, tehát megma- körén belül)' 8 a reformáció mult évi
radásra rábirni - br. Prónay Dezső a kor- [ublleumán i~ hirdette, Iiogy "a re tor-
ral járó fogyatkozására és egészségi álla- mácíó sem hitujítás, sem' hitjavitás, hanem
potaira való hivatkozással történt egyete- hithelyreállitás " és r. sem Luther, sem
mes felügyelői állásáról való' lemondását. Zwingl~,:pem Kálvin, hanem Krísztus.: 8

Soha még egyetemes felügyelőt annyira '-l:!- ;.rp.~~'1'...áH~sunkbannem a hitrendszer a
osztatlan tisztelet és országos tekintély' léiu~e,ges; hanem az' igazi életelvhez való
nem vett körül, mint őt, ezt az .Istentöl ragaszkodás és 'az igaz' élethez vezető
különösen megáldott és tőlünk valósággal uton való járás." 8 "azé ai egyházé a
megirigyelt vezérünket 36 éves egyetemes jövő" - rnondja 1901. megÍlyitójában,-
felügyelősége alatt, a kít theol., főleg egy- " mely mint. társadalmi szervezet az 'em-
házjogi és történeti, nemkülönben filozó- beriség vallásos erkölési' megujulására
fiai tájékozottsága, hatalmas és karakteres irányuló törekvésében a leghatásosabbnak
egyénisége, nagy szónoki tehetsége és fog bizonyulni:" Sőt ezer éves fennállásunk .
vezetésre rátermeftsége tett nemcsak ev. ünnepét.is 189B·-ban "az Isteni gond vise- .
egyházunk első emberévé, hanem országos lés iránt való háládatossággal, keresztyén
súlyú tekintéllyé. . '1 alázatossággal, evang.i-egyszerüséggel és,

Erős hazafias érzésénél csak Luther míndenekiTelett > eg>y~té:mes . felebaráti
reformációjához és evangéliumi szelleme- szerétettel!'·kiván~a'megülni.· ,

.. .~: ,) . 4~



De Prónay ~feliÍgyelői munkásságának 1 zunk mostoha helyzetébő\ épen az e
súlypontja evang .. egyházunk újaubi szer- igazán jogvédő felügyelősége alatt emel-
vezésének körébe esik. S mig még 1885-1kedett ki a belsőleg megerősödött, ~ intéz
ben azt. hirdette, hogy "egyházunk köré- ményekben meggazdagodott és országos
ben a közvélemény nyilvánulásának leg-I szerepében jelentőségre emelkedett egy-
fontosabb, leghivatottabb orgánumai az házzá. De alapos egyházjogi és történeti
egyházker. közgyülések," addig egyházi tudása már 1885-ben mondatta vele, hogy
alkotmányunk alapelveinek a zsinaton I.minden egyháznak külső szervezete, al-
való rendszeres és szabatos megvetése f kotmánya és közigaz g. s kormányzati rend-

szere mindíg szoros
összefüggésben van •.
hitelveivel és vallásos
erkölcsi tanaival s
azoknak mintegy fo-
Iyamánya." A régi
vármegye oszlopos ~
híve itt, az egy-
házkerületek területi
kikerekitésével is a
párttusák elkerülése
céljából erős centra-
lista, mert igy kivánta
ezt az egyház emi-
nens érdeke és köz-
jogi helyzete. E pon-
ton evang. egyház-
egyetemünk történe-
tében az első hely
az övé. A hazánkat
mozgató kereszmék
az ő egyéniségén át _,j

hatoltak be ev. egy-
házunk ba.Egyházunk-
nak ő az élő törté-
nete, ritka emlékező
tehetséggel megáldott
biztos tájékozottságu
króníkása Horvátor-
szágnak egyházi kér-
désekben való auto-
nómiáját (1868. XXX~
t.-c.) ép ugy elismeri,
min t annak a hazai
ev. egyházzal való élő
kapcsolatát (179l.

XXVI. t·c.), vagy. a 4
egyházkerület törté-
-neteit De folytonos
olvasásával élő kon-

taktusban maradt az egyetemes európai esz- •.
me áramlatokkal is. Nemcsak a kiválóbb
theol. és filoz. műveket ismeri, hanem p. o.
az 1898. egyet. gyülésen "az evangelium-
ban lefektetett. igazságok szellemében.' •.
küzd a monizmus, az 1907-ikin a róm. kath.
egyházi javak (sic!) saecularizációja, s az
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Dr. Báró Prónay Dezsö.
óta evang. egyházegyetemünk egységes
szervezetének kiépítésére fektette a'
fősulyt, amelynek mint egyházi alkotmá-
nyunk egyik alapjának a sürün váltakozó
kormányokkal s a vallásfelekezetekkel
szemben épen az ő markáns egyéniségé-
vel különös tekintélyt kölcsönzött. Egyhá-



1908-ikin a pesszimizmus, materializmus
az infailibilitás ellen.

Ideálja "az egyház függetlensége az
állammal szemben," mint amiben "leg·
főbb állami érdeket" is lát. Ez magyarázza
meg az egyházpolit, törvények, a kongrua,
s az 1848. XX. t. c. megvalósítása kérdé-
sében ev. egyházunk tulnyomó többsége-
től eltérő felfogás at. ,.Önkormányzati joga-
inkat sértetlenül fenntartsuk és csorbítat-
lanul származtassuk át a jövőre" és az
1848. XX. t. c. megvalósitására való törek-
vésünknél nemcsak arra legyünk tekintet-
tel, hogy mit nyerünk s mit adnak, de
arra is, hogy hogyan adják? - mondja
1904. évi felügyelői megnyitójaban. De
azért meghajlott az egyház akarata előtt.
mert "tudtával az igazság s a szabadság
ellen sohasem vétett," bár politikáját nem
mindíg tudta alárendelni az egyháznak.
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és I Példa rá az alkotmányválság (1906) idején
elfoglalt álláspontja.

De a tanügy terén is kimagasló egyet.
felügyelőnk volt Prónay. A középiskolai
törvény, az eperjesi [ogakadémia, a Luther-
otthon, az egyet. theol. akadémiák Pozsony-
ban, majd Eperjesen és Sopronban s legújab-
ban az egyetemi vagy autonóm evang. theol.
fakultás is élénken foglalkoztatta nagy
cgyéniségét. sokoldalu tudását és lángoló
egyház és hazaszeretetét. Utóbbi kérdés-
ben az autonóm fakultás felé hajlik.

A, hála és az elismerés őszinte hangján
bucsuzunk mi is tőle ki váló és hüséges
egyházvezéri szolgálataiért. Szerintünk is
"egyetemes felügyelői működése révén
bevonul hazai evang. egyháztörténelmünk
legkiválóbb és legnagyobb alakj ainak
Pantheonjába, U

Dr. Sz/ávik Mátyás.

., Kárasz János kárpótlása.
Elbeszélés a török világból igaz történet alapján .

Irta : Frenyó Lajos.

, Aligha volt valaki Nagyveszverésen, aki I nosan zaklatta leánya miatt, sőt a fog-
az 1647-ik év Pál fordulásának napját oly ságba jutásért egyenesen őt okolta.
nehezen várta volna, mint Karasz János, Kétség és remény között indult el tehát
de nem is ok nélkül, mert ez a nap az ö Czirbusz és Lipták veszverési gazdákkal,
életében is arra volt hivatva, hogy sor- akiket azért vitt magával Kövibe, hogy
sának fordulópont ja legyen. Erre a napra igazát bizonyítsák és Pál fordulásának
tüzte ki ugyanis Tisztelendő Fabrici reggelén meg is érkezett velök oda.
Mihály köví-í lelkész, a görnörí fráternitás Amint a Kövi . felett emelkedő domb
érdemes seniora az ő különös ügyének a tetejére értek s onnan betekinthettek a
tárgyalását és elintézését. - Állott pedig Ialuba, a szél ünnepi harangszónak a hang-
az ő ügye abból, hogy felesége a mult [át hozta feléjök .

.nyáron török fogságba esett, Egerben a Közben. istentiszteletre harangoztak,
mohamedán vallásra tért, amiért ö, bár rneri akkor még az apostolok emléknap-
akarta, nein tudta kiváltani. De más fele- [ait is megünnepeltek a mieink. . Bár elég
séget nem vehetett, mert házassága még idejük volt, mert hiszen Kárász Jánosnak
érvényben volt, míndaddig, mig a tiszte- csak az istentisztelet után kellett megje-
lendő seniorátus azt fel nem bontja. A lennie senior uraimék előtt, ők mégis
tisztelendő sen.orátus pedig nagyon szí- siettek s mire a felálló éneknek vége
goru ilyen dolgokban, hogy minden köny- volt, ők is bent voltak a templomban.
nyelmüségnek elejét vegye. Pedig itt lenne Enekeltek, imádkoztak, meghallgattákFab-
az ideje, hogy Kárász Jánost olyan kö- rící -seníor uram prédikációját, ki arról
telesség alól felmentsék, amelyét a legjobb beszélt, hogyan tért meg Pál apostol a
akarat mellett sem tud teljesíteni De damaskusi uton a Szentlélek indításából,
ideje lenne, hogy feleségétől elválasszák, míg most - úgy mond - sokan vannak
már csak azért is, mivel eleget szenvedett akik evangéliumi hitüket elhagyják, sőt
több mint félév óta anyósától, aki folyto- I akadnak olyanok is, akik keresztyén vol-



feleségétől, aki a mult nyáron fogságba
esett és Egerben török hitre tért. - Az
ügy elintézésére a mai napot tüzte ki,
mivel advent komoly időszakában és
karácsony nagy ünnepének napjaiban ilyen , !

dolgot tárgyalni
nem lehet, - ~z
érdekeltet tanui val
együtt megidézte, ..-
akik meg is jelen-
tek. Felhivta Kd-
rász Jánost, mond-
ja el, mivel tudja
bízonyítanl, hogy
felesége elveszett,

. a nótáriust pedig
felszólította, min-
dent jegyezzen be
pontosan a proto-
kullumba, ami a
tárgyaláson törté-
nik. Ez hozzá is fo-
gott, csak úgy ser=
cegett a lúdtoll a
kezében. -

Kárász János a
felhivásrafelállthe-
lyéről, oda ment
az asztalhoz és így :1.

szólt:
Tisztelendő

itélőszék! Tudom-e
bizonyítani, hogy
feleségemet elvesz-
tettem? Hát hogy
ne tudnám, hiszen
ha meglenne, nem
kerestem volna. 'I'a-.
nuja egész Nagy-
és Kisveszverés,
hogy a .faluból hi-
ányzik, de mivel
az egész falu nem
jöhetett el tanunak,
ime itt van ez a
két tisztes ember
a falunkból, akik

bizonyíthatják,
hogy Málcsik Zsu-
Jánosné eltünt a
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tukat megtagadják és mohamedánokká
lesznek. Senior uram 'itt biztosan Kárász
Jánosnera gondolt, akinek férje erre még
nyugtalanabbul várta, hogy ügye minél
elöbb elintézést nyerj en.

Mikor az isten-
tiszteletnek vége
lett, Kárász J ánosék
elsőknek igyekez-
tek ki a templom-
ból, úgy is közel
voltak a kijárat-
hoz, mert mindjárt
az ajtónál ültek be
-egy üresen álló
padba,

Kint a templom
udvarán megvárták
senlor uramat s
amínt feléjük jött
tisztességtudóan je-
lentkeztek. Senior
uram az iskola tan-
termébe utasította
őket, ahova az asz-
szeszorokkal nem-
sokára ő is utánuk
fog 'menní.

Úgy is lett. Alig-
hogy Kárasz János
és két társa a tan-
teremben helyet
foglalt, jött a szeni-
or, a két asszeszor,
a szeniorátus nótá-
riusa Luther kö-
penyhen, velők egy
fekete magyar ru-
hás, kardos jogtu-
dós nemes ember,
akit a szénior mint
szakértőt felkért.
Az egyházfi hozta
utánuk abibliát,
hogyha esküdni

kell, - arra esküd-
jenek az igazságot
kereső és a tanuk,
- a kalamárist, a
lúdtollat, a paplrost, letette az asztalra és
azután távozott.

Tisztelendő szeníor uram előadta, hogy
Kárász János mult- év András napja táján
nála járt és azt kérte, válasszák őt el

•

Bocskay-emlék Svájcba!l'

zsánna, volt Kárász
faluból. -

- Készek-e kegyelmetek e~t esküvel "
is bizonyítani?

-:- Készek vagyunk felelték ezek.



- Megtett-e kegyelmed, Kárász János, - Kegyelmetekkel volt Kdrdsz János
mindent, hogy feleségét visszaszerezze ? Egerben? kérdezte a tanuktói újra a szé-

- Meg, Tisztelendő itélőszék! Mikor mor.
berzétei emberektől megbízonyosodtam, - Velünk - felelték ezek egyszerre.
hogy feleségem is azok között volt, akiket IMi Gotthard János fuvarosai voltunk és
a martalócok vidékükön foglyokul ejtettek, fegyveres őrizet alatt mentünk a vassal
azonnal íöldesnrunkhoz : nagyságos And- Egerbe, hogy a martalócok meg ne tá-
rássy uramhoz fordultam, de ő röviden madjanak.
végzett velem. Azt mondta, válts am ki - Mit végzett kegyelmed Egerben? Ho-
feleségemet, ha pedig nem tudom kivál- zett-e a kajmakámtól irást, hogy Kárász
taní, vegyek mást, de mint [obbágy, tar- Jánosné törökké lett?
tozom az urira asszonynapszámot is szol- - Nem hoztam, mert a kajmakám ilyet
gáltatni. nem akart adni, hanem azt mondta,

Ugy volt-e tanuk? kérdezte a szénior. hogy ahhoz, aki egyszer igazhitü mohame-

Egyszer csak haza jön a gyerek.

Tulajdon úgy, - felelték ezek. dánná lett, gyaurnak semmi köze, külön-
- Hát még mit tett kegyelmed? ben menjek ahhoz az igazhitü vargához,
- Elmentem jó lelkipásztoromhoz, aki aki feleségemet megvette. -

azt a tanácsot adta nekem, menjek falu- 1 Próbálta-e kegyelmed az asszonyt visz-
beli fuvarosokkal, majd ha ezek rozsnyói szaváltani ?
kereskedőktől vasat fognak szállítani a - Próbáltam, elmentem hozzá ezzel a
töröknek Egerbe s tudjam meg, mi van két [ó emberrel, de a tatárfejü azt mondta,
az asszonnyal, mert hogy az egri kajma- hogy nem adja vissza, mert aki egyszer
kámtói nem jött írás az ónodi kapitányhoz Allah hive lett, annak nem szabad ismét
arról, hogy Kdrdsz Jánosné is ott van gyaurrá lenni. Ugy sem ment könnyen
fogságban s mennyit kivánnak érte vált- a dolog, mert az asszony csak akkor tért
ságdíjul, a többiekről pedig jött. Igy men- át, mikor azzal fenyegette meg, hogy ha
tem el ezzel a két hitelt érdemlő ember- azt meg nem teszi, eladja messze Stam-
rel Egerbe. bulba, ha pedig áttér, feleségévé teszi,
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és itt maradhat hazájában. A szereneset- dán vallásra, akkor házassága még inkább
len asszony nem tudta, hogy áttérésével érvényes lesz, mint most. Én az elválasz-
a kiváltást lehetetlenné teszi - tás ellen vagyok.

~ Látta-e kegyelmed a feleségét? Senior uram most felhivta a jogtudót,
- Nem láttam. Hiába kértem azt a mondja el ő is a véleményét.

bőrszabdalót, engedje meg, hogy legalább Ez pedig így szólt ;
néhány szót válthassák az asszonnyal. Azt - Kárász János házasságát fel kell
mondta, hogy tisztátalan szemmel azt bontani, mert a házastársak együttélése
többé látni nem szabad. Igy van az én lehetetlen, a házasság célja pedig ez. Hogy
dolgom, tiszteletreméltó itélőszék, kegyes- lehessen Karasz János Málcsik Zsuzsán-
kedjenek az-én- szerencsétlen állapotomon nával egy test, ha ez más testnek lett a
segíteni és engemet attól az asszonytól felévé. De fel kell bontani azért is, mert "
elválasztani. Málcsik Zsuzsánna maga bontotta fel ak-

- Igazat mond-e Karasz János ebben, kor, mikor meg tagadta hitét s másnak a
amit most elbeszélt? felesége lett, tehát nem méltó arra, hogy

- Tiszta való igazságot - felelték a keresztyén férjnek a felesége legyen.
tanuk. Ezután mind a hármukat meges- Kárász János reménysége újra íeléledt,
kették a bibliára, amivel kíhallgatásuk de most már úgy, hogy nem halt meg,
véget ért. ::- ~"~ - mert a jogtudó véleménye még a túlszí-

Reménykedve sóhajtott fel Kárász Já- gorú asszeszor uramat is meggyőzte. Fab-
nos, amint az esküt elmondta, miközben ríci szénior uram, tehát, mint egyhangú
az izzadság is kigyöngyözött homlokán határozatot diktálta a nótárius tollába. az
- Most következett a dolog második része. ítélőszék szentenciáját:

Senior uram felhivta az asszeszor ura-
o - Kárász János feleségétől Málcsik

kat, mondják el véleményüket a dologrol. Zsuzsánnától elválasztatik s néki megen-
Az egyik ezt mondotta:

_ A dolog világos, egyszerű, Kárász gedjük, hogy még e farsangban, akár ha- .
Jánost el kell választani Málcsik Zsuzsán- [adonnal, akár tisztes, magához illő özvegy- ,
nától, hiszen mindent megtett, hogy az gyel házasságra léphessen.
asszonyt visszanyerje. Hogy nem sikerűlt Szívbeli köszönetet mondott Kárász Jd-
neki, nem tehet róla. nos az itélőszék minden tagjának, hogy

Mikor Kárász János ezt hallotta, szive az ő nehéz dolgát végre elintézték.
hangosan dobogott az örömtől, de öröme Vigan indult két társával az Iskolából
hamar elmult, mikor megszólalt a másik kifelé s amint kiért az utcára így szólt
asszeszor s ezt mondta : hozzájuk:

- Jéz1JS azt tanítja: A mit Isten egybe- - Sokat fáradtam, gyötrődtem míg ezt
szerkesztett, ember el ne válassza, mert elértem, de nem bánom, mert volt anyósom
lesznek ketten egy testté; a házasság mehet .ezentúl már leánya miatt Ibrahim
egész életre szól, azt csak a halál bont- törökhöz veszekedni, én pedig azzal kár-
hatja fel. Hát ha az asszony meg tud pótolom. magam, hogy most anyátlan ár-
szökni és hazajön, visszatér hitére, ki vát fogok elvenni, --- miközben a szelid
tudja, nem kényszerítették-e a mohame- képü Lucsko Marira gondolt.

1-
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A háború.
Mennyi dúlás, mennyi bú van
Ebben a nagy háboruban,
Mennyi ármány,' torz Jelenség,
Mennyi ártó becstelenség!

Híjával a becsületnek
Mit amott túl elkouetnek;
Az bűne az ellentélnek -
De hát akik közlünk élnek:

Hdborunknak szennye, alja,
Öntetet ki lopja, csalja,

S ezt nyugodtan viszi véghez:
Az százszorta nagyobb vétkes.

De ha 'Dan bün, van erény is
Itthon is, a harc terén is:
Hösök önfeláldozása,
Jótékonyság bö áldása.

Eyy évszázad sem nevelhet
Annyi buzgó nemes lelket :
Aki nem el csak magáért)
De áldoz a hon javáért.

Satakidtol megtisztultan
Ami szép a hösi multban ~
Uj életre kelve nö fel
A régen várt szebb jövövel.

A háborút kik túlélik,
Majd öregen elmesetik
Ezt a hőskort, a. csodákat,
Nagy küzdelműnk miket láttat.

S megvalósul, ami hajdan
Már való volt, s annyi bajban
Volt jövőnknek delibdbja:
Édes hazánk szabadsága.

Csengey Gusztáv •

.Török Dani megtérése.
(Elbeszélés.)

Irta: Csite Károly.

Büszke legény lett a kis Török Daníból.] a szövetkezeti takarékba. Büszkén elmond-
mióta a méltóságos Turkendy Zsolt, nyu- hatja, hogy annak a nagy és szép szövet-
galmazott tábornok s földbirtokos parádés kezeti háznak az egyik sarka az övé.
kocsisának is megtette. De leginkább arra - Ejnye, öcsém, hisz te maholnap egész
büszke, hogy a méltóságos úr igen szereti gazdag ember leszel! - csodálkozott az
a szorgalmáért, (no meg egy kicsit a meg- ősz Csiza Gergő. - Biz még megérem,
tévesztő hizelkedéséért is), Dani fiamnak hogy az ilyen magamfajta szegény ördö-
szólítgatja s ami a fő, olyan nagy fizetést göt meg sem látsz többé.
ad neki, hogy tán az egész vármegyében - No, hisz, Gergő bátyámat mindíg
nincs több olyan parádés kocsis, akinek tisztőtem, böcsötem, szerettem, mert jó
olyan szép fizetése lenne, -mint Daninak. szívvel vót irányomba s ezután is csak
Lám. amint összeszámítgatták, a falubeli megtisztölöm, de szó, ami szó, megválo-
másik uraság parádés kocsisának kerek gatom biz én ezután, kinek vásítom kö-
négyszáz koronával kevesebbre rug a szöntésben kalapomat és a számat, -
javadalmazása. düllesztette ki mellét a kurta legényke.

Igaz, hogy a méltóságos úr a többi cse- - Öcsém, én csak annyit mondok, jól
lédeit is jól fizeti. De mégis a béres gazda vigyázz, úgy ne járj te is, mint az egy-
után Dani következik a fizetség dolgában. I szeri ember, akinek amennyivel neheze-
Legfőkép erre igen büszke a kis legény. dett az erszénye, ugyannyival könnyebbült
Első sorban ezzel dicsekszik el mindenki- furtonfurt a feje. Mert hát fej nélkül nem
nek, akivel egy kis beszédre összekerűl. valami sokat ér ám az ember ...

• Aztán következik a többi diesekvése, hogy - Aztom, eső lesz holnap, - tekin ge-
mily rengeteg pénzt szerzett már. Minden tett Dani tudatlan, jámbor ábrázattal körül
esztendőn beröpit vagy két darab. százast . a nyugati égboltozaton.

•
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Daninak volt egy testvéröccse is, a járn - Többször haragosan rátámadt, hogy miért
bor Jancsi, ostoros legényke, 'aki színtén nem megy más urasághoz szolgálatba?
Turkendi uraság kenyerét ette. Jancsi már Neki csak utjában van, csak keserítik
tizenegy éves korában elkerülte a kilenc vele az életét.
évvel idősebb, legény sorban levő bátyját Egyszer aztán csakugyan elment Jancsi
növésben, amiért Daninak sok gunyoló-Ilegény máshová, a haza és a király szol-
dást el kellett tűrni az ingerkedö, csúfo- gálatába. Kíütött a szörnyü j világháboru.
lódó népek részéről. I Két öreg béres maradt csak otthon a nagy

- Dani! megjött már a Jancsi bátyád majorban az asszonynéppel és gyermekek-
az iskolából ?~- kérdezgették tőle gunyo- kel, no meg a büszke kis Daní legény.
lódva. -Hej,Dani!

Bátyja te csak most
ám, majd meg sem kellesz
mondom mí- katonának! -
csodának! ,- kötödtek vele
villogott Dani az asszony
nagy fekete népségek.
szeme az in- -r-r- Nem ám,
dulattól. mert jól tud-

A haragos, já k az urak,
pulykamér- hogy itthon is

ges, nagyfejü kell ember a
legényke te- méltóságos ur
hetetlen ha- gazdaságába,
ragjában öcs- - csapott Da-
csét gyülölte, ni büszkén a
nem volt töb- mellére. - Mi
bé egy jó sza- lenne ebből a
va hozzá. Hát nagy gazda-
még mikor ságból, ha en-
Jancsiból dél- gemet is el-
eeg, sugár ter- vinnének be-
metü legény- lőle?! Tönkre
ke fejlődött, jutna a méltó-
kötődtek vele ságos úr tel-
még csak a jesen ... Tud-
népek. ják az urak,
!- Hej.Daní, hogy mit esi-

rosszul 08Z- nalnak. Jól
toztatok \ a tudják, kire
Jancsibátyád- van nagyobb
dal: fejedet szükség itt-
kivéve min- Siligai Ferenc: "Megjött az apa." hon, mint a
(lenből kis háboruban,
gyerekrészt választottál s a többi rész Imert ha nincs kenyér, a puska sem .ér
mind Jancsinak jutott. semmit.,. "

- Azért mégis különb vagyok nála és Az a tudat, hogy most még nagyobb
kendteknél is. Tudja a méltóságos úr, kit I szükség van rá a gazdaságban, mint elöbb
becsül meg, kít tett meg parádés kocsísá- a háboru előtt, még büszkébbé tette. Ar-
nak, kinek ad jobb kenvenelót ! I valányhajas, vadonatúj pörge kalapjának

- öccse iránti gyülölete, irigysége félrebillent állása s fejének nappal is csíl-
most még inkább növekedett, noha Jancsi lagokat kereső merev tartása és hármonl-
mindenben kedvét kereste, segítségére Ikás csízmájának hetyke kopogása mind
volt a munkájában. azt akarta bebizonyitaní a világnak, hogy



nagyoka, ille tőleg joga van Daninak a" tem a jegyző urral. Azt mondta a jegyző
büszkeségre, mert nincs több oly nélkü- úr, hogy holnap délutánra elkészül az irá-
lözhetetlen ember a világon mint Ő. sokkal.

- No né, de felpeckelt fejjel, ágaskodva Az öreg úr nem tekintett fel az ujság-
.• jön Dani ismét a túlsó floron ! - csóvárta ból, csak a fejével bólintott, hogy érti.

fejét Csiza Gergő a ház előtti padon pi- Dani azonban nem mozdult helyéből, a
pálgatva a kornákkal, sógorokkal, vasárnap düh és elkeseredés, ami még most is forrt
délutáni ídötöltésül, pihenésül. benne, merészebbé tette. Előrukkolt azzal,

-.:. Eridj, kis Kati, kapd fel onnét az amit már hetek óta tervezgetett magában.
árokpartról azt a tégladarabot. Tedd a - Hát izé, még nem is mondtam a
túlsósori gyalogjáró út közepére. Hadd méltóságos úrnak, hogy az a vörös zsidó
figyelmeztesse Danit, hogyha már porból bérlő mennyire hivogat magához.
lettünk s porrá kell lennünk, nem szabad . Dani itt egy kís szünetet tartott. Várt,
a földet annyira utální, hogy rá se tekint- a méltóságos úr arcát leste, hogyan döb-
sen az ember. benik s ijed meg.

A fényes, ma- Az öreg úr azon-
gassarkú, harmo- ban fel sem píl-
nikás csizmák lantott az ujság

hangos kopogás- mellől, elmerülve
sal hozták kicsi olvasott tovább,
gazdájukat. SDani ami a kís legényt
az atyafiak előtt módfelett boszan-
peckesen elhalad- tottá.
va, kalapja felé - Már~három-

~ bökött. szor megfogott a
- Jó napot! - mezőn - folytatta

köszöntött olyan vontatott, de nyo-
hangon, mint aki matékos hangon.
sehogy sem akar - Azt mondta,
köszönni. megduplázza a Ii-

Abban a pílla- zetésemet, ad ru-
n atban megbotlott hapénzt is.
a tégladarab ban s Itt ismét egy I
addig-addig kap- kis szünet követ-
kedott a levegőbe kezett. De hiába.
hangos káromko- A méltóságos úr
dással, mignem az mintha mít ' sem
egyensúlyt meg- hallott volna Dani
tudta tartani, nem beszédéből; az uj-
bukott fel, csak a Kümmerle Pál: "A gyer~ek népfölkelö." ságjába ternetke-
büszke pörge ka- zett.
lap hullott le fejéről s került a harmoni- .... De hát mondtam a zsidónak: nem
kás csizma talpa alá, teljesen összelapított visz rá a lelkem, hogy elhagyjam a mél-
s besározott állapotban. tóságos urat Pedig hát igaz, hogy három-

- Hehehe! Híhihí ! - kacagtak a né- száz koronába kerül most egy pár vala-
pek a túlsó soron. - De megbüntetted mirevaló csizma segy hitvány kalapnak
Dani a büszke kalapodat, amiért nem akart negyven korona az ára. De hát még sem
illendően részt venni a köszöntésben. tehetem, hogy elhagyjam az én jó méltó-

Daní vad haraggal iramodott meg s ságos uramat s éppen most, mikor olyan
törtetett be az urasági kastély ba. borzasztó szükség van a dolgos kézre;

Méltóságos úr a széles verandán pipázga- amikor semmi kíncsért nem kapható egy
~ tottsrnélyen elmerülve olvasott egyujságból. megbizható dolgos ember; amikor. .

-. Méltóságos úr kérem áto ss ággal, - -- Csönd l - szakította félbe egy ha-
állt haptákba a földesura előtt, - beszél- talmas, dörgő 'hang. - Mi bajod van?!
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- Ké-ke-kérem, semmi bajom, - hebe- I tész mellett a kertben. Ugyanazt a fizetést
gett Danl, ijedtében még kisebbre zsugo- adom neked is, mint a Daní bátyádnak,
rod va. hogy családot is alapíthass. És gondom

- Tán koplaltál eddig nálam, avagy lesz arra, hogy halálom után is biztosítva
nem volt tisztességes ruhád, rongyokban -legyen a megélhetésed ...
kellett járnod? ! .r A megtört, csonka hős, könnyes szem-

- Megverne az Isten, ha azt monda- mel, meghatott szívvel-lélekkel állt földes-
nám. Méltóságos úr mindíg jó volt hoz- ura' előtt, köszönetet rebegve, de jóformán
zárn! még el sem kezdhette, mert Dani meg-

- Hát akkor mi az ördögöt komédiázol előzte, de nem köszönettel.
előttem?! Nekem ne hivatkozz se erre a -, Méltóságos úr, kérem átossággal,
zsidóra, se amarra. Hanem ha valami a Jancsi öcsém is ugyanazt a konvenciót
begyedbe furta magát, beszélj őszintén, kapja, amit én?
hogy nem vagy megelégedve a fizetésed- -- Mi a bajod, megint?!
del, többet akarsz. Akkor aztán vagy meg- - Hát... izé... igen is az a bajom,
adom, vagy kidoblak. Megértetted?! méltóságos úr is jól tudhatja, hogy én

- Meg; kérem alázatosan. . mindíg elsőbb voltam; többet is megszol-
. - Nohát akkor ahhoz tartsd magadat. gálok, mint az öcsém, vagy bárki más az

S nehogy attól rettegj; hogy rongyosan-l urodalomban. Mindíg is több volt az én
kell járnod, kapsz a folyó évre külön I konvencióm, mi-it a többieké. .
hatszáz korona ruha pénzt is. Mehetsz! I - Mi a mélységes pokolbeli ördög

Nosza félarasznyit nyúlt, emelkedett Dani .Irigysége szállt beléd, te szerencsétlen!
örömében. Mégis csak érdemes volt elő-I Még a tulajdon testvéredtől is irigyled
hozakodni vere. "Többet kaptam, mínt ' azt, amit te már előbbről élvez el ?! ...
amennyit vártam!" - ujjongott magában. t Most értem még csak, hogy miért dühöng
Három lépcsőt ugrott lefelé a verandaról. i az elvakult emberiség közt az írtó háború? !
A negyediken aztán megcsuszamodott s :Ez az oka: ez a pokolbeli önzés, irigység ...
eltenyerült a földön. [Men], takarodj előlem hálátlan, irigy lélek:

- Vigyázz, vigyázz, bátyám t .. No I keress jobb gazdát, mint én voltam. .
várj, segítek, amennyire lehetséges egy i Mint a halálra itélt rab, állt Dani rémül-
kézzel segíteni! -- hajolt le a kis Daníért ten reszkető megrokkant lábakkal, elfe-
és állítá talpra egy gyűrődött 'ruhájú, héredett ajakkal pár pillanatig, mig nem
csonka karú vitéz. I megindult forró könnyáradatja, mint a

- Nini! Te vagy, öcsém!? Ej, ej, de nyári zápor. Az öreg földesura lábai elé
megnyornorítottak, szegény,' abban az I roskadt megtört testtel, lélekkel.
istenverte háborúban. - üssön, verjen agyon, jóságos méltó-

-. Mi az? Ki az? - hajolt ki s szólt ságos uram, mint a veszett állatot, ,csak
le a verandáról az ősz Turkendí. I ne kergessen el. Hüségesebben szolgálom

- Ejnye, ni; Te vagy, Jancsi fiam!... ezután, mint a házőrző kutya ...
Isten hozott, édes fiam! Gyere ide hozzám, I - Kelj fel, no, ne térdelj előttem, nem
ülj ide: beszélgessünk. Szomorkodva látom: I vagyok bálvány! - hajolt le a nagy, ha-
nagy áldozatot követelt tőled a haza... talmas öreg úr a bűnbánóhoz s fölemelé,
Ne búsulj 'azért, fiam': lesz itt kenyered, mint egy gyermeket, mint a szerető atyai
míg csak élsz. Munkálkodol majd a ker-Lkéz az elesett gyermekét ... _

,.
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A nevelés köréböl.
Ezt a rovatot is állandósítani óhajt juk 1 annyira anyagi kincsek kelJenek, mint

Naptárunkban. Kezdettől fogva ugyanis az inkább szellemi és erkölcsi töke és józan
volt a célunk, hogy a való élet ütőerén belátás. Ennek kívánnak szolgálatába állani
tartsuk a kezünket és arról írjunk, amire 1 a következő sorok. Nem rendszeres neve-
szükség van; arra buzdítsuk olvasóinkat, léstani ismeretek közléséröl, hanem egy-
ami a magyarság megerősödését, egyhá nehány a gyakorlati életbevágó tanács
zunk belső életének felvírágozását szol-I adásáról van itt szó. Reméljük, hogy nép-
gálja. Az életnek eme égető kérdései szerü rovatává lesz ez is a "Luther-
között pedig legfontosabbnak tartjuk a Naptár"-nak.
nevelést. A háború után csak úgy várha-
tunk jobb állapotokat, a sok erkölcsi és

,
* **

A jövő nemzedék. - (Gyermekek qondozása a budapesti gyermekmenhelyen).

anyagi veszteségérts kárpótlást csak úgy
nyerünk, ha .a nevelés útján gondosko-
dunk új jobb nemzedéknek a felserdülé-
séröl.

Édesapák, édes anyák legdrágább kíncse-
tekröl, gyermekeitekről van szó. Ne feled-
jétek, hogy semmiféle befektetés nem
kamatozik olyan jól és áldásosan, mint
amit a szülö gyermekének okos, józan
nevelésébe helyez. Ehhez pedig nem is

A . szülők egyetértésének jelentő-
sége a gyermeknevelésben. Ezt a kér-
dést az első helyre tettük. Nem hiába
és nem véletlenül, mert ezt tekintjük
a sikeres családi nevelés legkényesebb
alapfeltételének. Sokszor a szülök panasz-
kodnak, hogy noha intéssel, tanácsadással,
büntetéssel is mindent elkövetnek gyer-
mekeik helyes irányú fejlődése érdekében,
szeretetüknek, reménységüknek főtárgyai
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még sem olyanok, mint aminőknek a Bzü-I nevelés területe csak a szülői ház és az
lői szív óhajtana. Az első feladat itt a iskola körére szorítkozik. Minden ami a
sikertelenség okainak a keresése, mert gyermeket, serdülő ifjut körülveszí, hatás-
bizony a bajnak a gyökerét kell megta- sal van reá; mert olyan a zsenge lélek,
Iálnunk, hogy az orvosláshoz hozzá lát- mint a puha viasz, melyen a reáesett fa-
hassunk. A dolog tagadhatatlanul nem levél nyoma is meglátszik. Igya gyermek
egyszerű. Az öröklött hailandóságokon és serdülő ifju jövőjéért, fejlődéséért sú-
kívül a külsö hatások, kísértések tagad- lyos felelősség terheli mindazt, aki csak
hatatlanul nagy szerepet játszanak. Mín- vele érintkezik. Meggondolatlan, könnyelmü
dennél fontosabb azonban a családi neve- beszéd, trágár tréfa, illetlen és megbot-
lést intéző szülőknek egymáshoz való ránkoztató cselekedet egész életre meg-
viszonya. Ha nincs meg itt a céltudatos- mételyezheti, megronthatj a, megzavarhatja
ságon alapuló kellő egyetértés, összhang, a fogékony és tájékozatlan lelket. Az ilyen
akkor már baj van. Ha a gyermek észre- könnyelrnüen, felületesen gondolkodó és
veszi, hogy atyja és anyja nem értenek élő emberek nem is tudják, hogy meg-
egyet a vele való bánásmódban, ha az gondolatlanságukkal, esetleges rosszlelkű-
egyik hajlandó megengedni azt, amit a ségükkel minő rombolást-pusztítást, mér-
másik megtilt stb" akkor a serdülő lélek- gezést visznek véghez azon a területen,
ben meginog az annyira nélkü1özhetetlen ahol a jövendő épül. Igya külvilág sok-
feltétlen engedelmességnek alapja: a szü- szor lerontja azt, amit a család és iskola
lői tekintélynek tisztelete. Ahol pedig épít. Sajnos, sokszor még a családban
egyenesen viszálykodás folyik, ott épen sem vigyáznak eléggé arra, hogya gyer-
ne várjunk a gyermeknevelésnél eredményt. mekek rossz hatás alatt ne legyenek. Ne
A szerencsétlen házas élet a szülöttekben feledjük, hogy Jézus a botránkoztatókról
rettenetes módon megboszulja magát. Az mily szigorúan ítélt: (Máté 18,6,)
orvoslást e réven tehát ott kell kezdeni, T . k II larnit ..... d .k
ahol a baj van. -Sok esetben ez nagyon enni. e .va am! a JOv.o 1l.emze e
nehéz, de könnyüvé lesz, ha Jézus evan- m~gmente.s~ ~rd~keb,en. Előbb IS v~ltak
geliumának szellemében igyekeznek a b~Jok az IfJ~sag ,ele.teben, most ped.~g ~
szülők a sikeres nevelésnél nélkülözhetet- habo~u, ront~ hatasaI, rettenetes erko~c~l
len összhangot megteremteni. pusztItas~, visznek veghez a nemz~t v~ra-

A példaadás. A szóbeli 'intés megfelelő gos ~.ertJeben, Nem. ma:.a~hatunk tetle~ek.
példaadás nélkül olyan vessző, mely ön- Tennun~ kell ~~la,r~llt,k.~:tl?nbe~~emzetunk
magunkra csapódik vissza. Ha tehát a s. egyhazu~k jövője sote~, srvar lesz. A
céltudatos gyermekneveléshez fogunk, flgyelm~t. Itt csak a !eglenye~~~~b~ do-
első sorban' is magunkat kell alávetni IOlj':ra~IVJU~fel.. Alapztsl:!nli, liul0n.0~e,,!, ~
annak, hogy a gyermekeink minket nevel- haboTr! utan mznden, kozseqben ztJ,usagt
[ének." Ezt úgy értem, hogy ha más nem egy'esu~etet. A. ..n.?~es s.~orakpz~snak~
tud bennünket jobb életre nevelni, a gyer- egeszseges lelki udulesn~k, onmüvelesnek
mekeinkért megnyilvánuló aggodalom in- ~,helye~ .leg~enek ezek, amelye~ me~.a~-
dítson arra, hogy úgy éljünk, mint a minő Ja~ az IfJU lelekn~k az ő~ megillető oro-
életet és magaviseletet gyermekeinktől rr;ot, de I?egmentIk. a, korc~m~~ es a rom-
várunk. Hiába küzdünk a hazugság ellen, las ~elyeI.nek pusztító hatásaitól, az alko-
ha a gyermek éles tekintete észre veszi, hol. ~s mas mergek rettenetes vesz edel-
hogy mi magunk sem vagyunk beszédünk- meitöl.
ben, cselekedetünkben míndig igazak. A
gyermeket illetlen beszédéért nem róhat-
juk meg, ha a mi ajkunkat káromkodás,
trágár beszéd hagyja el stb. Oh ne res-
teljük, ha. a kicsinyek nevelnek bennün-
ket. Nagy áldás fakad ebből a jövő nem-
zedékre.

A felnöttek szerepe az ifjuság nevelé-
sében. Ne gondoljuk azt, hogya gyermek-

,1

- * **
Jövőre ezt a rovatot is szándékozunk

folytatni. Szeretnők, ha olvasóközönsézünk
is hozzá szólna a dologhoz és felvel ne,
eg-yes kérdéseket. 'Élenk eszmecsere fej-
lődhetnék ki e rov !41 an.

H. LL
•



Dr. Kenessey Béla
erdélyi ref. püspök

18::58-1918.

•
F. évi január 8-án halt meg Erdély ref., élt s a 90-es években egy alkalommal 1

lakosságának ez ismert nevü főpásztora hetet Eperjesen is töltött .
s az Egyetemes Kon vent lelkészelnöke. Ritka szép pályát futott meg. Mint se-

- . Az 1848 XX. t, c. megvalósítása tárgyában Igédlelkész Budapesten kezdte, mint nagy-
beadott kormány javaslat tárgyalása köz- tudású, éles látású és példás hitbuzgóságú
ben értesültünk mi evangélikusok is rend-ltheOl. tanár a budapesti és kolozsvári theol.'
kívüli egyetemes közgyülésünkön Buda- akadémián, illetve az általa Bánffy D. fő-

• pesten a hazz-i ref. egyház e legkiválóbb gond nek és Szász D. püspök segítségével
főpapjának és legelőkelőbb vezéremberé-I szervezett íakultáson , folytatta s mint az
nek igazán gyászos 'erdélyi ref. egy-
elhunytáról.Egyász házkerület valóban
hatása meglátszott nagy püspöke s az

Prónay Dezső Egyet. Konvent lel-
egyetemes felügye- . ' készi elnöke fejezte-
lőnkön is, amidőn be sok elismerés-
a legmelegebb mél- seI, sőt dicsőséggel
tánylással ev. egy- megfutott áldásos

házegyetemünk közpályáját. Elő-
részvétét tolmá- kelő származása,
csolta. De nem le- kiváló képessége,
het megindulás nél- nagy theol. és finom
kül olvasni Ravasz általános művelt-
László és Kecske- sége, erős hit szó-
méthy 1. kolozs- noki talentoma és
vári tanárok róla fényes írói tehet-
szóló gyászbeszé- sége fokról-fokra a
deit sem. legelőkelőbb irók

Eredményes, har- sorába, a bpesti és.
mónikusan szép sőt kolozsvári theol.
áldásos életet élt. tanszékre és igaz-
Anyai ágon az ős- gatóságba, a kerü-
régi dunántúli Per- leti főjegyzőségre s:
laky-ároni család- végül a ref. egyház
bólszármazott.Erős legmagasabb lel-
jellemű és előkelő készí pozíclójába,
állású atyjától örö- a püspökségbe és
költe egyházias Dr. Kenessey Béla t ret, püspök, a konven ti elnök-

kálvinista határo- ségbe emelte. Eleg-
zottságát, evang. vallású édes anyjától I magasabb fokán Nayy P. Szász D. és.
vallásossága mélységét. Schneller 1. találó I Bartók Gy. méltó utódjának, valóságos.
megjegyzése szerint "evang egyházunk "b~lmisszionárius püspök"-nek bizonyult.
nemzeti kulturmísszíójának megbecsülése Eletének főbb mozzanatai tanári, írói és
anyai-, tudományosan megalapozott esz' II püspöki áldásos munkásságára esnek,
ményi törekvése apai öröksége." Az élet- Mint tanár "tanított és nevelt egyszerre. "-
ben annak úgy adott kifejezést, hogy Bizonyos ünnepélyes komolysággal adta
főleg a Prot. Irod. Társaság együttes meg-I elő .bíbliai theologiáját, ki előttünk több-
alakítása óta velünk evang. tanárokkal és ször hangoztatta, hogya "theologia any-
írókkal, főleg Masznyikkal és e sorok I nyit ér,a mennyire épít." Atyai barátjá-
rójíával állandó, sőt ideális barátságban val: Szöts Farkassal és ugyancsak kartár-

•
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sával: Szabo Aladárral folytatott belmisz-
sziós és evangelizáló munkásságának jóté-
kony hatását mi evang. barátai is érez-
tük és követtük úgy a kathedrán, mint az
irodalomban. _Mint igazgatót komolyság
és szigorúság jellemezte magával, tanár-
társaival és diákságával szemben.

Mint író tán a legnagyobb hatást fej-
tette ki akkor, amikor Zsilinszky-től a
~ Prot. Szemle szerkesztését vette áto
Ertekezései, tanulmányai és főleg kritikai
irodalmi ismertetései maradandó becsüek.

_ Megörökítésre méltók azok a levelek,
amelyeket majd 1 évtizeden át tanulmá-
nyaink közzététele alkalmából erős bírá-
lati módszerrel hozzánk intézett. Gyak-
rabban írta, hogy ne mindíg csak Beyschlag
(volt hallei professzorunk), hanem egyszer
már Drauf-schlag! "Ker. tanítások" c.
müve a bibliai vallásos gondolatoknak
egész tárháza. De finom lelküle te a biblia
női alakjai felé is vezette. Igy kiadta a r Bib-
lia női alakjai"-t 2 kiadásban és megírta a
"Házi kincstár" számára a .Nöí jellemke-
pek'i-et. Szakszerű írásmagyarázati önálló
tanulmányai: János evang. izagógikai
IsmertetéseTőxá, a Hexateuch előállása
] 886 s az Otest. pedagógiája 1887 .. Fen-
költ lelkületű író, nemes ízléssel megáldva
éles itélőtehetséggel felruházva, aki nem~
csak világosít, .oktat, tanít, eszméltet
termékenyít, hanem nemesít, melegít, ihle~
tet támaszt" mondja találóan róla Szőts F.

S végül mint püspök nagy erdélyi egy-
házkerületébe új lelket és új erőt öntött.
Megszólaltatta újból a magyar kálvinista
"elnémult harangokat" a maga belmissziós
és evangelizáló munkásságával és írányi-
tásaíval. Közalapi [elentéseí mellett főleg
püspöki jelentései valóságos műremekek.
Nagy értékű ker .. [ellemű emberi jellege
magár1érintkezéseiben is megnyilvánult.
Köztudomású a kath. Majláth püspökkel
és az evang. Schneller tanárral való ál-
landó baráti érintkezése. Szerinte a fele-
kezeti 'harc csak negatívum, míg az evan-
gelium a legfelsőbb pozitivum. Elég gazdag
Krísztus evangeliuma arra, hogy abból
mindíg csak építésre, erősítésre való anya-
got vegyünk mindannyian kölcsönösen és
ne zaklassuk és háborgassuk az embere-
ket csupán hatalmi érdekből támasztott
felekezetieskedéssel. És el kell ismernünk
a katholicizmusban is azt, a mí vallásilag
keresztyén és erkölcsileg derék. Azért
háborodott fel egyik levelében annyira, a
midőn Preuss "Luth. és ref vallásosság"
Iratát magyarra fordítottuk és "pígra
massaf-nak minősítette az akkori debre-
czenieket, a midőn a Prot. Irod, Társaság,
illetve unit. tagjai ellen ágáltak. S bár a
Kálvin-szövetség egyik megalapítója, az
Orsz. Ref. Lelkészegylet s annak hatalmas
vezére ellen mindíg ellenzéki volt. Részünk-
ről is áldassék boldogító emlékezete.
Ereje folytatódjék derék utódjában!

Dr. Szlávik Mátyás.

. .

dZajyafó-·
Hervadt levél csendesen pergett,1 Karosszékébe ült nagyapó,
Ereszkedett az ősz! alkony, I Körötte árnyak keltek, nőttek,
Csörögve futott a kis patak, S lelkére egy más alkony árnyi,
S nagyapó járt apatakparton. Borus sejtelmek rávetődtek.
Régi nótáit dúdoIgatta, ",Mulandóság' - halkan susogta ...
S elgondolta, hogy száll az élet, Es elhagyta a nótás kedve,
Itt van az alkony - a letünt kor Peje lehajlott, könnye csordult
Büvös varázsa elenyészett. Es várt ... csak várt ott elmerengve ...

A szél zizzent, az éj leszállott,
Hervadt levél csak pergett ... pergett .
Hullott a harmat ... s nagyapó még
Karosszékében ott merengett.
Szemére hajlott fehér fürt je,
S mikor nagyanyó megkereste:
A lomb alatt a karosszékben
A nagyapámat halva lelte. /(utas /(álmán.



Alkalmi sorok néhány jelesünkról.
1. Kitüntetett és nyugalomba vonult munkások.

•

Terray Gyula.
Rozsnyó jeles papja s a gömőrl egyház-

megye buzgó esperese néhány évelőtt
betöltötte lelkészkedésének 50. é3 esperesi
működésének 25. esztendejét s így méltó
reá, hogy kiváló egyházi .tevékenységéről
mi is elismeréssel megemlékezzünk.

1844 november 16-ál1 Vizesréten. Görnör-
megyében született, Terray Pál Koburg-
hercegi uradalmi erdő mester és Ko rit-
sanszky Emilia nemes szülőktől. Közép-
iskolai tanulmányait Rímaszom bat, Kés-
márk és Bozsnyó ev ; fogipllláziumaiqa~n.., >",
a theolugiai tanfolyamot az akkor! buda- .
pesti egyesült protestáns akadémián és a
némethoni Thübingenben végezte. _

Nyítvános uiűködését 18M-ben anqg~;'
rádmegyeí Szécsényben kezdte. N) iregy-
házán segédlelkészi és tanítóképezdei se-
gédtanári, Nandrázson rendes lelkészi
állást viselt. 1870-ben a rlmaszorn bati
főgimnázium tanárává választatott s 1872-
ben megszer ezte a tanári oklevelet.

Rimaszom hatból Salgótarj án ba. hivatott,
hogy az OLt alakult gyülekezet első lel-
készi állását szervezze. Onnét a borsod-
megyei ,Sajóarnótm, majd a görnörmegyei
Süvetére, végül pedig első lelkészül
Rozsnyóra hi vatott.

1885, ben az egyházmegyei főjegyző-
ségből főesperessé lett, amely állásban
most már hatodszor újra megválasztatott.
Ugyakerületnél mint az egyetemnél több
bizottsági, elnöki és tagsági tisztet töltött
be s a kerületben nemcsak püspökhelyet-
tes, hane.n két ízben komoly püspökjelölt
is volt. köly Imre Fetsőmagyarorazrig és Erdély

Rrzsnyón a Czékus püspök által kezde- fejedel mé.rek h unvait az akkor beteges
ményezett és bennlakással egybekötött egY-1 Zalenka Pál püspök helyetteseként. ő ál-
házker.Ileti polgári leányiskolát és árva- dotta meg a késrn.irki te.nplo.nban.
házat tovább fejlesztette és kiépítette. Gyü- Sok évtizedre vkiterjedő munkáj.it őfel-·
lekezetében a másod Ielkész i ál1á::!t meg- sége I. Ferenc József 191 I-ben, főesperesi,
alkotta .és a diako alssza iutézményt m )6- j ub ileurna alkalmából, azzal j utalmazta, >

honosította. A leánygyülekezeteket rend be ho ~y ud vari tan.icsosává nevezte ki.
hOt,ta-és szdrnukra tekintélyes egyházfen- A 74 éVdS férfiu áldúsos tmuukáját még
tartás! alapok ~t g'yűjtötí. '. m Ist is híven és lelkesen teljesíti, - hi-

Sok lt tett 33 évi főesperesi működése veinek gondos é;; szerető lelkiatyja, egy-
e; alatt egyháemegyé]e megmagyarosítása h.izának és eöyhíz:negyéjének példás, hű

érdekében. A g yül ekezeteknél nev-elési, vez ire és őre, a kulturális intézményeknek
ovodal é s mJ.6yJ.l·\l;;ít(~::!i célokra s külö- hűséges barátju é, fá 'a.dh:1tltlan m u nkása.

nösen az iskolák felekezeti jellegének meg-
óvása céljából azámos számottevő alapít-
ványt létesített,

A vármegye és a város közügyeiból is
mindenkor derekasan ki veszi részét, Neve-
zetes esemény életéből, hogy 1906 okt.
30-án. mikor IL Rákóczi Ferenc és Gróf
Thököly Imre ham vait a nemzet 200 évre
terjedt számüzetésükből hazu hozta, Thö-

Terray Gyula.
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Hangok a multból.
Terray Gyulához.*)

Feltűnik olykor boldog ifjuságunk,
Ha rám mosolyg a szép Emlékezet,
Ahova innen vissza-vísszavágyunk,
Szelíd varázsa most is elvezet.
Feltárul írn az ócska Alma máter, .
S kopottan látok egy-egy kamarát;
Kiket az Ur szegény egyháza lát el,
,Henye bőséget az nekik nem ád.

Szegények voltunk a fakó lakásban,
De érzelemben gazdag volt szívünk,
S az ismeretben 'ott bő aratás van,
Hol hivatásra bátorít hitünk.
Hevült a-szív •.. Ajókedv hogy' zajongott 1
Amikor ottan' még együtt valánk.
Vitánkban Is Csak eszme-tűz csapongott,
Még -füstje sem' volt, tiszta volt a láng.

Óh szép idők!' - Ép, üde volt az elme,
_S termővé lett, hogy napsugárt kapott.
Nem a jelenkor drága büszke terme
Volt a hely akkor, mely befogadott; .
S előadóknak nem hideg tudása
Hangzott közönnyel az ifjak felé:
A szerétetnek volt az áradása,
Mi lelkünket a hitnek megnyeré.

Aztán - a boldog évek eltelének,
Elvitt az életpálya szerteszét,
S ma vén ajakról zeng feléd az ének,
Hevét ki egykor ifjan érezéd.
Göröngyös utján a tapasztalásnak
Köszönt fel most az élet vándora;
Nem méla hangján őszi hervadásnak :
Ifju kedéllyel zendül meg dala.

Hisz ez örömnap: téged ünnepelnek,·-
Oh nézd a hívek üdvözlő karát!
A szeretetben most versenyre kelnek,
Ami sugárzik melegen te rád,
Lélekben én is ott vagyok tenálad,
A régi társ, ki együtt élt veled;
Dalom a multból most vidáman árad,
Hová merengve elvezettelek.

. Azóta hosszu ötven évi munka
Néz vissza rád az élet alkonyán.
Hévvel, kítartón dolgoztál javunkra,
Epítve buzgón az Ur templomán.
Hideg közönytől vissza nem riadtál.
A küzdele-n még növelé erőd'.
'I'etőzve már a mű, mit küzdve raktáI,
Amit elkezdtél ötven évelőtt

öreg barátom, gyenge szó -az ének,
Erősebb hang szól: az elismerés, -
Ez zeng fel ajkán egyházad hivének,
De jutalomnak még ez is kevés:
Ott van szivedben nagy munkád jutalma:
A boldogító lelkiismeret.
Amit nem adhat soha föld hatalma:
A boldogság azé, ki hisz, szeret.

Csengey Gusztá.v.
"Ezen siép költeményt C•.engey Gusztáv Terray Gyula 50 év~. lelkészi és 25 éves főesperesi tisztének betöltése alkalmAra írta.

A györi egyházmegye visszalépett elnöksége.

Horváth Sámuel esperes és Barcza Géza
felugyelö.

theológiai intézetben végezte.' Egy evi
halléí egyetemi tartózkodása után 1866-ban
avatta fel őt lelkésszé Haubner Máté szu-

A győri ágo hitv. evang. egyházmegyé- perintendens. Káplání évét Nagygeresden
Den nagy változást idézett elő az 1917. év. töltötte Trsztyénszky Gyula mellett. 1867-
Hosszú idő óta áldásosan működő esperese: I ben Szilsárkányban választották lelkipász-
Horváth Sámuel és felügyelője: Barcza tornak, hol 4 évet töltött. Innét a Szent-
Oéza lemondott hivataláról. Új kormány- andrási hivek vitték el lelkészüknek, de
zók kerültek az egyházmegye élére, s lel- 3/4 évi működése után' a tekintélyes téti
készi kara is négy új erővel gyarapodott. gyülekezet tisztelte meg bizalmával. Itt

Horvdtb Sámuel' 51 évig viselte a lel- működött áldásosan nyugalombavonulásáig.
készi palástot. Született 1841-ben, Nemes- - Horváth Sámuel szerenceésen egyesí-
Iádonyban. Gimnáziumi tanulmányait Sop- tette magában- a jó pásztor feltételeit. Tisz-
.rcnban, a theológiai tanfolyam, I. évét teletré méltó egyénisége, nagy tudása,
ugyanott, -a II-Ill. évét Budapesten, az munkaszeretete s szelid, nyájas lelkűlete,
akkor még fennállott egyesült protestáns kiváló szónokí tehetsége mindenütt meg-,



Barcza Géza.
nult, mint ügyvéd és gazda fejtett ki ered-

Horváth Sámuel. ményes működést. Egyházi téren már ko-
rán feltűnt világos, éles ítéletével, bátor

nyerte a szíveket, Mint egyházkerületi fő- szókimondásával. 1888 óta volt. a győri
jegyző, zsinati törvényhozó, különféle bí- egyházmegye felügyelője, de alig volt
zottságok munkás tagja, 1898 óta esperes egyetemes, vagy kerületi gyülés, amelyen
_ kszismertté .és becsüItté tette nevét. jelen nem lett volna és szellemes felszóla-
Egyházmegyéje, amelyet mindvégig mínta- lásával fel nem tűnt volna. Aldozatrakész-
~erű~m korm~n~zot~, hálája jeléűl tiszte-: ~é~é~ ~ győri e~'yházm,egye jegyzők,önyvei
Ietbelí espereseve választotta, örökítík meg kozel hetezer korenás ala-

Barcea Géza tipikus egyéniségével is egy pÍtványaival. Mint a vármegyeí közélet ki-
érdemes munkása egyházunknak vonult váló munkása most is teljes erejében van.
nyugalomba. Született Téten, 1841. évben. Csak sajnálni lehet, hogy az egyházi tér"
Gimnáziumi tanulmányait Sopronban, a ről visszavonult. De egyházmegyéje -
jogot Budapesten végezte. 1867·ben szülő- tiszteletbeli feIügyelőjévé választván, -
vármegyéje választotta meg SZOlgabirÓvá.j még mindig ~~m:í~ !_z ő_nagy tudására.
Mikor a közigazgatási pályától vissza vo- - - ~ _.- - . '~. L.

.•
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2 Elhunyt jeleseínk.
Kund Sámuel. 1918 március hó 3-án"neháÍiy-nap\ szen-

(1837-1918.) vedé!:! után elhunyt. Régi betegsége ellen
Sopron sok jeles egyházi s egyházias keresett orvoslást a szombathelyi "Feh~r

érzületű világi férfiuval ajándékozta meg Kereszt" kórházban: de az orvosi tudo-
~ evang. egyházunkat. Egyházd jeleseink közé mány nem birta. megmenteni a 81 éves

tartozott Kund Sámuel is, a répcelakcsánigi aggastyánt s a lelkészi kar egyik legidő-
egyesült evang. egyház község lelkésze s sebbje, az esperesek nestora elköltözött az
a vasi közép egyházmegye esperese, aki I élők sorából.

ó*



vagyonnal becsesebbnek tartoltálc Igazolja
ezt azun körülmény, hogy másik két gyer-
mekük közül egyiket az ügyvédi, a mási-
kat a tanítói pályára nevelték.

Iskoláit szülővárosában kezd ve, a )~nai
egyetemen fejezte be. Haubner Mate, a
nag.vhirü superintendens avatta őt fel a
lelkészi szolgálatra, akinél Nagygeresden
segédlelkészkedett s ezen ki váló előisko-
lából . hivta őt el a körmendi gyülekezet i

lelkészéűl, ahol 8 évet töltött. Innen vá-
lasztotta és hivta meg őt 1867·ben első
lelkészéül, az uraiújfaluí anyagyülekezet-
ból kivált s anyásitott répceJak-csánigi
egyesült evang. gyülekezet, ahol 50 évig
tartó müködése alatt több nemzedék nevel-
kedett fel ugyanazon lelki pásztor szerető,
gondos vezetése alatt. Különös ritka ke-
gyelme a jó Istennek, hogy egy férfiu
58 évet tölthessen áldásos munkában a
lelkészi pályán és ebből 50 eszten.lőt egy
és ugyanazon gyülekezet körében. Es az
elköltözött ezt a hosszú időt tiszteletre
méJtó és sikerekben gazdag munkálkodás-
sal töltötte el. Kezdő gyülekezetének nagy
szüksége volt az ő páratlan szervező ké- 'f

pességére s a gyülekezetével megértő
együttes munkálkodásnak megvannak a
kézzelfogható eredményei a virágzó egy-
házi életben. Az egyesült gyülekezet ren- .,.
dezett anyagi viszonyai, szép temploma,
az 1 tanitós iskolából Répcelakon 3 tan-
erőssé fejlesztett s a Csánigon 1874-ben
szervezett új tanitói állás, megfelelő isko-
lák s tanítói lakások, a két jótékony nő-
egylet mind oly maradandó alkotásai az
elhunytnak, amelyek a késői utódoknak is
hirdetik az ő áldásos munkásságának ered-
ményét.

Hű őre és gondozója volt gyülekezete
vagyonának s az ő körültekintő irányítá-
sának kösaön+ető, hogy a gyülekezet anyagi

rének koporsója felett Kapi Béla püspök helyzete, az utóbbi években előfordult
tartotta meg a jelenlevőket könnyekig I nagy rendkivüli kiadások dacára is, teljesen
meghatott gyászbeszédét. Azután kivitték I rendezettnek s örvendetesen megerősödött-
örök pihenőre oda, ahova szeréttel már I nek mondható. .'
megelőzték, a répcelaki csendes. temetőbe. Jellemző tulajdonsága volt a hálás kedély,
A sírnál a vasi közép egyházmegye nevé- a fáradságot, aggkort, az ezzel járó gyen-
ben Zongor Béla körmendi lelkész, egy- gességeket egyaránt lek üzdő törhetetlen"
házmegyei jegyző, gyülekezete nevében kötelességérzet, amellyel egész lényét hi-
pedig Tarján István segédlelkész bucsu- vatása betöltésének szentelte, magát min-
zott el tőle. denkor, minden elfoglaltsága mellett is első

Kund Samu 1837 dec. 29-én született sorban lelkésznek tartva, nemes például .•..
Sopronban egyszerű szülőktől, ,aki~ azon-I szolgálván arra, hogyan kell egyházunk
ban a vallást és tudományt minden földi szent ügyét önzetlen lelkesedéssel szolgálni.
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Hült tetemeit hálás és őtet mindenkor
.megértő gyülekezete haza.szállíttatta sabban
..3. templomban ravatalozta fel, amelynek
alapkövét egykoron ő tétette le s amely-
ben oly hosszu időn át hirdette Istennek
szerit igéjét. A koszoruk vir.ig erdejével
boritott ravatalt könnyes szemekkel állotta
körül hiveinek s tisztelőinek egész serege.
A gyülekezet s az egyházmegye ősz vezé-

Kund Sámuel.



Nagy volt a harcban, még nagyobb aján készülj en az. Ezt a nagy feladatot
szeretetben, utolérhetlen a munkabirás- Kund Sámuel szerencsés kézzel oldotta,
ban s ezen tulajdonokra nagy szüksége meg s az alkotmányi törvényjavaslat 12
volt, mert sok sulyos csapással is sújtotta napig tartó vita után elfogadtatott. -
őt a gondviselés, amikor egymás után Azóta ezek a korszakalkotó törvények
temette el felnőtt leányait s 18 éves fő- átmentek a gyakorlati életbe s egyházunk
gimnáziumi tanuló fiát, majd legutóbb javára, annak gyarapodására szolgáltak
1914-ben áldott, jó lelkű feleségét, Eben- az azóta lefolyt negyed század alatt,
spanger Rózát. Ezen csapások között az Az egyházi élet belső terén kifejtett buz-
Isten akaratában való csendes megnyug- gó és áldásos működése .mellett a meg-
vásban, a munkában és a kötelességek hú boldogult talált időt az irodalom terén való

., teljesítésében keresett és talált vigaszt és érvényesülésre is. Igazolják ezt gyakorlati
enyhülést. egyházi folyóirataink, amelyek közül több-

Nagy értékét, páratlan admínístrato ri nek szorgalmas munk atársa volt.
hirét felismerték gyülekezetén túl, az egy-I Végül egy jellemző vonást kell följegyez-
házrnegyében is, Boldog emlékezetű Posz- nem róla. Mikor utolsó óráját elközeledni
vék Sándor volt meszleni lelkész s a vasi érezte s Kapi Béla püspök kezeiből az úri

. közép egyhm. esperesének 1877-ben a scp- szcnt vacsorát vette, magához kérette gyü-
roni theol. intézethez történt meghivása lekezete felügyelőjét, tanítóit és gondnokait.
folytán megüresedetb esperesi állásra őt hogy még egyszer kezet szorithasson velük
választották meg s áltították az egyház- s kőszőnetet mondjon azért az odaadó
megye élére. Mint esperes a kormányrudat támogatásért, amellyel őt egy házépítő mun-
erős kezekkel tartotta s igazgatta. Nagy kájában oly készséggel támogatták. Általuk
kiterjedésü egyházmegyéjének sokszor bo- küldte el utolsó bucsu üdvözletét szeretett
nyolult ügyeit bölcs tapintattal, helyes em- gyülekezete s községei összes lakosságá-
bei-ismerettel és igazságérzettel intézte. nak azzal a kéréssel, hogy tartsák meg ót jó

A szeretettel párosult szigort azonban emlékezetükben. Ezt az óhajtását könnyü
hivei elnézték ; mert belátták, hogy sem- lesz teljesíteni; mert hiszen oly emléket
mit sem tesz a maga érdekében. hanem állított ő fel magának. egész életével mind-
mindent a közjóért A lelkészi és tanitói azok szivében, akik őt ismerték, amely
kar érdekében folytatott több évtizedes nem muló életű, mert a szereteten épült fel.
munkájának sorozatát az egyházmegyei H k G I
. "1·' k különö h orecz '1 'lU a.jegyze conyve s u onosen az egy. m.
gyámolda története jegyezte fel, amely
utóbbinak 1886-ban kezdeményezője s elte
végéig hüséges gyámolitója volt. Minden-
kor nagy örömmel szemlélte annak éven-
kinti gyarapodását s főérdeme van abban,
hogyagyámolda alaptőkéje ma a 20,000
koronát meghaladja' s megfelelő anyagi
segélyben tudja részesíteni erre utalt tagjait.

Nagy közigazgatási tehetségével értékes
szolgálatokat tett a megboldogult egyház-
kerületünknek is, amely felismerte az ő
kiválóságát s csaknem minden fontosabb
bizottságba beválasztotta.

Fontos szerep jutott Kund Sámuelnek
az 1891-1894. évi zsinaton is, amelyen

., az alkotmányügyi bizottságnak volt elő-
adója s mint ilyen ő szerkesztette meg
nagy gonddal 's szorgalommal az alkot-
mányí törvény javaslatot, amelynél figye-

~ lemmel kellett lennie egyházunk fejlődésére,
korunk szükségeire, a történeti százados
szokásokra és hogy az evangel iorn alap-
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Dr. Láng Lajos báró.
ft Luther-Naptár számára

irta: Bognár Endre.

Láng Lajos báró nincsen többé. Meghalt
Budapesten 69 éves korában 1918 március
28-án, - hirtelen, de nem váratlanűl, Az
utolsó óra, Darnokles kardja pár esztendő
óta ott függött feje fölött. Meg kellett barát-
kozni övéinek egyházának, nemzetének jó-
korán azzal a gondolattal, hogyestéledik,
közel a végső pihenő óra neki is. Csanak-
falvi báró dr. Láng Lajos elhunytával egy
nagy halottal többje van hazai evang.
egyházunknak.

Láng Lajos, egy pesti régi patricius csa-
lád ivadéka 1849 október havában szüle-
tett. Tanulmányait Pesten, Párisban és
Berlinben végezte. Tanulótársai közül ki-
emelendők: _,Báró Prónay Dezső és Dr.



Zsigmondy Jenő. Fenkölt lelkű ifeleaégén, varázsa is érvényesült. - A mi tisztessé-
Horváth Boldizsáregykoriigazságügyminis- get, díszt és kitüntetést kora neki adhatott,
ter bájos leányán és két derék fián, 'Láng azt ő mind elnyerte. A mi boldogsággal
Boldizsáron vezérkari ezredesen és Láng az élet embert megkinálhat, azt elvette
Mihályon országgyülési képviselőn kivül szerenesés családi életében. - ltlvezte a
gyász'olja .őt elsősorban a magyarhoni sors abbeli kedvezését, hogy kora nagy' ~_
egyetemesevangéliomi egyházi gyáminté- elméi vel, nagy jelIemeivel és nagy talen-
zet, melynek élén 1895 óta vezető állást turnaival élénk összeköttetésben volt, baráti
tiltött be, majd mint Dunáninneni, 1907 viszonyban élhetett és mint a legjobbak,
óta pedig mint egyetemes gyámintézeti el- legderekabb ak munkatársa, gyarapodott
nök. Ez utóbbi országos fényes állásban hírben, becsülésben, rangban, tekintélyben.
elődei voltak: Szirmay Ádám, báró Pod- Tettei a vele közlekedóknek csakhamar el-
manitzky Árrnin, Frdnka Imre, báró árultak, hogy bölcs és nagy államférfiuval

vagyon dolguk. Mint szónok szép szavu,

I
mint író zseniális, mint tudós Universalis
ismerettel dicsekedhetett. Egyénisége helyet
biztosított magának a történelemben. Előtte

I is nyitva állott az a zárt kis ajtó és a tiz .
nagy kapu, a melyen át a vezéremberek
bejuthatnak a historiai halhatatlanságba.
Minden dolgában éles szemü, gyors és
biztos kezü, finom szavu államférfiunak
ismertük 't. Nem sokkal halála előtt is
nevét kombinációba vették, hogy az akkori
nehéz politikai kérdést ővele oldassák meg.
Nem csuda, mert Dr. Láng Lajos higgadt,
nagy szemhatáru. előkelőgondolkodásu
férfiu volt s érett férfias itélettel vizsgált
embert, helyzetet s koncilians szellemével
magához kötötte munkatársait.

Maríus Karthágó romjain, mi az ó eles-
tén kesergünk, s könyes szemmel, bánatos
arccal sokáig hangoztat juk a próféta
siralmas szavait: "Leesett a mi fejünk
kororuija:"

D. Dr. Daxer György t.
Dr. Láng Lajos báró, Nagy veszteség érte nem csak a pozsonyi

egyetemes theol. akadémiát, hanem egész
Radvanczky Béla koronaőr. Dr. Láng hazai evangélikus egyházunkat és a pro-
Lajos mint fiatal ember, közvetlenül Ferenc testáns theologiai tudományt is D. Dr.
József koronázása után lépett fel mint író Daxer György theol. akad. tanár korai
és ujságiró. De a szépirodalomtói és uj- elhúnytával. 1871. május 20-án Pancsován
ságirástól hamarosan elhódította ót a po- született, mint _egy Württembergből szár-
litika és tudomány. Kettős fényes pályá- mazott kegyes család gyermeke s a közép-
ját e két tartományban futotta meg és iskolát is szülővárosában végezte. 1891-ben
megkoronázta az egyiket a miniszteri bár- jött a pozsonyi theol. akadémiára s itt '~
sonyszékkel, a másikat az egyetemi kated- főképen Schmidt Károly Jenő lelkész ha-
rával. Dísz és tekintély volt az ő osztály- tása alatt és vezetése mellett a legoda-
része. Mint pártember, mint a király taná- adóbb szorgalommal végezte tanulmányait.
csosa, mint egyetemi professor mindenütt "Daxernek a theologiai studium nem ke-
nagy tekintélynek örvendett, s a magán- nyérkérdés, hanem a. szív és lelkiismeret
életben szeretetceméltó ~egyéniségének :a dolga volt .. S az is maradt neki egész
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életén áto Felölelte a theolo-
giai tudás széles mezejét egész
kiterjedésében, hogy az egy••,
ház építésérs .basználhatóvé
és jermékennyé tegye." Kül-
földön három félévet Erlan-
genben, egyet pedig Leipzig-
ben töltött, hol a Jllgkiválóbb
tanárokat hallgatta s egy jeles
értekezésével, mely a szakkö-
rökben méltó elismerésre ta-
lált, raegszerezta a filozofiai
doktori CÍmet. Egy évi se-
gédlelkészi múködés után
1897-ben mint vallástanárt
Békéscsabára (hívták meg az
ottani Rudolf főgimnáziumba,
hol nemcsak buzgó tanári,
hanem igen mozgalmas iro-
dalmi működést is fejtett ki,
megszerezte Bécsben a theo-
logiai licenciatusi cimet s le-
tette a hazai egyházunk által
előirt theol. tanári vizsgát.
Nem sokára rá Raffay Sán-
dornak Budapestre távoztá-
val megüresedett a pozsonyi
theal. akadémián a systemati-
kai és exegetikai tanszék s
erre Daxer Györgyöt hi vták
meg, ki 1910 február havában
foglalta el uj állását, amelyen
aztán haláláig odaadó hűség- -.
gel s önfeláldozó buzgóság- D. Dr. Daxer György.
gal működött. Kiváló tanári
és irodalmi működésének elismeréséül a I mély· tudományosság s az önfeláldo-
bécsi theol. fakultás a theologiai tudo-Lzástg' menő teljes / odaadás jellemezték,
mányok tiszteletbeli doktorává nevezte amivel nevének nem csak itthon, hanem
ki s ezzel a legmagasabb akademiai a külföldön is nagy tiszteletet szerzett •..
kitüntetést nyerte el. D. Dr. Daxer György 1917. dec. ll-én húnyt el. Egyházunk
tanári működését az egyházi hitvallás- hálás kegyelete tisztelettel őrzi dt'ága
hoz ragaszkodó tántoríthatatlan hűség, emlékét.] s. Ö.

, ;', -
A'pozsonyi liceum hármas gyásza.

A pozsonyi líceum ta nári karaból három
kiváló munkás férfiut gyászolt szinte egy-
szerre a magyar protestáns világ.

Az elsőt, Schuralm Nándort, szép remé-
nyekre jogosító művészi pilyán már ko-
rá\)ban letörte a háború zivatarja.. 1914
szeptember hetedikén Godov mellett, Len-
gyelországban, súlyosan megsebesült és a
közelben levő malotnba vitték. Mikor a
túlnyomó ellenség innen visszaszorÍtotta

csapatainkat, gyújtó gran átok estek erre
a malomra, A sebesültek, akiknek volt
annyi ereje, menekültek, de Schwalm olyan
súlyosan sebesült, hogy bizonyára ott
pusztult el, mert azóta semmi hír sem
érkezett róla. A tanárl kar várta, várta a
hírt, de ebben az iskolai évben már le-
mondott a reményről és helyének betöl-
téséről gondoskodott. Most már halottjá-
nak tekinti Schwalmct.
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Schwalm Nándor.

-Tehetséges, ala posan képzett, szorgal-
mas tanárt vesztett vele az intézet. Tudása
és módszere egyaránt segítették a tanítás
céljainak elérésében. Művészi lelkesedés-
sel foglalkozott tárgyával és minden sza-
badidejét a továbbképzésre fordította. Raj-
zait és festményeit ismételten elfogadták
a Nemzeti Salon tárlatain. Olyan figyel-
met keltett ott, hogy kiállított munkáít
rendesen meg is vették a műbarátok,

Második nagy vesztesége a pozsonyi
liceumnak Schrődl József .

.Férfi,l{~ra de~.én, alkotó lelkének egé~z I
fnssesegeben tort meg gyenge teste. Pa-
lyája tiszta, egyenes, értékben és jelentő-
ségben egyre emelkedő tisztes életpálya
volt. Folytonos munkálk odása míndíg
jobban gazdagította lelkét és e gazdagsá-
got írásban és tanításában osztotta szét .!

Á balfi paplakból indult el élete útjára.
Ebben, a Fertő-tó partján épült csendes
faluban született 1865- ben. Innen került a
soproni Iíceumba, majd a budapesti egye-
temre.

A pozsonyi liceumba 1898, májusában
választotta meg az egyházközség és állá-
sát, ez év szeptemberében, "A históriaí
érzéle fejlesztése a kőzépiskolában" cimű
értekezésével foglalta el. Különösen arra

figyelmezteteH' székfoglalójában, hogy az
iskolában nem a históriaí anyagnak emlé-
kezet ben tai:~~~ára kell. 11 fősúlyt· fektetni;
hanem a jelenkor szempontjából kell a
multat tárayalni.. Igy lesz a történelem
igazán az éJet tanító mestere.

Irodalmi munkásságából kiemelkedik a
Luther Társaság által ~ milleniumi pálya-
díjjal kitüntetett műve: "A magyarhoni
protestantizmus hatása a magyar nemzet
szellemi fejlődésére". De főleg értékes
hatalmas forrásmunkája, melyet a pozsonyi
ev.gyülekezet megbizásából irt: "A pozsonyi
ágo hítv. ev. egyházközség története."
Ezzel a munkájával maradandó emléket
áHított nevének.

Irodalmi munkásságában, nagy tál'gy-
ismerete mallett különösen felfogásának
eredetisége és itéleteinek mélyreható ples-
sége jellemző, Legértékesebbek ebben a
tekintetben a XVI, századról irt dolgozatai,
melyekbon a katholikus és protestáns
világfelfogás együttélését jellemezte és
kimutatta, hogy a legtöbb helyen és em-
berben a régi formák között élt és alko-
tott az új felfogás.

Értékes irodalmi munkásságánál is ér-
tékesebb volt az a tanári működés, mely-
ből húsz esztendő a pozsonyi Iiceumra

Schrödl József,



esik. A tanári műkönes .anyaga a tudo-
mányos ismeret,. de van valami, ami a
tanárban fontosabb, mint a tudós és az:
az ember. a tanár egyénisége, lelkűléte.
Schrődl a szó legnemesebb 'értelmében
vett modern ember volt. A hagyományok
által korlátozott felfogásnak semmi nyoma
sem volt gondolkozásában. Bámulatosan
tiszta indukcióit mindíg a tények ismere-
téből vezette le és sem jelszavak, sem
tekintélyek nem tudták félrevezetni.

Ezzel II tisztán látó tekintettel vezette
be tanítványait a mult tnnu lságni alapján
a jelen életébe. Arra szoktatta őket, hogy
maguk teremt sék mpg mindíg meggyőző-
désüket és ne mondják lomhán mások
után, amit hallottak vngy ol vastak. Ha
új tapasztalatok új világításban mutatják
a dolgokat és embereket, ne restelljék,
hogy csalódtak előbbi meggyőződésükben

Ilyen munkásságból ragadta ki a halál
1918. március hó 20-án.

A harmadik halott Szép Rezső, kit ke-
gyetlen betegsége idő előtt kényas erített
nyugalomba menetelre. de a pihenés sem
hozott gyógyulást neki.

1860-ban szűletett Köszegen. Iskoláit
Sopronban, Bécsben és Budapesten járta Frenyó Gyula.
1890-ben választották meg a pozsonyi 18iíl-1917.
liceumba. Itt működött 1916-ig, a mikor A nagy nógrádi esperesség, mely 47
fülbaja arra kényszerítette, hogy nyuga- anyaegyház községet számol, gyászbaborult
lomba vonuljon. • szivvel állta körül l 91"7 junius 4-én, épen

Szép Rezső csendben munkálkodó érté- születésének évfordulóján 66 éves korában
kes nagy tudós volt. Tudásával bármely elhunyt munkás, buzgó esperesének sírját.
egyetemnek díszére vált volna, de szerény, S nevezetes, hogy az Urnak ez a hűséges
tartózkodó modora nem vitte ki őt abból szolgája sirjl-it is ott találta, ahol egyko}'
a kis körből, melyben jól. érezte magát. hőlcsője ringott, Nógrádszentpéteren. Itt

Egész élete az iskola, tudományos kuta-I született 1851 junius 4-én, a paplakban.
tásai és családja között oszlott meg Tár-, mert édesatyja is ugyancsak nógrádszent-
saságot, szórakozásf sohasem keresett föl. .péteri lelkész volt. Miután középiskolai

p Minden idejét. minden gondolatát köteles-I tanulmányait Losonczon, Iglón és Selmecz-
spgei számára tartogatta.' bányán elvégezte, a pozsonyi akadémián
Ebben a lelkiismeretes nagy munkában, hallgatta a theelogiát majd a jenai és
ez utolsó évek folyamán, mindíg jobban hallei egyetemeken bővítette ismereteit s
zavarta növekedő fülbaja. Gyógyítására ezalatt nagyobb külfőldi utat is tett.
mindent elkövetett, de hasztalan küzdött 1877-ben atyjának nyugalomba vonu-
a mindinkább növekvő baj ellen. Végre lása után egyhangulag utódjává választa-
annyira legyőzte betegsége, hogy 1916-ban tott 8 40 évig nunt hiveinek szeretett és
nyugalomba kellett mennie. tisztelt lelki atyja fejtett ki csendes. de

A nyugalom idejét nem élvezhette. Be- áldásos tevékenységet gyülekezetében. Mun-
tegsége tovább terjedt és sok fájdalommal kaerejét s ügybuzgóságát azonban csak-
járt. Szenvedéseitől 1918. április 3-án vál- hamar esperessége is igénybe vette. Ele-
totta meg a halál. inte körlelkész. 189B-ban esp. pénztárnok,

H.I. 1907-ben alesperes, 1911-ben pedig espe-

ol

Szép Rezső.
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res lett s mint ilyen tért meg köztisztelet- végezte s 1882-ben avattatott Geduly La-
től környez ve atyáihoz. jos püspök által Ietkésszé, ki mint_kerületi

De nemcsak az esperességben, hanem segédlelkészt maga mellé vette. Azonban
az egyházkerületben s az egyetemnél is csak 6 hónapot töltött itt, mert ugyanazon
nagyrabecsülték csendes, munkás tevékeny-, év október l-én Pozsonyszentgyörgy lel-
ségét és a vrirrnegyei közélet terén kifej- készévé választatott, ahol mindvégig meg-
tett munkásságával is tiszteletet és elisms- maradt. Lelkészi hivatását oly hűen telje-
rést szerzett ugy önmagának mint egy- sítette, hogy 1915-ben a pozsonyvárosi
házának. Családja és gyülekezete gyászá- egyházmegye esperesévé ,választotta, de
ban méltán osztozik tehát közegyházunk ezen tisztét nem sokáig tölthette be, mert
is, mely egyik tiszteletreméltó papját és már 1917 július 31-én váratlanúl elhúnyt.
esperesét veszítette el benne.
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Frenyó Gyula.

Schönviszner Kálmán.
1859-1917.

A pozsonymegyei esperesség Schörivisz-
ner Kálmán pozsonyszentgyörgyi lelkész
elhunytával esperesét gyászolja. 1859
aug. 21-én Izsákfalván, Szepesmegyében
született s Késmárken maturált. A theo-
logiát Eperjesen, Pozsonyban és Halleban

Schönviszner Kálmán.

.Varga Márton
tokaji lelkész.

1918 március 15-én éjfélkor az Úrnak
egy szerény. de annál hüségesebb szolgája
húnyta le örökálomra szemeit Felsőtaján,
measze kisded egyházától TokajtóI. Vissza-
vágyott Gömörbe szülőföldjére a hirtelen
támadt betegség terhével vállain. Ő, ki
egyházáért semmi fáradtságot, muukát nem



restelt, kti minden erejével igyekezett azt
joha napokra átvezetni, ki 25 évig hüség-
gel, kitartott e régi emlékü, de mindig
nehéz feladatokkal küzdő s ma óriási dias-
pórával megterhelt örökségen mily nehéz
szívvel hagyhatta ott 'őrhelyét, mily nagy
lelki tusakodásába kerülhetett elmenni
szeretett hívei kőzűl s ott hagyni, idegen-
kézre bízni őket. Csak egy remény tehette
könnyüvé a válást: Istenbe vetett ama
reménye, hogy leküzdve a betegség táma-
dásait, egészséges testtel, vidám lélekkel
jön majd vissza a kanyargó Tisza mellé,
fehérfalu szőllők koszoruzta hegyekre néző
parohiájára, hol újból fölveheti a küzdel-I
met s a szelgálatot kisded Sionjáért. Az
Úr nem :í.~y akarta! Ott pihent el, honnan
visszatérni remélt! Szerető rokonai között,
de szerető híveitől távol.

Varga Márton Berzétén Gömörben szü-
letett. Középiskoláinak végzése után az
orvosi pályára ment Budapestre. Midőn
az; nban az előadásokon mindenféle emberi
testrészeket adtak kézről-kézre közvetlen
szemléltetés szempontjából, azonnal érezte,
hogy ez nem az ő természetértek-e lelki-
világának való pálya, ment Eperjesre, hol
atheo!ogiára iratkozott ba. Ettől az időtől
mindvégig az Ur szolgálatának szentelte
idejét, tehetségét, még az az öt esztendő
is, mit Barczay Ödön országgyülési kép-
viselő házában mínf nevelő töltött, előké-
szület volt az Ur szolgálatára. Sok előkelő
családdal jött itt össze, mi nála is igen jó
kihatással volt társadalmi érintkezésében.
Nein kevésbé egy esztendei berlini egye-
temi éve, hol Pfleidrer előadásai, kötötték
le figyelmét, Jól fölkészülve tehát tudomá-
nyosan és társadalmilag egyaránt, vette
át 1893-ban a tokaji gyülekezet vezetését,
mely ebben az évben helyeztetett ismét
vissza önállóságába S. A. újhellyel való
közösségének megszüntetése után. A zsinati
törvény azonban hatalmas diaspórát csatolt
Tokajhoz, de mint a többi diaspóráknál,
nem adott kellő anyagi erőt annak megfele1ő
gondozásához. Varga a nehéz feladatnak
is hüséggel megfelelt, mert mint a köz-
egyhastói nem kaphatott, pótolta a maga
jövedelméből, a mi sok tekintetben meg-
érlelte benne azt az elhatározást, hogy ne
alapítson családot. Sok ked ves perceklől
fosztotta meg magát ez által, de elhatáro-
zása csak annál nagyobb tiszteletet érdemel,
mert nemes okok érlelték meg azt lelkében.
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Egy másik tiszteletre .méltó s egyháza
érdekét tekintő elhatározása volt, az elemi
iskola fentartása. 'I'anitót, kán tort az egy-
ház nem tarthatott: ő lett azzá! Évről-évre
várta az iskola államosítását, hogy azután
a szerződésben egy evang. kántor beállí-
tása lehetővé válljék mi által nemcsak az
ő terhe apadott volna, hanem az egyházi
élet is jobb lendületet vehetett volna. Cso-
da-é, ho..gy e megerőltető testi, lelki mun-
ka visszahatással volt szervezetére. De
hiába volt minden kérés, baráti figyelmez-
tetés: egyházának jövendő fejlődése s ér-

Varga Márton

deke fontosabb volt előtte s kitartott s még
beteg testtel is ez elhatározása mellett.
Egyháza érdekében kifejtett munkássága
mellett irodalmilag is müködött, de csak
asztalflókja számára. Egész kötetre menő
költeményei vannak, Gerok prédikátíóiból
nem különben. Irálya azonban nem volt
könnyed, kifejezése, gondolata sokszor
mesterkélt s talán ez okozta azt, hogy
csak a saját maga gyönyörüségére dolgoz-
gatott. Legutoljára a hyunologjával foglal-
kozott s Ht nem egy ked ves darabja került
nyilvánosságra. De a zenét alapjában nem
nem értette, összhangzattant nem ösmert



Apostoli lélek. Nem kér senkitől sem-
mit, nem kőnyörög senkinek semmiért,
mert igénye nincs, csak másokat boldogitó
eszméi. Legnagyobb arnbiciója: magasztos
hivatásának Istentől nyert legjobb tehet-
sége szeriet való teljes betöltése.

Tekintsük meg tehát az ő műk ödését
először is az iskolán belül. - Lelkületére
nézve vallásos és erkölcsös jellemü lévén..
- egész tanítását ez irányította. Előadása
vonzó érdekes és élénk. Beszéde szivből a
szivhez szól. Bánásmódja szeretetteljes. Ő
nemcsak tanító. hanem nevelő is volt egy-
ben. Komoly , de e mellett nyájas volt ta-
nitványaihoz, mert szerette őket. Türelmes,
lelkiismeretes é>l, igazságos volt. E szép
tulajdonai folytá-n tanítványai legmélyebb
szeretetében és tiszteletében részesült. Igazi
hi vatasos. lelkiismeret.es buzgó tanitó volt.
aki folyton képezte magát s mindig lépést
tartott a kerral. Jellemző ránézve, hogy
a soproni alsóegyházmegyei tanítói
karban ő volt az első. ki a ail labizáhist
elhagyván a hangoztató, illetve az irva-
olvasási módszert alkalmazta. S mindvégig
ol vasott és tanult.

Sok tanulót küldött a soproni ev. Ivce

I
um ba, kik közül többen az egyházi és
v~lági él~t~~n, széP. állás~ tölt~nel< ,be .. Á.!-
dasos mukodest fejtett ki az iskolán k1VUI

Ma, hogy Kiss Józseftanitókö!tőnek is. Hű tanácsadója, oktatója volt gyüleke-
"Egy sír" című költeményét tárgyaltalll zetének,különösen a gyümölcsfatenyész-
növendékeimmel, mely így kezdődik: tés és ennek terjesztése érdekében fpjtett

Valahol messze, - valaha rég-en, ki óriási munkásságot s szerzett e téren
"Megástak egy sírt, temetőszélen"... __ magának elévülhetetlen érdemet. Ez irány-

eszembe jutott, hogy nekem is van a mesz- ban nemcsak, hogy mindenkit buzdított,
sze távolban egy sírhalmom, ahová oly lelkesített. hanem maga is eljárogatott a
gyakran odaszállok gondolatban. EI-el kertekbe oltogatni. Volt faiskolája, honnét
vándorlok lélekben a csendes sziIsárkányi mindenki ingyen kapta a fát.
temetőbe. ahol atyám, testvéreim pihenn ek, Mértékletes, józan életével, fáradhatatlan
ahol egykor gyermekfővellepkéket kerget- munkásságával, egyszerűségével, ember-
tem. szeretetével példaképe volt gyülekezetének,

De domborodik ott egy másik sirhalom községének. A kitüntetést soha sem kereste,
is, ahol fáradt lelkem e1- és megpihen. sőt kerülte. Jutalmát a jól teljesített munka
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- mint a juhász tilinkójan öntudatlanúl
csendültek fel ajakin a szép dallamok --
de ő nem tudta más pedig nem volt mel-
lette ki kettára tegye hirtelenében azokat.
A~ ilyen fogyatékosságot sok tekintetben
theologiai képzésünk hibájának kell tekin-
tenünk, hogy nem ébresztik fel az ifjak-
ban a zene érzéket az akadémia évei
alatt. Gondos, figyelmes volt mindenben.
Kis temploma, környéke. kertje, udvara
erről tanúskodott, De erről, az ott rende-
zett felejthetetlen kedvességü _esperességi
gyűlések is.

Több éven át volt a tiszavidéki ssperesség
pénztrircsa, mely munka azonban sokban
elvonta öt Iskolai ~s diasportilts köteles-
ségitőt. le köszönt róla. midőn látta, hogy
nehéz annyi mindenfelé hűséggel meg-
-felel ni. .

Hivei ezerették mint jellemes, tiszta és
kegyes életü prisztorukat a más vallásuak
tisztelték nemcsak türelmes. de szerétettel-
jes gondoskodásáért, barátai pedig igaz
ragaszkodó szivet birtak benne.

Betegsége egy évvel ezelőtt kezdődött
midőn általános -elerőtliMledés vett rajta
erőt. mely mindinkább fokozódott. Sem az
orvosi tanács, hivei gondoskedó figyelme,
sem rokonainak szeretete sem fohászhodásai
nem tudták meg/!átolni koraí, időelőttí
végét. Ravatalánál ott Felső-Sajón tisza-
vidéki szolgatársai nem állhattak meg, de
annál nagyobb részvéttel gondoltak reá.
A felsősajói, a dobsinai és a sajórédei
testvérek kisérték ki örök nyugalomra.

Nyugodjék békén az úr ölében: Legyen
emlékezete áldott szíveinkben! M.

Varga Antal.

Nem gyermekem, vagy szülőm nyugszik
alatta. Több! - Tanítóm alussza ott csen-
des síri álmát.

Varga Antal volt szilsdrkdnui tanító.
Tanító a legjavából, aki méltán vehette

volna ajkaira Petőfinek az igazi. hivatásos
tanítókat jellemző és diszitő eme szavait:

"Vagyok föld, amely gabonát terem .
Hog-ymások learassák.
Vagyok lámpa, maly míg másoknak világit,
Tulajdon életét fogyasztja el."
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tudatának érzetében kereste és találta meg,11848.ban 'a szabadságharc idején, mint 7-ik
Sserénysége folytán kerülte a csillogást, losztályos tanuló a nemzetőrségbe lépett
a szereplést, de ha valahova átlttották, úgy Itöbbi társával együtt. Ott volt a schwecháti
helyét· mindenkor, mindenütf, mindenben lütközetben. - Ime tehát teljesítette mint
emberül betöltötte. Kitünő kartárs volt s f'ó hazafi hazája iránti kötelességét is. On-
mint ilyen, megkülönböztetett tiszteletben nan sok viszontagság után hazatérve, ezt
és szeretetben részesűlt azok részéről is. megtudta Bodács Pál farádi tanitó s meg-

Nejével: dukai Takáeh Eszterrel boldog hi vta maga mel íé segédtanitónak, -
családi életet élt. Három fiu és egy leány 1850-ben a ezílsárkényí evang. egyház-
tették . édessé há- község hívta meg
zasságukat. Fiai tanítójául sitt mun-
közül a legidősebb: kálkodott 46 éven
Gyula, vönöcki lel- át lankadatlan buz-
kész, egyben a ke- galomma1.1889-ben
menesaljai ev. egy- tanítványai 40 éves
házmegye köztisz- tanitói jubileumát
teletben es szeretet- ünnepelték a gyüle-
ben részesülő espe- kezettel együtt, ami-
rese; a eriáaodik : dőn . is az ünne-
Dénes,dukai tanitó, peltnek emlékül
a harmadik Dezső, egy ezüst kelyhet
az atyának utóda, nyujtottak áto 1896-
jelenleg szilsár- ban a jól megerde-
kány i tanitó, leánya' melt nyugalomba
pedig; Schrantz Jó- vonult. Azonban
zsefné sobori togni- mind végig ked ves
tóné. Szép családja falujában Szilsár-
volt legfőbb győ- kányban maradtfiá-
nyörüsége minden- nál : Dezsőnél, -
kor. Itt és ebben aki, - mint már
keresett és talált jeleztem, utóda lett.
enyhülést fáradal- Magas kort ért
mai, küzdelmei kö- el: 89 évet. Meg-
zött. halt 1917 március

Tekintsük meg hó 8-án. Utolsó
életrajzát. percéig minden ér-

Született Rá- Varga Antál. dekelte.
baszentandráson Nyugodjál szere-
(Sopronm.) földmives szülőktől, 1828 okt. tett tanítórn, hosszú-hosszú pályafutásod
10-~n.:Az akkori lelkész Szánthó János bizta- kűzdelrnei után. A sír békéje ölelje porai-
tására az élénk és eleveneszű gyermeket dat. Emléked élni fog közöttünk. Nem hal-
Sopronba adták fel a Iyceumba, ahol Kiss tál meg szeretett tanitónk t Nem, mert el
János püspök - a költő pap - vette gon- és kiesztetrad nemes lelkednek legbecsesebb
doskodása alá, lévén' ő is, - mint tudjuk 'kincseit közöttünk tanHványaid között. Mi
- szintén rábaszentandráai születésü. Mint közöttünk, kik áldjuk poraídat rés emlé-
nagyobb tanuló sokszor hent volt a pűs- kedet szivükben hordozzuk. ~
pöki irodában, (még késő aggkorába.n is Alsóság.
gyönyörü, írása volt,) ahol írni segédkezett. Koczor Márton,



. {95t(/ya55~O;'1I(ai em!él
(Az ui ostffyasszonyfai evang. templom felavatása alkalmából.)

Seep tavasz volt, bárányfelhős éggel,
Illat árja szállt a légben széjjel ...
Emlékei e magasztos napnak
Lelkeinkben mindig megmaradnak
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Ünnepélyre szóltak a harangok,
Imádságra hivott zengő hangjok.
Az uj templom szép sudár tornyára
Letagyogott a Napnak sugara.

. ")hogy az egyház·hívőkkel megtellett
Az orgona méla hangja mellett
ffű setvekbát jölcsendült az ének
A mindenseg kegyes~/stenének.

r

Az Ostffyak melyen érző lelke,
E szep napot velünk ünnepelte;
S a hitbuego, dicsőült ds árnyak
Utádik közt örömmel itt jártak.

S mig a pap az igé.ket hirdette,
A szent Ihlet lebegven jölötte:
Egyik székben két buzgó leányka
Minden szavát a seivebe zárta.

Csajbók Lidike.

: Az eperjesi kollegium 2€50 éves fordulóján.
Mult évi okt. hé -lS-án 250 éve volt annak, törvényszékéből. a Thököly - Rákóczi - féle

hogyafelsőmagyarországi evang. rendek kuruc mozgalmakból, az ellenreformáció
és szab. kir. városok 2 év előttí kassai sanyargatáaaiból, a legendás 48-as szabad-
gyülésük lelkes határozatából és áldozat- ságharcokból, az azokra következett Bach-
készségéből mintegy 100 ezer ft. tőkével kerszak bürokratizmusából és 1914-l5-ben
alapított kollegiumot fényes ünnepségek az orosz invázió idején a világháború iz-
mellett megnyitották és rendeltetésének galmalból. Régebben a külföldről is érke-
átadták. E főiskola a reformáció korában zett segélyek mellett az eperjesi egyház
keletkezett, mert már 1534·bea volt egy az és város volt a legnagyobb pártfogója. Igy
eperjesi egyház és város által fentartott a város 2 szomszédos sárosi falut s egy
gimnázium. Ennek jelentősége mellett szól nemesi birtokot Thököly I. kuruc vezér
az is, hogy benne hirneves külföldi taná- pedig egy 600 holdas hegyaljai, u. n. "kir.
rok is .(p. v. a sziléziai Werner, a luzitániai szőllőt" és évenkénti rimaszombati birtok-
Boecatius, az ünnepelt költő, a morva jövedelmet ajándékozott neki,· amelytől
Mathaeidesz, s később a pomerániai azonban a későbbi üldözések megfosztot-
Pancratius) tanítottak. 1667-ben a felsőbb ták. Kol1egiummá való kibővülése óta 10
akadémiai tanulmányokat is felölelő kol- osztályból állott, amelyben a gimn. tan-
legiumunk - fő iskolává bóvült ki. Azóta anyag mellett 2 utolsó osztályában a felsőbb
képze.tt. t~nárkarával a~ élén m~~as~tos tudományokat is művelték, sőt' az üldözé-
hazafiui es evang. vallasos egyházi hiva- sek idején megtiltott később megnehezitett
tásá~a~. I?indenkor, magaslat~n állva ~ll~ak német külföldi egyet~mi tanulmányozást is
az uldozesek koraban valo megszunese, " . ." .aid .. "1.-. dé " ..dé "t potoItak annak mindenkorí mu velt lelkesm ~ ujjaeure ese es megeroso ese, so ,. , ,
feltámadása szeros kapcsolatban van a tana:ra~. Ma-holn~~ 100 eve~ 1Y!ag~.ar ta~-
hazai protestantizmusnak és a magyar sasagavalnemzeh irodalorntörténetünkbe IS

nemzeti alkotmánynak változatos és kűz- beírta nevét. Egy Vandrtik és Hazslinszku,
delmes sorsával. Hazánk régi prot. fő- s újabban Vécsey T. és Berzeviczy A. 01'-

Iskolájának bőven ki jutott a Karaffa vér- szágos hirű neve ismeretes.
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Fenállása 200 éves fordúlóJ~it 1867 szept. 1 állani részéről a középískolák példájáH~ való
10-én ülték meg a tiszai ev. egyházkerü- rendes évi, 'segélyezését; az ezrekre menó
leti:közgyűléssel kapcsolatosan. Lélekemelő. régebbi .és .ujabbí tanitványok közadako-
lefolyását Vandrák és Hörk tanárnak, ~ zásra való felhivását,a főgimnáziumnak
Kollegium történetét tárgyaló művéből, s internátussal és beruházási segéllyel való
főleg Koudcs Albertnek, a későbbi bpesti állami támogatását és a tanítóképző-nek
ref theol. tanárnak és ismert nevü politi-, egy uj és megfelelőbb épületben való el-
kusnak személyes tapasztalatán alapuló le- helyezését és jobb fölszerelését. Végül
írásából ismerjük. Részt vett jubileumán ugyancsak a 250 éves fordúló emlékére s a
az 'Akademia, a Kisfaludy-társaság, az reformáció jubileumával is kapcsolato san
evang. egyház egyetem, a 4, ev. és 2 ref. sorozatos tudományos előadások tartását
szuperintendencia, a sárospataki és debre- is tervezte, amelyeknek tárgyát a kollegium
czeni ref, kollegíum, több szomszédos vár- fölemelő mozzanatokban gazdag nagy múltja
megye, Pest, Debrecen, Nyiregyháza és és a reformáció uj világot teremtő, lélek-
Kassa. városa Prónay G., Ballagi M, Máday felszabadító és népnevelő szoclálís felyama-
K., Dósa E, Pulszky F., Irányi D., Zse- tának nagy valláserkölcsi és kulturális
dényí E. és mások képviseletéveI. Az űn- gondolatköre szolgáltatná - lehetőleg ki-
nepi beszédet országos jellegü ünnepén válóbb külső erőknek i~ meghivásáv 1.
Bdrui J. akkori felügyelő és Vandrák A. Többünknek fájdalmára mindez - Masznyik
igazgatótanár tartotta. Előbbi a kellegium- '
nak itt felföldön való magyar nemzeti és
evang. I egyházi fontosságát, utóbbi az ősi
pártfogok szellemének kötelező erejét fej-
tegette. Az ünnepélyt fáklyásmenet és üd-
vözlés előzte meg, s fényes banket és jó-
tékonycélu előadás követte. Előbbin
Pulszky 1 ezer forinton váltotta meg po-
hárköszöntójét, utóbbi a tőiskolának 530
ftot jövedelmezett. A templomi istentiszte-
leten, amelyen Jfáday K. püspök, a kol-
legium volt növendéke prédikált, az offer-
tórium jövedelme az 1 ezer ftot meghalad-
ta. A magasztos 'ünnepélyt a tiszai ev.
egyházkerület impozáns közgyűlése követte. _,

Csak természetes tehát, hogy a kollegium
múlt évi junius havi igazg. választm. ülése,
mínt kermányző tanács Geduly H. püspök, ref. [ubil. előadását kivéve sajnos elmaradt,
Dr. Maléter, 1. igazgató és a tanári kar s a világháború izgalmaira s a nehéz köz-
irányitó és előkészítő jellegü kezdeménye- lekedési viszonyokra való tekintettel Geduly
zésére nagy lelkesedéssel elhatározta ősi püspökkel egyetértőleg az igazgató választ-
főiskolája 250 éves fordúlójának a hazai mány a szépen tervezett és jólelőkészitett
ev. és ref. egyház, a kormány, a képviselő kollegiumi jubil. ünnepélyt előbbi egy
éti főrenjiház s az Akademia meghívásá- hangú határozatának visszavonásávaljobb
val mult évi okt, hó 18-án való, országos időre elhalasztotta. '
jellegü megünneplését. S hogy ezt mara- A kollegium jelen állapota és legújabb
dandóbb alkotásokkal is megörökitse, egy-. elhelyezése az 1887 májusi nagy eperjesi
uttal elhatározta az egyetemi vagy auto- tüzvész utáni időre esik, amikor is nagyebb
nom ev. theol. fakultás kérdésének a kol-. segélyösszegekke! épült ki annak felsőrésze.
legiumra nézve kedvező elintézését ; a A "Segitség-album" is Jókaival az élén
Theol. Otthonnak a szomszédos gimn. jelentékenyen támogatta. Tatarozását sze-
tornacsarnok, sőt a városi major megszer- rencsénkre még a háború előtt eszközölte.
zésével es jogakad. Internátussal való ki- Maa maga' 4 intézetével, az ezeret meg-
bővitését; Sárosvmegye törvénYhatóSágá-

1

haladó tanítványaival (a világháború előtt
nál és Eperjes városánál a jogakademiá- p. o, a jogakademia volt a legnépesebb az
nak nagyobb arányu segélyesését és az egész országban), tudományosan képzett

-- ----~~=-OC~---:
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Az eperjesi kollegium.
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és irodalmllag is működő 35 tanárival,
külön épületben elhelyezett k özös konvik-
tusával. főgimnáziumával és theol. Ottho-
nával Eperjes legszebb épületeihez tartozik.
Régebbi tanítványai sorában közéletünk
kiváló tényezői. P. o. Kossuth, Vachott,
Kerenui; Székács, Oreguss, Pdkh, Irányi,
Pulszky, Máday és mások szerepelnek.
.Iublleuuia tehát felhivta volna az országos
érdeklődest.

Rövid rajsunkat az 50 évvel előbb tar-
tott tiszakerületi közgyülés egyhangú lel-
kesedéssel fogadott Máday-féJe határozati

javaslatanak ideiktatásával zárjuk be
eképen: .Midőn pedig az egyhazker. köz-
gyülés a kollegium 200-os fenállása felett
szivből fakadó örömét fejezi ki, egyszers-
mind óhajtja, hogy az, mint eddig, minden
viszontagságok -között a. tiszta evang. prot.
szellem, a józan haladó tudomány, az al-
ketmányes szabadság és lángoló IIIagyar
honszeretet terjesztője volt, úgy ezután is
virágozzék késő századokig az egy házias,
vallásos élet, a tudományos műveltség és
a magyar haza üd vének emelésére," úgy
legyen 1 Dr. Szlávik Mátyás.

,

Bölcsődal.
Reng a bölcső, halkan lendül,
Zeng az ének, lágyan zendül;
Gyönyörüség vagy nekem -
Szunnyadj drága gyermekem!

Ágyad vetve szeretetbűl,
Puha rózsalevelekből,
Harmatozd meg két szemem
Szunnyadj drága gyermekem!

Angyalokról álmodozzál,
Tündérekkel játszadozzál,

Álmod édes szép legyen -
Szunnuadj drága gyermekem!

Rózsa hervad, álom osztik.
Boldogságod szertef'oszlik,
S állsz magad, mint idegen
Szunnyadj drága gyermekem!

Vedd csókomban ezt a szivet,
Ezt a [orrát, ezt ahivet,
Megvéd ez és Istenem -
Szunnyadj drága gyermekem!

/

Sántha /(ároly.

tA világháború nevezetesebb eseményei irásban
es képben.

'/\ háború negyedik esztendejének történetéből.

Midőn ,enn.ek a rettenetes világrengés. I [ük be krónikás tisztünket és ismertetjük
tüzözön krónikájának a megírásához évről- rövid összefoglalásban a világháború ne-

,,-évre" hozzáíogtunk, mindíg az a remény- gyedik esztendejének történetéből a neve-
ség töltötte be szívünket, hogya [övö évi zetesebb eseményeket.
Naptárunkba mégis csak beírhatjuk ezt a
mondatot: "Vége van a háborúnak, fel- .
virradt ránk az áldott békének ragyogó -
napja l' Sajnos örömünk teljes még mindig
nem lehet, de annyi tény, ho~y a vég
kezdetével már n.égís csak találkozunk. A
'IIbéke" szó - ha ugyan még csak rész-
ben - mégis már valósággá, történeti
ténnyé lett. Azért ismét ujult és folyton
tartó, lelkünket tápláló reménységgel tölt-

1. Békekötés Oroszországgal és
Romániával.

Mult évi krónikánkban már láttuk, hogy
Kerenszki tulajdonképen a békéért meg-
indult forradalom révén jutott Oroszország-
ban a hatalomra; mídön pedig már tőle
függött, vajjon béke legyen-e, vagy foly-
tatódjék még keleten tovább a vérontá 3,
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IV. Károly klrályunkmeltsecbra. (LigatiJ Miklós szoborműve.)
6



a háborút választotta. Nem maradt tehát I azután a keleti tengerben a Rígaí öböl
.más választás, mínt Oroszországot fegy- bejáratánál levő szigeteknek, Öselnek,
verrel kényszeríteni békére. Az oroszok Maonnak, Dagönek az elfoglalása pecsé-
sorsát már tulajdonképen Rigának, majd telte meg (19,7 okt. 13-20). E!sikereink-

",
Az ukrajnai békekötés.

(A tör ténelrnl jelen\őségU éjjeli ülés 1918 február 9·én. Középen: Czernln, Küt.lrnann és Radoszlavov.)

,
l

A békejegyzökönyv aláirása elött.
1. Ozernin;2. Kühlmann,
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nek hatása következtében egyrészről \így rendkívül nehéz helyzetbe jutott. Tu-
Szentpéterváron már megkezdődött a lajdonképeni céljáról, álmatag ábrándjáról;
lakosság menekülése, másrészről pedig egy nagy viIágfejetlenség, teljes európai
Kerenszki uralmával szemben erőhöz jutott felfordulás előidé-Zésének a szándékáról
a Lenin és Trockij vezetése alatt álló leg- még nem mondott le, másrészről pedig a
szélsőbh irányu szociálista párt, amelyet kard kihullott a kezéből. Igy nem maradt
maxírnalísta, vagy. bolseviki pártnak ne- számára más hátra, mínt az a furcsa febr.
veznek. Már 1917 nov. 9 ikén jött is a l1-íki kijelentés, mely szerint Oroszország
jelentés: r, Győzött és békét követel a nem köt ugyan békét, de a hadiállapotot
maximalista forradalom, Kerenszki elme- a maga részéről megszüntnek jelenti ki s
nekült." Bizonyos időbe került ugyan, mig az azonnal megkezdődő leszerelést elren-
az uj forradalom az orosz badsereg veze- deli. Ezt a felemás állapotot természetesen
tőivel szemben is biztosítani tudta a maga elfogadni nem lehetett. Amint febr. 18-ikán
hatalmát, de már nov. 29-ikén örömmel
olvassuk, hogy Leninnek, a népbiztosok
tanácsa elnökének és Trochij külügyi nép-
biztosnak aláirásával Czarszkoje-Szeloból
szikratávirat érkezett az összes hadviselő
államok kormányaihoz és népeihez, mely
azt javasolja, hogy rövid időn belül kezd-
jék meg a tárgyalást az általános béke
érdekében. A központi hatalmak mindjárt
hajlandóknak is nyilatkoztak a tárgyalások
megkezdésére, az antánt kormányai azon-
ban egyelőre hallgattak, később azonban
a határidő letelte után kíjelentették, hogy
részükről mindaddig béke nem .lesz, míg
teljesen le nem vernek bennünket.

Ezek után mindjárt megkezdődtek a
keleti fronton a fegyverszünetre vonatkozó
tárgyalások; legelőször is dec. 7·től 17-ig
terjedően fegyvernyugvást állapítottak meg,
majd pedig Breszt-Litovszkban 1917 dec.
15-én aláírták a fegyverszünetről szóló
szerződést. Romániával hasonlóképen be-
következett a fegyverszünet. A béketár-
gyalások Breszt-Litovszkban folytak az
annexíó, a meghódított területek erőszakos
bekeblezése nélkül és hadikárpótlás nélküli
békekötés elve alapján. Trockij, az orosz Lenin.
külügyi népbiztos. a tárgyalásokon húzó,
halogató politikát folytatott, amit azonban a fegyverszünet lejárt, a német csapatok
keresztül huzott az a körülmény, hogya északon a Düna felé, és Kovel irányából
cári Oroszország déli része, Ukránía, mely megkezdték a rohamos előnyomulást, ami-
önálló köztársaságnak kiáltotta ki magát, nek nagy eredményei csakhamar éreztették
külön képviseltette magát a bresztlitovszki hatásukat. Lenin kénytelen volt kijelenteni,
tárgyalásokon és becsületes, komoly békére hogy békefeltételeinket elfogadja. Igy
törekedett. Ukrániával sikerült is a békét március 3-ikán Oroszországgal is létrejött
megkötni 1918 febr. 9-ikén hajnali 2 óra- a béke. '
kor, amely béke nekünk gazdasági, élel- Az Oroszországgal folytatott háborúnak
mezésí tekintetben nyujt előnyöket, Ukráníá- ez időszerinti eredménye tehát az, hogy
nak pedig a régi Lengyelországból Cholm ,Oroszország déli része, Ukránia,' önálló
kerületet biztosítja. köztársaság lett, a régi Lengyelország orosz

Az ukrán béke tulajdonképen két tüz része, Esztland. Kurland, Lithvánía az orosz
közé szorította Nagy-Oroszországot. Trockij hatalom alól felszabadult és jogot nyert
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arra, hogy további sorsa, állami életének I A békeszerződés ezenkívül javunkra bizo-
'alakulása ügyében maga határozzon. Igy I nyos gazdasági előnyöket biztosít. - Május
részünkről tulajdonképeni hódításról, erő- 7-én a középponti hatalmak és a Románia
szakos bekebelezésről tényleg nem lehet között megkötött békeszerződést a híva-
szó, azt azonban biztosítottuk, hogy ezek tales megbízottak aláirták.
a felszabadított tartományok és Oroszor- Az Oroszcrszággal, Ukránfával és Ro-
szág ne lehessenek a központi hatalmak mániával megkötött béke ugyan keleti
állandó veszélyeztetöl. frontunkat nagy részben felszabadította, de
~ Az Ukránlával és Oroszországgal meg- az oroszország! és ukrajnai belső zavarok
kötött béke kényszerhelyzetbe hozta Ro- a helyzetet még mindíg bizonytalanná teszik.
mániát is. Amint pedig csapataink az uk- Előre látható ,Volt, a bolsevikiek rémural-
ránok kérésére a bolseviki bandák ellen mával szemben a cári hatalom és a régi
bevonultak Podoliába, az a veszély fenye-! rend hívei is erőhöz jutnak. Már junius 6-án

jön is a jelentés arról, hogy Oroszország
új forradalom előtt áll. Június 24-ikén már
szárnyra kél a hír, hogy-az ellenforradalom
hivei győztek és hogy U Miklós ujból
cárrá ki ne kiáltathassa magát, a bolse-
víkiek Jekaterinburgban a volt cárt meg-
gyilkoltak. Ezt a hiresztelést azonban már
másnap megcáfolták. Julius 22-én mégis
már hivatalosabb formában jelentik, hogy
Romanow Miklóst, a volt cárt az urali
kormány tanács (szovjet) itélete alapján
julius J 6-án Jekaterinburgban tényleg
agyonlőtték.

Az antánt mindent elkövet, hogy a ~
német befolyást Oroszországban megtörje,
a keleti frontot ujból feltámassza s ez
által a központi hatalmak erőit itt is job-
ban lekösse Ezt a célt szolgálja sz orosz-
országi cseh szláv légió, a japán katonai
erő megjelenése Szibériában, az angolok
fellépése a Murman partokon. Ezek a

. mozgalmak az orosz kormányt is már
tettre indítják s megfelelő ellenintézkedé-
sekkel a központi hatalmak sem fognak
késni.

Troczkij.

gette a román hadsereget, hogy hátába
kerülhetünk. Igy Románia előtt sem áll-
hatott más, mint a béke. - Meg is indul-
tak a tárgyalások. Eleinte ugyan nehézsé-
gek merültek fel, de midőn felmondtuk a
fegyTQrSZünetet, azonnal készek voltak a
románok az előzetes békeszerződés alá-
írására, ami március 5-ikén meg is történt.
Tulajdonképeni annexióról itt sincs szó,
llagyar.9rszág védelmére és a román tá-
madás megismétlődésének megakadályo-
sására bizonyos határkílgazítások szüksé-
geseknek bizonyultak, ami meg is történt.

I II. Háborunk Olaszországgal.
Az olaszok erőfeszítései a 11 "Isonzó-

csatá"-ban híjába valók voltak. Görz elfog-
lalásán kívül nagyobb eredményt nem
tudtak felmutatni. A 12-ik "Isonzó csata"
már nagyobb eredményekkel járt; do ezt
nem az olaszok, heuern mi vívtuk, mely
alkalommal a támadásban a német erő is részt
vett. 1917 október 23ikán ugyanis Flitsch
nél, Tolmeinnél és a Bainsizza-Heiligengeist
fensik északi részén betörtünk az olaszok
állásaiba és első vonalukat ao kilométeres
fronton elfoglaltuk. Már az okt. 26-iki
jelentés tudatja, hogy az ellenség feladja
mindazt a területet, amit a l1-ik Isonzó
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csatában sok ezer ember életével vásárolt I jelentés már a 'harmadík olasz hadsereg
meg s jelzi, hogy 50 km . szélességben Ikatasztrófájáról számol be: csapataínk el-
megingott az olasz harcvonal. Ezután egyre I vágták a Tagliamento előtt álló olaszok
jönnek az ujabb és ujabb győzelmi hirek: visszavonulási utját. Egy kis szünet után
Görznek, Udinének elfoglalása. A nov. elsői Iujból megkezdődik az olaszok üldözése, a

A béke hire az orosz fronton.

A béke hire a mi frontunkon.
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Tagliamento mentén míndenütt megtörjük megáradt Piave elragadta a hidakat 'sigy
az olaszok ellenállását és ujabb hadmüve- az utánpótlás lehetetlenné vált, Igy vissza
leteket kezdünk. A nov. 8-iki jelentés már kellett vonulnunk ismét a Piave bal part-
összesen negyedmillió fogolyról és 2300 jára. A háboru szerencséjének forgandósá-
elfoglalt ágyuról beszél. Ekkor már jön is gában ez ismét tagadhatatlanul súlyosan
a hír, hogy Cadornát a fővezérségről el- leverő, elszomorító esemény, de nem sza- ~
mozditották s utóda Dias lett. - Ezek bad azért erőt venni rajtunk a csüggedés-
után elérkezett az idő arra, hogy az előnye- nek. Mostani általános helyzetünk azért
mulás a tiroli hegyekben is megkezdődjék; olyan, hogy kellő kitartás mellett kikerül-
a nov. lOiki jelentés szerint Asiagot ro- hetjük azt, hogy ellenségeinknek hazánkat -e-

hammal elfoglaltuk s majd hamarosan át- feldaraboIni akaró terve sikerre jusson.
törjük az olasz határerődítmény legerősebb Azért az időleges balsiker mellett is ki-
záró csoportját. - .Az olaszok francia és tartás legyen a [elszavunk. Ne feledjük,
angol segitséggel végre mégis lélekzethez hogy mi állunk olasz területen és türel-

metlenséggel ne kockáztassuk a sikert.

Ill. A!döntés keresése nyugaton.

Anglia a megegyezésen alapuló békét,
amelyet már több ízben felajánlottunk el-

Ilenségeinknek, nem akarja elfogadni, dik-
I tálni óhajt; ezzel a háborut egyre nyujtja,
szövetségesei vel együtt ujabb és ujabb
kísérleteket tesz, de míndeddlg sikert el-
érni nem tudott. - Az 1917 augusztus "!<

havában megkezdett csatát a flandriai
fronton ellenségeink a következő hónapok-
ban is fel-fel ujuló erővel folytatták, de a
frontot áttörni s a tengeralattjárók támasz- .•
helyeit elfoglalni most sem tudták. A nov.
3-iki jelentés az első amerikai hadifoglyok
beszállításáról tesz említést. - A nov.
20-iki jelentés szerint az angolok Cambrai
szakaszán, az Arras St. Quentin fronton
ujabb áttörést kisérlettek meg s vállalko-
zásukat a következö napokon is folytatták,
de összes támadásaik véresen összeomlot-
tak. A nov. végén kormányra lépő harcias

Marghiloman Sándor, román miniszterelnök. Clemanceau francia miniszterelnök ugyan
beköszöntő beszédében erősen fogadkozott:

tudtak jutni; december elején offenzivát nElvállaltuk a korrnányzást, hogy kétsze-
kezdenek, de némi helyi előnyöket leszá- rezett erővel folytassuk a háborut, a kor-
mítva tulajdonképeni eredményt elérni nem Ilátlan győzelem gondolatával lépünk önök
tudtak; azon a tényen, hogy mélyen be- elé", ezt a korlátlan győzelmet nyugati
nyomultunk Olaszország területébe, nem ellensé-geink sok próbálgatásuk ellenére
változtathattak. sem tudták mindezideig megmutatni,

A tél és tavasz folyamán szilárdan meg- A nov. végén történt felhívást a békére a
állottunk a Piave mellett; míg végre junius nyugati hatalmak ismét kereken vissza - •.
15-én új offenzivát kezdünk Olaszország utasították, így nem maradt más hátra,
ellen. S~jnos, ez a vállalkozásunk nem si- minthogy a döntést nyugaton a győzelem-
került. Átkeltünkugyan a Piavén, Montellót mel keressük. E célból a németek március
is elfoglaltuk, de az ellenségnek összpon- 21-ikén a nyugati fronton nagy, offenzivát "
tosított erején kívül az Idöjárás is ellenünk inditottak _és Arrasés La Ferre között,
fordult. A felhőszakadások következtében elfoglalták az ellenség .első vonalait, A
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sikerek rohamosan következnek egymás I A németek sikerei egyelőre tartanak-
után:s a március 25-iki jelentés már jelzi, tovább, a Marne hidfője is kezükbe kerül •.
hogy a németek áttörték a harmadik angol ju\. ]s-én azonban fordulat áll be. Foch
védőzónát is. Ezzel egyidejüleg érkezik főhadvezér megkezdi az Aisne~és· Marne
az a szinte hihetetlenül hangzó hír, hogy között nagy offenziváját, amit. aug. í-én
Párist a németek messzehordó ágyuval az Ancre és Avre között u. n. amíensí
120 kilométer távolságból lövik. A hivata- offenziva követett. Á hadi szörnyetegek-
los jelentés is közli, tehát a csodaágyuról nek, a mozgó páncélos váraknak (tankok)
szóló hír, tény. Némi szünet után ujabb meglepetésszerü támadásaival az ellenség
sikeres oífenziva kezdődik. A május 28-iki mindkét esetben tagadhatatlanul nagy
jelentés szerint a németek rohammal le- sikert ért el; a német hadvezetőség kény-

Az első amerikai foglyok.

Ioglalták a Chemin des Damest s átkeltek telen is volt haderejét biztosabb vonalra
az Aisnen; május 30-án Soissons elesett vissza vonni, de az antánt célját, anémet
és Reims északnyugati erődei a németek vonalak teljes áttörését, anémet hadse-
kezébe kerültek. Május 31-ikén a németek reg leverés ;t nem érte el. Hindenburg éa
elérik a Marne folyót és megkezdődik a Ludendorff hadseregüket az ellenállás:
francia front felgöngyölitése Az új offen- rettenetes veszteségeitől megóvták éa
zivában a foglyok száma 45,OOO-renövek- szabadságukat s erejüket a további kez-

• szik. Jun. 3 ikán Chateau-Thierry a néme- deményezésre és a végső győzelem érde-.
tek kezébe kerül, elesik a 3-ik védővonal kében cselekvésre bíztositották
is és megverik az uj ellenséges tartaléko- IV. Harcok Albániában.
kat. A franciák Soissons mellett ugyan át
akarják törni anémet arcvonalat, de nem A Balkán-fronton az elmult báborus.
sikerül, többi nagyellentámadásaik is ősz- esztendőben meglehetős nyugalom volt.
szeomlanak. I A helyzet azonban 1918 julius elején hir-
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telen megváltozott. Az olaszok Píavenál l szerint pedig bevonultak Jeruzsálembe, -
elért sikereik hatása alatt a franciákkal Március és április havában Palesztinában
együtt váratlanul támadÓlag' léptek. fel ném et csapatok. török] haderőkkel együtt
Albániában is, aminek következinénye az az angolokkal szemben már némi' előnyök-
lett, hogy a Berat-Fíerí vonalon át csak- höz- is [utottak. 1 ... . . .~
nem száz kílométeres i szélességben :fron~ '* . .
tunkat visszavontuk. Július .harmadík heté- . * *
ben állásaink' a. Semeni-Kamína .vonalon . 1918 augusztus második feléig a Ien-'
megszilátdultak és [ulíus- ?4-.én már meg- tebbíekben ismét összefoglalttik azutolsó
kezdtük az ellenoffenzivát. Rövid küzde- háborús év nevezetesebb eseményeit .:
lern után a franciák és olaszok kénytele- Meddig kell ezt még tennünk, nem
nek voltak újból vísszavonu'ní. tudjuk. Csak egyet kell tudnunk, azt

A király az isonzói harcok hőseivel beszélget.

V Az ázsiai harctérről. I a kötelességet, amit a hazaszeretet ró
reánk. Nem szabad ugyanis íelednünk,

1917 november havában Palesztinában hogy még mindíg arról van szó, vajjon
erős angol előrenyomulás indult meg. tennmaradhat-e teljesen sértetlenül továbbra
A z angolok külön zsidó hadsereget is az ezeréves Magyarország, vagy elbukik?
szerveztek Palesztina. Ielszabaditására, Mindegyikünkre súlyos felelősség háru]
amelynek Wilson, az Egyesült államok abban a tekintetben, hogy mi lesz erre a
elnöke szerint a jövőben független zsidó kérdésre a felelet. Ebben a tudatban visel-
k öztársasággá kell alakulni. - A nov. 8-iki jük tovább az ötödik háborús év meg-
j elentés szerínt az angolok elfoglalták I próbáltatásait és teljesítsük kötelességeit.
Gazát, 18-ikán Jaff'át, a dec. tu-Ikí jelentés "". J-.
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d1.av.ei 1.6Z56.[,
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, 4nya, hitves konnue kiált föl az égre: Ha jö az alkonyal kisertetes árnya,
Edes jó Istenünk tekints reánk végre! X sok fehér árny a csatamezöt járja;
Igy sóhajt a hitues : en édes jó pdrom, Keresik -a kedvest, fiut, apát, rndtkdt,
A te visszatérted en hiába udrom. Ki elszántan védte halálig hazáját,
Honfi vértől piros a Piave partja, Sohaito! lesz hangos a Piave partja,
Sok, sok ifjú leány jegyesét "siratja. Mindégyik a kedvest, - a kedvest siratja.
Szemembenkönny ragyog, ha gondolok rd- 4 Hold csókolgatja kicsike fejfátok;
Piavei rózsák, porba hullt virágok! [tok] I Piavei rózsák, porba hullt virágok!

Piavei rózsák, rólatok, Ti bátrak! ,.
Az utókor sző majd csodds légendálcat.
Arany lapra lesz' hős nevétek' fölvésve,
Fényt vet 'ra {ettetek fényes' dics6sig'e,
Egy nemzet imája- hér áldást redlok : '
Piavei rozeak.poroa hu"llt virágok!

Csajbók Lidike.

Uj vezéreink.
Br. Solymosy Lajos egyetemes felügyelő.

•

D. Br. Prónay Dezső lemondása után I Dénes neveit. Az algimnázium elvégzése
sok gondot okozott az a fontos kérdés, után Genfben töltött 2 évet, hol megtamil-
hogy ki. is egyházunk sok jeles világi ta' a nérnet, francia és angol nyelvet és
vezérférfia között az, aki méltóképen fogja magánuton elvégezte az 5. osztályt. Haza-
legmagasabb eg;yházkormányzói tisztünket, térve mint nyilvános tanuló a soproni
az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői liceumba járt, hol lernaturalt s ugyanott
állást betölteni? Egyházunk demokratikus leszolgálta az önkéntesi évet, Miután Ma-
szervezete értelmében megindult a szava- gyaróvárt elvégezte a gazdasági akadémiát,
zás gyülekezetenként, tehát a lehető leg- háromnegyed évet otthon töltött a' gazda-
szélesebb alapon, minden befolyasolás nél- ságban, majd 1887 junius havában lekől-
kül, ugy hogy első izben több kiváló egy- tőzőtt Aradmegyébe, hol azóta mint nagy-o
háztagunk között oszlottak meg a szava- hirtokos Apateleken lakik és gazdálkodik.
zatok, miért is pótválasztást kellett tartani 1896-ban országgyü1ési képviselőnek vá-
azon két előkelő vezérférfi u között, akik lasztották s azóta rövid megszakitással
a legtöbb szavazatot kapták: Szentiványi állandóan tagja a képviselőhásnak,
Árpád egyházkerületi és br. Solymosy Egyházi téren 1888 óta müködík, mint
Lajos egyházmegyei felügyelő között. A az apateleki gyülekezet felügyelője, mely
pótválasztásnál az utóbbi nyerte el a több- tisztéről csak ezidén mondott le, míkor is
séget s igy ő lett br. Prónay Dezső utóda fiát választották meg helyére. 1914·b~n az
a magyarhoni ágost. hitv. evang. keresz- arad-békési esperesség választotta meg
tyén egyház egyetemes egyházi és iskolai felügyelőjévé s szintugy a szarvasi főgím-
felügyelői tisztében. náziurn is. Ezen minőségében nagy egy-

Br. Solymosy Lajos 1865 január 18-án házszeretet, lelkiösmeretes pontosság és
a .sopronmegyeí Süttörön született. A nép- önzetlen áldozatkészség jellemzik müködé-
iskola s az algimnázium tananyagát a szülői sét. Hogy csak nehány nagyobb adomá-
háznál végezte, kizárólag soproni theologu- nyát ernlitsük meg, evangelikus leányne-
sok tanítása mellett, kik nevelői voltak. velésünk előmozditására 50,000 K-ás ala-
Ezek közül megemlítjük Dubovay Béla, pitványt tett, a kőszegi felső leányis-
Farkas. Mihály, Bancsó Antal és Zabrák kelára 10.000 koronát, a szepességi "Be-
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Sr. Solymosy Lajos.
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thania" belmlsszióí alapra 5000 K-át aján- műveltsége, szeplőtlen jelleme és anyagi
lott fel stb. Az egyház iránti szeretetét függetlensége egyaránt qualiflkálják egy-
azzal is kimutatta, hogy i!;lmételten irt házunk legfelsőbb vezető állására, azért
cikkeket az "Evangelikus Ürálló" cimü teljes bizalommal s azon megnyugtató
Iapba, melyekben az egyes fontosabb egy- tudattal tekinthetünk müködése elé, hogy
házi kérdésekben kifejtette nézetet. a legjobb akarattal igyekszik majd egy-

A háboru alatt őt is nagy megpróbálta- házunkat helyes irányban vezetni s úgy
tás érte. Négy gyermeke közül (2 fiu és belső mint külső kiépítését és felvirágez-
2 leány) második fia 1914-ben, mindjárt tatását előmozdltani,
az első hónapban, hősi halált halt Lengyel-
-országban. I Isten áldása kí sérje mükődését .

.. . Br. Solymosy Lajost áldozatkész egyház- s. o.
szeretete, puritán egyszerüsége, európai I



D. Raffay Sándor,
a bányai egypizkeriilet uj püspöke.

A bányai egyházkerület gyülekezetei
Scholtz Gusztáv püspök nyugalomba lépése
után D. Raffa.y Sándor budapesti lelkészt
tisztelték meg bizalmukkal s emelték ezen
legnagyobb egyházkerületünk püspöki szé-
kébe.

D. Raffay Sándort a fáradhatlan egy-
házi munkálkodás és hű kötelességteljesi-
tés jellemzik s igy egyházunk szárnit-
hat reá, hogya legodaadóbb hűség-
gel s önfeláldozó buzgósággal fog
vezérl állásában is felvirágoztatásán
közremüködni,

Czegléden 1866 junius 12-én szűle-
tett. Szülői nagyon vallásos emberek
voltak. Minden vasárnap ebéd után
a családatya személyesen tartott házi
buzgólkodást, pedig a templomot sem
volt szabad mulasztani. -Édes atyja
40 évig presbytervoJt s közben egy-
házi, majd iskolai gondnok.

Raffay 14 éves korában került el a
szülől háztól Szarvasra az 5. gimná-
ziumba. Ettől fogva a maga lábán
állt,'mert sokgyermekü szüleitől többé
anyagi támogatást nem fogadott el.
A stipendiumok és a jótétemények
eltartottak. Sokat nélkülözött, de ez
edzette meg derekát. Már mint gim-
názista- az önképzőkör elnöke s az
ifjusági lap szerkesztője volt.

1.885-ben érettségit téve nem tudott
pályát választani. Ki is volt merülve.
Előbb nevelő lett, aztán a jogra irat-
kozott be. Majd a czeglédi körjegyző-
nél dolgozott egy éven áto De a jog
nem tetszett neki s egy megrenditő
családi esemény hatása alatt a theolo-
giára ment. A vigasztalás utjait kereste
és akarta járni. 1887 őszén Pozsony-
ban iratkozott be és Schneller István
irányitása alá került, aki benne "praedes-
tinált theol. tanárt" látott. Mint theologus
senior és a "Gondolat" cimü ifjusági lap
szerkesztője volt. A theologia negyedik
évét a jenai egyetemen töltötte s a szak-
vizsgálat után még egy évre Lipcsébe és
Baselbe ment. Jénában jelent meg néme-
tül első tudományos dolgozala : Die Hus-
aiten in Ungarn (A hussiták Magyarcr-
szágon).
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,- A németországi tartózkodás döntő jelen-
tőségü volt reá nézve. Ott tanulta meg,
hogy a munka az egyetlen utja egyesek
és nemzetek haladásának, mert a munka
egyuttal fegyelmez is. Ettől fogva jelszava
a munka volt és soha tétlenül nem töltö-t
egyetlen órát sem, mert pihenése is mindég
a munkára való készülés volt.

Az 1892/3. tanévet a besztercebányai ev.
gimnáziumban tanárként töltötte. Az 1892-
1896 években Tápiószentmárton ban lelkész-

D. Ráffay Sándor.

kedett. 1896 októberétől 1908 novemberéig.
tehát teljes 12 évig a pozsonyi theol. aka-
démián tanár volt. Itt tulajdonképeni tanári
hivatásán felül megállapitotta és 12 éven
át vezette az első és egyetlen magyar
tudományos theol. folyóiratot, a "Theologiai
Szaklap"-ot s azonfelül is sok munkát irt
és szamos lapnak volt munkatársa.

1908 novemberében pesti lelkész lett,
hová_a gyülekeset .kösbízalma hívta meg.
Itt is fáradhatatlanul munkálkodott mint
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kiváló hitszónok, buzgó lelkipásztor és
egyház szervező egyéniség. Gyülekezetében,
hogy csak egyet ernlitsünv, Belmisszlói
Egyesületet alapított s vezet, melynek ke-
retében megcsinálta az első Evang. Szere-
tetházat. melyre 2 év alatt 1801000 koro-
nát gyüjtött, Sok elfoglaltsága dacára még
a pesti ref. theologián is fanitott 5 éven
áto Rövid idő alatt mínt az Egyetemes
Lelkészegylet elnöke isérdelms, .nagy-
jelentőségü munkát végzett." - -

Míkor e sorokat írjuk, betelt a világ-
háboru negyedik éve is és az előbbi száz-
ezrekhez az áldozatok-ujabb százezrei
sorakoztak. Evangelíkus egyházunk is ujra
kivette részét ugya háboru/dicsőségéből,
mint gyászából, rnert fiaink az egyházun-
kat jellemző hűséggel teljesítik a haza
iránti kötelességüket a legvéresebb harc-
mezőkön is -- mind halálig. Elesett hőse-
ink közül ezuttal is bemutathatunk néhá-
nyat képben is. Schwalm Nándorról nA
pozsonyi. líceum hármas gyásza" C. cik-

Havas (Tischler) Ferenc.

Igy áttekintve életét elmondhatjuk, hogy
folyton munkálkodott, tudatosan soha sen-
kit sem bántott, sok igazságtalan támadást-
keresztény lélekkel türt el, de soha meg
nem boszulta a tapasztalt szeretetlenséget,
Székács helyén és őrökéhen a Székács
lelkével szolgált eddig s .szolgáljon ezután
is, mínt püspök, egyházunk javára s a
Krisztus nevének dicsőségére.

S. O.

künkben emlékeztünk meg. E helyen még
három más hősünkról emlékezünk meg
igaz, mélységes kegyelettel.

.' '. _ ..

1. Tanítok.

1. Havas Ferenc.

Született Enesén (Győrvármegye) 1897
május 3-án, posta mester szülöktől. Négy
osztályt a györi áll. főreáliskolában vég-
zett, majd·a soproni evang. tanítóképző-
intézetbe került. Innét mint 3-dik évet
végzett növendék lőn besorozva a 3i.
honvédgyalogezredhez Veszprémbe. Kíké-
peztetése-után 1916' február 12-én mínt
hadapródőrmester került a harctérre. Már
február 26-án Verhó-nál majdnem életét
vesztette, ugyanis a házat, melyben éjjel
megpihentek, az orosz valahogyan reájuk
gyujtotta _s csak sulyos égési sebekkel
menekülhetett. Ugyanazon év május végén
az' oklevél elnyerhetese végett képesitő
vizsgára haza bocsáttatott, A vizsgát sike-
resen megállva már julius havában vissza
ment a harctérre. Ez időtől kezdve szaka-
datlanul a tüzben volt s a leghevesebb
küzdelmekben vett részt. Szeptember hó
19-én a vojnini fronton Szurmay csapatá-
ban harcolt; másnap 1916 szept. 20·án
erős granátnyomás érte s midőn a kötöző
helyre indult, egy kegyetlen orosz leszurta
a sulyosan sebesült hőst. Kíváló szolgá-
lataiért megkapta a vitézségi ezüst érmet.
sajnos azonban e kitüntetés már nem
diszíthette a hős mellét. Előterjesztették
porosz kitüntetésre is, csakhogy az a ma-



~ Szabó Sándor. Tarjárt József:'

gas rangu porosz tiszt, aki az előterjesz- Endre nyiregyházi ágo h. ev. tanító, anyja
tést tette, ugyanott.' ugyanazon napon Veres Ilona. Az elemi iskola IV. osztályát
szintén életét vesztette s igy nem tudni, és a gimn. IV, osztályát Nyíregyházán
hogy az előterjesztés eljutott-e az illeté- végezte. A tanítóképző IV. osztályát Eper-
kes helyre. 'Havas Ferepeben egy szelid- jesen az ágo hev. tanítóképzőben. Ugyan-
lelkü, szorgalmas s szép reményekre [o- ott nyert oklevelet 1915. május havában.
gositó ifjut vesztettünk. Holt tetemét a Junius hóban Debrecenbe , vonult a 2-dik
szülőí szeretetnek nagy áldozatok és küz- honvéd gyalogezredhez. :1916. decemberé-
delmek árán egy év mulva sikerült haza- ben a román frontra ment, ahol zászlóssá
szállítatni s 1917 október hó 29-én úgy léptették elő. 1917. év októberében az
Eneséről, mint a vidékről összesereglett olasz frontra vezényelték, itt hadnaggyá
nagy sokaság osztatlan részvéte mellett léptették. Október végén egy roham alkal-
tisztelettel smélyen meghatva kis értük mával csapatja élén térdét granátlövés
nyugvóhelyére. Ki szép magyar hazánkért érte; a klágenfurti kórházba vitték, ahol
harcolt s mindnyájunkért áldozta ifjui éle- dec. - f2-én vérmérgezés következtében
tét, legyen neki csendes a pihenés a hazai elhalt.
hant alatt, emléke pedig maradjon közöt-
tünk mindenkor áldott. 2. Az egyháztag ok 'köréből.

Született Nyíregyházán (Szabolcs) 1895. A mnlt évben már a hősi halált halt
november 4. Éde~ atyja néhai Szabó egyháztagok köréből is állítottunk emlé-

Szab6 Sándor. ·1

!:-J3

l' Tarján József.



94

ket a .Luther Naptárv-ban három híttest-
vérünknek. Ez alkalommal ugyanazt az
elvet követve, mint tavaly, az oly korán
elhunyt Tarján Józsefről emlékezünk meg,
akinek mint egyetlen gyermeküknek emlé-
kére szülöí a soproni evang. liceumi
"Diákotthon-alap" javára 300 kor. alapít-
ványt tettek.

A még alíg 18 éves ifjú nem a harc-
téren esett el, hanem azért a hazáért halt.
Alighogy kézhez kapta az érettségi bizo-
nyítványt és 1917 március hó 10-én a
soproni m. kir. 18-dik gyalogos ezredhez

mint önkéntes bevonult, akaszárnyának
berendezett helyiségben - sarlaohot -kapott,
amely betegség március 27-én kioltotta
ifjú, szép reményekre jogosító életét.

Kötelességtudó, nemes érzésű, barátsá-
gos, jó fiu volt, ak! tisztelte, megbecsülte
szülöít, hálás volt tanáraival szemben és
megnyerte társainak a szeretetét.

A jó szülök mélységes gyászát enyhítse
az a tudat, hogy egyetlen jó Ilukat szintén
a haza kivánta áldozatul és hogy kegye-
lettel emlékezik meg mindenki róla, aki
csak. ismerte. Aldott legyen, emlékezete!

Ez a nagy népes nemzetek csatája.
Fiaik közt bár a halál arat,
Nyugodtan nézhet mind nagy otthonara:
Békés időkre még elég marad.
Jövőnk felé nagy gonddal csak mi nézünk,
Maroknyi nép, ha megfogyatkozánk,
Nyer-é, ha elhullt annyi sok vitézünk,
Uj nemzedéket elvérzett hazánk?

Pedig haduftknak kell megállni ottan,
Ahol a harci tüz leggyilkosabb,
Ott jár elől a föltartó sorokban,
Elsőnek állja q tüzet, vasat.
Ki bánja?.. Oh a szenvedő ha vérzik,
Nem fáj az annak, aki nem szeret! -
Nagy veszteségünk búját ők nem érzik;
Fő, hogy megálljuk a vészes helyet.

És engem elfog most a keserűség:
A nagy világon egyedül vagyunk ...
Borongva kérdem: mit használ a hűség,
A hős erő, ha elvérzett hadunk ?
A holtakat békénk nem adja vissza,
Hiába sírnak árvák, özvegyek;
Ez ősi föld ha vérünket felissza,
(Jrökül kapják-é a gyermekek?

Egy véres emlék - ez leng ott borongva,
Hol annyi vért hiába áldozánk ...
De halld a költőt! - Fájó dala mondja:
Isten csodája, hogy még áll hazánk.
Történetünknek nagy tragédiája
Szemem előtt most hogy végig vonul,
Nézek e nemzet véres viharára,
S lelkem jövőnk/J.en hinni megtanul.

Láttam nem egyszer én kivágva erdőt,
Tarlott helyén a törzs maradt csupán,
De majd belőle ifju sarja felnőtt
S meglombosult sok hosszu év után.
Igy lesz a népnek ifju nemzedéke,
A régi törzsből friss hajtás fakad,
A harc után erőt fejleszt a béke...
Óh lásd e képben nemzetem magad'!

~agy vész az, ami rajtunk dtuiharzott,
Adáz tusáktói rengett a határ,
Mégis kiálliük a viszályt, a harcot,
Nem ölt ki minket török és tatáro
Serény munkával a nemzet kiépült,
Isten jósága sugárzott le ránk.
Az elhagyottra szebb jövőt az ég kűld,
lsten csodája lesz, hogy áll hazánk.

Te árva nemzet, küzdj a gonosz ellen,
Hittel tekints a magas ég felé,
Hadad a hittel új erőre keljen; .
S vitézidet a sír ha elnyelé:
Megtart az Isten, eddig aki védett,
S az ősi törzsből új sarjat fakaszt.
Csodákat ér meg, honom, a te néped,
Bízó reménnyel várjad a tavaszt!

Csengey Gusztés,



A harmincéves háboruról .:
1\. harmincéves háboru kezdetének háromszázados évfordulója alkalmából.

A páratlanul nagy világháborunak szo- álló uj rend ellenségei kényszerrel, erőszak-
morú idejébe esik a \ ilágtörténelem egyik kal állották utját a természetes fejlődés-
legszenvedélyesebb és legpusztítóbb hábo- nek. A helyzet már 'régóta rendkívül
rúja, .a harmincéves háboru kezdetének feszült volt, csak egy gyenge érintésre
háromszázadik évfordulója! Sajnos, az volt szükség, hogya húr szétpattanjon,
emberiség mindezideig nem tanulta meg csak egy szíkrának kellett a gyujtó anyagba
azt, hogy az ellentéteket miként lehet és röppenni, hogy Közép Európa lángba borul-
kell a jog és az igazságosság alapján [on. Csehországban tört ki a harc, A köz-
kiegyenlíteni, nagy kérdéseket békés uton vetlen ok az volt, hogy II felső hatalom

megoldani. A kor uralkodó eszméjét az
ember hatalma érdekében .míndlg véres
megoldás ba vitte bele. Háromszáz évvel
ezelőtt a vallási eszme állott a homlok-
térben sebbe kapcsolódtak azután bele a
politikai, hatalmi és anyagi érdekek.

A reformáeió hatását sem a tridenti
zsinat (1545-63), sem a jezsuita rend
megalapítása háttérbe szoritani nem tudta;
a lelki szabadság és önállóság alapján

az evangélikusok által épített klostergra-
beni templomot lerontatta, a braunauít
pedig bezáratta. Erre a csehek Thurn Má-
tyás gróf vezérlete alatt felkeltek, 1618
május 23-án fegyveres erővel a prágai
várba, a Hradsínba felvonultak és "ősi
eseh szokás szerínt" Martínetz és Slavata
helytartókat az ablakhoz szorították és
azon nagy magasságból a vár árkába ki-
dobták. Hamarosan Fabrícíus írnokot] is.

A harmincéves háboru kezdete. (Régi kép.)



utánuk röpítették. Ezt a jelenetet ,örQkíti mely a római. katholicizmusnak ésJ az
meg az itt közölt régi kép, amelyet történeti ausztriai hatalomnak erős középeurópaí
értéke alapján' közlünk. A. drámaínakío, ..;ult uralmávala protestantlzmust s vele együtt
jelenet a kiszemeltekre ugyan nem vég- a szabad nemzeti fejlődést fenyegette. A
ződött tragikusan, mert a vár árkában nagy Gusztáv Adolf, svéd király nevéhez
szemétdombra estek s egy kis íjedtségen ki- füzödík az' újkori szabad fejlődést bíztositó
vül nagyobb 'bajuk nem történt, de gyászos iránynak, a protestantizmusnak mint a nem-
pusztulást, nyomort hozott Közép Európára. zeti szabadságot és alkotmányosságut szol-
mért ezzel a [elenettel 'kezdődött a har- gáló hatalomnak a megmentése.· A lützeni
mincéves háhoru. De ezzel is ugy vagyunk, csata téren, 1632 nov. 6-án ugyan maga a
mint ~ ~a.rajevói gyil.kossággal. ~a ~z I h~s kir~~yelesett, de , se~é~e az eg~sz h~bO-
nem Indítja meg -a vihart, .akkor JŐ mas runak döntő fordulatat kívívta , Majd a hábo-
esemény, mert a feszültség oly óriási volt rú változó szerencséje ugyan az ellenfél-
s annyira hiányzott a kiengesztelődés nek is kedvez, afranciák szövetkezésével
szelleme, hogy anagy összeütközés elke- és II. Rákóczi György támogatásával azon-
rülhetetlenné vált. ban a protestánsok uniójának végre sike-

A háború első részlete a protestánsokra rül kivívni a végső győzelmet. A béke-
kedvezőtlenül végződött. A fehérhegyi tárgyalásokat ugyan már 1641-ben meg-
csatában (1620 nov. 8.) a csehek veresé- kezdték, de komoly jelleget csak 1644 ben
get szenvedtek II. Ferd.nánd, az- evan- nyertek, mig végre az Osnabrückben és
gélikusok esküdt ellensége, ki "csak egy Münsterben folytatott tárgyalások után
izben 10,000 bibliát égettetett meg", hozzá ltH8:ban okt. 24-én megkötötték a west·
fogott a bosszú munkájához. Nemesek fáliai békét,
kivégzése, javaik elfoglalása, a szabadság:' Nagy romlás járt a hosszu háboru nyo-
levél széttépése, erőszakos térítés s a mában, de befejezése mégis a jövő érde-
hivek kiüzetése jelzi ll. Ferdinánd diada- kében biztosította a szabad fejlődést. EI-
lának útját. A mazyatországí protestánsok zassnak Franciaországhoz csatolása ugyan
javára azonban Bethlen Gábornak sikerült későbbi háboruknak a magvát is elvetette,
kívívní a vallásszabadságot biztosító nlkols- de ' a vallásszabadságnak biztosítása, a
burgi békét. A németországi háború első bevett vallások egyenlőjoguságának kimon-
fele is szerencsétlen kimenetelü volt II dása nagy áldást hozott és Németország-
protestánsok szövetségére. Ekkor azonban ban biztosította a protestantizmus szellemi
fordulat á.lott be. A dánok után a Svédek hatalmát és utat nyitott annak a sok
igyekeztek elhárítani azt a veszedelmet, áldásnak. ami belőle származik. H. L.
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Mégis, megis lelkünk egén
Föl-jölkél a letűnt remény.
S téged, lsten, hő imával
Hívunk s kérünk szivvel szájjal.

Ne hagyd el dt s társait se ;
Lelked a hdst megenyhítse.
Tartsa. a veszélvt tőlük távol,
S általuk e szép hazától.

, '

A fiunk is elment.
A fiunk is elment délre,
Könnyet ejtve, de nem fe.ve ..
Alig tudtuk elbocsdtni :
Fogjuk ..e még újra látni?

Ott álltam a gó'zös mellett,
Nyil járta át hő szivemet.
De pár szdban a szeretet
Adott egy kis enyhületet.

Most készül a dicső harcra,
S borul, derül nemes arca,
Mi bánkódunk őmiatta"
Magunkat is megsiratva.

-
Engedd őket visszatérni,
Hozzánk .füzni, velünk élni;
Hogy Boldogok legyünk újra,
S éljen a hon fel virulva.

(LéVJ.) Tóth Istvá:I.
.'
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Böröc Féterék fürdöznek.
~Elbeszélés. Irta: Jeszenszkyné T. Irén. ~ ,

r, .....

. ' Ugy árn, akár hiszik, akár nem, de szent ,""-- Akkor mért bujtál el vele - inger-
igaz, hogy Böröc Péterék fürdőzni mennek. kedik az ura.
Nem ~int~a beteg lenne valaki közülök, I -. No me~t tudom, hogy ezt nem sza-o
oly egeszseges az ember is, az asszony bad Itt tenni.
is, mint a makk. da hát okos ember ám De csak nem adom ezt a drága ruhát;
Böröc uram. - Nem akkor kell orvosoini másnak összeszakítani - azért mosom
a bajt, mikor már a nyakunkon van. Ó magam.
már jó előre gondolt arra, hogy az öreg- És ha a nagyságának van szennyese -
ség sok minden betegséget hozhat, azért adja csak ide. kimosom én azt is.
is idejében akarja útját állni. - De hol vesz meleg vizet?

. Ha netalán-tán köszvény akarná meg- - Kitaláltam én annak is a médlát. A
tamadni a csontjait - az ellen Pöstyén fürdökádba mosom ki, mikor fürdök és
segít, hogy hires jóétvágya meg ne romol- azután itt kiöblögetem.
jék, annak Koritnyica állja utját. Az asz- . Amint látták, hogy szívesen elbeszélge-
szony kedvéért pedig Szlíácsra fognak el- tek velük, hívtak, hogy üljek le én is a
menní - mert hire van a-inak, hogy az patak partjára és várj am be velük, míg a
a fürdő az asszonyoknak tesz jót. Szóval, fenyőágakra kiterített ruha megszárad. Az,
végig járnak ök annyi fürdőt, a mennyi tán szépen összehajtogatta Böröcné, az
idejükből futja. A pénz nem sz ámít. Jut illatos íehérnemüt, benyomkodta a kis ko •.
is, marad is, adott az Isten, megáldotta sarába és lementünk a fürdőbe.
szorgos kezüknek munkáját. Utközben eldícsekedtek, hogy kifogtalt

Böröc uram tele rakta jó ezres bankók- ők ám a drágaságon, - a felepénzt sem
kal a zsebét, Böröcné meg a nagy utazó költik el, amit a Iürdözésre szántak.
kosarat ez ezeknél többet érő drágaság- - Hogy csinálják azt? Kértem klván-
gal. Ruhát csak annyit vitt, hogy váltás ra csian. ,
legyen az üres helyet sonká val, Böröcné kacsintott egyet, s. aztán össze;"
koioásszal, zsírral, liszttel, cukorral, ká- nézett az urával s mosolyogva csak enny~t
véval (neki még ez is volt), még a szóJt,:' '
jó Isten tudná csak, milyen jókkal törute ,'- Majd mag tetszik látni!'
tele. Reggel, amint a parkba lépek - a falu

Borosznó fürdőn találkoztam velük. Már felől vezető uton látom Böröcéket [önní,
akkor bejárták Pöstyént, a hol két' hétig Eléjük 'sietek, köszöntöm őket, de csa*
V?ltak, Koritnyicát, ahol egy hetet töltöt- Iejükkel bicentik vissza a köszöntésemet,
tek, sőt Szliácsot is kihasználták már. AZ Tele van a szájuk, ' i
asszony megelégelte a közös íürdést, ször- Az asszony végre nagyot nyel és meg •.
nyen restel vén ezt a dolgot és öt nap után szólal.
Borosznóra rándúltak." -' Reggelízett már a nagysága?

. ~gy magányos sétámban bukkantam - Nem biz én. '
rájuk, ,mély.m bent a fenyöerdőben egy - Tartson hát velünk, ~
hegyi patak mentéri. - Böröcné a patak- Leüttűrik az ebédlő kis asztala mellé,
ban állt felgyürt ujjakkal és ruhát Öblöge- Éa ka vér; rendeltem, ők két pohár tejet.
tett. Az ura a patak partján ült és bodor - Mtcsoda - maguk Böröcék, csak,
füstöket eregetett makra pipájából. tejet isznak? Kértem csodálkozva, hiszen-

Örömmel kiáltottam fel: otthon szégyen számba menne, hogy a fa-
~ " - Böröc uram, hát maguk itt mít esi- luban még Böröcék se innának kávét.

nálnak? ' . , - Jobb kávét iszunk mi, mlnt a nagy-
, - Fiirdözünk - felelt kurtán Böröc. sága - szól Bjröcné, s aztán fülembe

- Mit beszél kend, - szólt frá az asz - sugja a titkot.
, szony -c;- hát táucsak látja a nagysága, - Tetszik tudni az a lötty itt méreg
.• hogy ruhát mosunk. - Nem szégyenlem drága. -:- Hoztam én magammal igazi, jó-

~n azt. kávét, meg cukrot ís A kávét otthon meg-
7
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f(izöm és míg ídeérünk, lassan megiszo- mellé és Böröcné mindjárt a tálaláshoz
gatjuk az úton, - itt ráisszuk a tejet, az- -kezdett.
tán jó nagyot sétálunk, hogy a gyomrunk- Asztalunk puha zöld pázsittal letakarva,
ban összeka varodjék a kávé a tejjel. Hát melyet apró mezei virágok tarkítottak és
nem mindegy az a gyomromriak, ha együtt diszítettek. A kosárból két tányér és két
íszomjmeg, vagy ha külön-külön? kanál került elő. Vendégre nem számítot-

Reggeli után utunk elvált, =: az ~béd- tak, de hogy még is akadt, Böröcék egy
nél sem találkoztam velük, s így nem tu- tányérból. egy kanállal is megették a ío
dom, hogy az olcsó. ebédnek milyen for- gombapaprikást. '
télyát találtak ki Bőröcék. De este felé - Lássa kérem - így szoktunk mí
ismét az erdőben találkoztam velük. - A I olcsón vacsorálni. Az erdőben megszedjük

Este összeül a, fedezékben a zenekar.

mint megyek a hegynek fel, egyszerre Ia gombát, hozzá valónk van és itt az er-
kellemes paprikás illat üti meg az orrom. dőben mi.ndjárt meg is főzzük. .,; ~.' ';:f-f
Bevallom éhes voltam és nem tudtam a - Megis esszük mondja rá Böröc
csalogató paprikaszagnak ellentállni. Men- és a kanalat jól belemártja a gombapaprí-
tem az orrom után és az egy szép gyep- kás izletes levébe. ' -c, .

tisztásra vezetett. A tisztáson tűz pattogott, Mikor a paprikás mind elfogyott, Böröc-
melyet Böröc uram friss fenyőágakkal né kijelentette, hogy még nincs vége a
élesztgatett. A tűz mellett egy bográcsban vacsorának. A patakban leöbIítette a tá-
gomba paprikás párolgott, amit Böröcné nyérokat és egy kis szilkéből erdei sza-
gyors kézzel kavargatott. ' mócát szórt bele. '

Lépteim zajára felriadtak, de 'nyomban -=-- Ezt is magunk szedtük, - a fürdő-
nagy örömben törtek ki. Míntha-csak rám ben 4-o koronát kérnének e1 ennyi sza-
vártak volna, - oda tessékeltekla bogrács mócáért. Nem is esne jól, ha oly sokat'
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Az énekmondó.
(Rajz.)

kellene érte adni, szólt Böröcné és szeme Erre robajjal nyilt ki a kabin ajtaja és
. csak ugy ragyogott, mikor markából szór- kilépett rajta Böröc egy szál fürdő ruhá-
hatta szájába a kedves gyümölcsöt. ban. Nyomában szaladt a fürdő szolga viz-

Szépen megköszöntem a jó vacsorát és zel telt vödörrel.
kijelentettem, hogy ily olcsón és ily jól, Vérbe borúlt szemmel fordult vissza
még otthon sem vacsorázhattam volna. Böröc és a szolgát megfenyegetve felki-

Meghivtak más napra is. Amint így be- áltott:
avattak titkaikba, valami belsőbb, bizalma- - De aki lelked van neked, az én nya-
sabb viszony támadt közöttünk, ami abban karn közé nem öntöl több vizet. .

1> n~ilvánult, hogy ök míndég szörnyen lesaj- A szép számmal egybegyült közönség
naltak engem~t. . , ,szörnyen nagyot nevetett ezen a furcsa

. - U~y~.nmar, h?gr Jarha~ pa,rancsszora a jeleneten és Böröc uram csak akkor ka-
VIzes fuvon? - Kl latta mar orahosszat a pott észhez hogy tulajdonképen .mit mí-
napra kifeküdni, hiszen, ha nap kell, meg- velt Ő. ' ,

lelem ~~t én, otth~n ingyen is. Es bizony Tele volt panasszal, hogy ilyen csúfság
nem furdenek ~I1lnde~.nap, de ha m~r se esett még rajta. Nyakon zuhintják
megvettem ~ draga JurdőJ~gyet, .~ent .IS hideg vízzel, s aztán még ráadásul kine-
maradok a,kadba addíg, a~lg ~sa~ J,olesik. vetik. Hát ilyen az ideggyógyitó kura?
-:- pyen, es e~he~. h~,s~nlo kíszólásokkal Ettől bolondulnak meg az urak, de ő bi-
bírálgatták az en !urdozesemet. Nem ~k~r- zony nem akar megbolondulni.
tam ellentmondam, csak egyszer próbál- . .... ,
tam én is tanácsot adni nekik _ bár ne Egy~zerr~ h;res ember lett Boroc Peter.
tettem volna! Az egesz furdő v~l~ foglalkozott. .

_ Rá vettem az öreget, hogy vesse alá "", "Jol, tette Bor?c uram, - ne hag~Ja
magát a hideg viz kúrának. Elmondtam magat. ~~,~ n~m vagta nyakon az~ a fur-
annak előnyeit, csodás hatását az idegek- dőszolg~~. - I~y hangon beszelgettek
re. Addig-addig beszéltem mig az öreg vele a fürdö vendegek.
rámondta: ' Böröc csak türte egy ideig, de nem soká.

- Nem bánom no egyszer megpróbá- Négy nap mulva igy szólt . a feleségéhez.
lom. Másnap reggel' rettenetes bődülés . - Gyerü?k ..innen anyjuk, n~ncs már
verte fel a fürdő csendjét. Igy bőghetnek Itt nek~m bocs~le.tem, ugy besz~lnek ve-
Indiában az oroszlánok. - Ujabb bödülés, lern" m.mtha mar IS bolond volnek. De, ha
sikoltás és nyomában szörnyü káromko- soka Itt maradok, meglehet, hogy ugy
dás. ' megbolondulok, mínt a többi itt sorba és

Erről ráismertem a Böröc hangjára. A akk?r ön~hetik majd az én nyakamba is
felesége remegve állt a fürdő kabin ajtaja a hideg VIzet.
előtt. És Böröcék bucsuszó nélkül hagyták el

Mi van? Kérdem ijedve. a fürdőt, meg engemet is, aki nekik ezt a
- Jaj - az uramat íürösztík. I bolond tanácsot adta.

Az egész eklézsiában. de talán az egész Ikeresni kellett a párját. S még csak dicsé-
• nagy öspörösségben sem volt olyan ének- retére szolgált, hogy olyan hibátlanul el-

hangja senkinek, mint Moldovai István mondta "betéve" is a nótáít, hogy kótá-
bátyámuramnak. Őróla biz nem lehetett ból sem lehetett volna különben. De a leg-
elmondani, amit a harmadik szomszédjá- dicsőbb talán mégis az volt a dologban,

• ról, Forgó Kelemenről tudott a faluban a hogy azok a nóták nem világi hiábavaló-
legutolsó gyerek is, hogy •.se nótája, se ságokról szóltak, hanem istenes, szent
kótája." Őneki biz volt nótája olyan, hogy I dolgokról.

7*
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El is ment ám az István bácsi minden-
hova, ahol azt a hatalmas hangot neki
lehetett ereszteni az Isten dicsőségére,
meg (valljuk meg, mert ami igaz, az igaz,)
egy kissé a magáéra is. Bizony, mikor
temetések alkalmával rázendített kedves
énekére: "Istenfélők, mely boldogok vagy-
tok," még a pápisták is elismerően haj-
togatták a fejüket és egy darabig nem
merték a "lutrános" híveket azzal csúfolni,
hogy az ö énekeiknek nincsen "se áriája,
se Máriája"; akkor érezte az eklézsia ének-
mondója, hogy nemcsak a szentek gyüle-
kezetének szerzett becsületet, hanem ma-
gának is. No de aki sosem került hiúsá-
gok hálójába, az vesse rá az első követ.

István bácsi szereplés ének az igazi helye
a templom volt. Mikor megérkezett, (az
alsó - a déli - karban volt a helye)
észrevette a karzaton a nevezetes ese-
ményt mindenki, de különösen a nagyos-
kolás regement az orgona mellett, ahon-
nan feszülten leste a tisztes öregnek mín-
den mozdulatát és fojtott kuncogással
kisérte ismeretes szokásait.

Mikor a csemeték megpillantották Ist·
ván bácsit, amint ujjatlan, kerek bundájá-
ban belépett, derült várakozás szökött az
arcocskákra. Az iskolában alig figyelték
oly odaadással a tanító úr beszédét, mint
az István bácsi téteményeit. Ime! Most a
helyére megy. A bunda eleje szétnyílik
és a nyílásonkidugódik a szent énekes-
könyv, amelyet a balkéz a padra helyez.
Aztán követi ezt egy bárány bőr süveg,
melyet a jobbkéz az arca elé tart. Talán,
hogya szemek megnézhessék a szép fe-
hér béllést? Dehogy! Az Úrra gondol
most az István bácsi, mikor a süvegbe
rejti orcáját és állva elmondja a temp-
lomba érkezők fohászát. Aztán a süveget
a fogasra akasztja, megrázza magán a
bundát, letelepszik, megkeresi az éneket,
összerántja szorosan a jó meleg takarót,
aztán mikor már jól elhelyezkedett, meg-
nyitja száját az Isten dicséretére. .

Ezek azonban eddig mé:- nem nevetni
valók. Hanem mikor a tisztes énekmondó
a sorok elején igen közelről nézi il betűt,
(igen nehezen látó már 'szegény l) aztán a
szemét behúnyja s arcát az égnek emelve
öreges, de erős hangíával buzgón mondja
az énekrerset: ;,Mi Urunk, édes Atyánk,"
vagy: "Eljött hozzánk az üdvösség," s
hozzá nagyobb nyomóság kedvéért még

jobbra-balra ingatja is ar fejét: igazán
nem csuda, ha a virgonc had nevetésre
nyitja száját, különösen ha tekintetbe
vesszük azt a sok fig-yelmeztető oldalba-
lökést, amit a könyökek végeznek és azt
az utánzást, melyet az iskola legnagyobb
kópéja, Köntös Jóska végez a biztos vé-
delmet nyujtó sarokban.

De hát Istv-án bácsi mindezzel nem tö-
rődik, mert hisz nem is tud ő most sem-
miről semmit. A buzgóság szárnyai eme-
lik a mennyei magasságokba, a szerátok
közé, no meg talán az a tudat, hogy ő
énekel legszebben, leghangosabb an a gyü-
lekezet körében. Bizonnyal hallja, tudja
azt mindenki, talán - még ő maga is!

Egy idő óta még jobban harsogtatta
Moldovai urambátyánk a szent éneket.
Észrevette ugyanis, hogy Tóth Keszeg
Dávid (szegrül-végrül atyjafia is,) onnan
a felső karból el akarja nyomni az ő
énekhangját. (Hiába! Irígy emberek is
mindíg voltak a világon!) De hang kellene
ám ahhoz! A Dávid sógor nem is bírta a
versenyt! Azért úgy segített magán, hogy
mindíg sietett megelőzni a sorok kezdetén
ar István bácsit. Ez eleintén csak fülélt a
merész hangra, aztán szétnézett a temp-
lomban, hogy ilyen istentelenségre nem
reszketnek-e meg a szent falak, majd pe-
dig megcsóválván a fejét, egy fölényes
pillantást vetett a túlsó oldalra, aztán a
hangja, mint egy trombita, hirtelen bele-
vágott a következő sorba, pedig a kántor
úr még épencsak hogy elhagyta az előbbi
sort. A hívek a "hangverseny" miatt elfe-
lejtkeztek az éneklésről, csak az orgona,
meg az István bácsi szava hallatszott. A
Dávid sógor is szorongatta az éneket, de
biz annak csak a tátogatása látszott,hang
nem jött melléje !

Az Úr hatalmas énekesének diadala
teljes volt, de meg is adta hamarosan az
árát .. Istentisztelet után, midőn zavartalan
megelégedéssel söprette bundája aljával
a templomudvar havát, a kántor úr oly,
vakmerőségre vetemedett, hogy meg merte
támadni a templomi zavarért. (Őt, aki főfő
jóakarója volt a választásnálés aki éne-
kekre tanította a kántort, míkor. idejött,:
mert nem tudott böesületesen egyet se !)

Ettől kezdve azonban csillapította a
hangját. Különösen azóta, hogy egy alka-
lommal a baloldali .szomszédja gonosz
szándékkal rossz énekszámot mondott

•.
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neki és ö mást énekelt, mint a:gyülekezet, Sokszor azonban .a lélek kész, de a
még óvatosabban eresztette. a hangját. test erőtelen!" István bácsi egyszer megint
Hát hiszen könnyen elgondolható, mit megkésett. Amint a templom közelébe ért,
érezhetett, mikor észrevette, hogy a gyü- látta, hogy már üres 8;" templom eleje.
lekezet ,egy szívvel-lélekkel zengedezi, Rosszat sejtve szaporázta lépteit a szent-
hogy : "Aldott az egek Ura," ő meg azt egyház felé. Majd közelebb érve meghal-
harsogtatja, hogy: "Halljuk meg figyel- lotta a hívek énekét s a száz, meg száz
metesen, Pál apostol mire intsen!" hang közül mintha a Dávid sógor resze-

Persze az irígyek örültek! De hiába, lős hangja ütődött volna a fülébe! A be-
, mert az ő hangja még igy is megtartotta csület! Az elsőség l, Mi lesz ezekből, ha ö

az elsőséget, hiába erőlködött a Dávid most nem siet? Ez a gondolat hajtotta
sógor. (Pedig amint a rossz nyelvek be- István bácsit a templom felé. Még egy
szelték, vasárnap reggelenként egy-egy rövidlélegzetü futást is megkockáztattak
tojást is csúsztatott le a torokjavulás azok az öreg lábak. A becsületet, az első-
céljából.) séget nem érte semmi kár, de ö mégis

Arra is féltékeny en vigyázott az istenes megadta az árát. Tavaszi csalfa idő volt,
ember, hogya versengő sógor meg ne a futásban megmelegedett, a, hüvös temp-
előzze a templomba-menetelben. Ott is 'Iomban megfázott és az Ur hajlékában
volt rendesen a legelején. Az ő hangja nem szólalt meg többé az ö éneke. Elment
vezette szépen a rendes kezdő-éneket: ahhoz, akinek dicsőségét oly hangosan
~Uram Isten siess minket megsegíteni!" hirdette teljes életében.

De egyszercsak megkezdődött a hanyat- N:msokára követte a pávid sógor is.
lás. Nem a hangon, hanem a látáson, hal- Talan, hogy f~lytathassak a versenyt.?
láson látszott mindíg jobban az öregkor No az az egy bízonyos, hogy odafenn IS
jele. Ez a hanyatlás volt a veszte is. A mindíg az István bácsi marad győztes.
templomtól messze esett a háza, nem igen ~ost ..~ár tehá~.a mennrei seregek k~zt,
hallotta a harangszót s néhányszor meg- az udvozultek. gyülekezetében a~ Ur sz~ne
esett vele, hogy kíssé megkésett a temp- előtt mondhatja egykori kedves eneksorat:
lomból. Nem is ért ám sokat az éneklés "Szent, szent, szent az erős Isten !".
addig! Ez azonban nem lett volna nagy Ő tehát bizonnyal nagyon boldog. De
baj, ha a Dávid sógor nem használta Tolna az elhagyott gyülekezetben, különösen úgy
ki a helyzetet s nem igyekezett volna a istentisztelet után gyakran esik róla saj-
megkésett vezérénekest kiütni a nyergé- nálkozó beszéd: "Szegény! De kár volt
ből. Ezt már igazán nem lehetett türni érte! Az egész eklézsiában, de talán az
tovább! István bácsi elhatározta, hogy - egész nagy öspörösségben sem volt, de
ha törik, ha J,zakad, - ezután ott lesz talán ma sincs olyan hatalmas énekmondó !"
beharangszókor a helyén. - Ihász Ferenc.

•

Óvd a háznak szép virá.gjAt.
Óvd a háznak szep virágját, Szeresd forrón, öntözd hiven,
Hadd viruljon áldva az; S ékes szirrna nem pereg;
Rája nézve vissza nem jön Sziv melege, szem harmatja
Soha többé a tavasz - Hervadástói védje meg -
Óvd a háznak szép virágját! Szeresd forrón, öntözd hiven!
Ápold gondos hű kezekkel, Fejecskéjet tartsd az égnek,

Csüggjenek rajt szemeid, Ha kinuilott kelyhe már,
Hogy maradjon illetet/en, lfogy áradjon, mint imádság,
A/indíg tiszta, szép szelid - Erzelme, ez illatár -
Apold· gondos hü kezekkel! I Fejecskéjét tartsd az égnek!

Óvd a háznak szép virágját,
Hadd viruljon áldva ó! .
Az Istennek szép kertjében . '
Legyen áldás mind, a n6 -
Óvd a tuiznak szép virágját. Sántha. I(á.roly_



Melanchthon anekdótákkal is szokta az
előadásait fűszerezni. Egy alkalommal ezt
mondá el a diákjainak.

A falusi földmives atyafiak lehetetlen-
nek tartották, amit papjok nekik az evan-
geliomból ismeretes öt kenyérről és két

.halról mondott. A pap tehát, mivel félénk
ember volt és szeretect a hivek szája ize
szerint beszélni, így magyarázta meg nekik
a csudát:

- n Kedves hiveim, ne csudálkozzatok
ezen. Bizvást elhihetitek. Mert nem olyan
kicsiny kenyerek voltak ám azok, amilye-
neket mi sütünk, hanem egy is sokkal
nagyobb volt, mint a kemencétek otthon.
Es a. halak is nagyobbak voltak ám, ak-
korák, mint egy-egy cethal. "

Erre azután azt mondta a falu népe:
"No, így már megeshetett és így már el-
hisszük."

. 1. Luther és a bennsült diák. I meke mind elhalt, a trónnak nem volt
örököse; mindenki fiut várt és leány lett.

Lutherról sok anekdótát közöltünk. Ime Csak a hőslelkü apa vigasztalódott meg:
még egy elkésett. ., - •.Ne busuljatok, úgymond,. adjunk '

Luther nagyon szerette a diákokat, Néha hálát az Istennek' lehet még ez a leány
a túlszigoru ·rektor ellen is pártfogásába is annyi mint egy' fiu. Esze lesz mert ime
vette őket e . De azért ha kellett, kúrtán is máris m'indnyájunkat rászedett. (('
elbánt velük. Bizonv rászedte ö később az egész svéd ..•

Egyszer egy diák a szószékre menve nem népet is. Atyj át korán elveszítvén . igen
vitte fel magával a bibliát. Elbizakodott, hiu és szeszélyes királynő lett a leányból.
hogy úgy is tudja a textust könyv nélkül. Férfi ruhában járt férfi módra viselkedett
A szó~zéken . azon~an megakadt. Három- és férjhez nem m~nt volna a világért sem,
szor JS neki Iohászkpdott : "Én vagyok pedig a népe ezt akarta. Inkább a koro-
ama jó pásztor.. En vagyok ama jó nát is visszaadta lemondott. Szeszélyei és
pásztor. '. Én vagyok ama jó pásztor ... U romantikus vágyai Rómába vitték, át is
De nem tudta tovabb. Erre Luther felkiál- tért és VII. Sándor pápát választotta bér-
tott neki: . , , máló atyjának, akinek a pazarló királynő

"Ugyan hagyd el, nem JO pasztor vagy sok pénzébe is került. De úgy látszik még
te, öcsém, hanem jó birka, egy nagy birka. U többet várt tőle mert Krisztina a pipát is

Ezzel felment Luther a szószékre és ö kigúnyolta. '
predikált a bennsült diák helyett. VII. Sándornak ugyanis hat hegy volt

festve a családi cimerében és ezekről
mondá a királynő gúnyosan: "Hegyek
vajudnak és nevetséges egér születík."

Az alma ez esetben messze esett a fá-
jától. A nagy apához nem volt méltó a
leánya.

2. Melanchthon anekdótája.
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4.UThurzó Elek furcsa logikája.

Regensburgban 1541-ben a vallásegye-
sítés dolgát tárgyalták. Sok német és olasz
pap volt együtt. Jelen volt a mi jó Ná-
dasdy Tamásunk is. Ez írta haza a barát-
jának, Thurzó Eleknek hogy azok, akikre
a császár a vallás dolgát bizta, amegen-
gedettnél nagyobb mértékben hódolnak a
borítalnak, azért nem is lesz semmi az
egyesitésből.

Thurzó Elek azután levélben felelé vissza
a barátjának:

- Soha se féltsd őket, jó renden van
azok szénája. Mert a bor, ha mérsékelten
isszuk, élesiti az elmét; ergo, ha nagyobb
mértékben isszák, az elmét is nagyobb
mértékben élesiti.

Hogy Thurzó Elek okoskodása csúfos
A nagy svéd királynak 1626. dec. l B-án kudarcot vallott, azt szükségtelen is mon-

született utolsó gyermeke, Krisztina. Az daní. Az egyesítés nem jött létre és V.
egész udvart és a népet-ezzel-nagy-csa- ·Károly-cs-ász-ár--az-interimmel-nyemerít-etta.......::-
lódás érte. Mert Gusztáv Afdolf többi gyer- meg a protestánsokat.

3. Gusztáv Adolf leánya.
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5. A két E~terház~ és a két p~pai püspök, Iölírattal : .Páter Kíss egvház! beszédei".
, ',. . i .. " A. beszédeket azonban, az ékesszólás meg-

• Pa~~a~. Istvan' papai refor:matus lelkesz annyi remekeít, Hercules .Gallícus példá-
-e~ puspok .1619~~en ,!~~razna. Babyl~n" [áraca hallgatóság lebilincselésére csodá-
·c~me~egy ,lgeneles vItal!atot .ad?tt ~l .a latos módon arany láncokká, drágakövekké,
Torna! egyha~ ellen. Est~r~azy: Ml!rlosnad?r .gyöngyökké átváltozva találta· mostoha
.e~t elolyasv~n, Ákosházi Sarkanr Istvan .atyánk (Thököly), ki a küldötteket utköz-
.kískomároml főkapitányáltal kemeny sza- ben meglepve s a szekrényt felnyittatva
vakkal üzente .meg a ,püspöknek, hogy napvilágra hozta a lelkiismeretes g~óri~
sze~e .el~ ne ker~ljön. Es Patha.y e feny~- t'atóatya csalását s megmenté a kincseket,
getestől ugy megíjedt, hogy gyulekezetet, mik éppen elegendő segélyforrást szolgál-
eg~há~k~.rületét h~:telen elh~gyva, minden tattak a háború folytatására. Amit pedig
azo n~lkul menekult ,el :~el~nyesbe, Bet~- ők egyszer kezeik közé kerítettek, az -
Jen Gabor oltalma ala. HIveI szemere IS akár csak a pokol birtokába jutott volna
hányták ezt a futását. honnan nincs megváltás - soha többé ~

Háromszáz év mulva 1913-ban pedig a világiakhoz vissza nem kerül". '
soproni kulturpalota felavatása alkalmával Cserei Mihály akkori történetíró Rákóczi
Esterházy Miklós herceg, a nádornak egye- fejedelemnek erről az írásáról jegyezte
nes leszármazottja látván, hogy Gyurátz meg: "Az Isten csudálatos vezérlés éből
Ferenc, a szintén pápai lelkész és szintén pápista emberrel mondatá ki az igazságot
püspök csak úgy gyalogszerrel megy a és jezsuitáknak minden istentelen prakti-
városházától a knlturpalota fele, fényes kájokat napfényre vele kíadatá".
gépkocsiját megállíttatta és a tisztelethelyet (Zsilinszky M. IV. 415.)
felajánlva jobbjára ültette és úgy vitte
magával az ünnepélyre.

Más idők, más emberek. Az idők mégis 7. Ráth Mátyás az ujság!résról .
csak változnak.

Ráth Mátyás jeles tudós papja volt a
6. Kiss Imre páter csudatétele. győrieknek (1783-1810), Perlaky Gábor

után 1786. püspöknek is jelölték, de nem
Kiss Imre jezsuita Báthorv Zsófiának, őt, hanem. a kevesebb tudománya Hra-

ll. Rákóczi Ferenc nagyanyjának volt a bovszky Sámuelt választották meg, amit
gyóntatója Mikor ez a vakbuzgó asszony nem is tudott soha megbocsátani. 1780-ban
Munkácson 1680-ban meghalt, Thököly ő kezdte szerkeszteni Pozsonyban az első
lmre akkor már diadalmasan vonult előre magyar hirlapot a Magyar Hirmondót s
a Felvidéken. Ezen utjában akadt Thököly ezzel oly érdemet szerzett, hogy Kazinczy
egy különös szállítmányra, melyben egy Pázmány Péter és Szenczi Molnár Albert
nagy szekrény s rajta ez a felírat volt: mellé állította.
"Páter Kiss egyházi beszédei". Thökölynek Egy paptársa jegyezte fel róla a követ-
gyanus volt a szekrény, felnyittatta és kezőket :
ime - csudák csudája - a sok kenetes Ráth Mátyás egyszer a győri Duna part-
predíkácíó a Rákóczi család kíncseívé vál- ján sétál, messze kimenve az emberek
tozott át, melyeket a jó páter ilyen cégér közül s a futó vizre nézegetve, tépelődik,
alatt akart valamelyik jezsuita kellegíumba gondolkodik. Ekkor jő hozzá ez a pap-
biztos helyre szállíttatni. társa és megszólít ja :

Ezt a csúfos esetet maga II..: Rákóczi - Mit szemlél a tisztelendő kollega?
Ferenc mondja el 1706. több v~r:megy~hez- Futó vizet, s tünő habot - s a nem-
intézett leíratában. Tanításukat, és vesze- zetek sorsáról elmélkedem. Mí is így
delmes erkölcsíelveíket jellemezve mondja merülünk fel és így tününk el, miképen a
itt a jezsuitákról: .Kapkodnakaa-öröksé- hullám a folyóvízen. Talán még annyi
gek után, minek mi magunk. Is-tanu! vol- nyomunk sem marad, mint annak a hab-
tunk. Ugyanis (hogy ne míndennapí példát nak ott, ni ...
idézzünk), Páter Kiss jezsuitapoldpg em- - Es mire való mégis ennek a futó és

. lékű nagyanyánk -halála..után övéíhez .egy. .nyomtalanul enyésző időnek a krónikáját
gazdagon megtöltött szekrényt küldött e nyomtatott ujságban megörökíteni? -,
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- Arra, hogy például szolgáljon a követ-
kezö nen zedéknek, hogy ugyanazon hibába
ne essenek, mínt mí. Nagy hivatása lesz
ennek a mcsterségnek a messze jövőben,
ha majd jobban és többen hisznek benne.

- És ügy-e bár, mentül többen és job-
ban hisznek benne, annál jelesebb lesz az
ujságírás mestersége?

- Mindaddig, míg' túlságosan nem
hisznek benne. Mert akkor megszünik az
olvasó önálló itélete 's beleesünk a maival
ellenkező szélsőségbe.

Paptársa elbucsúzott, de följegyezte Ráth
Mátyás mondását s megírta levélben egy
"Vidéki kartársának.

Ráth jövendölése valóra vált. Ma már
. egyesek túlságosan hisznek az ujságírás-
nak. Pedig mennyi veszedelmes kínövése
van ennek. Mennyi bűnük van csak e
világháborúban is a megfizetett ujságírók-
nak! De tisztelet a' tisztességes sajtónak.

(Váradi A. Elmult időkből 72. T.)

dobván, amelyiket mísézés előtt kihúzta,
attól a szenvedélyétől azután napnyugtáig
szigorúan tartózkodott.

Egyik nap azt húzta ki, hogy ne tubá-
koljon. Pedig, majd hogy meghalt érte.
És éppen ,e napon történt, hogy este felé
Batthyányné grófnéval', kellett neki kiko-
csikáznl.

Werner páter az egész uton szórakozott
volt, szokása ellenére keveset beszélt,
minduntalan fölkelt s a begyek felé for-
dult, amelyek ormainál a nap éppen eltünt.
A grófné kérdezte: mi baja?

- Csak azt tudnám, monda mély só-
hajtással, vajjon leáldozott-e már a nap
tökéletesen?

- Minden bizonnyal, válaszolt nevetve
a grófné.

- Ki tudja, felelt a pap, nem tévedt- e
el még egyik vagy másik sugara a hegyek
közt? .

Legyen nyugodt főtisztelendő ur -
biztatta a grófné - már teljes alkonyat

::8. Werner Zakariás Pinkafőn. van.
- Meg mer a grófné erre esküdni?

Ez anémet' kbltő lutheránusnak szüle- - Ha akarja, igen.
tett Königsbergt en 1768·ban. A roman- - No, Isten nevében, méltóságod fele-
tikus kerszakban élvén, szerette ami lősségére! S ezzel kirántja kámzsájaból a
ködös, homályos és tömjénfüstös. Bejárta burnótszelencét és oly mohón tömte mind
a világot és Nápolyba éppen akkor ért a két orrlyukába a tubákot, hogy néhány
oda, mídön a babonás olasz nép azon perc alatt az egész pikszist kiürítette A
ujjongott, hogy szent Januátiusnak a szá- grófné még másnap is tüszkőlt li kihullott
raz vére folyékonnyá lett. Amtólag ez a tubák tól, amit a szél az arcába fújt.
csuda térirette át a pápistákhoz. Pedig Vajjon nem hasonlít-e ez az eset, kérdi

-elöbb annyira becsülte Luther Mártont is, Frankenburg, az iszákos emberéhez, aki
hogy színmüvet írt róla. Kikapós, víg éle- fogadása szerint elment egyszer ívás nél-
tet élt, már három feleségétől elvált és kül a korcsma mellett, de aztán azzal
RÓTI1amégis papjai közé fogadta, felszen- jutalmazta meg magát, hogy visszafordult
telte. A bécsi kongresszus idején (1814.) és holtig lerészegedett.
ő volt a leghiresebb predikátoro Tréfás,
érzékesiklandó beszédeket mondott, szín- 9.LA niklai nép a Berzsenyi-ünnepen. .
padot csinált a szószékböl. Azt mondták
róla, ho~y egy második Abrahám a Sancta Egyházunk egyik legnagyobb büszke-
Clara, sége Berzsenyi Dániel, a "Fohászkodás"

Ez a tréfás költö-pap időnként a vidékre írója. Felesége, a jó Dukaí Takács Zsu-
is kirándult és íllY jutott el' Pinka főre, zsanna nem jó szemmel nézte, hogy férje
abová a buzgó Batthyány' Miklósné, a holmi irásokra néha éjfélig is a "gyertyát
nagy Széchenyi nővére hívta meg. Több íogyasztotta''. Oh ;pedig mennyi világos-
hónapot töltött itt és Frankenburg Adolf ságot terjesztett Berzsenyínk evvel a gyer-
beszéli el róla a következő anekdótát: tyával. Életé vége fejé sokszor volt a költő

Werner páter uram az élete vége felé beteges és rossz k edvü. Somogyban a
'szent ember akart lenni és feltette magá- falubeliek csak Dani utaságnak nevezték.
ban. hogy minden nap egy-egy kedvelt Néha a lombos fák alá leheverészve úgy
szenvedélyét fOf!ja leküzdeni. Papírszele- el-elgondolkodott, hogy-az emberek köszön-
tekre irta fel ezeket és egy ócska kalapba tését is alig vette észre.':,



105

1836. fetruár 24-én Niklán - balt meg. 11.Deák Ferenc a filozófiáról.
Horváth József akkori vései lelkész mon- Deák, Ferenc, mint gyakorlati politikus
dott felette verses bucsuztatót, De sírem- nem nagy barátja volt az elvont elméle-
léket, egy szép kőoszlopot a niklai teme- teknek.
tőben csak a Bach-korszak végén állítot-Egy tudósnak, aki Isten lételéről és tu-
tak neki, mikor már egy- kissé szabadabb lajdonságairól felettébb sokat szeretett
szellő fuJdogált. 1860. junius 14-én volt az filozofálni, ezt mondá:
emlékoszlop felavatása országos fény~s _ Én a bölcsészet tudományát a zsír-
ünnepély keretében. Ekkor mondta, ~tt hoz hasonlítanám. Jó, míként ez a külön-

• Széká~s Józse~ a~t a j~les ?es~edet, féle ételek nek, úgy az is a különféle tu-
amelyért egy :?mm katholíkus puspok őt dományoknak izletesebbé tételére _ apró
az or.s,za~ papjanak n~ve~te: ,. , adagokban. De kinek jutna eszébe a pusz-

~ 10 m~lm s~mogyI, nep !s végig n,ezte ta zsírt eledel gyanánt megenni. S ~~
a. fe~les unne~elyt. Es _mIg a ~ok ek~s mégis rászánja magát valaki, ugya~ JO
díkclót hall~a!ta~, a.z egyik atY~!I odaszol gyomra legyen, ha meg is akarja ernesz-
a mellette allo tarsahoz: ~.' ,.. .. teni.

- Hát ezek az urak csak most tudjak,
bogy a Berzsenyi Dani uraság olyan okos
ember volt? f

- Dehogy, feleli a másik, csak a csá-
szárt turuccoljdk.

Ime az egyszerű somogyi nép is meg-
értette az idők szellemét. A gyászos Baeh-
korszak után a Kazinczy-ünneppel 1859-ben
és a Berzsenyi ünneppel 1860-ban bizony
truccolta ám a magyar nemzet a németet
is, meg a császárt is.' (Noszlopy T. Vas:
Ujság 1886. 778).

10. Petőfi diákkori tréfája.

12. Prépost és rabbi.

Kreminger, a hires szegedi prépost és
Lőw a szintén hires szegedi rabbi. jó ba-, .
rátok voltak és folyton évődtek egymas-
sal.

A hatvanas években egy banketten is
egymás mellé kerültek. Épen, disznósült~t
hoztak melyet a rabbi elutasított. A pre-
post e~re kötekedve s~ólt a szo~sz~dj~hoz:

- Mikor eszitek mar meg, ti zsídó pa-
pok, a disznóhust? .

- Majd a ti lakodalmatokon, felelt nekl
sebtiben az elmés rabbi.•

" Petőfi mint lutheránus diák Selmecbá
nyán tanult a líceumban. Atyja, az öreg Petro-
vics mészáros egyszer kemény hangú levelet
írt neki, hogy hanyagsága és korhelysége
miatt leveszi róla a kezét és a maga sor-
sára bízza.

Barátja, Szeberényi Andor (a későb~i
nagylaki lelkész) vígasztalta, hogy majd
csak kiengesztelődik az öreg. .

- Soha, felelte Petőfi, ismerem az apá-
mat. És elmondta tervét, hogy elhagyja
Seirnecbányát. .

- De honnan veszed' az utra a pénzt,
kérdezte Szeberényi. -

- Elmegyek a pápista paphoz, felelte
• Petőfi és azt mondom neki, hogy Váczra

akarok a püspökhöz utazni, mert áttérek
a római egyházba. - 14. Láng Lajos és a tanftványai.

Erre jót nevettek. Esze ágában sem volt .,..... " _
Petőfinek, hogy megtegye, de legalább . Az y~mar orok pIhe~ö:e ~ert. La~.g.~a

• vágott egyet azokon, kik pénzen fogdos- JOs baro egyetemes gyammteze~I ~lnoku~k,
sák a lelkeket. (Petőfi-könyvtár II. 22.) a budapesti egyetem 1(l?,; f~1rp~tl'\~anegyike

13~Szász Károly felköszöntője.

A református testvéreknek 1886. öszén
igen fényes konventjük volt Pápán. Tisza
Lajos, Beőthy, Fejes István,. S~ás~ Ge:ő
és Domokos, Mocsáry, Ballagi Mor es mas
kitünöségek is megjelentek. .Ez alkalom-
mal mondta Szász Károly költö és püspök
ezt a kis verses Ielköszöntőt, mely a "Pá-
pai Lapok" ünnepi számában is megjelent:

Rómába nem voltam, pápát sohse láttam,
Életembe pápát még látni kivántam.
Debrecenbe mentem, a magyar Rómába,
Püspökőt ott láttam, de a' se volt pápa.
Püspököt láthatok otthon is én Pesten, _
- Végre megtaláltam itt, amit kerest~m.
Kálvinista Rómánk ne vegye rossz neven,
Kálvinista Pápánk - azt kivánom - éljen!



volt a legnépszerübb tanároknak. Szivesen gos urnak és tanár urnak titulált. Láng
elbeszélgétett 'órán kívül is a növendékei- Lajos eleinte mosolygott és utalt a sza-
vel és mindig nagyon kedélyes volt Meg- bálytalanságra, amiért az indexet alá nem
lehető sen közismert volt Láng Lajos báró- irhatja. De a fiu olyan szépen kérte a
nak valamikor évtizedekkel ezelőtt ama "tanár uru-at, hogy Láng Lajos végre is
mondása, amit egy nemzetgazdaságtani aláirta az indexét, bucsuzván az ifjonctói
órán mondott. Minden fiatal ember szocíá- eképen: •.
lista, akinek szive van és minden ember - Jól van, adja csak ide, aláírom. Sies-
megszünik szocíálista lenni,mihelyt esze sen haza vakácíózní, mert ha még sokáig
is van. - Egy izben egy ősjogász a folyosón diskurál velem, még megérem, hogy Lajos
szemrehányás alakjában feltálalta ezt Láng I bácsinak fog szólítani. (Az Ujság.) "
Lajos előtt. Láng végighallgatta meglehe-
tősen zagyva fejtegetéseit, aztán mosolyog-
va felelte: Barátom magának szíve van,
noha már nem fiatal ember.

A tanitványaival való érintkezésében
Láng Lajos igazi demokrata, készséges,
barátságos tanár volt De azt éppenséggel
nem tudta. szívlelnl, ha aztán a tanitvány
is tulságosan fitogtatta "a demokraciáját.
Egyszer index-aláiráskor egy sereg jogász
rohanta meg. Mindegyik e szavakkal nyuj-
totta át az indexét: Kegyelmes ur, tessék
aláirni, mert vidéki vagyok és el kell utaz-
nom. A kegyelmes ur szivesen engedett
a rohamnak és percenként százával irt a
alá az indexeket. De egy ilyen "vidéki"-
nek nem volt rendben a félévi ügye és
ezért külön instanciát intézett a kegyel-
mes urhoz, akit következetesen nagysá-

15. Vázsonyij az antisemita.
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Politikai körökben annak idején sokat
beszéltek gróf Zselénski Róbert egy anti-
semita förmedvényéről.

A függetlenségi pártkörben is jót nevet-
tek a .szabadelvü" polyák főur kiáltvá-
nyán, amelynek egyetlen sorát sem lehe-
tett komolyan venni.

A Zselénskí- irat fölött megindult eszme-
cserét végre is Vázsonyi Vilmos, a volt
miniszter zárta le ezzel a mondással :

- Ugrálhat ez a Zselénski, amig akar.
De Magyarországon antisemitizmus nem ..,
lesz addig, amig az antisemitizmus zászló-
ját a kezünkbe nem vesszük mí, zsidók!

(Tábori K. Anekdoták.)

A gazdálkodás köréböl.
Hogyan termelhetűnk többet?

, Ezzel a fontos gyakorlati kérdéssel már I Jó gépek ésgazdasági eszközök haszndlatd-
mult évi Naptárunkban is foglalkoztunk. A ról. Mult évi cikkünkben különösen hangsú-
tárgy azonban sokkal bővebb és életbevá- lyoztuk, hogy"a jó szántás valósággal alapja
góbb, semhogy rövidesen végezni lehetne az észszerű talajmüvelésnek, ezáltal sok te-
vele. Első cikkünkben mindenek előtt a kintetben magának az eredménynek is. A Vi-
talajművelés rendkívül nagy fontosságára dats vagy Oubitz-ekéket kisgazdáink még
hivtuk fel a figyelmet és szólottunk az szerte használják; ezek azonban nem meg-
ugarról, a szántásról. A következőkben még felelők,mert a szántás mélységének és széles-
mindig a talajmüvelésről lesz szó, neveze- ségénekpontosváltoztatásáranemállíthatók
tesenazokra az eszközökre hívjuk fel be, úgy hogy azokkal az ekékkel jobbára
a figyelmet, amelyeknek segítségével a mindíg egyforma mélyen szántanak. A cél- •.
vetésre célszerűen előkészíthetjük és meg- tudatos talajművelés érdekében nagyon
javithatjuk a talajt. Ugyanazon a nyomon ajánlhatók a Sack-féle rendszerű, teljesen
haladunk, .mínt a mult évben s ezzel a kér- vasból készült ekék; akisgazdáknak
déssel is Reichenbach Béla "A gabona ter- legjobban megfelel a D 7 M [együ Sack-
més fokozása" c-müvének ismertetése, kiv0- rendszerü eke, amely 7 -hüvelyk, azaz -18 •
natolása alapján foglalkozunk. cm. mélyszánt~~ra van szerkesztve, de azért
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még mélyebben is lehet vele szántani fontos dolog az istállótrágya kezelése is.
Különösen figyelemreméltó a kísgazdák Az állatok álláshelyét olyan anyagból kell
szempontjából a Sack-féle egyetemes eke, készítenünk. hogy azon keresztül a trágyalé
amelynek gerendely ére a legkülönfélébb el ne szivároghasson. Az állatok faránál
földmüvelő gép rászerelhetö. - Az eke betonból, téglából, vagy deszkából kes-
után igen fontos a borona, amely a rög- keny csatornát készítsünk a hig· ürülék
törésre, simításra, a vetőmag betakarására elvezetésére. Innen a trágyalé az istálló
stb. szolgál. Faborona helyett használjunk végén a földbe mélyített vödörbe folyhat,
több tagu vasboronát; ajánlható a Laake- amelyből naponta kihordjuk atrágyaievet
féle szántóföld borona. Akinek csak egy I a trágyatelepre. A. trágya egyéb -,részeit
boronája van, az legjobb, ha a talajához is legalább naponta egyszer ki kell hor-
mért középnehéz boronát használ, amit danunk a trágyatelepre. ahol atrágyat
.szükségszerínt meg is lehet terhelni. A azután tovább kell kezelnünk, mert külön-
tdrcsdsborona tarlótörésre, az ősszel meg- ben értékes alkotó részei veszendőbe men-

o szántott föld tavaszi porhanyítására, a nek. ' ., ,
rögös szántás vetésre való előkészítésére Sajnos,jó trágyatelepet és helyes trágya-
nagyon alkalmas. Naponta 3-5 kat. hol- kezelést még kevés gazdánal láthatunk.
dat lehet tárcsásboronával megmunkálni. A jó trágyakezeléshez első sorban megfe-
Húzására négy ló, vagy négy ökör szük- lelő trágyatelepre van szükség, amelyen a
.séges. Ha többen összeállnak, a kisgazdák trágyalé nem szivároghat, nem folyhat el,
is beszerezhetik. hanem a trágya egyéb részeitől külön

A fahenger is a kíselejtezendö gazda- gyüjthető össze. A telep lehet földfölött-i,
aágí eszközökhöz· tartozik. Helyette a vagy a föld szine alá sülyesztett. A telep
hdromtagu sima vashenger ajánlható. A feneke legyen agyagréteg, mely a telep
rögtörésre pedig legjobb a gyürüshenger, szélei felé, vagy középre lejtsen. A lejtés
amellyel egy nap alatt 5 -8 kat. holdat ne legyen igen nagy. Ha a telep feneke
tudunk hengerelni. A gyürüs henger elé középre lejt, akkor a középen készítjük el
szintén négyes fogat kell. A kisgazdák a kutat, mely azért szükséges, hogy a
ezt is közösen szerezhetik be és vonóálla- híg trágyarészek és az esőviz benne össze-
taikkal is kisegíthetik egymást. g') ülhessen, mert ha erről nem gondosko-

A mezögazdaságt eszközökre, gépekre dunk, az esőzések alkalmával a trágyá-
vonatkozóan ajánljuk ifj. Sporzon Pál nak legértékesebb részei kilugoztatnak.
gazdasági akadémiai tanár "A kisgazda A trágyalékut teljesen fölöslegessé válik,
mezőgazdasági gépei" c. munkáját. ha a telepet födél alá helyezzük. A trágya.

Az okszerű trágyázásról es trágyakeze- telepen a kihordott trágyát azonnal tere-
lesrál. A folytonos termelés következtében gessük el, hogy az egyenletesen ülepedve
a talajból elfogynak azok a pótanyagok, a levegőt kiszorítsa hézagai közül. Ebből
amelyekre a növényeknek szükségük van. a célból ajánlatos a trágyát a telepen
Napjainkban már talajaluk állandó, jó ter- naponként lovakkal vagy marhákkal meg-
mést csak rendszeres trágyázás mellett tipratni. Az igy kezelt trágyaból sokkal
adnak. Rendszeres trágyázás alatt azt ért- kevesebb tápanyag, különösen nitrogén
jük, ha talajairikon homokon három, vályo- (légeny) megy veszendőbe, az szabályos
gon négy, agyagtalajon pedig öt évenként érési folyamaton megy keresztül s a termés-
egyszer trágyázunk. Egy 30 kat. hold fokozó hatása is jóval nagyobb, mint a
szántófölddel rendelkező kisgazdának 10 kezelés nélkül hagyott tragYáé. ."
drb. felnőtt marhájának kell lennie, ha azt Aki ezt a trágyakezelést követí, az
akarja, hogy elegendő trágyája legyen. gabonatermését fokozza.
Ahol sok az állat, sok a trágya, ott Jövőre e kérdés ismertetését foly tat juk.
nagyok lesznek a termések is. - Igen o Úazdabardt.
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I
Csodálatos, -hogy nem beszélnek rólad,
A holmid is asztalról, székről eltünt.
Egy kis zsinárod itt feküdt a tegnap;
Selyempapirba téve ma rdleltünk.
A szekrényben a kardod sincs nyugodtan,
A hűvelyen két kéz fogása ott van.
Valaki ezt a kardot megölelte,
Mikor vélellen senki sem figyelte.

Amit az ember eltakar magában,
A jó lsten bizonnyal látja mind.
Kegyelmes gonddal szánja, orvosolja,
Hogyha mosoltyal rejtik is a kint.
Bizony nehéz sor ez a két öregnek,
Hogy napjaik igy könnyek közt peregnek
S hogy a reménynek féltő gond az ára,
Ha gondolnak 7egy~ifju katonára.
- .~=-;= -~ _'o Hamvas Józsé;'

~

-}7.'JS~'~'I- . .,~"",::::,:,
~ '"'''''~'''"'" , , ~illI--=::.?~L,I :~!I'

Tábori levél.
Édes fiam, van itthon két öreg,
Hogy csöndben éltek mindig, jól tudod,
De most, mióta elmentél közülök,
Még csöndesebbek lettek valahogy.
Mert szivük szerint egymást szeretik,
Egymás terhét szivesen viselik.
Most meg mindent úgy tesznek és beszélnek,
Hogy a másiknak ne fájjon az élet.

Aztán, mikor beszéd fakad ,közöttük,
A férfi csupa könnyű hangulat.
Elmondja, hogy ottkint a csatatéren
A katona de jól él, hogy mulat.
Szivesen megy ki újra, ki megszekta.
Kerezkednek a menetszdzadokba.
Igy aztán egymást elhitetik szepen ...
De könny ragyog a két öreg szemében.

II. Miklós a delronizált orosz cár le~nyaival fogságában,
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Feljegyzések a csángónép multjáról és jelenéröl.
Az 1916 év őszén kitört oláh háboru és I 1366-ból fönnmaradt okmány már a Hét-
az utána bekővetkezett menekülés a Magyar- I faluból háromnak a nevét említi: Hosszu-
ország legdélkeletibb szögletében élő CSán-/ falu, Csernátfalu, Turkfalva (I'ürkös), A
gónépre is reáirányította a figyelmet. telepítés a délkeleti határ védelmére tör-

A szászság és oláhság közé beékelt érne, tént oly időben, amikor a szászok már
maroknyi magyarságnak életrevalósága, -1itten laktak, de amikor az oláhságnak még
amelyet a menekülésből való visszatérés I nyoma sem volt. Ezt mutatja a 3 vegye-

~ után ~mutatott meg, amikor a semmiből, I sen élő nemzetiségnek földrajzi elhelyezke-
ami megmaradt, nemcsak megélt, hanem dése is. Az első települtek (szászok) a bő vizű
egy esztendő leforgása alatt ismét. jólétet termékeny sikságot foglalták el, az utánuk
teremtett magának mondom, ez az következők (csángó magyarok) a sikság

Bukovina vlsszafnqlalásával . felszabadult andrásfalvi~csángó magyarok.

•

életrevalósága megérdemli, hogy néhány szélébe huzódtak meg s végül az oláhok
sort szenteljünk még' ennek a balsors már csak a hegyek oldalában kaptak helyet.
csapásai alatt megedződött népnek, annyi- Ha a fölsorólt adatokat egybevetjük,
val is inkább, mível, ők is a mi hitünknek valószinünek kell venni, hogy a csángó-
cselédei, hűséges és buzgó evangélikusok magyárok IV. Béla kírály idejében a tatár-
- eleitől fogva. járás után kerültek erre a helyre s azóta

Hogy mikor és miképen kerültek erre a 450 esztendőnek minden viharában helyt
vidékre, azt nem lehet megállapítani. Annyi állottak s azt· az ~elhagyott és lakatlan
bizonyos, hogy ezt az Istentől megáldott, földet" nemcsak birtokbavették és meg-
de gyakran meglátogatott területet nem a tartották, hanem szivós kitartással gaz-
honfoglalás alkalmával kapták, hanem dag~ és 'kulturálttá tették s a kövekből
későbben telepíttettek le. Az 1211. évböl kenyeret, a sziklákból jólétet teremtettek.
származó egyik kírályílevél a' Bárcaságot Pedig sok mínden akadállyal és ellen-
tetra deserta-nak és inhabita-nak (elha- séggel kellett megküzdenlök. A kormányzó
gyot~ és lakatlan fÖldnek)2nevezi, de egy Ihatalo~ .a telepítés megtörténte után le-



egész területen egyetlen református missziói
egyház és egyetlen kath. plébánia létesült
az ujabb időben s azt is jnindkettöt a be-
vándorlottak, a háromszéki székelyek tart-
ják fönn.

A esángórtép között hitehagyó nem volt
sem az üldözések idején, sem az ujkori
pogányság utolsó évtizedeiben.

Talán épen vallásához való ragaszko-
dásáért halmozza el az Isten esztendőről
esztendőre leggazdagabb áldásainak bősé-
gével.

A föld itt nem sok s ami van 1-2 kat.
hold családonként, - az sem alföldi tele-
vény, hanem kavicsos, agyagos talaj, ame-
lyet nagy gonddal kell kúrálni, mert kü-
lönben nem adja vissza a beléje, tett ma-

" goto De a föld csekély mennyiségét a jó
I Isten áldásos időjárással pótolja évenként,

a föld soványságát pedig verejtékes mun-
kával enyészteti el a szorgalmas csángó-
nép.
tt,Mióta itt vagyok - 7 "esztendő óta -
szinte esztendőről-esztendőre megismétlő-
dik az fl árpakenyér és 2 hal csodája. Mig
aNagyalföldön s az ország többi részében
régen nem volt csak közepesnek mond-
ható termés sem, nálunk a bőtermést még
bővebb termés követi szinte évről- évre s
nemcsak behozataira nem szorulunk - le-
számitva buzát és tengerit - hanem pi-
tyókából (burgonya) és szénából jelenté-
keny kivitelünk is van - bár a virágzó
állattenyésztés mindakettőből igen nagy
mennyiséget köt le helybeli fogyasztásra.

A csáagónép élete örökös munkában
j telik el. 4-5 éves korában kezdi és 70-

80 éves korában végzi el. Tavasz, nyár,
ősz és tél között szinte alig van különb-
ség. Ha a mezőn nincs .munka, van a réten,
meg az erdőn s az állatok karbantartása

bizzék másban, csak Istenében s önmagá-] is elég tennivalót ad. A csángó nem szé-
ban. ' I gyel semmi munkát s amire ráadja magát,

A reformációhoz mindjárt kezdetben csat- mindenre beválik. Minta gazda, ügyes ipa-
lakoztak. Hontér János - Erdélynek a ros és kereskedő egyszerre. A magyar
reformátora 1544-ben már önálló egyház- fajban sehol sincs annyira az üzleti szel-
községeket talál itten, amelyek nemsokára lern kifejlődve, mint a mi csángónépünk-
virágzásnak indultak s rövidesen az egész ben. Nincs is a falu zsidók kezében. A
csángóságot befogadták. zsidó boltos és korcsmáros itt szinte is-

Az egész országban nincsen még vidék, meretlen fogalom, pedig korcsma sajnos
- ahol a vallás a magyar nemzetiséggel itt is sokkal több van az elégnél.
olyan erősen. osztatlanul és elválaszthátat- A nép - mint mindenütt - itt is ra-
lanul egyesült volna, mint a csángónéppel gaszkodík a régi szokásokhoz, de az ují-
az evangélikus hit. Itt 10 csángó község- tásoktól sem isszonyodik. Lépést tart a
ben 11 önálló evang. egyház áll fenn s az I haladó korral. Van polgári fiu és leányis-
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vette róla a kezét s csak egyszer 'emléke-
zett meg róla: amikor 1500 körül a vi-
rágzó csángó községeket a szász Brassó-
nál elzálogosította s aztán ott is felejtette
s elnézte, hogy a szászság a magyarságot
politikailag elnyomja, gazdaságilag kizsák-
mányolja s még vallásában és nyelvében
is kénye-kedve szerint bánjék vele. A sza-
bad csángónép egészen 1848·ig színte
jobbágyi sorsra kárhoztatva, a szászság
önkényének kiszolgáltatva, a hatóságokban
folytonosan csak a zsarnokát és ellensé-
gét látva, évszázadoknak keserves tapasz-
talatai árán megtanulta, hogy senkiben se

Bukovina visszafoglalásával felszabadult
andrásfalvi csáng6 magyarok.



kolánk. Van kítünö vízvezetékünk" és kő .Istók János Bácsfaluban született. Életé-
zelesen lesz :(már épül) villanyvilágitásunk nek és erejének javakorában van. Fajának
is. S ha ezek közül egyiket sem lehet a ezermesteri tehetsége nála az alakító mü-
csángó szellem alkotásának tekinteni - a veszetben jelentkezett. Bár az élet eléje is
megvalósitás érdeme mégis csak a csángó- számtalan akadályt állított. A szegénység-
népé marad, mely fölismerte az e müvekben ből és ismeretlenségből mégis felküzdötte
rejlő értéket és azoknak megvalósitásánál magát s ha felmutatott sikerre nem is, -
nem riadt vissza igen [elentös áldozatok- de tehetségre és alkotásainak művészí ér-
tól sem. tékére nézve - a legelső müvészek kö-

A csángónéplélek, amely általánosságban zött áll. Magyar' Luther szobrot őtőle
a eélszerüség és hasznosság köreíben I várunk. Tőle, akinél a müvészíerö a esán-
mozog, egy nehány tipikus képviselőjében
onálló, maradandó alkotásokat is hozott
létre. - Azok közül, kik a csángó név-
nek maradandó dicsőséget szereztek, csak
három nevet említek: Zajzoni Rab Istvánt,
a költőt, Kaposi Molnár Viktor nyugal-
mazott államtitkárt .és végül a bácsfalusi
születésü Istók János szobrászt.

Rab István 1832-ben született Zajzonban
és 1862-ben halt meg Brassóban 30 éves
korában. Életének rövidsége nem engedte
meg, hogy a benne rejlő tehetség teljesen
kifejlődjék, - de fönnmaradt 3 kötetre-
menő költeményeiben a csángónép sok
szenvedése, lángoló hazaszeretete és tiszta
evangéliumi hite zendül rel dallamos ének-
ben.

Kaposi Molnár Viktor Hosszufaluban szü-
letett. - 11.tyja- szintén Molnár Viktor
- a hosszufalusi ev. egyház lelkésze volt-
1860-tól 1882·ben bekövetkezett haláláig.
Molnár Viktor nem vérbeli csángó, de ma-
ga-magát mlndíg büszkén vallotta csángó-
nak S' valósággal is azzá tette saját akara-
tán kívül a csángónép felszívó, beolvasztó
ereje is. 1905-,12-ig valIás és közokt. ál-
lamtitkár' volt. Ebben az állásában, de ezen
állásától való megválása után is mindent
elkövetett az ő csángónépének kulturálís
Ielemeléséért. Valósággal prófétája volt
népének s hogy ki volt ö s hogy mily
erők laknak a csángónép lelkében, akkor
tudtuk volna meg igazán, ha Molnár Vik-
tor életben marad. Az Ég elszólította a
csángónép atyját korán 58 éves korában
s váratlanul, pedig nekünk még nagyon
sok reményünk fűződött hozzá. Evang. egy-
házunk erős oszlopát veszitette el benne.

•
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Molnár Viktor.

gó magyar evangéliumi hit erejével talál-
kozik - s fonódik össze .. - Reméljük, Ő
róla még hallunk.

Az idő halad. Évszázadok jönnek és
népeket hoznak elő és népeket temetnek
el. A [csángónép csöndben munkálkodva
áll őrhelyén és rendületlen hittel várja a
jövőt.

'N. K.



lyeknél a mozgó tárgy megad, értelmes,
sokszor megdöbbentő mondat jő ki s a
médium felelete találó, meglepö. De mind-
ezeknek a szervi és lelki (pszichofizioló-
giai) jelenségeknek sokkal közelebb eső
okuk van, mintsemhogy helyet engedné-
nek annak a feltevésnek, hogy itt a túl-
világi szellem megjelenéséről és kijelen- -
téseíröl volna szó. A közelebbi ok a tudo-
mányos megállapítás szerint az ideg és

* * lelki állapotánál fogva hajlamos egyén
* öntudatának küszöbe alatt levő erőknek

A szellemidézés és a tudomány. Már a müködésében, az auto-suggestióban, hyp-
háború előtt is meglehetősen elterjedt no risban s egyéb rokon lelki tünemények-
divat volt a szellemidézés az asztaltáncol- ben rejli«. Ma már tehát tudományos ala-
tatás, ezüstforint futtatás, vagy úgyneve- pon teljes határozottaággal megállaI?ít~a.t-
zett médinm meghallgatása utján. Most a ~uk, h?gy. a spírítízmus; a. szelleI~lld~~e~
háború még jobban felvirágoztatta ezt a J,elensegemek semmi k?zu~ ~l~CS a tulv~l~gI
rejtelmes és a lelket babonába merítö, elethez, aZ?knB:k.Ok~I. kIzarola~ .a, k~ser-
megzavaró divatot Egy német lap írja, Ile~ező egyen es medium, egyéniségében
hogy "Berlinben ma mindenki asztalt tán- reJI~n~k. A. modern b,abonat Igy sz~nten ~
coltat. médiumokat hallgat és űzi a spiri-I fog~a ~r!a~I ~ tudomany ; arra pedlg, a.~m~
tizmusnak sok változatu játékát, Különö- ~ t~!vlla~1 ele.tről t~dnunk kell a, foldl
sen az elhalt férjek "szellemét- idézgetik ~letunk e:deke~e~, Igaz alapon tovabbra
és boldogok, ha az asztal kikopogtat ja, IS megtamt a Blblia.
hogy a túlvilágon jól érzik magukat." Még Uj csillag. A csillagászok 1918 június
szórakozásnak is izgató ez a játék, azokra 8-ikáról 9·ikére virradó éjjel a "Sas" csillag-
pedig, akik rabjaivá lettek, -egyenesen képben egy elsőrangu csillag fényében
veszedelmes, mert foglalkozásukat miatta tündöklő új égitestet fedeztek fel. A "Sas"
elhanyagolják, vagyonukat feláldozzák, sok- csillagkép esti tiz óra tájban már jó maga-
szor csalók prédájává teszik és még egész- san razyog a délkeleti égbolton a Tejut
ségüket is áldozatul hozzák. közelében; jobbra a "Sas" csillagkép Altair

A spiritizmus áldozatainak kigyógyítása csillaga alatt fénylik a titokzatos égitest,
nem könnyü dolog. A puszta ellenvetés, kékestehér szinben. Szeliger müncheni csíl-
hogy az egész csalás, babona, vagy önámi- lagász szerint az ez eddig ismeretlen égi-
tás, nem használ, mert tényekre hívátkoz- test azért nem volt eddig látható, mert
nak. Itt tehát csak a valódi tények .okaí- oly nagy sebességgel száguld pályáján,'
nak tudományos alapon való megállapítása hogy emiatt láthatatlan volt. Most pedig
használ. Megengedem, hogy a kerek asztal ködbe,' vagy' portömegbe kerülhetett . s
el kezd mozogni, ha c a körülötte ülök így a, súrlódás következtében az égi test
annak széléhez teszik kezeiket úgy, hogy hőmérséklete roppant rmagas fokra emel-
az ujjak vége érintse egymást. Az ezüst kedett E szerínt nem is uj csillagról van
forint is' elindulhat a maga utjára, ha a' szó, hanem egyszerüen arról, hogy egy
résztvevők égy-egy ujjukat ráteszík. Még eddig láthatatlan égi test izzó állapotában
az sem szükséges, hogy valaki fortélyosan láthatóvá .Iett, Egy másik elmélet szerint
intézze 'a dolgot, mozgassa az asztalt, vagy a .szokatlan égi jelenség oka két halvány
ezüst forintot; de ebből még nem követ- fén'}iü;' 'vagy épen eddig láthatatlan
kezik, hogy a túlvilági szellem jelent meg égi test összeütközésében leli magya-
és az mozgatja azt. A vérkeringésnek rázatát.Ez a világkatasztrófa, amelynek most
szabályos lüktetése is szépen elintézheti szemtanui lehetünk. már több évelőtt be-
a dolgot. Próba, tapasztalat alapján beszélek"kö»etkezett, de a fény, amely azt elárulja,
Az is meg történik, hogy a betükböl, me-J'csak most érkezett el hozzánk.

e: A "Luther Naptár" változatossá tételét;
tanulságos részének gazdagítását kivánjuk
szolgálni ezzel az új rovattal, amit szintén
állandósítani óhajtunk. Erdekes, tudomá-
nyos alapon álló s amellett népiesen meg-
írt apróságokat, felvilágosító cikke cskéket,
hasznos tudnivalókat közlünk e rovatban,
amelyről hisszük, hogy ez is kedves új
vendége lesz a mi ~hü olvasóközönsé-
günknek.
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Egy kis ismeretterjesztö,
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Irta: Csite Károly.

Mosolygó történetek.

'i'rézsí néni, a falu buzgó halottvirrasztója
jelenléte nélkül senki sem hunyhatta te
örök álomra szemét a faluban. Az ő áhi-

• tatos imádkozása közben lehelte ki lelkét
a haldokló s aztán következett a virasz-
tási imádságok, éneklések hosszú sora
mlndaddig, míg csak el nem hantolták az
elköltözöttet.

Halottvirasztók ugyan többen is voltak
a faluban, de a - vezér szerepet mindíg
Trézsi néni vitte. Valamint, amikor a sok
buzgó imádságban és éneklésben kiszá-
radt a virasztók torka (ami majdnem min-
den vers sor után megtörtént), Trézsi néni
kínálta nagy buzgósággal sorba, végig a
vírasztókat borral, hogy aztán végül ö

tarthassa sokáig szájához a kulacsot Bábi néni húshagyókedden megkésett
- Tessék, galambom komámasszony, az ebédfőzésseI, illetve a fánk sütéssel,

igyék l. .. Tessék csak, édes lölkeim!. .. Gergő az öreg hitestárs kötekező tréfál-
A jó lsten áldjon meg bennünket l . . . kozással fakadt ki:

Nem tudom, hálából-é, avagy más valami -- Csak azon boszankodom, hogy min-
okból az elköltözött lelkek megszoktak den ördöngösséget kifundálnak a mai ví-
éjjelenkint jelenni Trézsi néninél : zörget- lágban, csak azt az egyet nem tudják ki-
tek a padláson. S Trézst néni nem ijedt találni, hogyan lehetne az ilyen tehetetlen
meg a lelkek látogatásától. Még csak fel vén asszonyt szépre, fiatalra megfejelni,
sem ült az ágyában, ugy felelt hangosan mint a vásott 'csizmát!
a látogatóknak : Bábi néni nem úgy tette fel a kender-

- Jól van jól! Tudom, hogy te vagy! kóchoz hasonló kontyát (Hej! valamikor
Csak menj el szegény lélek békességgel l az aranyhoz hasonlították haját), hogy

-- Ne; te oktondi, ne! - mordult rá az ilyen beszédet szó nélkül hagyjon.
álmából kivert Bindi bácsi, a kedves hites - De hisz, ha az emberséget meg le-

. társa boszusan - Csak beszélgess a hetne fejelni, elsősorban kendet kéne
szomszédék macskájával! Az egerész májszter kézre adni... Különben kend is
ilyenkor a padláson. úgy járt, mint e bocskor _a lábamon : nem

- Hej, hitetlen volt kend, az is marad, birná meg már a fejélést. sem ...
- sóhajtotta Trézsi néni megvető sajnál- Node megsült végre a fánk. Asztalhoz
kozással. telepedtek az öreg hitestársak, jó étvágy-

Egyik téli éjszakán feltünő módon zör- gyal fogyasztgatták a fánkot. Bor nem
getett, kopogott s járt-kelt valami lélek a volt, tehát a vizeskorsót emelgette Gergő.
padláson s Trézsí néni már harmadszorra S Bábi asszony negyven esztendős meg-
kiáltatta : szokásból valahányszor ivott az embere.

- Jól. van, jól, tudom, hogy te vagy utána ő is hasonlóképpen szájához emelte
Mári! Eriggy csak te szegény lélek békés- a korsót s ivott mintha parancsolták volna.
séggel az utadra! neki.

- Dejszen, megnézem én azt a lelket. Gergőnek soha eddig nem tünt fel la
Gyujts csak lámpát, asszony. Tolvaj jár a kedves hitestársának hűséges utánzása,
padláson! - ugrott le Bindi az ágyról Ikövetése, mint épen' most. Ravaszul mo-

- Nem gyujtom biz meg!... Kend se solygott a vastag, harcsa bajusza alatt s
merje meggyujtaní. S ki se merjen menní, majd minden második falatja után szájá-

8

Zörget a lélek a padláson. mert nem jó a lélekkel szembe kerülni!-
fogózkodott Trézsi néni kétségbeesetten
az emberébe. Nem eresztette ki.

S no lám a hazajáró lélek aztán még
az udvari ablakot is megzörgette és be
is szólt rémes kísérteties hangon:

- "Megyek már. w .

1.\ lélek tehát elment Trézsí néni több-
szörös figyelmeztetésére, de vele szöktek
a padlásról a sonkák és egyéb portékák is.

Nem tudta meg a világ, akarom mon-
dani a falu, hogy mit szólt ehhez Bindi
bácsi, de az bizonyos, hogy Trézsi néni
attól fogva fennhagyott az elköltözött lel-
kekkel való cimborasággal.

J

Bábi néni iszik.
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hoz emelte a korsót stetette magát, I Egy óra mulva Zsuzsi néni leesett konty-
mintha nagyokat inna. Nyomatékosan tette tyal jött ki a konyhából s oly nagy seb-
aztán Bábi elébe a korsót, aki szorgalma- bel-lobbal igyekezett a kertaljába petre-
san iszogatott utána vagy tizszer. Tizen- zselyemért, hogy meg sem látta a kirnult
egyedszerre azonban betelt már a mérték, jószágot. Megbotlott benne s el is tenye-
azaz vizzei a gyomor, haragosan ugrott rült volna a földön: ha -idejében nem
fel Bábi az asztal mellöl: , sikerül neki a fatörzsében megkapasz-

- Tegye bolonddá kend az ángyát! En kodni.
velem nem itatja tovább a sok vizet! - Ejnye, mi az ördög?! Vagy, nini, az
. - Dejszen, szívem, - nevetett Gergő én régi, jó tyúkom!. .. Hát ennek a sze-

eddig sem mondtam, hog? idd!. . . génynek is ütött az utolsó órája! ...
Böle gazda akkor fordult be az utca-

Böléék tyúkhúst esznek. - ajtón, körül aggatva öblös kulacsokkal,
A nagy hatalmas almafa alatt kotorá- ami .a~ell~tt t~nuskodik, hogya szöllö-

szott az öreg, kendermagos tyúk. Szellő hegyi p~nc:b~l ..e:kezett haza.
fujdogált s egyszercsak egy óriásira meg- . ZSUZSInem oleben ta~tya az elpusztult
növekedett alma lehullott a fáról s a tyúk all~tot, oly hangosaT~ VISItott~ a gazda
fejére kqppant.o'-' fele, hogy ~ harmadik szomszedban IS Jol

A szerencsétlenül járt tyúk menten fel- meghallhattak.
fordult, pár másodpercig a levegőben rug- - Apjok! Hallja kend? -Megdöglött a
dalózott s aztán kiadta páráját.!C~'~_ tyúkom, megöljem ? .. 4

A múlt év krónikája.
1917 julius 1. - 1918 junius 30.

Közli: SchoZtz Odön.

Az egyetemes közgyülés 1917 évi nov. 8-10 nap-I zottság erre felállította az egyházunk részéről be-
.jain és folytatólag 1918. évi jan. hó 10-11 napjain tartandó irányelveket, melyeket a közgyülés helyes-
tartatott Budapesten. Az első alkalommal a refor- lőleg tudomásul vett s felhatalmazta a bizottságot
máció 400 éves jubileumát ünnepelte meg a kőz- a tárgyalások ily irányu továbbvitelére. Báró Prónay
gyűlés, amiről külön cikkben emlékszünk meg. Az Dezső egyetemes felügyelő előrehaladt korára hi-
elintézésre került folyó ügyek közül megemlítendő, vatkozva, ezen tisztéről lemondott s miután a kőz-
hogy az esp. elnökségek felhivattak, hogy olyan gyülés több kíváló tagjának kérelmére nem volt
esetekben, ahol a terménybeJi járandóságok meg- hajlandó ezen elhatározásától elállni, az egyet.
váltása folytán valamelyik fél nagyobb mérvü ká- közgyülés lemondását fájó szivvel tudomásul vette,
rosodást szenved, igyekezzenek a megállapodásnak de egyidejüleg, hogy egyet. felügyelője iránti há-
az egyházi alkotmánynak -261; §-ára való tekin- lájának némi kifejezést adjon, báró Prónay Dezsőt
tettel békés uton való revizióját keresztül vinni és tiszteletbeli örökös egyet. felügyelőjévé választotta.
esetleg' ott, ahol a díjlevél értékét csökkentő meg- Egyidejüleg intézkedett a megüresedett egyet, fel-
állapodások jöttek létre, a hiványok revizióját is ügyelői állásnak újbóli betöltése iránt. A hejelen-
eszközölni. A jövőre nézve pedig kimondta az tésekből örömmel vette a közgyülés tudomásul,
egyet. közgyülés, hogyamegváltás mindenkor csak az hogy az 1916/17 közig. évben lelkészi vizsgát tett
Illető tlsztviselőre blrjon kötelezö erővel s legfeljebb és felavattatott a bányai egyházkerületben 12, a
5-5 évre szóljon ~ Mivel a cs. és kir. hadügy- dunáninneniben 7, a dunántúliban 11 és a tiszai
miniszter a vallásegyenlőség elvének tiszteletben egyházkerületben 15, összesen 45 végzett theológus,
tartásával és a háborús évek tapasztalatainak alap- Mivel a kormánya kath. autonómiával kapcso-:
ján a katonai lelkészetügyét az illetékes . egy..házi latban az 1848. évi XX. t. c. végrehajtását is fel-
hatóságok bevonásával rendezni kivánja, az egyet. vette programmjába, az egyet. kőzgyülés bizottsá-
közgyülés e . célból a maga kebeléből bizottságet got küldött ki ebben az ügyben, amely a: közzétett
küldött ki. - A theologiai fakultás ügyében a vall. törvényiavaslati tervezet alapján határozati [avas
és köz okt. miniszter végre állást foglalt és kész- latot készített. A januári folytatólagos kőzgyülés
nek nyilatkozott oly irányu tárgyalásba bocsátkoz- ezen határozati javaslatot behatóan tárgyalta, elfo-
ni, mely a fakultás megvalósítására és annak meg- gadta és elhatározta, hogy a határozati javaslatban -
állapítására vonatkozik, hogya fakultás mikép felsorolt követelmények és sérelmek orvoslása
kapcsolódjék be valamely meglevő egyetembe és végett kérvénnyel járul' az országyűlés míndkét
mily viszonyban legyen egyházunkkal ; a székhely házához és egyúttal felterjesztést intéz a m. kir
kérdésében való nyilatkozást csak ezek megállapi- miniszterelnök és a m. kír. vall. és közokt. minísz-
tása utánra tartotta fenn. A kiküldött fakultási bí- terhez. Ezen felterjesztés meg ls történt s a tör-
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lékére 50,000 K ésbr Hatvany Józsefnétől 10,000
K összegben. Az országos Hadigondozó hivatal
36,000 K-t juttatott az egyletnek hadiárvák gondo-
zására. Az egylet tőke-vagyona 1.720.833 K-ra
emelkedett, bár az árvák gondozására a 94,421 K
rendes bevételen felül még 24-,374 K-t rá kellett
fizetni. : ~;;'i:~i::,r{~~'({:;!7y ~{:;2":.:v:::;.:.
11 pozsony{ diakonissza ~~y~ház folytatta áldá-
sos műkődését ugy helyben, mint nagy számu vi-
déki állomásain, de kivánatos volna a nővérek
számának tetemes emelkedése. Felhivjuk azon
kegyes hajadonokat és gyermektelen özvegyeket,
akik hivatást éreznek ezen legnemesebb keresztyén
női pályára, hogy felvétel végett jelentkezzenek D.
Schmidt Károly Jenő esperesnél, Pozsony, Bél-
Mátyás-utca 23. o

A muIt:év folyamán Felsőcsalogány (Vasmegye)
Zimony (Szerémmegye) leányegyházak anyásittat-
tak. Locsmándon (Sopronmegye) uj temető avatta-
tott fel, Késmárk pedig megünnepelte művelődés-
történeti és művészi szempontból egyaránt hires
fatemplomának 200 éves fennállását '

Nagyszokoly (Tolnamegye) nagy nehézségek-
kel küzdő gyülekezetünket sulyos elemi csapás
érte. A villámcsapás felgyujtotta a torony tetőt,
mely teljesen leégett. Jót tesz mindenki, aki ezen
gyülekezetünket adományával f~lsegiteni igyekszik.

Budapesten 1917 november l-én "Evang. prot,
Szövetség" alakult, mely az egész országra ki
akarja terjeszteni működését a protestáns önérzet
fejlesztése és a protestáns közönség társadalmi
tömöritése érdekében. Figyelemre méltó alkotás a

( "Soproni Evang. Lieeumi Diákszövetség" megala-
pítása, melynek főcélja: egy liceumi Diákotthon
létesítése. Felhivjuk erre a nagyjelentőségü egye-
sületré különösen a volt liceumi tanitványok
figyelmét. Sok reményt fűzünk a dunántúli egyh.
kerületben megalakult .Luther-szöuetseq'í-tiez is.

Ismét több nagy alapttványrőt és adományról
is neszametnatok. Beniczky Arpád, a dunáninneni
kerület volt felügyelője egyházkerületénél 50,000
koronás, a nógrádi esperességnél 50,000 K, a
losonczi gyülekezetnél 100.000 K, az ottani nőe -s-
letnél pedig 25,000 K alapitványt t.tt, különféle
fontos egyházi célokra. - Nyiregyházán özv Paíicz
Lajosné egyetlen gyermeke, néhai Palicz Mihály
emlékére 100.0(10 K-t adományozott egy uj lelkészi
állás létesítésére és fenntartására. - Br. Podma-
niczky Géza v. b. t. t. és neje gróf Dégenfeld Berta
aranylakodalmuk alkalmából 20,000 Ralapitványt
tettek az aszódi leánynevelő intézetnél két fél in-
gyenes hely fenntartására s 1000·1000 K-át, az ot-

I
tani evang. szeretetházuál s ovodánáI. - lvánka
István a honti esperesség ui felügyelője 20,000 K-t
adományozott az egyház megyének szabad rendel-
kezésre - Késmárkon Szontagh Géza egy házat s

200000 K részvénytőke jegyeztetett. Egy megfelelő 40,000 K-t ajándékozott a gyülekezetnek a 400 éves
kö~yvnyomda vásárlása és berendezése folyamat- reformációi jubileum emlékére. - Selmeczbányán
ban van. Egy részvény ára 25 K s a részvény- Scholcz Gyuláné született Heincz Emma 15,000 K-t
jegyzések Varga Gyula esperesnél (Vönöczk, Vas- adott a lelkészfizetés javírására - Szabadkán
megye) jelentendők he. Karoljuk fel mindnyájan özv. Lelbach Jánosné 7,000 K-s egyházfenntartási
hathatósan ezen mozgalmat, hogy végre megte- alapitványt tett. - A pozsonyi gyülekezetnek dr.
remthessük az annyira szükséges evangélikus Takáts Jözsefné 10,244- K·t fizetett ki bold. Toper-
sajtót és' irodalmat. ezer Károlyné született . André Emilia havyomá-

Az országos protestáns árvaház tavaly ismét több nyából az elhunyt utolsó akarata értelmében.
nagy hagyomány birtokába jutott, igy Pálffy Adolfné Ugyanott id. Grünberg Károly fiai 2000 K-t adtak
Andruskó Máriától 91191 K, a Haggenmacher csa- a diakonissza intézet és árvaház [avára bold. aty-
ládtól,. boldogult idősb Haggenmacher Henrik em- Ijuk emlékére. A felsólövöi tanítóképző intézet

8*

vény javaslat tárgyalásakor minden esetre meg
f;)gja tenni hatását.

Az egyetemes gyámintézet évi bevétele 102,465 K
27 f volt, míg a jubileumi alapra 64-,494 K 01 f
folyt be. A nagy szerétetar ományt 11,086 K 25 f
összegben Alsólendva anyásuló gyülekezet zapta

A Luthertársaság nagy belső válságon ment ke-
resztül, miért is a lefolyt évben nem fejtett ki
műkődést.
tl Szép eredményt mutat fel a dunántúli egyházkerü-
let könyvnyomda akelő]a, mire eddig már több mint

Dr. Wekerle Sándor, miniszterelnök.

"

115



javára Unger Mihály biró 150)0 K-t gyüjtött, mint társaság tagja életének 8')., Feyér Gyula nyug.
tenntartási alapot az oltani hivek körében. Budán pürkereezi lk 7G., Nandrássy Dallen Mihály volt
Hüttl Armin segédlelkész 15000 K-t gyűjtött növén- restéri lk. 82., Borbély Sándor volt dabronyi lk. 81.,
dékeí között árvaalapra s ezen alapot azon felül Petri Károly volt ujsovéi lk., báesmegyei alesperes
maga is 5000 K-val gyarapította. - Benkő Géza 73., Hodzsa József volt radványi lk 77. éves
soproni kereskedő 11500 K-t adományozott külön- korában és Rozsonday Károly volt zajzoni lelkész.
féle egyházi célokra. - A győri gyülekezet 4ouOO - A lelké ze x közül Svehla Ede szinóbányai. lel-
K-s alapítványt létesített a mindenkori lelkészek kész életének 7+, működésének 44. évében. -
stóladíja megváltására. - Szinicz Lajos eszéki Felügyelök : Dr. Engel Sándor a bányai ker. vil
nagykereskedő bold. édesatyja Sziniez Lajos volt jegyzője, farmosi felügyelő, továbbá Zolnai Jenő
alesperes em' ékére 500U K alapítványt tett a bodó- soltvadkerti, felsőalmási, dr.' Fábry Sándor mező-
hezyi gyülekezetnél. - Szepesbélán Teltsch Kor- berényi IL. dr. Sponer Andor kakaslomniczi, Lel-
nél és neje Mocsnák Irma 10000 K-t ajándékoztak I bach János szabadkai felügyelő és Hajnal Endre
a gyülekezetnek. - Fellea új paplakot kíván épf- a dunántuli egyházkerület sopron: tanintézeteinek
tení s egy alkalmas telek meg vételére Andriányi
László gondnok és neje Seholtz Elza 4000 K,
továbbá Kompeeher Ernő, Komneeher János dr.,
Kornpecher Ottó és Raab Alfréd egyenként 1000 K-t
adományoztak. Gölniezbánya i.l000 K-t örö-
költ. id. Antcny Lajos presbitertől. - Ujsovén dr.
Wagner Vilmos felügyelő 2000 K-t adott a gyüle-
kezetnek. - Abaujszántón Antal József felügyelő
elhunyt neje Kiss Hermin emlékére 1000 K-t adott
toronyalapra és 1000 K-t orgonaalapra. Ugy ezek,
mínt a nagyszámu többi adományok és hagyoma-
nyok, amelyekről egyrészt. más eikkekben emlé-
keztünk meg, másrészt pedig helyszüke miatt fel
nem sorolhattuk, mutatják, hogy az ősöktől örö-
költ hithűségből fakadó áldozatkészség még nem
halt ki buzgó hiveink szívéből.

Egyházunk hű munkásaí sorából többen nyuga-
lomba vonultak. Igy br. Prónay Dezső egyetemes
felügyelőn kívül, Scholtz Gusztáv. a bányakerület
nagyérdemü püspöke 52 évi lelkészi müködés
után 76 éves korában. A sok munkával és felelős-
séggel járó püspöki hivatalt 12 évig töltötte be
példás hűséggel. - Az esperesi tisztségrőllemon-
dott Raab Ká. oly körmöebányai lelkész, aki fl
évig Zólyomban, 37 évig Barsban, összesen tehát
42 évig volt esperes.

A lelkészek sorából uyujdijba léptek: Famlet
Gusztáv Adolf torzsai lelkész, az ottani árvaház
alapítója s a bányakerületi gyámintézet volt elnöke.
Továbbá Lanqhoffer Károly kiszáesi, Rell Samu
teszéri és Korossy Emil szabadkai lelkész Ez
utóbbinak nyugdíjba vonulása alkalmával Lelbach
Gyula felügyelő 2000 K adományozásával alapot
létesített, mihez a hivek rövidesen 1400 K-val járul-
tak s amely alapnak kamatai a nyugdíjazott lelkészt,
illetve családtagjatt illetik. - Nyugdíjba vonult
még Kesztler Tivadar a pozsonyi gyülekezetnek s
a dunáninneni egyházkerületnek sokévi buzgó
pénz: árosa.

Meghaltak: Beniczky Árpád, a dunáninneni egy- Gróf Khuén-HécJer.:áry Károly. t
házkerület . felügyelője 70 'éves korában. Ezen
: emesszívü vezér emberünk nagylelkü alapitványai-
ról már előbb megemlékeztünk. ~ Br. Láng Lajos felügyelője. - Tanárok és tsnltők : D. dr. Do xer
egyet. gyámintézeti elnök. - Molruir Viktor volt György pozsonyi theol. akad, Schrödl József
államtitkár, a brassói magyar esperesség lelkes fel- pozsonyi lieeumi tmár, Augusztini Elek a kassai
ügyelőle. - Hász Antal a esongrád-esanádi espe- ev. polg. leányiskola volt tanára; Falvay Antal a
rességnek 20 éven át volt példás buzgalmi fel- búdapesti ev. polgári leány és elemi iskola nyn-
ügyelöje. Radvány István kir tan a III oszt. vas- galmazott igazgatója 'G. évében. Falvay közel fél-
koronarend lovagja a miskolci gyülekezet s a századon át állt az evangelíkus nevelésügy- szel-
hegyaljai. csperesség felügyelője 85. évében. - gálatában s mint a Luthe rtársaság jegyzője is
Kund Samu a vasi közép egyházmegye esperese sokáig fejtett ki csendes. de buzgó mŰkÖdést.-
és Csepregi György arad-békési es peres, BékéS-\ Meghaltak végül Csermák János szarvast, Redkai
e aba egyik lelkésze életének 68. évében. - Mar- L' jr,s alsórnoráczi, Kühn Ernő ikladi tanítók és
gócsy József nyugalmazott losonczi. lelkész, a Petőfi- Kovácsovics Míhály vágujhelyi, Kappel Ferdinand
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.. Gyóni Géza a kiváló költő (balról) és testvére
Mihály. Az orosz fogságban mindketten

meghaflak

I
kukrnéri és Philipp János iglói nyug. tanitó, ugy-
szintén Liedemann Rezső az egyetemes 'egyház i'
pénztár Iáradhatatlan ellenőre.

A megüresedett állás ok választás utján ísmr t
betöltettek. Esperesek lettek: a barsi egyházmegye
ben Bándi Endre Iévai lelkész, a győriben Palme i
Lajos győri lk., a pozsonymegyeihen lic. Daxer
Henr k baz ini lelkész, a vasi közép gyházmegyé .
ben Zongor Béla körmendi lelkész, a hegyaljaiban
Mohr Béla kassai lelkész. - Esperességi felügyelő vé
választaltak a csanád-csongrádí egyházmegyében,
dr. Gerhauser József kir. itélőtáhlabiró Szeged, "
győriben dr. Fischer Gyula Győrött és a he gyal-
jaiban Zsadányi Robert. - ,1_ pozsonyi theolng íu í

akadémia igazgatójává a nyugdíjba vonult dr.
Masznuik Endre helyéhe D. Kovács Sándor válasz-
tat ott. Ugyanezen akadémiahoz meghívták rendes
tanárnak dr. PröhZe Kúroly soproni theol. akad.
tanárt, az eperjesi th-ol, akadérniára pedig magnu
tanárnak br. Podmaniczky Pál felsősveli-l lelkészt .
. Lelkésszé választatott: Torzsári Heinz Lajos.
Szabadkan Korossu Dezső, Boljevcén Kra].ta Fel-
dinánd, Eperjesen Pábru Viktor, Csanáloscn :
Tavassy Zoltán, Arnóton !'Ul'óczy Zoltán, Rókuson l
GaZgon Jaske Adám, Tokajen Szedlak Endre, Fel- ,
péczen Győltfy Béla, Téten Kovácsics Géza, Han- I

•
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tán Sokoray Bálint, Répcelakon Tarján István,
Lovászpatonán Szalay Mihály, .Gyékényesen Hor-
váth LajOS, Mekényesen Büki Jenő, Mérgesen
Baráth József, Lajoskomáromban Schlitt Gyula,
Pozsonyszentgyörgyön Kretschkó Gyula, Nógrád-
szentpéteren Scholtz Andor, Teszéren Fenyves
János, Szinóbányán Kachnics Béla, Alsósze1in
Endreffy József.

Felügyelővé választatott: dr. Meskó Lászlo főis
pán Nyíregyházán, dr. KraZovánszky László Albertín,
Mikszáth Kálmán Csömörön, Lelbach Gyula Sza-
badkán, dr. Festhy Pál Sá.szentlőrinczen, Mester-
házy Elek Ostffyasszonyfán, dr. Radó Gyula Szom-
bathelyen, Ráth Frigyes Majorkán, Werner Gyula
Kísvárdán, Dessewffy Miklós Margonyán és dr.
ElschlCiger Dezső Szabadkán. - Budapesten MaT-
csek Jánost és Kapos Viktort vallástanárnak, Nyi-
regyházán pedig a leánygimnáziumhoz dr. Moor
Elemért rende.: tanárnak választották.

Működésüknek nevezetesebb évfordulóján jubile-
umi ünneplésben részesültek egyházunk nak követ-
kező kiváló férfiai: dr. Tausctter Béla udv. taná-
csos, orazággyülési képviselő, mint a pozsonyi
evang. kórháznak 50 év óta vezető orvosa; a gyü-
lekezet ez alkalomból hálájának [eléül az igazgatói
cimmel tisztelte meg. Lelkesen ünnepelte a dunán-
tuli egyházkerület közgyülése Bancsó Antal the-
ológiai igazgatót, theol. tanári működésének 40.
évfordulója alkalmából. - Hasonló ünnepeltetés-
ben részesült Schwalm György pancsovai lelkész,
ki megszakitás nálkül 40 év óta hirdeti ezen gyü-
lekezetnek Isten igéjét- Sárkány Béla pestmeeyet
esneres lelkészi működésének 25. évfordulója alkal-,
mából részesült meleg ünnepeltetésben.

Besztercebányán az Evang. Egyesület jubilált
fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Vagyona
97,630 K-ra emelkedett, évi bevétel 12,300 K-ra rúg
áldásos működése kihat az egész gyülekezetre.

Áchim ~/lihály, volt gyóni evang. lelkész; Gyóni
Géza aty ja.
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Királyi kitüntetésben részesültek a követ'cezők : tette szükségessé. <\ politikai élet elsőrangu sze
Szentiv~ányi Árpádot a tiszai egyházkerület felügye- replői közül a halál elragadta gró! Khuen-Héder
Iőjét O felsége valóságos belső titkos tanácsossá, várv Károly, régebbi horvát bánt, ki három izben
Lichtenstein László mískolczi felügyelőt udvari volt Magyarországnak miniszterelnöke. Nagy vesz-
tanácsossá nevezte ki a király. - Bakay Péter teségeink sorában nem hagyhatjuk fájdalmas meg-
zólyomí esperest a lll. oszt. vaskoronarenddel tün-említés nélkül az orosz íogságban szenvedő Gyóni
tette ki. - Viet6risz László az I. hadsereg vezető Géza gyászos elhunytát. aki a világháboruban le~- -.
tábori lelkésze. Grepuss Gyula tábori főlelkész és nagyobb magyar kőltőínk közé emelkedett Ez
Kirchknop] Gusztáv.. alkalommal bemutat juk a költő édes atyjának,

A hazai politikai és társadalmi élet általában a néhai Achim Mihály, ..volt gyóni evang. lelkésznek
háborús állapotok jegyében folyt tovább. A váasz- arcképét is, ki 40 évig működött nagy buzgóság-
tójog kérdését végre sikerült nyugvó pontra hozni. gal és Gyón községet teljesen megmagyarosította.
Wekerle Sándor miniszterelnök hiveivel megegye- '1 Az elmult év rövid krónikáiát befejezve hálákat :t'
zésre lépett e kérdésben a többségben levő mun- adunk Istennek, az ő megértő kegyelméért s buz-
kapárttal, ami a kormánynak ujabb összeáIlitását gó lélekkel további segítségét kérjüle

Az orosz fogságból hazatérő magyarok.

X. évfolyam.
Melegen ajánljuk a "Luther-Naptár" nagyérdemü olvasó

közönségének a SZALAY MIHÁLY
lovászpatonai evangelikus lelkész szerkesztésében megjelenőa!l~lIGSFle
címü vallásos néplapot előfizetésre. Előfizetési ára 35 számra
közvetlen küldéssel 4' kor. 60 fill., csoportos küldéssel 4 korona.
Az előfizetési díjak a "II a ran go s z ó" kiadóhivatalának

Kör men d r e küldendők.
Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanitó.

c c



119

Jézus könnyei a békéért.
Luk. 19, 42. megrázó komolysággal intő időben figye-

Időszerünek tartjuk, hogy Naptárunkat lembe kellene venni azokat a dolgokat"
Jézusnak ama szavaival fejezzük be, ami- amelyek a mi igaz boldogságunkat, békes-
ket könnyek között mondott. Ismeretes a ségünket szolgálják,
Megváltó utolsó jeruzsálemi utjának tör- Az igaz béke sem erőszakos, sem mes ..
ténete. Mídön az Olajfák hegyéről meg- terseges "utőn, sem magától reánk- nem.
pillantotta Jeruzsálemet, síra azon s a vlrrad. Annak fundamentuma a megtérés,
hazaszeretet fájdalmából fakadt könnyek az Isten akaratának, az élet igazságának
között mondotta: "Vajha csak eszedbe keresése és követése. Az igazságot pedig
vetted volna, vagy csak e mostani napo- Iegyedül Jézus utján, az ő evan&"éliumá-

Simonet: "Látván a várost, síra azon."

. .., f1i~{~
don, amelyek néked a te békességedre I ban találjuk meg. Jézusnak a béke eltü ..
valók; de azok most elrejtettek a te sze-I n~se mia~.t hullott könny~~ vezesse~ek te-
meidtől." Ha Jézns ma közénk jönne s hat b~n~unket az. evangélíomhoz, ..alta~a .a
szemtanuja lenne a mai rettenetes állapo- Megválto sze~lemehe~,.hogyu saját kor~ ..
toknak minden szava könnyek között b~n mlI~~enkl szolgálja az igazság betol-

. .' .. . . .. tese utján a bekesseget. Igy Jézusnak a
h~gyna. el a~aka~'. Bekesse~re vagyo~.unk, béke eltünése miatt hullott könnyei a bé-
békesség u~an kiáltunk, ~eg. se~ .kove~- kéért, annak megvalósulásáért ontott köny-
juk azt, aki meghozza es blztos~tJa sza- nyek lesznek, amelyek a legnagyo bb áldást
munkra az igaz békességet. Az Ur meg- hozzák a világra. Ha azt akarjuk, hogy
látogatott bennünket és nem becsüljük jobb napokat érjünk, boldogabb életet él-
meg a mi meglátogatásunknak napját. Pe- [ünk, indítsanak meg bennünket Jézus
dig ebben az utolsó itéletre emlékeztető, könnyeí és kövessük öt! H. L.
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Utmutató a Biblia rendszeres olvasásahoz.
Január Február Március Aprilis Május Június

1 Zsoltár 145 Ap. Cs '4 Róm. 10 Péld. 8 Péld. 8 !\láté 7
·2 Máté 5 Róm f> Filip 1 Lukács 23 Róm. :7 n. Tim. 4
3 Zsoltár la9 1. Ján. 3 Józs. 22 János 19 II. Kron. 20 Zaid. 114 1. Korint. 17 1. Kor. 3 Luk. 10 Zsolt. 6 1. Kor. 15 Máté 24
6 Zsolt. 115 Luk. 12 Ap Cs. 5 Ján. 13 M. Jel. 12 jlláté 11
6 I. Timót 22 Márk 10 Ap. Cs. 13 Máté 26 Ján. 16 Efez. 37 Luk. 18 Ján. 8 1. Tim. 1 Róm. 6 1. Pét. 3 Luk. 7
8 II. Kor. 5 Máté 23 Róm. 8 Ján. 14 Efez. 4 Luk. "3. 9 Példab 25 Luk. 14 1. Kor. 4 Jáu. 3 Péld. 31 :\láté 15101,1.Tim. 4 Márk 13 Ap. Cs. 8 Luk. ]4 II. Kol. 3 Jób. 4211 Esaiás 10 Máté 6 u. Kor. 11 Ap. Cs. 24 Ruth. 1 Márk 9

12 Róm. 2 Zsid. 11 Ésaiás 12 IV. Móz. 13 Efez. 4 Luk. 14
18 Luk. 1 Ap. Cs. 7 I. Sám. 12 Luk. 14 Róm. 12 Ján. 15
14 V. Móz. 8 Róm. 1 Luk. 9 Ján. 4 Filip 4 Ján. 115 Ap. Cs. 9 Ap. Cs. 8 Zsolt. 119 Ap. Cs. 26 Róm. 8 Jim. 516 Zsid. 11 M. Jel. 5 Jób., 29 Ján. 9 Zsolt. 100 Róm. 817 Ef. 3 Neh. 10 II. Kir. 19 1. Kor. 3 Zsolt. 97 Máté 118 Máté 5 Zsolt. 84 Máté 26 Ap. Cs. 17 I. Péld. 12 Máté 1619 Luk. 22 II. Móz. 15 I. Móz. 1 Ap. Cs. 2 1. Kor. 2 M!Íté 14201 Kor. 9 V. Móz. 20 I. Thessz. 4 Ap. Cs. 18 Máté 25 Máté 11'21 Luk. 7 Zsolt. 5 Péld. 24 Ill. Móz. 10 Luk. 17 Ján: 20
22 Luk. 12 Ii K:rón. 29 Préd. 5 Luk. 15 Máté 13 Márk 160
23 Zsolt. 71 Esaíás 26 Péld. 13 Péld. 2 Hóm 14 Bir, e
24 Zsolt. 119 1. Péter 1 Péld. 22 Zsolt. 15 Máté 13 1 IGr. 1925 I. Kor. 2 ZS!. 11 Péld. -6 Zsolt. 24 Máté 11 Zsolt. 40
26 Kor 4 Fi Ip. 2 Ésa 2 Ján. 16 1. Kor. 17 1\eh. 4
27 II. Móz. 4 J3n. 12 Zsolt. 52 M. Jel. 7 Ézs. 11 Zak. 828 1. Ján. 4 M. Jel. 19 Ill. Móz .: 19 Ján. 14 M. Jel. 2 Zsolt. 19
29 Zsolt. 18 Máté .23 Luk. 10 II. Kor. 20 ll. Móz. 2-
30 Ézsa 41 Luk. 6 Jer. 31 Józs. 22 II. Kir á
-SI Zsid. 37 Máté 26 Filip 1

Julius Augusztus Szeptember Október November December .,..
i Luk. 24 II Móz. 2 M. Jel. 15 Rám. 22 Ján. 15 Ján. 14
2- Zsolt. 37 1. Móz. 24 M. Jel. 22 Ésaiás 53 Ap. Cs.- 11 1. Ján. 5
3 II. Móz. 32 I. Kir. 17 M. Jel. 21 Mí.té 20 Ap. Cs. 13 Ján. 12
4. Máté 9 II. Kir. 4 Ap. Cs 20 Máté 26 Ap. Cs. 14 Ján. 3
6 Péld 14 Máté 10 Zsolt. 37 Ján. 1 Ap. Cs. 15 Jak. 2
6 Zsolt. 147 Luk. 7 Zsolt 119 Ján. 3 Ap. Cs. 16 Márk. 9
7. I. M.ÓI!. 12 Jer. 35 Ap. Cs. 17 Efez. 2 Ap. Cs. 19 1. Kor. 4
8 ,Zsid. 11 1. Tim. 6 .Róm. , 15 Zsid. 9 Zsolt. 22 I.Kir. 8
9 Zsolt. 122 IV. Móz. 22 1. Péter 1 Il. Móz. 16 1. Móz. 3 ,1. Kir. 8

1.0 Józs. 6 Jónás 1 V. Moz. 6 1. Móz. 13 Dán. 1 1. Kir. 911 I. Tim. 6 II. Kor. 12 M. Jel. 1 I.'Móz. 19 Ap. Cs. 7 I. Kir. 4
12 ~solt. 51 Máté 4 Péld. 25 Neh. '5 Ap. Cs, 22 I. Kir. 11
13 Esa 60 Erez. 6 Préd. 5 II. Kor. 6 Jób. 1 1. Kir. 3
14, Józs. 6 Zsolt. 8 Jak. 3 Róm. 9 János 7 I. Móz. 2
16 Ján. 4 1. Kor. i Jak. 1 Máté 22. Péld. 9 II Timot. 416 Ap. Cs. 4 Luk. 12 Zsolt. 12 II. Kor. 5 V. Móz. 30 I. Pét. 1
17 Péld. 3 1. Móz. 9 Péld. 15 II. Kor. 7 Zsolt. 18 Péld, 31'8 Neh. 8 1. Móz. 8 Ap. Cs. 16 Neh. 8 Péld. 27 IL Kron. 32
19 Rom. ,8 Jób. 38 Luk. 26 Zsolt. 66 1. Kir. 11 Rom. 6
20 Ap. Cs. 19 Zsolt. 19 Ap. Cs. 1 Ján. 4 II. Kir. 6 Máté 10
21 Préd. 12 Efez. 5 Luk. 24 I. Kor. 14 Ján. 9 JI. Tim. 1
22 1. Tim. 3 Máté '28· Hagg 2 I. Kor. 2 Zsolt. 104 Kor. 1
23 1. Tim. 4 Ap. Cs. 2 lVIáté 5 1. Moz. I Jób. 5 Gal. 4,
24 I. Tim. 1 Ap. Cs. f> Ésaiás 62 1. Moz. 3 IL Kron. 33 Zsid, 7
25 Jerem. 36 Ap. Cs. 7 1. Sám, 17 Zsolt. 42 Zsolt. 8 Luk. 2
26 Zsolt. 32 Ap. Cs 9 I. Sám. 20 Luk. 2 Róm. 9 Zsid. 13
27 M. Jel. 2 M:íté 10 I. Sám. 24 Márk 16 Zsid. 11 Gal. 5
28 Máté 17 M Jel. 7 II. Sám. 5 1 Kor. 13 Jer. Sir. 3 II. Kor. ,1
29 .:rán. 14 Gal 5 II. Sám. 12 lVI. Jel. 22 Zsolt. 27 G<J.l. 4
30 Esa 40 M. Jel. 7 II. Sám. 18 Filip 3 Ján. 5 Meny. Jel. 1
III Ruth 2 M. Jel. 21 ~Iáté 26 ~I. Jel. 3



A létezö legjobb és legolcsóbb hangszerek kizáró-
lag W á g ner a "Hangszer-Király" világhirü hang-
szer-áruházában (Budapest, VIlI., József-körut 15.)
szerezhetők be. Kérjen a saját érdekében 50 fillé-
res bélJ.'eg ?~küld~se mellett, bérmentve fényképes
~armomka-arJegyz..eket. LY'" . . ~,:i::~':'.""..-':1

Ne vegyen kaszát' addig, .amig meg'-nem kapta
• "SOHR-kasza" szállítási telepe, Somogy-SziJl 148.

sz. 'árjegyzékét. - Ha jó kaszát akar, töké!etes
szerszámot. irjon rögtön e hirneves cégnek, mely-
től ingyen kapja a felvilágositást.

Mindenki a saját érdekében olvassa el az általá-
) nosan kedvelt Hunnia-Gyógyszertár, Budapest,

VII. Erzsébet-körut 56. hirdetését. Melegen ajánl-
hatók e Gyógyszertárnak kiváló készítményei, ne-
vezetesen: a Sömörkenőcs, Sándor-balzsam, Kris-
táJygyomorsó, a Kolecithin stb. - Kiváló orvosok
rendelik ezeket a jó szereket, amelyeknek egyetlen
egy háztartásban sem szabad hiányozni. A fenti
Gyógyszertárban az összes házi és gyógyszerek
megrendelhetők. Ez a feltétlenül megbizható
Gyógyszertár 50 K. értékü megrendelésnél ingyen
csomagolással franko szállit.

Viszketegség, sömör, rüh, ótvar stb. ellen leg-
jobb a Paratolházikenőcs, mely nem pi szk it és
szagtalan. Nagy tégelye K 5.-, családi tégely
K 9.- és hozzá bőrvédő Paratol-hintőpor K 3.-
utánvéttel. Megrendelő cim: Paratol-müvek DImer
gyógyszerész, Budapest VII., Rózsa-utca 21. Abt. 88.

• Viszkq .. ellen a Iegrnegbishatőbb szer a

-:-PARAT L·teg seu házi kenőcs.
-- Nem p-szkit, szagtalan, minélfogva

S "om"or napközben is használható. Nagy
tégely K 5.-, családi tégely K n.-

-- PARATOL-HINTŐPOR
Rüh--Ót~ar

védi az érzékeny bört. Doboza K 3.-.
Mindkettö utánvéttel hozatható. a
rendelések pontosan igy cimzendök :

Paratol-müvek, Ulmer' gyógyszerész,
Budapeat, VJJ., Rózsa~utca 21. Abt. 88.
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53 évi szakadatlan munkásságával sok ezer bete-
get gyógyitott már meg és mentett meg az el-
pusztulástól Dr. Halász A. fővárosi speciálista.
Budapeet, VII. Csengeri-utca 24/d. Számtalan me-
leghangu köszönő levél igazolja ezt, amelyeknek
eredeti példányai megtekintésre mindenkínek rendel-
kezésre állnak, amelyek igazolják, hogya betegek
Dr. Halqsz A. legrégibb gyógyintézetét saját javukra
nagy számmal szivesen igénybe veszik. Aki eddíe
segitséget. nem talált, forduljon bizalommal a fmt
megnevezett speciálistához, aki míndsn lehetőt el-
követ, hogy embertársain segítsen és őket meg-
mentse.

S 'i' íJ bBteg _Cgl. scg EmbErisÉgnek! .
53 évi tapaszfalataimra és páratlan gyó-

gyíló-sikereimre hivatkozva, ajánlom mind-
azoknak, kik bármily s még gly makacs be-
tegségekben szenvednek többek között: min-
dell hólyagbaj, vér- és bórbnjok, ideg- és hát-
gerinebajok, gyengeségi állapotok, sziv- és
légzési-zavarok, vizkór, sárgaság, gyomor-, bél-
és aranyeres- bántalm ak, kiuj uló, régi fekélyek
és az összes női bajok,forddljanak bizalom-
mal hozzám, írjanak nekem, mert az orvosi
tudomány legujabb találmányainak felhasználá-
sával gyorsan, gyökeresen, tartósan gyógyítok.

Aki iehát fenti bajától rövid idő alatt
szabadulni akar, annak nem kell személyesen
jelentkezni, hanem irja le minden bajait,
melyeknek lelkiismeretes átvlzsqalása után,
csak azon be egeket fogadom kezelés alá,
kiknek gyógyitása biztos, a midőn postafordul-
tával megkapják a sikeres hatásu, hires gyógy-
szertárban készitett speelálla gyógyszereket
tudósítással, melyekért kezességet vállalo k,

Fővárosi Dr Hala'sz A egyet. orvostud or és
speciálista • • emerit. k6rbázi orvosI Budapest, Vili, Csengeri-utca 24/d.

~ •.
A legjobb ka:tza a világon a

"SZl-ANTAL EZÜSJ.ACÉl-KASZA"
melynek egyedüli és kizáróla- SOHA JO'ZSEF Somogu Sz-.I 148gos szétküldőjd és elárusitója ,JI. , • sz.

. . A "Szt.-Antal ezüst-acél-kasza" a legnemesebb ércből I fenti hirneves cég!öl k épes árjegyzéket nem kér, melyet aa
Vedjegy. vegyitett különleges ánnacélból van készttve, melynek bárkinek Ingyen és bérmentve küld. - Miudenki kérjeo.

készítése a gyár sajátja és titka. árjegyzéket egy levelezö-Iapon. A téli hónapok legalkalu.a-,
500 koronát· fizelek annak, aki más cég!öl "Szt.Antal sahbak n.cgrendelőket gyüjteni.

ezüst-acél-kaszát" tud e.őrnutatni. ... " ,. . . .... .
1000 kerenat fizetek annak, aki száz "Szt-Antal ezüst- Gyujtoknek kedvezmény I .Teljes jotallas.1 1~. drb. rendelesnéo

acél kas za" közül két rosszat tud el6mutalni. ' 1 Ingyen. - Gyémántacel borotva 5 evl [útállássa! K 12.-
Aki teljesen megbbható, jó kaszát akar magának beszerezni. Lelkiismeretes kiszolg.áJás! - Több ezer köszönölevét

az addig kaszát senkitöl ne vásáro jon és ne •endeljen, mig és utánrendelés áll az érdeklödók rendelkezésére.

•

~

IICO
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Evangélikus egyházi tiszti névtar.
~t~~'-?~~
Rezső, főjegyzők: Pröhle Henrik alesp, Pozsony,
Sziklai Ottó orszgy. kép. Pozsony jegyzők: Kiss

Egyetemes felügyelő: br. Solymosy Lajos, Apa- István esp. Sámsonháza, dr. - Stranyovszky ország-
telek, Aradrnegye, egyházi elnök: dr. Baltik Frigyes gyülési képviselő Balassagyarmat, főügyész: dr.

Trsztyénszky Ferenc pozsonyi ügyvéd, főszám-
püspök, Balassagyarmat, egyházi főjegyző: Handel vevő: Kalenda János, lakik Nagyszombat. ellenőr:
Vilmos Selmeczbánya, vil{igi főjegyző: dr. Szelényi Steltzer Endre Pozsony, levéltáros: lic. dr. Schmidt
Aladár Budapest., IV., Ferenc JÓzsef·rakpart 3, egy- K. Jenő esperes, pénztáros: üresedésben j könyveiő:
házi aljegyzőrc: Bancsó Antal Sopron és Révész János Wichmann Adolf.
Nagybánya, világi aZ;egyzők: dr. Lehoczky Antall. Barsi esp.: Bándy Endre lévai lelk., fel-

, ügyelő; Bodo János, Aranyosmarót.
Monor és dr. Mikler Károly Eperjes, ügyész: dr. 2. Fehérkomáromi esp.: Jánossy Lajos komáro-
Sztehlo Kornél Budapest, II., Fő-utca 6., pénztárnok : mi lelk., felügyelő: lándori dr. Kéler Zoltán Buda-
Bendl Henrik Budapest, IV., Deák-tér 4. levéltár- pest, IV. Veres Pálné-u, 15.

. '3 Mosoni esp.: Wenk Károly hegyeshalmi lelk.,
nok: Góbi Imre, Budapest. -(felügyelő: Lepossa Dániel, Magyaróvár. .

4. Nagyhonti esp.: Handel Vilmos selmeczbá-
nyai lelk., alesp: Krupecz István hontudvarnoki
lk, felügyelő: Ivánka István főispán, Palást.

5. Nyitrai esp.: Szekerka Pál lubokai lelk., fel-
ügyelő: dr. Simkó Lajos, Szenicz. .

6. Nógrádi esp.: Kiss István sámsonházai lelk.,
alesp: Henriczy Béla polgári lelk., felügyelő: Okoli-
csányi Gyula, Budapest, X., Delej-u. lU. másodtet-
ügyelő: Rákóczy István, Balassagyarmat.

7. Pozsonyvárosi esp.: dr. Schmidt K. J. pozso-
nyi lelk., alesperes: Pröhle Henrik pozsonyi lelk.,
felügyelő: dr. Samarjay Emil, POZSO!?y,Haffnerut. 8.
esp. másodfelilgyelő: Dr. Polner Odön, Pozsony,
Ujtelep 5.

8. Pozsonymegyei 'esp.: lic. Daxer Henrik bazini
lelk., alesperes: Krahulecz Aladár grinádi le lk., fel-
ügyelő: Lenhárdt Károly, Modor.

9. Trencséni esp.: Krizsán Zsigmond trencséní
lelk., felügyelő: dr Stúr Károly, ügyvéd, 'l'rencsén.

Püspök: Kapi Béla szombathelyi lelk., fel-
úgyelő: dr. Berzsenyi Jenő Kemenessörnjén (Vasm.),
püspöki titkár: László Miklós Szombathely, püs-
pöki másodlelkész: üresedésben,egyházker. föszám-
vevő: Szabó Kálmánlic. tanár Sopron, alszámvevő:
Ihász Ferenc tan. képezdei tanár, Sopron, pénztáros:
'Weisz Kornél, Sopron, levéltáros: Bothár Dániel
főgim. tanár, Sopron. .. .,

1. Felsősoproni esp.: Scholtz Odön ágfalvl lelk.,
felügyelő: dr. Zergényi Jenő, Sopron.

2. Alsósoproni esp.: Farkas Mihály nagygeresdi
lelk., felügyelő: dr. Ajkay Béla Répczelak, (Vasm.)

3. Felsővasi esp.: Beyer Teofil felsőlövői lelk,
alesperes: Rájter János kukmérí lelk., felügyelő:
Hrabovszky István, kir. közjegyző, Felsőeőr.

4. Középvasi esp.: Zongor Béla körmendi lelk.,
ft; Dunáninneni egyházkerület.:p:-'C-':fi3 felügyelő. dr. László Kálmán, ügyvéd Szombathely.

5. Kemenesaljai esp.: Varga Gyula vönöczki
,. :Püspök: D. Baltik Frigyes, a vaskörona-rend lelk., felügyelő: dr. Ostffy Lajos főispán, Ostfi-
lovagja, balassagyarmati lelk., felügyelő: Dr. Kéler asszonyfa és Szombathely.
Zoltán, Bdp., püspöki titkár: Baltik Pál, püspöki ma- 6. Veszprémegyei esp: Takács Elek homokbö-
sodlelkész: Kardos Gyula, missziói lelkész: Kirchner I dőgei lelk., felügyelő: dr. Kluge Endre, Pápa.

Egyetemes közponbi, kormány.

Bányai egyházkerület.
Püspök: D. Raffay Sándor, Budapest IV., Deak-

tér 4. II., felügyelő: dr. Zsigmondy Jenő, Budapest
V., Zrinyi-utca 14., püspöki titkár: Bezegh Sámuel,'
misszioruirius: Varsányi Mátyás.

1. Arad-békési esp. D. Szeberényi Lajos Zsigmond,
b.vcsabaí lelk., felügyelő: Dr. Sailer Vilmos ügyvéd,
Békéscsaba.

2. Bácsi esp.: Wagner Gusztáv Adolf ujverbászi
lelk., alesperes: Dedinszky János dunagálosi lelkész,
felügyelő: dr. Lelbach László, másodfelügyelő:
Kiss Gyula. .

3. Bánáti esp.: Doleschall Lajos lajosfalvi lelk.,
felügyelő: br. Ambrózy Andor.

4 Békési esp.: Keviczky László kondorosi lelk.,
felügyelő: Haviár Dániel, Szarvas.

5. Budapesti esp.: Kaczián János budapesti lelk.
Felsőerdősor 5., felügyelő: Zólyomi dr. Wagner
Géza Budapest, Akadémia-utca 5.

6. Csanád-csongrági ·esp.: Petrovics Soma szen-
tesi lelk., felügyelő: dr. Gerhauser József, Szeged.

7. Pestmegyei esp.: Sárkány Béla kecskeméti
lelk" alesperes: Kruttschnitt Antal soltvadkerti
lelk., felügyelő: Földvári Elemér, 'Péteri, másod-
felügyelő Ivánka Pál.

s. Turóczi eep.: Hodzsa János szucsányi lelk.
alesperes: Skrovina Ottó turóczszentmártoni lelk.,
felügyelő: Vanovics János,' 'I'uröczszentmárton.

9. Zólyomi esp.: Bakay Péter nagyócsai lelk.,
alesperes: Vitális Gyula breznó bányai lelk., fel-
ügyelő: Csipkay Károly kir. közig. itélőbirő Budapest.

10. Horvát-szlavon egyházmegyei esp: Mor-
genthaler Ferenc ujpázuai lelk., alesperes: Veres
Adám beskai lelkész, felügyelő: Kettenbach András,
Sidski-Bánovci. _ .. _. _

Dunántúli egyházkerület.



Tiszai egyházkerület. ~g.' h. ev. országos misszió-egyesület:
.. Pü~pök ~edull Hsnrlk nyiregyházai lelk., fel- Elnökség: Scholtz Ödön esp, Ágfalva SteHzer

ugyelo: Szentiványi Arpád orszgy. képv. Sajógömör Endre vár. tanácsos Pozsony. JeO'yző. d;. Pröhle
(Gömörmegyel, egyh. főjegyző: üresedésben; világi: Károly Sopron, pénztárnok: Bros~hko G. A. lelkész
dr. Zelenka Lajos kír. táblabiró Budapest jegyzők: Budapest IV., Deák-tér 4, I.
Kemény Lajos osgyáni lelk., Domján Elek sátoralj a- "
ujhelyi lelk., gömöri Szentiványi József, Beje és dr. Evang. tanárok es tanítók országos
Mik~er ~ároly jogaka~émi~i ~ékán ~perje~, egYháZ-j - egyesülete.
keruleiz pénztáros: Bányai Bela Nyiregyháza, pénz- .. .. ..
tari ellenőr: Oberliinder Zsigmond,Uevéltáros iroda- S . Elnok: .Gom~ry _ János,' ügyvivő ..alelnök : Dr.
vezető: Hronyecz József Nyiregyháza számvevő: zlgethy Lajos, tztkar: Dr. Szelényi Odön, pénztá-
Materny Lajos debreczeni lelkész.' . ro~: D~. Los,.onczy.Zoltán, Bdpest, főjegyző: Dr. Rell
_ 1. 1-rvai esp.: N.ov~k Pál al,só.kubini lelk., fel- Lajos, jegyzok: Nikelssky Zoltán és Perényi Rezső.

ugyelo: Lehotzky Miklős árvaszéki elnök, Lesztine.
? Brassómegyei magyar esp.: Bohus Pál apá-

czai lelk., felügyelő: üresedésben.
3. Gömöri esp.: Terray Gyula rozsnyói lelk.,

alesperesek: Bartholomeldesz László lelk. Csetnek
és Hoznek Lajos lelk. Nagyrőcze, felügyet'ő: Kubi-
nyi Géza birtokos, Rimaszombat.

r 4. Hegyaljai esp.: Mohr Béla kassai lelk., alesp.:
Toth József fancsali lelk., felügyelő: Zsadányi UÓ-
bert, Kassa. '

5 Kishonti esp : Győrky Pál rimaszombati lelk.
felügyelő: Medveczky Sándor kir. körjegyző Rima~
szombat.

6 Liptói esp.: Simkovics János hybbei lelk.
felügyelő: Ruziák János Liptószentmiklós. '

7. Sáros-zempléni esp..: Liptai Lajos eperjesi
lelk., alesp.: (üresedésben), felügyelő: Szeritiványi
József birtokos Eperjes.

8. Tátraaljai esp.: Kallath Károly lelk. Sze-
pest6tfalu, felügyelő: dr. Lersch Kornél ügyvéd
Saepessaombat, e
• 9. Tiszavidéki egyházmegyei esp: Materny La-
JOs lelk. Debreczen, alesperes: Bortnyik György
kölcsei lelk., felügyelő: dr. Meskó László főispán
Nyíregyháza. '

10. Szepesi városi. esp.: Kübecher Albert leibi-
czi lelk., alesperes: Szontagh Sándor lelk. Szep es-
váralja, felügyelő Műnnich Kálmán bányatanácsos
Igló. '

7. Győrmegyei esp.: Pálmai Lajos győri lelk.,
felügyelő: dr. Fischer Gyula, Győr.

8. Zalai esp.: Magyari Miklós kapolcsi lelk., fel-
ugyelő: Csemez Elek, földbirtokos Kőveskálla.

9.•Somogyi esp.: Németh Pál vései lelk, fel-
ugy elő: Berzsenyi Sándor, Nikla.

10. Tolna-baranyai esp.: Horváth Sándor paksi
lelk, alesperes: SchölI Lajos hidasi lelk., felügyelö:
Mechwarth Ernő, földbirtokos, Belecska.

.,

•

Egyet. nyugdijintézeti bizottság.
Elnökség: Dr. Baltik Erigyes püspök Balássa-

gyarmat és Solymosy Lajos egyet. falügyelő. Tagjai:
Sztehlo Kornél, Kaczián János, Raab Károly dr.
Ostffy Lajos, Bognár Endre, Szentiványi Á;pád
Geduly Henrik, ügyvivő Gyürky Pál esp. Rima~
szombat.

Egyetemes gyámintézet.
Egyházi elnök: Bognár Endre lovászpatonai lel-

kész,. világi elnök: .üresedésben. pénztáros: Bendel
Henrik Budap-est, IV. Deák-tér 4. jegyző: Bándy
Endre lévai lelkész. '
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Luthertérseség.
Ogyvezető elnökök: Kapi Béla püspök Szombat-

hely, világi elnök: br. Radvánszky Albert ~lelnökök:
Dr. Ostffy Lajos, Szombathely, Kováes Andor Oros-
háza, főtitkár: dr. Varsányi Mátyás, Budapest, titkár:
Marcsek János, Budapest, pénztáros: Bendl Henrik,
Budapest IV., Deák-tér 4. 1., ügyész: Dr. Vecsey
Aladár.

Evang. egyetemes lelkészegyesület.
Elnök: ~aulik János, Nyiregyháza, alelnök:

Pröhle Henrik, Pozsony, titkár: Noszkó István
Rákoskeresztúr, főjegyző: Duszik Lajos, aljegyzők ~
Németh Károly és Rátz Vilmos, pénztáros: Vitális
Gyula, Breznóbánya.

'.Az'ágo h. evang. országos egyház
Magyarország erdélyi részeiben.

Püspök: D. dr. Teutsch Figyes, Nagyszeben
gondnok: Walbaum Frigyes, Nagyszeben. o ,

1. A medgyesi egyházmegyében esp.: Römer
Károly lelk. Medgyes, gondnok: Schuller Gusztáv
Frigyes, nyug. gimn. igazgató Medgyes.

2. A nagyszebeni egyházmegyében esp.: Müller
Henrik !elk., Sellenberk ,(u. n. Nag:rsz~ben), gond-
nok: Reis senberger Gusztav nyug. alispán országgy.
képviselő Nagyszeben. .

3. A brassói egyházmegyében esp.: Reichart
János lelk, Feketehalom, gondnok: Schnel! Károly
dr. polgárm. Brassó.

4. A beszterczei egyházmegyében esp.: Keintzel
György dr. lelk., Besenyő (u. p. Besztercze), gond-
nok: Berger Albert dr. gimn. igazgató Besztercze.

5. A 'szaezsebesi egyházmegyében esp: Orendi
Gyula városi lelk. Szász város, gondnak: Krasser
Gusztáv dr. ügyvéd Szászsebes.

6. A segesvári egyházmegyében esp.: Schul!er
Mihály lelk. Segesd (u. p. Segesvár), gondnok:
Schaser Gyula dr. alispán Segesvár.

7. A selyki egyházmegyében esp.: Hermann
Károly lelk. Nagyekemező, qondnok. Binder Vilmos
dr., nyug. kir. itélőtáblabiró Medgyes.

8. A sinki egyházmegyében esp.: Brandsch
Henrik lelk: Báránykút (u. p. Nagysink), gondnok:
Maurer Mihály dr., járási orvos Nagysink.

9. A kőhalmi egyházmegyében esp.: Binder
Mihály lelk. Kacza, gondnok: Grafi Károly orvos
Kőhalom.

10. A szászrégeni egyházmegyében esp.: Scheip-
ner János, lelk. Petele. (u, p. Szászrégen), gondnok:
Dienesch Mihály dr. ügyvéd Szászrégen. •
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Országos vásárok amelléktartományokban.
Almás, jún. 2., aug. 16., szept. 8.
Aberheiligen (Zágráb mellett), máj. 25., iűn, 22.,
.' nov. 2.
S'elovár, mínden h6 első hétfőjén máj. 19., okt. 20·
Babskin, Urnap utáni nap, szept. 9.
Biskupec, aug'. 16., szept. 9.
Bisztra, júl. 26., szept. 9.
Brood, (Szlav.), o-naptár szerint Gyümölcsoltó-Bol-

dogasszony, Szent-Háromság, aug. 2., nov. 25.
Nyolc nap előtt marhavásár. .

Bród, (Varasdm.), febr. 24., márc. 21., husvét után
hétfő, máj. 25., jún. 13., júl. 12., aug. 23., szep-
tember 14., nov. 30.

Bukari, júl: 18., nov. 1. és 30.
Csacsma (Salavonia), vizk. utá'ni hétfőu, pünk. utáni

kedden, júl. 22., Szt.-Katalin ut. vasárnap.
Csepin, Szt.-Hároms. és Mihálynap ő-napt, sz.
Dálja, máj. 5., okt. 30.
Daruvár, bőjt 1. vasárnap; pünkösd.
Djakovár, jan. 23., máj. 1., júl. 26., okt. 28., marha-

vásár, jan. 20-22., ápr. 24, júl. 20., okt. 18.
Desenic, ápr. 25., júl. 26.
Druie, ápr. 24., pünk. ut. kedd., szept. 9.
Dugoszelo, Nagypént., Úrnap ut. vasárn., júl. 26,

szept, 4. és 29., nov. 13., dec. 4.
Eszék, jan. 20., ápr. 24., jul, 20., okt. 18.
Glina, máj. 16, szept. 20.
Gorica, Gyertya sz. bold.-assz. ut. hétfő, Fülöp és

Jakab, máj. 1., Úrnap, ut. hétfőn, aug. 10., szep-
tember 21,., okt. 15., dec. 14.

Gradiska, (O) szept. 29.
Illok, jún. 13. és 14, aug. 2., okt. 23.
Ivanec, jan. 7., febr. 3, márc. 26., aug. 26., szept. 9.
Iván (Saent-), máj. 3., Urnap után, Kereszt. Szent-

János napon.
Jamnica, Antal jan. 17., husvét és Szent-Hároms.

utáni kedd, Rókus, aug. 16.
Jark, Péter és Pál.
Jaska, jan. 7., pünkösdkedd. júl. 2. és 16., dec .. ,.
Ireg, Nagybőjt első. hetében, jún. 9, aug. 15.,

okt. 14.
Kamenica, máj. 3, jún. 22, okt. 18.
Kaptol, Péter és Pál. .
Károlyváros, máj. 8., jún. 15., júl. 25., szept. 19.,

dec. 21.
Kapronca (Kopreinitz], febr. 3., márc, 26, máj. 4.,

júl. 1, okt 18., dec. 7.
Körös (Kreutz), jan. 20, Pálm. vasárnap, máj. 3.,

pünkösd után kedd, június 27, júl. 18., aug. 2.,
szept, 14., okt. 18., nov. 11. karácsony előtt.

Kostanica, júl. 26, szept. 20.
Kraljevác, febr. 22., máj. 24., szept. 20., dec. 20.
Krapina, márc. 19., máj. 5. és16., jún, 27., júl. 16 ..

aug. 13., szept. 10. és 29., nov. 1'., dec. 6.
ludberg, ápr. 30., júl. 16., kisasszony, dec. 21.
Lobor, husvét utáni hétfőjén, jún. 30., szept. 9· Nágocs (a megjelölt névnapok hetében minden eset-
Ljubesica, jan. 17., febr 27., József, Husvét ut. ben hétfőn.)

kedd, Pünk. ut. 5. nap, Sarl.-B.-asszony, júl. 15., Zala, a helyes napok: ápr. 5" máj. 25., aug. 27.,
aug. 6. és 24., szept. 21., nov. 30. okt. 4. j ha ünnep, előtte vagy utána eső hétköznapon.

iJIF" Az érdekelteket felkérjük, hogy a vásárok idejének megvá:-
tcztatásáról, illetve az ujonnan s%ervezett vásárokról a szerkesztő.

séget értesiteni sziveskedjenek.. --aG

Miholijac" forciunkula, Szt.-Mihály; 3 nap előtti
marhavásár .

Mitrovitz, Vizkereszt után, Vineze Eliás prófét t.
Havi Boldogasszony.

Moslavina, husvét utáni vasárnap, .kis Boldogasz-
szony 3 nap előtt marhavásár.

Nasic, máre. 10., jún. 13., aug. 15., nov. 30., mesr-
előző nap marhavásár, '"

Novi, jan. 20.
Nustár, 3 pünkösdi napon, júl. 26., okt. 30, 8 nap

előtt marhavasár. .
Órahovicza (Szlavon ), febr. 2., máj. 3., jún. 20.,

nov. 25. Marbavásár, jan. 28., ápr. 28., ezept. 15.•
nov. 20.

Otok, márc, 19., páduai Antal, Miklós.
Pakrac, Gyümölcsoltó-Boldogassz., Ignáez, Pünk.,

Elíás és dec. 8., mind é-naptár szerint.
Petrinje, Nagypént., Úrnap ut •. Lőrinez, aug. 10.,

der. 21,
Pétervárad. jún. 30., szept, 21-., nov. 11.
Pozsega, Rem. Ant., Palm. vas: ut. hétfő, pünkösd-

hétfőn, jún. 24., aug. 10., okt. 15., dec. 21.
Bavna-üora, jan. 7., okt. '15.
Ruma, bőjt első csüt., Petrus Mihály és Trifun,

mind é-naptár szerint,
Samobor, febr. 14., márc, 19., nagypéntek, máj. ~2.,

ju\. 28., aug. 10., der. 21.
Sziszek, Gyertyaszent. utáni szerdán, Pálm. vas. ut.

kedden, máj., 4 áld., csüt., júl. l ő., aug. 12.'
szept. 16., nov. 19.

Tábor (Xagy-), jún. 24., jún. ·30.
Teplicz (Varasdm.), l\látyás el. és József el. hétfőn

máj. 1. és 15. Cyrill és Metód, el. ker, felma-
gaszt. és Márton előtti hétfőn.

Valpova, jún. 24, dec. 9.
Varasd (Warasdin), ápr. 24., jún. 24., júl. 25., nov.

5., dec. 21. '
Velika (Pozsesam.), ápr. 25.
Verőcze, jan. 7., máj. 1., aug. 2, szept. 21.
Vidovecz, aug. 14.,' szept. 8.
Vocio, márc, 25., okt. 4.
Vukovár, máj. 1., jún. 24., nov. 15.
Zápráb, Pálm. vasárnap el. csüt., Márkus ut. napon)

júl. 13., aug. 21., Simon és Juda, dec. 2.
Zimony, Mátyás, máj. 2., dec. 13.

Pótlás a magyarországi vasárjegyzékhez.
Árpás, (Sopronm.), júl. 6, október ll.
Kövi (Gömör és Kishontm.) febr. 25, máj. 16., szept, 5.,

nov. 10 j ha vasárnap, vagy ünnepre esnék, a köv.
napon. . . .

légrád (Zalam.J márc. 12., Szentháromság napját
követő hétfőn, aug. 24., nov. 2, dec. 3.

Javítás a magyarországi vásárjeqyzékhez.
..



napra esik, a kövctkezö, ha más napra
esik, amegel. hétfó és kedd, nov. 1.
megel hétfő és keddi napon.

Balatonfüred, (Zalarn. ,jan. 14., ápr. 15.,
júl. 11 , szept. 11.'

Balkány, (Szabolcsm.), ápril. 1. és júl.
1., nov. 1. és dec. 25. napon megel.
kedd orsz, kirakó- és állatvásár.

Bnlmazujváros, (Hajdum.), febr. 2 , máj.
25., aug. 14 , nov. 19. napokat magá-

. ban foglaló hét szerda. Minden szer-
dán hetivásár állatfelhajtással,

Bán, (Baranyam.), marc. 10., jún. 1.,
szept. 29. és dec. Il. határnap megel.
hétió.

Bán, (Trencsénm.), Háromkírály vasár, :
állatvásár jan. 2., kirakóvásár jan. 6.
Sexages. állatvásár febr 1., kírakő-
vásár febr. 7., Szt :G~örgvnapján állat-
vásár ápr. 17., ldrakévásár ápr. 20.,
Szt -háromságnapi: állatvásár máj. 22.,
kirakó vásár máj. 25. Szt.-Jánosi állat-
vásár jún. 22., kírakővásár jún. 24.
Boldogasszony: állatvásár aug. 14.,
kirakóvásár aug. 17. ::;zt.-Mihálynapl
álIatvásár szept. 25 , kírakövásár szept.
28. Simon és Judásnapi állatvásár okt.
M., kirakövásár okt. 28. Luczan állat-
vásár dec. 11., kírakóvásár dec. 14.

Bánok-Szt.-György. (Zalam.), ápr. 24., jún.
24" aug. 3., nov. 29.

Bánréve, (Gömörm.), márc, 18. és szept.
6 országos vásárok.

Ba-acSI,,,, (Bácsrn.), jun. 17., okt. 20.
Ha a hatámap vasárnapra esik
vásár következö hétfőn tartatik. 1

Barany~vár. (Baranyam.) febr. 2., jún.
8., aug 5., nov. 15. napokat magába
foglaló hét hétfő.

Barátfalva, (Va=m ), Husvét kedd. júl 2.,
aug. Nagyboldogasszony után nap
nov. Boldogasszony avatása napján:

Barcs, ,(Somogym.), ápr, 1., jún. 24.,
szept. 2., dec. 9.

BárIfa, (váro sm.}, 1. lvIátyásnapi vásár:
f~br. 24. magába foglal6 hét szerda
kiraköv. 2. Józsefnapi vásár: marc,
19. ma~'Íba fogla16 hét szerda kirakóv.
3 Zsófia napi vásár : máj. 15. magába
foglaló hét szerda kirakóv. 4. Ker.
Jánosnapi vásár : jún. 24. magába
foglaló hét szerda kirakóv. 5. Szt.-
Egyednapi vásár: szept. 1. magába
foglaló hét szerda kirakó 6. Terézia-
napi vásar : okt. 15. magába Ioalalö
hét szerda kíraköv. 7. Tamá,;'napl
vásár dec. 21. magába foglaló hét
"erd a kíraköv, E határnap megel. hét
szerda országos állatvásár,

Bát, (Hontm. ), Septuag. előtt csütörtök
baromvásár. utání hétfő kirakóv.,
víragvasamap Rogaten., aug. Lőríne
adv lll. vasárn. és nov. Márton-nap
előtti csütör, baromv., a 3 nap utáni
hétfókön kírakóv.

Báta, (Tolnarn.), ápr. 9. és okt. 15. ma-
gába foglaló hét bétfőn.

Bátaszék, (Tolnam.), márc, 19, jún. 16.,
szept. 24. és okt. 28. mege!. hétfőn.

Báté, (Somogym.), máre. 10., máj. 25.,
aug. 29. és okt. 9.

Bátka, (Nográdm.), máj. 20., szept. ~9.
Bátorkesz, (Esztergomm.), jan. 25., máj.

4., júl. 2., szept. 14. nov. 11. országos
vásárok ..

Battonya, (Csanádm.), vírágv. el. 2. hét
Péter-Pált megel, vasar. és Dömötör
nap elótti hét.

Battyánd, (Vasm.), júl. 10., szept. 10. ha
9 napok .tinnepre esnek, az utána kö-
vetO hétki:lznapoLIl, máj. 28. és
nOT. 10.

Battyánfalva, (Vasm.), márc. 26., pünkösd
elötti kedd, júl. 2., aug. 16., okt. 8.

Bava~lst., (Tem""m ), máj. 22., ckt. 26-
Banlo, (Pozs"nym.), febr. Dorotryanap

utáni szerda, ápr. husvéti ünnep megel.

~ MaDya~ országon tarfani szokott országos vásárok jBgYZBkB.
JI.:Jaujszántó, (Ab -T.m ), Nagycsüt., [ul. 13,

okt. 4. és dec 6. megel. 1 nap áJlatv.
Abádszalók, (~zolnokm) febr. 16., máj.

1~., ·aug. 10., nov. rt-et megel. vas.
és hétf.

"oAbony, (Pestrn.), máj. 30., aug. 20., BS
nov. 30-át megél. vas. és hétf. orsz.
vásáro

Abrudbánya, é-nap. szerinti Tódor napon
máj. első hetében, Szt-Míhály előtt,
karács. előtt mindég hétfői napon.

Acsa, (Pestm.), ápr. 15 és okt. 2.1.
Ada, (Bácsm.), marc. 19., jún. 15. és okt.

2ó-ét megel. vasarn. és hétf.
Ádánd, (Somogym.), Leat. vas., Nep.

János, Urszine vált. és Mindsz. napot
mag. fogJ. hét hétf. A vásár 2 nap tart.

Aknasugatag, (Mármarosm.), ápr. 24. és
okt. 26. napját. mag. fog!. hétfön és
kedden,

Alcslll. (Aradm.), ápr. 24., júl. 11., okt.
26., Ha e nap ünnepre esik. köv. nap.

Albertl, (Pestm.), máj. 16., júl. 13., nov.
ö-ét megol. vasárnap és hétfón.

Algyógy, máj. 5., szept. 5., dec. 80.,
mege J. 2 napon át marhavasár. .

A hó, (Vasm.), márc. 19., pünkösd előtti
hétfő okt. 8., dec. 13.

A!ib"nar, (Torontálrn.), ö-napt. szerinti
Pünkösd és ö-napt, sz. Márta menybe-
menetele napján.

Almás, (Bácsm.), febr. 9., máj. 1., szept.
14. és nov. 22. Ha e. n. vasárn. esnek
a követk. hétfőn; ha hétfőn kivűl más
napra esnek, a vásár amegeL hétfön
tartatik.

AIpár, (Pestrn.), Virágvas. és okt. 10-ét
megel. vasárnap és hétfő.

Alsóbalag, (Görnörm.), febr. 8-4., ápr.
5-';., jún. 8-9., nov. 12-16.

Alsódiós, (Pozsonym.), Fekete vas. ut.
kedd; a Szenthároms. vas., Egyed és
András napot magában foglal 6 hét.
keddjén.

Alsódomuoru, (Z'liam.) márc. 19., máj.
1n., júl. 13., dec. 9.

Alsókubin, (Árvam), febr: Sexag. vas.
utáni, Virágvasarn. utáni jún. 24. utáni,
szept 8. utáni és nov. 19 utáni hétf.

A!sólandva, (ZaIam.), jan. 25., Míserere
hét csüt., Nagvcsüt., Pünkösd utáni
hétfő, okt. 28., Karácsony elötti esüt.,
júl. 28 és aug. 28.

Alsó!ipnicza. (Árvam.), Pál. ford. Sar!.
b.vassz, nap és Luk. ap. napja után.
hélfőn.

Alsómeczenzéf, (Ab. - Tornam ), Husv.
elötti kedd, szept. 6, júl. 2. követő
hétfő és Advent első vas. köv. nap.

Alsónémedi, (Pestrn. ) ápr. 2., júl. 4., szept;
2., dec. 3. vasárnap és hétfőjén.

Alsónyárasd, (Pozsonym.), ápr., 24., Jul.
26., szept. 8., nov. 25. után eső esüt.

Alsóőr, (Vasm.) Husvét után 2. hétfó
aug. 10., nov. 11.

Alsópalojta, (Hontm.) szept. 17., nov. 1.
Alsópáty, (Vasrn.), febr, 3., máj. 4., szept.

4 J nov. 4.
AIsósag, (Vasm.), ápr. 4., máj. 25., szept.

'H., nov. 5: Ha ünnepre esik, követk,
nap.

Alsósabes, (Sárosm.), Nagyp. előtti szer.
Alsóve-aczke, (Beregm.), jan. Vizker ,

márc. Elek, ápr, Szentgyörgy, [un. Pé-
ter és Pál, aug. Mária és okt. Parasz-
keva napot mag. fog!. hetek szerda
és csütört. napján.

Anfalfalva, (Torontalm.), ápr . .1., okt. 10.
Apátfalv8, (Csanádm.), Apr. 24., [ul,' 26 ,

szept. 8. és nov. 25. ut. hétf. és kedd
napon.

Apatln, (Bácsm.), máj. 16. és okt. 21. H;'
az eng határn. más n. esik, mint Vtls.
Y. hétfó, az el. hétfőn tartatik.

Apcz, (Hevesm.), márc. 1~., aug. 1. és
okt. 15. megel. Mtfői napokon.

Ap9stag. (Peatm.), jún. 24. és okt. 12.

megel. vasárnap.
Araos, (Franyova), (Torontá1m.), máj. ts.,

jul. 13., okt. 30. Ha a határnap nem
esik vaaárnapra , a vásár megelözö
vasárnanon tartatik.

Arad, Juditta vagy fekete vasárnap
megél. péntek, jun.29. utáni péntek
és nov. ö-ét megel. péntek-től 4 napi
tartammal és p. a megj. péntek és
szombat. kizáróL állatv., vasárn., hétf.
és keddi napokon pedig kirak6vásár.
~Iinden hélfőn és pénteken hetivásár.

Aranyosmaróth, (Barsm.) a febr. 2. na-
pon és a husvéti ünnep megeL hétfő
és kedd, Szt-György napját követő 2.
hét hétfő és keddi napj. jún. 29.
megél. hétfő és kedd, júl. 25. köv.
2. hét hét.fő és kedd, szept. 29., nov.
1. és dec. 25. megel. hétfő és kedd.
Hétfő harom-, kedd kírakövásár.

Aranyosmedgyos, (Szatrnárm.), fehérvas.
lIetében,nagyhetében,·áldoz6csüt., jún.
24., aug. 8., nov. 5. és dec. ~4. ma-
gában foglaló hét kedd, szerda, csüt,
ünnep es etén az elözö két napon.

Asszonyfa, (Győrm ) máj. 9. és szept. 14.
Asza!ó, (Abaujtornam.), márc. 2,., jún.

22., dec. 31.
Aszód, (Pestm.), áldoz6csüt.., Szt-István

és Szt.-Márton utáni péntek.
Avasfelsőfalu, (Szatmárrn.), a márc. 19.

megelőző és szept. s, után köv. hétfő.
Avasujváros, (Szatmárrn.t, márc. 1., máj.

1., jún. 12., aug. 15., okt. 25. magába
fo"laló hét hétfőjén.

Babócsa, (Somogyra.), márc, 19, Szt,v"
Háromság-vas. utáni hétfő; aug. 2 ~.,
nov. 30.

Bács, (Bácsm.), márc. 10., utáni hétfő;
máj. 21. utáni hétfó, szept. 8. és okt.
26. litáni hétfő.

Bácsföldvár, (Bácsm, J, márc 22., máj.
22., aug. 21., ha a vásár ünnepre, vagy
vasárnap elötti napra esik, a vását az
előző hét vasárnap]. tartatik.

Bacskó, (Zemplénm.), jún. 19., szept, 8.
Ba~onya, (Zalam.), máj. 19., szept. 4.
Baja, fehr. 14. megelőző vasárnap ápr.

24 , júl. 22., szcpt. 21. és dec. 6. Ha
a 4. utáni határnap a hét közepére
esik, az iHetó vásár a megelözö va-
sárnapra következö hétfőn tartatik.

Bajmócl, (Nyitram.). jan. 7. kirakóvásár,
ápr. 17., marhavásár, ápr. 24. kirak 6,
vásár, Pünkösd, el. ke«d marhav.j Pün-
kösd, utáni kedd kirak6vásár, aug. 17
marhav., aug. 24. kirakóvásár, okt. ~.
kirak6v., 8 nappal előbb állatv., a Viz-
kereszti vásár előtt 8 nappal állatv.,
nov. 4. marhav., nov. 11. kirak6v., dec.
30. Marhavásár.

Bajmok, (Bácsrn.), máj. 25., aug'. 24.,
nov. 1 t. Ha e határnapok vasárnapra
nem esnek, az elótte való hétf. tart.

Bajna, (Esztergom.), febr. 115., máj •• 16.,
aug. 16., nov. 16. magában foglaló he-
teken szerdán és esütört. marha- és
kirakö orsa. vásárok.

Bakabánya. (Hontrn ), Septuag. vasárnap
elótti szombaton és hétfón, ápr. 24.
előző napon barorn-, magán a napon
kirak6v., júl. 1. éQ 2., aug'. 31. és szept.
1., dec. 6. el. napon marhav., Miklós
napon kirakövásár,

Bak~nya, (~aTanyam.),jún. 10., szept. 29.
Baksa és Gyorfn, (Zalam. ), máj. 4., seept.rs.
~Balassagyarmat, (Nögrádm.), jan. 6. és

febr. 2. napját mege!. hétfö és kedd,
ha hétfő v. kedd ünnepre esnék, a
köv. két napon, Leatare Tasárnapot
követö hétfő és kedd, máj. 1. .mege!.
hétfő és kedd, jún. 26., vasárnapr!!
esik a követó hétfő és kedd, ho.
szombatra esik, amege!. hétfó é.
kedd aug. 20. megel. hétfő éa kedd,
ha vasárnapra esnek, az ezt kÖTetó
két nap szept 29. Ho. utóbb nap vasár-



szerda, jún a pünkösdi ünnep meg el.
szerda, júl. Magdolna ulán, aug. Szt.»
Agost után, okt, Ferenc után Katalin
után míndig szerdaí napon. Minden
.szerdán hetivásár.

8eél, márc. 1., jún. 1" szept. 1. 68 okt.
1. hetében kedden és szerdán.

8eosehely, (Zalam.), marc, 19., máj. 11.,
szept. 1., okt. 13.

Séoz, (Somogym.), máj. 23 , okt. 4.
Beozkó, Szt.·Gergely napja, keresztjáró

napok, Péter és Pál. István és Katalin
napja előtt kedden.

Béga·Szt.-György, 8zt.-Gy. elötti jún. 20. ,
68 Szt -Mihály utáni vasárnap. ..

Békés, marc. 24., jún. 20., szept. ,'2
'
.,

vasár. vagy megel. ·yasárnapon. .
Békésosaba, marc. 3., júl. 1., okt -, 26.,

dec. 2·ik advent vasár, '
8éla, (Szepesm.), jan. 15-16., ápr.

16-17., máj. 28-29.) júl. 1&-.1.,
szept. 24-25., nov: 2';-27., dec.
17-18-

Béla, (Uh Szepesm.), febr .. ~., pünkösd
keddjén, nov. 19.

Balényell, (Beled.), é-naptár -szerínt
tlyeriyuzentelő Boldogasszony. 8zÍ\-
György, Szt.-lJIés és Demeter hetében
csütörtök és péntek.

Bellatlnez, jan. 20., febr. 21,., ápr, 25.,
jún. 27., júl. 15., nov. 5. '

Béltek, 1. Kraszna-Béltek.
Bellus, febr. Máté, ápr. utólsó szerda

marhavásár, a következő csütörtök
kirakövásár jún. Fülöp Jakab, aug.
"Urszinte változása", okt. Sirnon
Juda.

Beodra, máj. 6., szept.r B,; nov. 1. vasár-
napon.

Berozal, (Szabolcsm.), febr. 16., jún. !l.,
aug. 24., okt. 15.

Bereozk, jan. 25., aug. '7." szept. '26.
Beregszász, vírágvas. el. héten szerdan '

és csüt. pünkösd el. másfél hétlel
szerdán és pént., Pád. Antal napja
után követk. héten, Bertalan nap hét.,
Mindszent és Lucza nap hetében mín-
dig szerdán és csütörtökön, szept.
15-ét mag. fogl. hét s:rerdáján orss,
sertésvásár.

llerencs, (Szabolcsm.), júl. '2., dec. ts,
Berettyóujfalu, ápr. 24., aug. 15., okt.
.9·ikét megel. és jún. 21. mag. fogl.
héten szerdán és csütörtökön.

Berkenyes, é-naptár, Péter és Pál napján.
Berkesz, Vizkereszt ápr, 24., jún. bZÍ<-

János és nov. Lukács utáni pénteken.
Berkl, (Sornogym.), Husvét utáni kedd,

jún 27., aug. 10 , szept. 25.
Berethalom, lBirthiilm.), ápr, 17 , dec. 17.
Berzenoze, Fekete vasárnap ntáni héttön,

jún. 13., aug. 10, dec. 28,
Berzászka, (Szörénym.), máj. 26-27,

júl. 25-26., okt. 6-7. és nvo. 7- ..
Berzevicze, Bálint napján Husvét, Pün-

kösd, Bertalan, Mind~nt és Karácsony
nap elótti sz erdán.

Berzo\a, marc. 21., júl. 5., okt. 26.,
megel. vasár.

Besztercze, (Besztercenaszödm.), Hamva-
zószerda utiini vasárnap, hétfön és
kedden orsz. állatvásár, máj. 17-18.,
.Bertalan utáni és Katalin elötti SZ61-
dán. Marhavasár 3 nappal elóbb.

'Begztercze, (Vág), jan. 3-7., ápr.11-15.,
jún. 10$-17., aug:8-12.,szept. 19-23.,
nov. 8-12.

Beszterozebánya, jan. 25-2'(., máj. 7-8.,
nov. 29--30, dec 1. és 2.

Bethlen, ápr. 5-6., Pünkösd utáni vasár-
nap és hétfőn, Kisasszonynap elötti
és Katalin utáni vasárnap és hétfőn.

BlIthlen·Szt.-l'Jliltlós, apr. 25., szept. 21.,
dec. 13. .,

Bezdán, marc. 15., júl. 16., szept. 29. Els
nov. 19. napját meg el. hétfón

BIoske, jan. 25., máj. 3., szept. 8zt.-Máté
evangelista, júl. Jakab nap hetébén
kedden és szerdán. .

BlkBZád, (Szatmárm.), júl. 12., aug. 25.,
szept. 19. '.>

BUléd, máre, 26 , jún. 15., okt. 8. vasár-
nap, vagy megel. vasárnap.

Bllke, máj. 20-21., júl. 17-18., aug.
14-15, szept, 20-21.

Blrkll, jan. 28., ápr. 6., görög Pünkösd
utáni vas.

Blttse, (Trencsénm.), Pál Iordulása, Fülöp,
Pünkösd, Jakab, Boldogasszony és
Mlndszentek utáni hétfón, előtte csü-
törtökön marhavasár.

BIoske, (1. Tápióbicske.)
Bobró, febr. 6., máj. 1>. júl. 24. nov. 6.
Bocskó, (Zeplénm.), jún. 19., szept. 8.
Boldogfalva, (Öralja), 6-naptár szerinti

vírágvas., szept 20.
BOdon, (T.-Aranyosm.), Pünkösd utáni

azérdán. .
'Bodókőváralja, 'febr, 16., máj. 26, aug.

11., nov. 11.
. Bodajk, újév után. jún. 29-ike után, Szt.>

Mihály napja utáni hétfőn.
Bodrogkeresztur, febr. ~O., jun. 5., aug.

28., nov. ~7. Ha e nap ünnepre esnék,
megel. hétfón.

Bodzásujlak, jan. 180, mámo 24 , júl. H.,
okt. 17., dec. 21. •

Bogdány, marc. 12.,. jlln", 2~., okt. 4.,
dec. 6. hetében szerdán.

Bogsánya, (1. Németbogsán).
Bóka, (Horvát.), szept, 15. vasár. vagy

a megel. vasárnapon.
Boldogasszony, Gyertaszentelő, Pünkösd

első hétfőjén, Nagyboldogasszony és
Boldogasszony bemutatása első hét-
főjén.

Boleraz, rnárc. 19,., jún. 8., szept, '4.,
dec' 23.

Bolkáos, márc. 18., nov 9.
Bonczhlda, Laetare utáni napon, jún,' 30.

és okt. 2l.
Bonyha, Hamvazó-szerda utáni nap, Pün-

kösd utáni szerda szept. 27-3U.
Bonyh(td, marc. 6., máj. 1., júl 10,

szept. 4 magában foglaló és dec 8.
első héten hétfőn <ls kedden. '

Borgóprund, apr. 14., okt. 30., marhavasar
2 nappal előbb.

Borosjenő, ker. . zt.-János napja, 8z&.-
Illés hete és Paraszkeva napja előtti

. vasár. ö-napt. szerlnt,
Borossebes, Szt -György hetében, 8zt.-

Míh ály hetében szerdán, é-naptár
szerint Mikl6s (dec. 15.) hetében
szerdán,

Borostyánkő, (Vasm l, bőjt 2. hétfőjén;
máj. 3., jún. 10., szept. 14-16. •

Borsa, (Kolozsrn.), febr. 24., máj. 6·,
okt. 4.

Borzás, április 24. _
Bozók, máj. 5 , aug. 30., dec. 11.
Bozovics, (Krassöszörénym ), [an., ápr.,

okt. h6 r-sö keddjén és a gör.vkel,
á1dozócsüt. elsö kedden.

Bő, febr. 6., máj, O., aug. lll., okt. 4.
Bögöz, Laetare utáni csütörtök. ~
Bőhönye, marc. 19., jún. Urnap utáni

napon, júl. 20., aug. 21-
Böős, jan. 14., márc, 24., máj. 1., aug.

6" okt. 28. heteiben, csütörtök.
Börsiiny, (Pilseu-, Hontm.), jan. 1., jún.

18 , aug. 6., okt. 18.
Bözöd, jún. 2., okt. 3. és dec. 1:'.
Br ád, marc, 20., jún. 2., szept 29., dec.

16. napja elötti csütörtök- .,
Brassó, Urnap után, Lukács utáni csütör-

tök, péntek és szombat.
Brezova, Vizkereszt után, Harrivazé-

szerda első hétfőjén, Nagycsütörtök
Pünkösd, ker, 8zt-János hétfőjén,
István kírály, Máté és Imre után;
hétfón.

Bre znóbánya, Laetáre utáni hétfőn,
Pünköd első szerdáján, aug. lG. utáni
hétrön nov. 30. "

Broczkó,'jan. Remete Antal, máze, József,
aug.. Nagy Boldog-Asszony, nov.
Márton napokat megél, kedden.

Brulya, márc. 3., okt. 20.
Budapest, balparti rész.: (IV -IX kerűtet)

márc. 2. vasárnapján (József), május
utolsó vasárnapján (Medárd), aug. 3-ik

vasárnapján (János lefej.), nov. t-sö
vasárnapján (Lipót) kezdődik é. tart

.14 napig. Az előtte való héten az 016-
vásár tartatik. Jobbparti rész: (I-ll.
kerület). Négy országos vásár, a bal-
'parti vásárok után egy héttel s egy
hétig tartanak; Ill. kerület febr. 16.,
.máj. 25., aug. 15, nov. 1. - A marha-
és lóvásárok a vásár második hetében,

-vasár. tartatnak. Ezeken kivül Szt.-
. György elötti vasárnapon, valamint
. okt. első hetében vasárnap, hétfő é8
'kedden, még további két országo.
Iövasar

'Butka, úgynevezett 'Pünkösdí vásáro
jún. 2., aug. 28., okt. 4.

'ButlyIn, (I'emesm.), ápr. 24, jún. 24 ,
.okt, 15. és nov. 30. Ha e határnapokra
-rom kath. vagy óhit. sátoros ünnep
esik, egy héttel később.

( Butlyin (Aradrn.), é-naptár Gyertyasűen-
teló, Urnap, 8zt.-János fejvét és
.Karácsony elötti héten; a vásárok a

'.nevezett napokhoz legközelebb esc)
(elözó vagy következő) hétfón tar-
tatnak.

Bur·Szt.-György, ápr. '24., aug. 16., Kará-
csony előtti hét keddjén.

Bur-Szt.-~niklós, ápr. 5., szept, 21. 6.
dec. 8. utáni kedden

Buza, jan. 1!'., ápr, 29., júl. 27., okt. 25.
Buziás, jan. 23., apr. 24., júl. 25., okt. 1.
Biikösd, (Somogym.), aug. 5 • N -Bold.»

Assz. utáni vasárnap.
BJkös~, (Baranyarn.), márc. 25., Szt,»

Hárornság utáni hétfőn, okt. '.,
nov. ll.

Biisü, feb. lu., ápr. 28., jún. 8., aug. 21.
Ha e napra ünnep esik, a rákövetkező
napon.

Csabrcnde!<, (Zalam.), jún. hó első hét-
főjcQ, csonka csütörtökön, aug. 10.,
Lőrinc napján, ha vasárnapra esik, aa
ezt követő hétlőn.

C~aczaJ (Trencsénm.), Virágv~~«n. után.
8zt.-HárolIlság- vasát, Bertalan napja
utáni héttőn dec. 21.

Csákány, rSomogyrn.), aug. ·15.
Csákany (Vasm.), febr. 25, máj 2., jún_

8., aug 6., szept. 8. és 29., nov. 25.
Csákgorbó, o-naptár szerint, Pünkösd

utáni Sztv-Mihály napon és Húshagy.6
elötti hétfőn és kedden. •

Csáko<a (Temesm.), 6-naptár szerinti
nagy bőjt közepe, jún. "9., aug. 15.,
é-naptár szerint 8zt.-Mihaly nap, UJ,
naptár szerint Szt,-Márton nap

C.álttornya, febr. 3, Vírágv, utáni hét-
Iön, jún. 30., aug. s') okt. 13. nov. 25..

Csákvár, Oculi vasárnap utáni hétfón,
Rogate vasárnap után és Anna heté-
ben hétfön és kedden és dec. 6-a
hetében nétfőn és k~~den.

Csanad (Szerb- és Ném.-), márc. 16.,
jún. 20., okt. 16" dec. 10. vasárna!"
vagyamegel. vasárnap.

Osanad, febr. 14., máj. 7., okt. 16.•
nov. 11.

Csantavér, máj. 1. és szept 21. előtti
hétfon.

Csap, márc. Gy.·Oltó-Bold-Assz. napj"
előtt szerdán, jún. 8., István király éa
Bold.vAssz. fogant. elötti szerdán ;
ezenkivül jan. 25-e, okt. _lS-ika előtU
szerdán marhavásár,

üsatád, marc. 12 , máj, 1.., okt. 15.
Cséffa, ápr -., aug. és dec. hó első csü-

törtökjén. /
Csege, (Hajdum.), ápr. 12., jul 1., szept,

20. és nov, 15. előtti hétfőn.
Csejthe (Nyítram.), Máté, husvét, Rogata,

Lászlo, Szt.-J::inos lefejezése napján
Orsula, Tamás elötti hetek esütörtökén,
A kirakó vásár elótti napon marhav .

Csenger, jan. 25., febr. 2~.• marc. 19,.
ápr. ~4., május áld.vcsüt., június Úrnap,
júl. 22., aug. 20., szept. 29., okt. 28.,.
nov. 19. utáni pénteken és dec. 25.
előtti pénteken.

Csépa, ápr, 12., júl. 12., szept. 5., dect.
18. vasárnap vagy előzö vasárnap,



-,

~~. 20., noV. 11. --.,~:'~',: ~t"'~ ~ -r- osztdssal : A vásár ugyanis Ientnevczett DomanlZ4 (Trencséüm.); febr. 1-5., márn,

'II. lfamvaz6Rzerda u!áni csütörtö' határnapokat megél. hét hétfőjén kez- 2.2-26., máj,",,~-1<I., júl. 5-U." aug.
, Nagypéntek, Exaudf, jún. 29., dődfk és pedig nyers terményekre és 9-13., szept.. 13-17<, dec.: 22-20. :
22., szept. 29., Karácsonyelőtti iparcikkekre nézve ez egész 9 nap Dorog (lJajdum.),: febr.· 8., [ul. 20. éa

idtörtökön. alatt; ezenkivül az első héten csütör- nov. 11. hetében csütört, .
~ Vlrágvas., PMer-Pál után vasár, tökön és pénteken juhvásár, szomba- Dorczsma (Csongrádrn.), ápr •. 7., jun. t-~.

lI.•••pt, szerint Demeter nap utáni vas. ton és vasárnap sertésvásár, a máso- szeRt. 16 , dec. 8. előtt vasárnap. '
CHtI'tfalu, máj. 4., szept. 20. . dik, t. í. az illetó határnalbet magában Dökróköz (Tolnam.), Virágvasárnap el<'l'et.
Cleraat (Vas.), máj. 15., jún. 28 ,nov. 6. toglaló hétnek h,étfő és kedd napjain István király utáni hétfőn. \\
a.eszte (Schattmannsdort), Oculi vasár., 'lledig marhavásár is tartatik, a norto- Dráll (Kolozsm.), iúl. 6., alig. 18., nov. ft.

ftbr. 24., jún. 29. hágyi pusz\án jún. 2O·án .országos 4lragomérfalva, Ó naptár szermt vizkereBÍt
Clitztreg, jan. 19.,· máj. 16., aug. 25., . állatvásár.· . előtt, uj-naptár szerint Szt.-Győr~

lIkt.. 31. . . '" ·:Oeés, márc, 1., jún. 1., aug. 20. és dec. nap elitt, o-naptár szerint Péter ~
Cletaek, Gergely, Orbán; lIona, Simon . ·,i3·át mag. fog!. hetekben kedd, szerda Pál után, 6-naptár 'l'zerint .. Szt .. ~,iillá."

dap hetekben héttőn. •. és csütörtök. után első hétfőn.· < :;'

Cliltkarolfa!u, Bőjtelő hétfő, jún. 24.,. 'beklezsln, jun. 18., aug. 21.. Drassó János fejvétele 'na1>ján, (zq;t.,9.
cJkt. 16. Dellblat, apr. 6., szept. 10...••" Dilbnicza ('1\enCSéu:n:·):.febr. 1~-13., ''ll,\-

CIIklZereda, Septuagesima utáni pénte-js Den'Qeleg (Seatmárm.), márc.,.ao., szepe, '.·28-29 .., lUI. 24-25.,. szept. ~9 30. .
ken, Áldoz6 csütört, utáni napon, júl... '17. . 'Dubrava (Líptöm.), .máj .. 10., !\ll. ~cf..
18., szept. 29., megél. ö napig állatv.; ·;'Derecske (Bíharm.), jan. 15, ápr .. 24c, _ szept. 29., dec. 13. '. 'C.

ClJtlovabánya (Kr.·Szörénym.), júl. 2.' aug. 15. és okt. 15. magába foglald Duna·Adcny (Fejérm.), ápr, 2., jún. loC,
IIIIk·Szl.·Domokos, márc. 19. és okt. 10; hét elötti, pénteken. . .J szept. 15., now 24. ..
DIIk-Szt.·György,Virágvasárnap utáni hét~ "Derecske (Sopronm.), márc. 12., ,jun. 24., Dunaföldvár, marc. 21)., Pünkésd és au::.

f6n, Karácsonyfa efőtti héttön, . .. .'. nov, 30. . ~.,~ .: 20. és nov. 1; követő héttöri. ,
CIIk·Szt,·l\Iárton, máj. 3., nov. 9. . 'I·Deregnyő (Zemplénm/), jan. 11., szeJ>tr DllaapataJ, febr. <;19.; .:\pr;14., jun. 2l·b

CIIkszépvlz, jan. 7., ápr. 14.,. jún.dIO.;,;, 6., dec. 6. '. _ -: • dkt .• 4. és dec. l3.·elötti vasamap.
szept, 9., a megel. napon marhav. '.". ~'Detta (Temesm.L: máre. ,24;.~. <"lll., D1Jnapentele, Szt.·György· napot, S,,* .•

Csóka (Torontá1m.), Jézus nevenapjá!l',,, .' szept. IZ, és nov. ;;0.· .: ..' \ .. ' Hárornság vasárnap, Kisasszonyna)li.
Qua~imodo, ~zt.-Háromság napj.~tf.;';' JJeltva{Zolyómm,),.lásq, Qyetv", . hét hétfői nÍlpj>ÍJlés.e1s&Adventvasa4~
MárIa nevenapján szept. 29. ~". 'i,~éva, ja!3.14., máj. 19.,.,aug. 3., okt. 39-, .~ nap után! hé~u. -.,.,., . •

Clokmány, Jan. 8., nov. 13. .... r, rilegalcl,.Zőleg·3p,apon át marlfavása~.. 'ÓUntlVepse, 'febtlll14,,' '·máj. 6. júl. 1>"' ••
Clokonya, febr. 24., Husvét ut:1n!·cSüWr"iI'~,\llév·a.Vá1lYlÍ; [an, 17., áp~ 15., júl. 5., . '. szcpt, 29., megel'r. vasárnap és ked~.

tökön jún. 27., júl. 26., szept. 21. .. . okt, 12. Ha- -valamelyif. 'o:áSár a hét Ecséd (Hevesm.), marc; 4., dec. 6. .
Clongrád, márc. 1., máj. 1., .aug. 25.••:,<' ,!<öznal'jaira 'eslk, az előző szombaton ~el (Etzeldorf}, .febr ••a,,· ápr. 24., aug.

dec. 10-ét megel. vasárnap. .'. és vasárnapon tartatik; ,,",.. ' 11., dec. 6.·· .
C,orba, jan. Jézus névnap utáni' vasár., ..bevecser;: jan. 25:, máj: 1·., au!;. n. és Edelény (Borsodm),,~jan, 15., ápr, 15.••

Cantate vasárnap után, júl. lis nov;·t . nov- r. napja előtt hétfön és kedden. ,. júl. 15., okt. 15. .
első vasáruapja után hétfön. ,'ibévény (Pozsonym.), jan. 2.-3., máj:' Egbell, Szt.-György, Pünkösd, Szt.-2·.lih:,)y·

Clorna (Sopronm.), jan. G., Gergely-nap;Jl,. .e 1.-2., [un. 25", aug. 10-1l" okt. 18. es Katalin hetében' csütörtökön.
FüJöp.Jakab.nap,Szl:-.Iván, Szt.·Mihály Déina (Aradrn.), rnárc. 19., {uáj. 14" Eger, Vizkereszt utáni hétfön, május,
és Szt.-Márlon napjan. Ha e napok '. szept. 10. ünnepnap esetén a köve$-. Pongrác nap hétfőjén, július Se r.ös,
péntek vagy szombatra esnek, a kö- '1' . kezö héttőn. Boldogasszony után hétfÓDt seept. 29.
~etkező hétfőn. 'Dezsér, máj. 1·."aug .•6., «nov, 1. " 3 napon áto . . -. , '.,

Csogle, (Veszprn.), márc, 12., j4 23',;, DicsŐ·Szt.·Márton, márc. 1., máj. l.,'júJ. ·Egerág, ápr. 6., (jU.'n. '
okt. 9. 24., okt.·' 15 , megelőző 3 napon.ál E"gerbegy (Tordarn ), márc. 19., nov. Ir..

C,ököly, jan. 25., Nv-csüt., ,'aug, .28.;1.' marhavasar." •. Egerhát, jan. 1-2., marc. 28-29., júl.
~ov. 25. . Ólószeg ..(Er-, Biharm:),-febr.A~ő heté':- _ 81., aug. r., szept. 19-20.

Csuz (Komárom!?), márC.·12. és okt. 15.... . ben, marc. 3-ik hetéhen -Ó. máj. 1-s6 Egervár, márc. 19., nov. 25.
hetében hétfon. r; hetében, jul. 2-ik hetében; szept. 2-ik .-Egyed, máj. 1., okt. 20., ünnep- és.

Csurog, marc. 4., jún. 1. és okt. 6-lU r{] hetében, dec.-<3-ik hetében, szerdaí vasárnap esetén utáni hétfőn.
mege!. vasárnapon és hétfőn. napokon. . ,'. • Elek, márt. l5., jún .. 15" okt. 15. el.űtt\,

Caurgli, Husvét után, Pünkösd után ked:'j/ DJószeg (Pozsonym.), jan. Jézus neve- vasátnapokon.
den, szept. 1. napja, ápr. Szt.·György, júl. Margit, <Elesd, febr. 25. hetében -szerdán és csü-,

Cs~~örtök (Pozsonym.), febr._ 5~, '."-ál· 3 'iÚ .no~. Márton napok e!ötti csütörtök. . törtökön, Alajos előtt, Máté és Lu" .•
júl. 3. és okt. 21. hete csütörtök, -: DIsznod, [un. 30., aug. ss, . hetében csütör!ökökön és péntek-.;:.

Csütörtökheiy, Pünkösd utáni kedden" Dltrö, lásd Gyergyő-Ditró. Eiöpatak, aug. 17-19.
Simon-Judás előtti vagy utáni kedden. Dlvény (N6grádm.), jan. 2., maj. 1, jlln. 'Enying (Veszpré mm.), febr. Sexageslrna,

Czeoze, Fekete vasárnap utáni héifőn, 24., aug. 10., okt. 18.. vasárnap; jún. Margit, szept, His.
Lőriuc nap és Mikl6s nap utáni héttőn. Dluha (Árvam.), jan. 1., marc. 1. jdD< 1. -asszony, dec. Aprószentek hetében,

Czege, febr. 19., máj. 22., okt. 9. . és okt. 16. követö első hétfőn. hétlőn.
Czegled, jan. 15., ápr. 19., Júl. 22., nov •. ,. Dob (Tísza-), jan 15., ápr • .17., aug. 7., Enylczl<.e, ápr. 24, júl. 7., szept. 14 , dec.

1. napját megel. vasárnap és hétfön.· okt, 4. hetében hétfön. . 21-ét magába rogl, hétfőn. .
Czernya (Magyar-Nérnet.) (Torontá1m.), Dobra (Hundadrn.), máj. 5"., é-naptár Eperjes. kirakóv. jan. 28., jl9., 30., máj ..

máj. 24., aug. 21., okt. 24. Ha az illetö szerint. Pünkösd után 2-ik héten csü- 6., jún. 17-19, aug. 12-14.; szept,
határnap hétköznapra esik, a vásl1r,* törtökön, szept. 20-., nov. 7. . 16, nOV. 25-27., marhavasar jan. 2li ~
amegel. vasárnap tartatik. D.obra (Vasrn.), Szl.·István után! és nov. máj. 3., jun. H., aug. 9" szept, 13 L

Czlbakháza. marc. 31., máj. 30., szept. 1. után első hétfőn. nov. 22. Böjti vásár minden hétfön,
15., nov. 18., vasárnap és hétfőn vagy Dobra (Nagy-, Zemplénmé). janudr 2.., máro. 11., 18., 26., ápr. 8., 15., júl. 16.
az elötte val6 vasárnap és hétfőn. Husvétkedd, jul. 10., aug. 16., n<>v.5. - Havi marhav. jan. 7•• feb. 4., márc~

Czlffer, márc. 19., jún. 14., szept. 29., Oobrloza, máj. 3-5., szept. 23-25. 4.., ápr. 1., máj. 20., jún. 3., júl. t.,.
nov. 22. Dobslnli (GÖmörm.), Péter, Péter szóa· aug. 19., szept. 2., okt. 7., nov. 4. •.

Czlrkov.lány (Zaiam.), Szt.-Lőrlnc napján. foglalása; Pongrac., Miri:! fo~ant. dec. 2., GyapJuvásár: máj. 13.,21.,.
Czrepaja (Torontá1m.), ápr. 4~ .• szept. Dcbronya (Z6Iyomm.), márc. 1., mái:. 15., sze"" 29

8-10. szept. 20. és nov. 5,; ünnep esetén a Ercsi," ' Leo <ls Szt.·Mihálynap hét;
Dálya, máj. 4., okt. 80. következő naD()n. hétfon és kedden.
Dabas (Pe.tm.), febr. 18., máj. 1., aug. Dobronak (ZaIam.), Urnap után hétWn, Erdőbénye, jan. 28.,. ápr. 24., okt. 28., Ha,

3., nov. 1. előző vasárnap és hétfön. ' júl. 25. e napokra ünnep esnék, előtte hétfön.
Darány, márc. 9., aug. 18., nov. 5. Do'gnaoska (Krass6m.), szept. 18. Erdőd, febr. 2. után, husvét elött, pün_
Dárda, márc. 27. napját mag. fogl. hét . Dolha, máj 15-16., júl. 25-26, aUlJ. kösd előtt, Sarl6 Boldogasszony után,

hétfön, máj. Kerös2tjár6 hét héttön, n 28-29., okt. 25-26.' Kereszt felmagasztaláS után, Mindszent;
Bertalan napot és Mindszent napját .? Dolova, márc. ~1., okt. ·11. .' után és Mikl6s után csütörtökön.
ma&. fogJ. het<:.k ·hétfőjén. . Domasina, jan. 1., gör. sz",rt. Vlrágvas., Erdő·Telek, ápr. 1-2., okt. 15-16.

Daruvar (Kr .•Szorénym.), márc. 10., ju!. 17., nov. 20.. Erdőszáda, márc. és .jUD. első hetében,
jún. 10. Dombó, az 6-naptár szerint' vizkereszt aug. 3-ik és nov. ·2·ik hét pénteki;

Debelyacsa, márc. 19., szept. h után és ilzt -György után hétfőn '4!s napon.
Debreczen, a Remete Antal, Szentgyörgy, kedden; 6-naptár szerint Pantele~ Erdővég, ápr. 9., szepi. 28.

Nagyboldogasszony és Dénes napok. . ,és Lukács hetében hétfőn és kedde li. ~rkad, ápr. 24., okt. 16.
r61 nevezett orsz. ~ásárok 9 napon át Dpmbóvár (6-), vizkcreszt utáni hétfő, Erd (Hamzsabég\ május első hétfőjén"
tartatnak, még pedIg a következő fel- ";.Szt ·György, Szt.·Péter napja nov,· 30. aug. 10.



tr·~1ihályfalv2, márc 14-15, jún. 27 ·-28.,
, szept. "-7., dec, 10-11.

Er sekuivár , Mátyásnapi. Virágvasárnap,
Pünkösd elötrí hét, keresztelő Szt-
János, Dömötör, Szt.-István, Kelemen
és Lucza hét szel dán

'E"sebelváros, jan, 27., Gyümölcsoltó
Boldogasszony utáni nap, júl. 5., szept.
21 ,nov. 20" megelözőleg3napi marhav.

~szlergom, mári. Gergely, máj. Orbán,
aug. Lőrinc, okt. Simon Juda hctében,
mindig hétfőn és kedden.

tIéd. febr. 3" "pr. 4.. Szt-Háromság utáni
J étf'őn, szept. 29. megcl. 3 napig
marhavásár.

t:ttyek, máj. 9. és 10-én, szept. 9, és
JO. napokat magába foglaló szerdán
é. csütörtökön.

Farkaslaka, máj. 8., aug. 19, nov. 12.
farkasd (Nyitram.); N -Károly, Úrnap,

Ilona, Bor. Károly és Borbálya hét
keddjén, ünnep esetén héttőn. Elötti
nap marhavasár.

Fazékfalva, júl. 4" okt, 24,
.facset, ó-naptár szerint Vizkcrc szt, 8/,t-

Tódor, Virágvasárn., Áldozó csütö r t.,
Péter Pál, Nagv-Boldogusszony, De-
meter, Miklós. ,

fegyv81'nek (Puszta), marc. 1., jun. 1.,
szept. 12., nov. 20. vas, és hétíön. -

rehérvár, lásd Gvulaíehérvar.
fenérgyarmat, febr. 2 utáni héten, Hus-

vét előtti hé.en, Pünkösd előtti héten,
.iun' 28, hetében, szept 29. hetében
és Karácsony előtti héten mindig hétfőn.

Fehér templom, marc. 5-7" jun. 20-23.,
okt. 15-18 ..

Fehértó (Uj-, Szabolcsm ), jan. 28., [un.
8.. aug. 26, nov. 20, hetében csütör-
tökön.

fekete-Ar~ó, jan. 20" már c. 19., Urnap,
júl. 22., sz ept. 21., nov, 30. megel.
hétfő, kedd.

Feketehalom rZeíden), ápr 25., szept. 30.
Fekelehegy (Bácsm.), május másodikán,

okt utolsó hétfőn.
Faxetató, Pál fordulat előtt, Vince, apos-

tolok osztása és G"J apát utáni hétfön.
fa/adé, febr 10-1 L, máj. 4-5., szept,

!1-l0., dec. 4-f),
Falek, aug. 13
falka, Pál fordulat utáni hétfőn, l\agy-

hét hétfőjén, jun Medárd utáni néttön,
szept. Szent-Mihály utáni hétfon.

Felkenl,é., Husvét utáni pénteken és
dec. ~., é-naptár szerint

Felsöbajom, ápr. 1., aug. 1.
falsőbánya, [an, Vizkereszt hetében,

Keresatjáro hétben, [ul. Apostolok
Oszlása és okt Szt.vf'ercnc hetében,
hétfő n és kedden.

fal,ödiós, Szt.vGerg ely napján, Urnap és
szept. Mária szcnt nevenap utáni kedd,
Szt.v'I'amás nap.

Fersclendva, márc. 28, jun. 20, aug lG.,
szept. 29.. nov, La

fOlsől~vő (Vnsm),' Hushagyö hétf6n,
Pünkösd előtt hétf6n, sz ept. 20,
nov. t».

faiső,őr, Nagy-Bőjt 2-ik hetében, Hus-
vét utáni ~. szerdán, Portiunkula és
Demeter hetében szerdán.

felsopetróci, jún. 4., júl. 4, szept. 8 ,
okt. 28.

felsöpulya, a böjtJ:.öiép'-hetélJen csütör-
tökön, Pünkösd, Nagy-Botdogasszony
és nov. 11. előtt csütörtökön.

Fe'sőszagesd, marc. 30, 'júl, 2. utáni
hétfőn, szept. 8., nov. 25.

;felsösurany, márc. 19., máj. 1., aug. 12.,
okt. 2ti.

felsös'enicze (Nyitram. ) márc. 2j., máj.
5., jún. 19., júl. 14., aug 24 J szept.
29., nov. 2-1.

FelsőszIIvagy, jan. 21., márc, 8., jun 2~.,
szept. 13.

Felsöszölnök (Vasm.), jan. 1., máj, 1.,
. jun. 1.
felsővadász, marc, 25. utáni hétfőn, jún.

,

2!., Őrangyal vasárnap utáni hétfón,
okt. 26.

F,lvincz, Oculi vasárnap utáni hétfőn,'
júni 8 , aug. 23. és nov. 19. megelőző
3 nap marhavásár

Félogyhaza (Kiskun-), jan, 20., márc 19.,
máj. 27., aug. ra., okt. 4. Ha vasár-
napra esik az elötti napon.

Fényszáru (Jász-), marc. 12-13, május
1~-13., júl. 29-30., okt. 24-25. -

Ferlő-Szt.-~,iklós, Bőjt 3-ik hétfőjén, Pün-
kösd után kedden. Máté és Mikl6s
utáni napon.

FODaras, Pünkösd utáni csütörtök, szept.
9., dec. 6, Mindcn vásár 4 napig tart;
az illető nap előtt két napon baromv.

forró, jan. 1('., ápr. 25., aug. 15 , okt. 4.
Földaák, Mátyás nap, "Cantate" és .Ór-

o angyal" vasárnap és Boldogasszony
fogantatás el. hétfön.

Földvá. (Marienburg), márc. 25., dec. 14.
Földvár (Bácsrn ), márc. 22., máj. 22.,

aug, 21., ha ünnep vagy vasárnap elötti
napra esik az előző hét vasárnapján .

Frányova , máj. 13" jul 13., okt, 30. vas.
Fráta, lásd Magyar-,
Futak (Ó-, Bácsm.), márc, 31., jun. 16.,

aug. 17·, nov. 6. vasárnap.
Fülek, febr. 6-7., máj, 24-25, nov.

18-1!1.
FÜliipszállás, ópr. 8-9" jun. 17-18,

szept. 5., dec. 6,
Füred (Balaton-), jan. 14., ápr. 15., júl.

i r., szept. 11.
Fürad ('I'Iszn-). jan. 4., ápr. '15., aug. 4.,

okt. 3. hétfőjén vagy előtte hétfőn.
Füzesabony, marc. 12., jún 12. szept.

12., dec. 12. hétfőn vagy előtte hétfőn.
Füzes-Gyarmat, márc 29-SO., jún. 10-11,

aug' 25-2ft, okt. 2-t-~5.
Gáboltó, jan. 10., marc. 12, máj. 25.,

júl. 15" szept. 29 , nov. 11. Ha a ha-
tárnap szombatra esik, a követö hét-
főn tartatik.

Gajár. Laetare , Fxaudi vasárnap, Úrnap
és Bertalan után hétfőn, Mindsz ent és
Boldogasszonyfogantatása után héttőn.

Galambok, febr, 16. és aug. 2-a elötti
hérlou.

Gaianlha, Gergely hetében, Pünkösd
elött. István Király utún és Advent
első hetében hétfőn és kedden.

Galgócz (Freistadt), Szt,-Pál megtérítése,
Laetare, Husvét, Szt.-Fülöp, Pünkösd,
Péter-Pál, Szent-Lőrinc, Szt -Mihály,
Mindszent, Tamás hetében csütörtökön
és kedden marhavasár ; minden marha-
vásár után követő hétfön, kedden
kirak6v. '

Garam-Szt.-György, György után ápr.
2.',-én és okt. 9-ike utáni héten hétfőn
és kedden.

Garamszőllős, febr. 2_, márc. 1".. [un.
24" sze ot. 14., dec. 4, hete szerda

Gattája (Temesm) jan. 20., ápr. 20.,
júl. 20" okt. 20,

GAcs (Nógrádrn.), Jézus nevennpia utáni
hétfő és kedd; márc 18-19, nov.
4-5.

Oácsváralja, jan: 7., febr. 8., máj. 6..•
jul. 1" "ug. 26 ; szept. 30,

GáloS, Husvét után és Urnap után követ-
kezö hét!őn, dec. 21.

Gálosfa, márc. 12, máj. 16" júl. 3.,
-aug. ::1., szept. 21.

Gálszécs, jan Rem. Antal, marc. Ger-
gely, máj. Zsófia, júl. Mária Magdolna;
szept. Mihúly, nov. Mártori napon.

Geloi, apr. 24. és nov. 19. hetében keddi
napon. .

Geletnek, j •.n. 22-e, ápr. 24-c, jún 2·1-rc,
nov. rt-e előtt hét főn és kedden.

Garma. (Temesm.), júl. 26 , aug. 21).
Gerend, júl. 2r.., okt. 7.
Gernyeszeg, jan. 14., máj., 15., aug. 16.,

nov, 19,
Gesztely, [an Pál fordulat, ápr Gyula,

jún Péter-Pál, okt. Demeter betében
kedden.

Glrált. jan. R, ápr. 17., [ul. 2\)., okt 12.
Onezda, Vizkereszt utáni hétfőn, Farsang

utolsó hétfőjén, ,Laetare" vasárnap
és Cantate után, Szt.-János előtt,
Bertalan, Szt-Mihály, Mindszent után
és Tamás nap előtt hétíön,

Goroszló (Nagy-), é-naptár szerint Péter
fogsága elötti, Hushagyó elötti,
Jeremiás elötti, Urszine változás elötti,
Gábor és Mihály elötti napon.

Giidtillő. máj. 20., [un. 29., okt. 1., dec.
13. követő hétiön.

Gödre, márc, 19., [ul. 22, szept. 21. után
és nov. 5. meg el. hétfő.

Giilnlczbánya, Fekete vasárnap utáni ked-
den, Keresztelő Szt.-János előtt ked-
den, szepr. első hetében hétfőn és
dec. 11-12-én.

Göncl, jan. 23., márc, 29., jún. 1~., aug.
19., dec. 9.

Gö.csön (Szilágyrn.); máre. 19., jún. 24.,
szept. 21., nov. 25.

Görcsöny (Baranyam. ). febr. 24., máj.
25., aug. 24, nov. 5.

GÖrgény-Szt.-lmre, május 5.
Orenilz, január Jézus nevenapja, má jus

Zsófia napja, [úl. Apostolok Oszlása
napja, nov. Katalin után bétfön.

Guta, jan. 1., Judica vasárnap, jún, 13"
szept. 21. hete hétfön.

Gyanafalva, febr, 14., máj. 12.; aug, 23,
nov. 25.

6yalakuta, jan. 25., jún. 12" nov. : 5.
Gyarmat, lásd Balassa- és Füzesgyarmat.
G,armathn. jan. 16., máj. 16" ekt. 2ű.
Gye~{e, [ulius 6.
Gyékényes (Somogym.), máj 1. ols okt. 31.
Gye'gyoaifalu, febr. 24., okt. 3t.
Gyergyódil,Ói, febr. 3., máj. 1, jul 17.,

n()v.25
Gyergyó-Szt.-Mlklós, Virágvasárnap elöttt

nap, jún. 15., szept. 7,. dec. 13. Meg-
előző 3 napig állatvásár.

Gyéres, febr. 3., júl. 8., okt. 12.
Gyerlyámos, ápr. 5, jún. 17., szcpt 19.,

vasárnap.
Gyoma, márc. 10-1'., jún. 1-2" aug.

1.-' -16., nov. 15-16.
Cyorok marc, 15 , szept. 29.

.GyÖ"g,ös, febr. 2-3., máj, 25-~G., aug.
24-25., nov 19-20. vasár. és hé.Iön.

Gyiingyösmeliék (Somogym.), ápr. 5. és
okt. 5-iki hétfő és kedden.

Gyönk, Hushagyókedd előtt, Pünkösd
elött csütörtökön, aug. és nov. etsö
csütörtökén.

Győ., jan. 18. (Piroska) hét, a Nagy-Hét
elsö 3 napján, az Urnap. júl. 22-ike,
Magdolna, végre szept. 8., (Kísasszonv)
és nov'. 25. (Katalin) hetének három
első napján.

Gyula (Békésm.), Pál fordulat (jan. 25,)
megel. héten "Exaudi.4 vasárnap júl.
22, és s~!'l?t. 8. elötti hétben szerdától
vasárnopig.

Gyulafehérv:ir, Husvét után hétfőn, júl.
'id., ·~zept. 30', dec. 17., 3 nap meg-
előzűleg mar hav.

Gyu:nt, esz: (Zalam.), ápr. 24, jún 4.,
szept, 8, és 29., nov. 11. '

Hadad, jan, 13., Gergely, Aldozó-cslitör-
tök, Szt -László hetében Máríc Mag-
dolna é s Demeter hetében kedden,

Hadház .(H~jdu-), márc, 12., júl. 6" szept.
~1. hete ben csütörtökön.

H"~';más!apos. Gyümölcsolt6 Boldogasz-
szonv és Szt.-Miklós napon.

Hajduböszörmény, febr. B., apr. 1., jun.
2r... aug. 25. és nov. 19. hetében
hétíön.

H.oj:Junánál, márc. 19, júl. 16" szept.
14., dec. 4. hetében szerdán. '

Hauusleza, aug. 25.
H"jós, márc, 25., jún. 29. és ssept. 29.

utáni vasárnapon.
Haías (Pestm ), márc. 25.. jún. 29,

szept. 1, nov. 9-íke elótt vasárnap
és hétfőn.

Halászi (Mosonm.), febr. 24., jún. 21-,



aur-, 20. és nov. 11. utáni hét:Cn.
fiálmÓogy,ápr. 12., okt. 16.
Halml (Ugocsam.), jan. 1., marc, 1., ápr.

24., júl. 13., aug. 24., Pünkösd elötti
csütört., továbbá nov. 30. hete hétfő
és keddjén. •

lIamzsabég, lásd Erd.
Handlova, jan. 7. marhav. jan 14. kíra-

kóv., febr. 17. utáni hértöri marhav
febr. 24. utáni hétfőn kirak év. máj. 1~.
utáni marhav., máj. 25. utáni hétlön
.kírakö, júl. 9. elötti hétíön marhav.,
júl. lG. előtti hétfön kírakö , szept. 17.
elötti hétfön marhav., szept. 24. utáni
hétfön kirakó, nov. 13. marhav., nov.
20. kirakóvásár.

flanusfalva, Mátyás előtt, Husvét előtt,
Pünkösd előtt, ~zt -János és István
király előtt csütörtökön. Mihály nap,
Mindszent és Karácsony utáni csütör-
tökön.

Haekány, febr. Zsuzsanna, ápr. Szt.»
György, angusztus Vasas-Szt -Péter
és dec. Miklós hetében esö hétron.

fI~rozker~k (M.-'!'?rdam.), marc. H-12 ,
jun, 2·)-30., .Jul. 1-2., aug. 13-1G.,
nov. 16-19.

t!arka, [un, 29 .', aug. 24.
Hatvan, febr. 2.• ápr. 28., jlJn. 2 , aug.

31., okt. 2. és nov. Ó. hetében vasár-
napon és hétfőn ••

Hábos. márc. 15., dec. 19.
lláromfnágarév, márc, 1., máj. 6., aug.

30, nov. 19..
fIátszeg, febr. 11-14 , aug. 21-24.
Hegyfalu, jan. 8. és szept. ~". -ntáni hé"-

főn, jún. 8. és szept. -29. utáni hétfon,
jún. 8. és nov. t i-íko utáni szerdán.

lIegyilő (Sopronm ), Husvét es Szt.-Mihály
előtt hétfőn.

Helle, ápr, 22., Husvét után, jún. 10.
Pünkösd után kedden, szcpternber 1.'
október 31. ,

lIerolegszőllős (Baranyam.), máj. 4 , nov.
. 25, hete hétfőjén.
Hetes, marc. első hétfője, máj. első

csütörtökje, jún. 3. hétfője és júl, 4.
hétfője.

fletes (Zalam.), Husvét utáni kedden,
Áldozó csütörtök elötti szerdán, júl. 27.

Heves, jan. 25, ápr. 18., .iúl. 18, ckt,
24. hete vasárnap és héttőn.

lIédervár, Husvét utáni kedden, Urnap
utáni szept. 8. (Ktsasszony) utáni és
nov. 25-iko utáni hétfön.

tléthárs, Vizkereszt utáni, Virágvasárnap r

előtt, Pünkösd elötti, Sarlós Boldog-
asszony utáni, szept. 2. és Katalin
nap hetében mindig csütörtökön

iHlbbe (Gaíb), jan. Pál fordulat utáni
hétfőn, márc. Gyümölcsoltó-Boldog-
asszony után, Urnap után, Szt.-Egyed
után és Míndsz. ut. köv. napon.

HIdaimás, ápr. 5- 6., -szept, 25-26 ..
Hldegkut (Ternesm.), jan. lG., máj. 16.,

szept. 14.
Ifldegkut (Vasm.), Virágvasárnap utáni

és Szentháromság vasárnap utáni hét-
főn, szept. Rupert, nov. Márton nap.

IIldvég (Rába-, Vasm.), Vizkereszt, Virág-
vasárnap, Ker.-Szt. János és .szt.-
Ferenc hítv. után héttőn.

IHlmasbáz (Baranyam.), Vineze és Teréz
hete héttőn.

lIoehstettnó (Pozsonym.), márc, 19., jún.
15., szopt. 4-, dec. 6.

Hódmezővásárhely, jan. Jézus nevenapja
mtáni vasárnap és hétfön, marc .J özsef,
Urnap, júl. apost~ok oszlása és okt.'
Szt.-Gál nap elötti vasarn .és hétfőn.

Hódos (M.-Tordam.),·dan. 28., apr. 1.,
szept. 21. ..

11ódság; ápr. 19.; .szept. 29.
Jlóllts . (Nyitram.),· _Pál. fordulat utáni

Laetare utáni. kedd, Husvét utáni 2-ik
~d, Urnapelöttí, Sm.-István, Gallus
éllSzt.-lIáiton. utáni kedd.

llqiplnna, febr. 5-6., márc. 20-21.,
~j,.. 22,-23.,' jún ..•..2&-27 .., ·aug. 8-9.,

szept. 11-12., okt. 30-31., dec.
19-20. hetében szerda és csütörtök.

HOIT.ródoklánd, "pr. 28., okt. 27.; meg-
előző 3 nap marhavásár.

Homoród-Szt.-rO.í.rton, febr. 4., máj. 16.,
szept. 1., megelözöteg 3 nap marhav.

Horgos (Csongrádm.), feb. és.rnáj. máso-
dik és november hó harmadik hetében
hétfön. '

Hosszuhetény (Bnranyam.), máj 4. elötti
héríön, szeptember sz. tIeIm. előtti
hétfőn.

Hosszuper-esateq, márc. 4., máj. 5., jún.
30., aug. 21-

Hügyész, Pál fordulat, J6zsef, Péter és
Fái és Lipót hetében szerdán és csü-
törtökőn.

Hral1istye (Nyítram.), júl. 15., nov. 11.
Hunfalu, jan. 20., jún. ,29. és okt. 21.

hete, csütörtök.
Huszt, marc. 2. hete, júl. 3. he;e, okt.

r-sö hetének hétfő és keddjén, é-nap-
tár szerint Áldozó cs. nap, Nagy-Ból-
dogasszony nap, továbbá az o-naptár
szerint Szt.-Mihúly napja, mindig két
napon áto

Idvor (Torontálm.), máj. 3., szept. 23.
Jgal (Somogyrn.), ápr. 24, jún. 24,

szept, 1., okt. 28.
Igló (Szepesm.), bőjt közepén, vagy is

Hamvaz6 szerda utáni 4-ik hét csütör-
tökön, jún. 7·Bd hetében, szeprember
utolsó -hetéhen, december első heté-

..benslWl'd6n. -
Ih.arosberény, íebr. 24., máj. lG., júl. 26.,

szept, 21.
Ikervár, márc. hó első szerdáján, szept.

21. és dec. 21. elötti szerdán,
Illava, febr. Dorottya, Gyümölcsoltó Bol-

dogasszony, Áldozó csütörtök, [uníus
Urnap, júl. Mária Magdolna. szeptern-
ber Máté, nov. Mindszent dec. Mária
fogant.

lle nua (Szolnokdobokam.), febr. 9-10.,
máj. 1-2., okt. 15-16.'

Ipolyság, febr. 24., (Mátyás) elótti hétfőn
és kedden, Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony elötti máj. 2ó, júl. 20., Nagy-
Boldogasszony, szept. 21., nov. 5 és
dec. 28. előtti hétfőn és kedden.

Iragh (Tolnam. " Balázs Szt -György, Kic-
asszony és Katalin hete héttöri.

Irsa (Pestrn.), febr. 14., jún. 15., szept.
1. dec. 13. Mindig vasárnapon.

Istvándl (Somogym.), ápr. 27, jún. 8 ,
aug. 2!)., ~t 28.

Ispánmaző, máj. 20., szept. 10.
Isztlmár; József, Zsuzsanna és Mindszent

hete hétfőn.
Ittebe (Magyar- és Szerb), Szt .. György

nap előtt vasárnap, okt. lG
IVÍlr.egerszeg. jan. H. utáni szerdán és

ápr., júl. és okt. hónapok első szerdáin.
Iván (Sopronm.), i:izt.-Pál, Husvét után

2-ik kedd Bertalan nap és Mindszent
utáni kedd.

Izsák, márc. 1., júl. 1. és okt elötti
vasárnapon és hétlőn.

Jablonka, jan. 20., márc, 15., jun. 20.,
okt. 25. .

Jablonitz,' máj., szept, és .dec. első kedd
\ napjain. I

Jakabfalva (Ni-Kűküllöm.), ápr, 22-24.,
okt. 2G-28. ,

Jákéhalma (Jász), márc. 4., aug. BG
napján mindig' két napon vasárnap és
hétíön,' vagy' a megel. vasárnap és
hétfön.

Jankovlo, ápr. 17., júl. 26, nov. 2.
Jamnlk (Lipt6m.), jan. H., ápr. 8., jún.

3 , júl. 29., aug. 21.
Jánk (Szatmárm.), máj. és szcpt hö 2.

csütörtök.
Jánosháza (Vasrn ',márc 19, Pünkösd

elötti hétfő. aug. 23., n,v. 15
Jászapáti, febr. 19-20., jun. ::\.-25.,

8zept. 8-9., és dec. 3-4. hét vasár-
napján es hétfőn.

Jászberény, márc. 25-2(;, máj. 18-19.,

aug, 1::-1C.~ okt. 4--5. és dec. V ·lG._
hetében vasárnap és hetfon

Jászdósa, jan. 8., júl. ·8. és okt. 25., aZO:1-
vagy a kővetkező vas arn. és hétfőn'

Jaszenova (Temesm.), máj. 21., okt. 11.
J ászladány, jan. 18., ápr. 5, júl. 2. és ..

nov. 22. hét vasárnap és hétfő.
Jászlajosm~se (Pesrm.), máj. 26-iit b.

. szcpt. lo-ét· megel. hé:fői napokon.
Jászó, márc. 12\ máj. 7., jún. 17., szept.

27., dec. 13
lókeő, Szt.-Balázs, Rzt -Háromság , Mária

Menybemenetele és Szt -Endre napok'
utáni hétíön.

Jolsva, febr. 8., ápr. 20., jún. 23., aug.
31., nov. 19. elötti napon.

Kaál (Marcstördam.), jan. 19-22., mt.!.
22-25., okt. 1-4.

Kaba, febr. Bálint, jún. Alf!io., szept.
Kisassz ony es nov. Imre héte szerdán.

Kabold, marc, 8., aug. 10.
Kadarkut (Somogym.), Istenes Jánoa

elötti kedd, Szt -Iván elötti héll6,
Bertalan elötti hétfő, Imre elótti hétfő_

Kaloosa, marc. 19., máj. 19., [ün. 1-.6
vasárnap és hétfőn, aug. 15., nov,
15., nov, 30. hetében első 2 napján.

Kamjonka (Szepesm.), jan. 27., ápr, ?!l.,
júl. 20. okt. 20.

Kanak, márc. 1:)., szept. 20.
Kanizsa (Török-), ápr, 29., júl. 1. no .•.•

. 1., mindig vasárnapon. "'-
Kapl (Sárosrn.), márc, 12.
Kapoles (Zalam ), máj. 10., okt. 28.
Kapornak (Nagy-), Jézus nevenapja,

-Fehér vasát nap, Szt.-Háromság vasár ..
-nap, .·Boldogasszony és Mindszent
utáni hétfőn.

K.posmérő, febr. 10., ápr. 1., máj. :18.,
jún. 14., aug. 11., "'zept. 30.

Kaposvár' (Sornogym.), márc. 26., j6D.
29. elötti hétfőn, szept. 4., nov. 2.

Kapuvár (Sopror.m. ), jan. 25., ut. hétfőn,
marc. 19. Urnap utáni hétfőn, Terézia,
Lucza utáni hétrön,

Kaptol, jún. 29.
I(árclyfalva, márc, 19- 21., Jún. 29 - 30.,

júl. 1., szept, 29-30., nov. 7-8.
Karalenp (Jász-), ápr. 3., júl. 8., okt. 2_
Karánsebes, febr .elsö hetében, máj.

első, aug. elsö és okt. első hetében,
péntek, szombat és vasárnapon.

Karád, marc. 12., máj. 4., jún. ?!l.,
szept. 29. .

Karezag, Mátyás, Piínkösd, Margit, Szt .•
Mihály és Szt.-András hetében, vasár-
nap és héttőn. A Pünkösdi vásár ez
ünnep el. vasárnap és hétíön.

Karmaes (Zalum ), máj 3-a és nov. r-e
utáni kedd .

Kassa, jan. 20., máj. 3., jún. 27., aug ..
15., nov. 19-iki hetében hétfő, kedd
és sserda ; minden hó első szer.dáján
országos haromvúsúr.

KatcINI, febr. 1 -3. .
I\atymár (Bácsm.), máj. lG-a utáni hétfő •••

okt. havában 'I'er cz hete hétfőjén.
Kavarszko, ápr. lG, aug. 24., szept 15.
Kaál (Hevesm.), márc. 1. és szept. 3.

hétfőjén.
Kákeva (Krassörn.), máj. 1-2., nov. 2.
Kálóz, febr. 1., Husvét elötti hétfőn,

jún. 27., szept. 26., dec. 19-ike het. .
héttőn.

l(áp'Olnás (OIáhfalu), jún. 25 - 28.
Kápolnás (Krassörn.), jan. 13., máre. 2!. •.

máj. 5., gör.vkel. Pünkösd hétfőn,
júl. 6., szept. 20, nov. 20..

Kápotncxmoncster, jún. 1., dec. fl.
Káposztafalu, Pál fordulat, Fülöp Jakab

apostolok oszlása cs Szt.-Ferenc hete
szerdáján.

Káptalan-lótt (Zalam.r, marc, 19.
Kászony (Bere gm. ), Husvét elötti héten

kedden, Pünkösd elötti héten kedden,
júl. 25. és dec. 6. hete hétfőjén.

Kászonyaltisl, máj 1., júl. 2., nov. 27.
Kocskemét, márc. 12., máj. 10, aug. 10 . .,

s,ept. 26., nov. 25. Az ország"s vásÚ'



Ó1IinCIlg hétfőn tartatik, ugy azonban,
IIogybaa vásúrtartásra kijelöltfennebbi
Mpok valamelyike vasárnapra esik,
lIItkor a vásár utána következő .bétfŐn,
•• a hét utols6 napjainak valamelyi-
Nre esik, akkor az azt megelőző hét-
fia tartatik., .

;t:Mze (Maros-), máj. 27., jún. 27., szept.!.
Ieozel (Pestm.), Husvét utáni vasárnap

611 hétfőn, Illés és Demeter előtti hét-
fCln, okt. 26-át követő vasárnap és
Jtétfőn.

banlcz, máj. 3., jún. 22., okt. 18
laHHona (Dobokam.), jan. 23 , máj. 24.,

aug. 16.
lilresellget (Somogym.), marc. 24., máj.

16. ~ ango 16., okt. 15. .
lIIreIŐ Szentpál, Husvét elötti szerda,

6-napt. sz. Nagyboldogasszony napján.
; •••• d, jan. 18.
,e.r.,ztur, lásd Bodrcgh-, Német-, Szék.- .

Xeresztnr .
•.•••• sztes (Bíharm ), máj. 29., szept. 12.
i-..utes (Német-), Szt -Háromságvasár-

o' up és Virágvasárnap utáni' hétfőn,
· 4ee. Miklós utáni hétfőn.

,1IIJIrb,-Szt.-Mlklós, febr. 16; apr. 23, jún ..
.'., lO., aug. 6. utáni keddi napon,
·lóWII)'ája (Bácsm.), máj 12., okt. G.
~"•.lIeeében vasárnap. '.
'.- (Vasm.), Áldoz6csütörtök el.r nap

_Qg.13
,illeti (Komáromm.), marc. 12., júJ. 26.,
• ~. 24., nov. 11.

.,_tIIely (Zalam.), jan. 6., Husvét utáni,
i~'Urnap utáni, aug. 10. utáni, szept, 21..1~"8zt.-Márton utáni csütörtökön.
~ö, jan. 23., márc. 13., ápr, 24" Ál-
~/ 4Ipz6csüt., Úrnap, júl. 10., szept. 4. ésV •. , nov. 11., dec. 4. napokat megcl.
-, _da és csütörtökön.

••••••• d, Áldozócsütörtök és Frzsébetnap
F': ·el6tti szerdán.
;~rk, Invocate utáni, Trinitatis utáni
f.~·aept. 14. hetében, és dec. 13. hetében,
")'"kedden és szerdán,
a&ely, Vizkereszt utáni, Adorján nap

utáni, Dömötör nap utáni hétfőn.
·Dallvásárhely, jan. 3.' és máj. 2. utáni
· h6tfőn és Simon Juda napja.
·"d, febr. 16., máj. 19., dec. 2.
l'IIItI (Somogym.), máj. 2-át és júl. 2-át

magába foglal6 hét hétfőjén.
·"", jan. 12./' máj. 18., aug. 24., okt.

6., nov. 1.
lIrály-Daróoz, febr. 2, ápr. 9., máj. 28.,

júl. 23., szept. 9., nov. 12., dec. 24.
· KJtoAlyfalva,júl. 7., nov. 11.
IIf'ályháza, máj. 15-él, jún. 27·ét, aug.

1I<!-át és nov. 10-ét magában foglal 6
hetében hétfOn és kedden.

lIráIy-Helmeoz, Nagyesüt., továbbá jún.
240., okt. 10. és dec. 13. hete hétfőjén.

·•••It-'ll Nyitram.), júl. 31.
tlla"' ••, ápr. 24. hetében, jún. 8zt.-Iván

up, aug. Nagyboldogasszony nap és
nov. 8zt -Márton hete csüt.

'~1Ia-CQI1 (Vasm.), böjt 2-lk hétfőjén, máj.
" 16.,. szept. 1., okt. 24.

~Er (Jáse-Kun-Szolnokm.), febr. 8.,
, Apr. ~5., júl. 25., nov. 11. Ha vasár-
l" aapra vagy ünnepnapokra esuének, a
IC megel. hétfön, A határnapokat megel.
· •• pokon marhav.
; lM~ö, Vizkereszt, Szt.-György és Szt.-

:Mihály napok előtt vasárnapon.
IJI-I(and (Kis-Küküllőm.), febr. 22., nov.

f.
lIt-I[omárom (Zalam.), Szt.-György,8zt.-

.PAl és Katalin elótt hétfőn.
llí-«örös (Pestm ), febr. 24-25., máj.

1-2., aug. 1-2., okt. 18-19. hetében
fttIámap és hétfőn •

••••• arja (Bíharm.), márc. 9., jún. 12.,
szept. 11., dec. 11.

Jaa-Márla-Czen, lásd Kis-CzeH.
IIIlIIarton, Oculi vasárnap, Exaudi vasár- -

nap, Vasas Szt.-Pérer és okt. 4. után
az első hétfői napokon.

Klsmerton-Váralja (Sopronrn.), márc , [űl.,
szept. és dec h6napok első hétfőjén.

Kis-Selylr.,·jún: János nap, nov. Márton
nap.

illi-S.nk, Laetáre. vasárnap után héttőn .
Kis·Szeben, febr. 24., Apr. 2·1., jún 24.,

szept. 8., okt. 26., dec. 8. kíraköv.
Ha e napok nem csütörtökre esnek,
az előző csütörtökön. V ásár előtti
szerdán állatv. Juhv: ápr. 24.• okt.
lR-át megel. kedden. Küiön havi mar-
hav. [an., marc., júl. és aug. első
szerdáján.

KIstelek (Csongrádm.), jan. 13., ápr. 16.,
júl. 7., okt. 20. elötti vasár. és hétfőn.

Kls-Terenne, máj. 1-2, nov. 11-12.
KJs-Ujszáliás, marc. 19-20., jun, BO,

szept. 4 -5., dec. 13. előtti vasárnap
és héttőn.

Klsueza-Ujheiy, febr. 'Dorottya előtt, máj.
8-ika után, jún. Jő-ike után, júl Jakab
nap előtt, Szt -István, Gal és Lucza
napok előtt csütörtök marha-, a reá
következő hétfőn kirakóvásár. Heti
marhavasár febr. 21., 2M. és márc. 7.,
14., 21., 28.

Kls-Várda, márc. 17., máj. 23, jún. 16 ,
szept. 1, nov. 1. hetekben uétrön és
karácsonyt meg el', héttön :

Kls·Zembor (Toroutáím.j, márc. 18, aug.
15., okt. 11.

Klenóez (Görnörrn.), febr. 6., ápr 24,
júl. 26., okt 2';.

Kluknó, Szt.-AlJlla napján, nov. 4.
Kóka, fehr. 22:, jún. 22., szept. 22., nov.

22. hete vasárnap és hétfőn.
Kokova (Görnörm ..j, jan. 14-15., ápr .

3-<1., júl. 5-G., okt. 6-7.
Kelozs, febr. 10, Husvét utáni szerda,

szept. 29.
Kolozsmoneslor, máj 5.
Kolozsvár, jan. 10., márc. 12., jún 13.,

szept. 1., nov. 2. Juhvásár máj. 5.
Koltó'KalaJn, jan. 6., apr. 24., jún 21,

szept. 29.
Komárom. Fülöp-Jakab, Péter-Pál, Rókus,

Szt.-Ferenc és András hetében és pedig
a barom- és elövásár hétfő és keddi
napokon, a fővásár szerdán és csütör-
tökön.

Komjáth [Nyítrarn ). Fáb-Sebestyén, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony, Zsófia, Apos-
tolok oszlása és DÖ.IIJötör napok l:ete
péntek en marhav. , a rákövetkező hét-
főn kirak6v

Komlós (Bánát-), márc. 5.,jún. 15., szept.
1. vasárnap.

Konosó (Barsm.), Husvét utáni kedden
és szerdán, Aldozöcsütörtök és pén-
teken, aug. 20., 21. és Mindsz. után
következő hétfőn és kedden.

Kónyi (Tolnarn.), apr. 12., és okt. 9.
hete szerdán.

Korond, jan. 18" ma]. 13., júl. 4., aug. 25.'
Korponn, febr. 6., Dorottya előtt pénte-

ken és utána hétfön, Aldoz6csütörtök
után pénteken és hétfőn, jún 29.,
aug. 24., okt. 28., dec. 25. előtti hét-
főn kirak6-, ez előtti pénteken mar-
hav. .

Kosztolán, lásd Keczer-, Nagy-Kosztolán.
Kottori (Zalam.), márc, u., jún. 27., szept.

30., nov. 30, máj. 5. és szept.' 15-ét
köv. vasárnap.

Kovászna, febr. 11., máj. 2., júl. 22.,
nov. 11.

Kozár (Rácz-) •...marc. 13., máj. 1., jún.
26., okt. 16.

KozmiÍs (Csíkm.), jan. 25., aug. 10.
Kőhalom (Sopronm.), farsang utáni hét-

tön, Husvét utáni 3-lk és jún. h6 utáni
hétfőn.

Kőhalom (Reps), Vizkereszt és Virágv.
utáni hétfőn, júl. 25., okt. 10. megél.
2 nap marhavásár.

Kölesd (Tolnam.), Judica, Szt -Gotthárd,
Szt.-Lász16 és Szt.-Márton hete kedd.

Köpcsény (Mosonm 1, Simon és Juda
.napját követő hét!őn.

Körmend, febr. 2" máre, {~., ápr. ri
máj. 10., jún. 24., júl. 20., aug. 2{,::
szept. 21., okt. 18.,. nov. 11., dec. 11<1.

Körmöozbánya (Barsm.), Szt.-György lit.
csütörtök, péntek és szombaton, aug ..
1. és Mihály hete csütörtökön, pénte-
ken és szombaton. .

Kőrö$bánya, jan. 2., júl. 8., nov. 20.,.
de~ ~ ..

Kőrös-Ladány, máj. 10., jún. 28., szept,
15. .

KÖrösmező, 6-naptár szerint János szüle-
tését, János fővételét. Boldogasszony
fogantatása megel. hétfőn és kedden.

Köröshegy, márc. és aug. hónapok utáni
. keddi napján.
Kőröspatak, Mátyás nap, jún. 16., okt. 4.
Kőszeg (Vasm.), Virágvasárnap elötti,

Pünkösd c.öttí, Jakab előtti, Egyed
utáni, Orsolya elötti es a ~-ik advent
vasárnap utáni hétíön.

Köszvé:1yes, febr. 0.,_ máj. 3., aug. 20 >
nov. 2. megeI. 3 nap marhav.

Kötegyán (Bíharm.), jan. 10. júl. 10.
Köveskál!a, Husvét után kedden, Aldoz6-

csütörtök után pénteken. Lajos után
hétfön.

Kővá~ó-Szőllős (Baranyam.), márc. 1.
állatv. júl. 22 , sz ept. 15 kirak6vásár,
dec. 1. álla tv. Ha -dec. 1. vasárna pr",
esik, akkor-u rákövetkező napon.

Kövágó'Örs (Zalam.), aug. 17., nov. 5.
Krassó (Szatmárm.), máj., júl. és szept.

első, nov. második keddi napján.
Krassova, Apr. 24. utáni első, jún. 29.

utáni 2-ik, nov. 14. utáni 3-ik hétförs
és kedden, .

Kraszna, januárban eső 3-ik hétfőn és
kedden, ápr .. jf". és okt. hónapokban
eső 2-ik héttőn és kedden.

Kraszna·8ó te:, (Szatmárm), febr. 10.•
Husvét és Pünkösd hétfő utáni követő.
kedden, júl. 21., szept. 22., nov 10"
dec. 22.

Krempach (Szepesm.), Szt.-György é ••.
szept. Mátyás hetében csütörtök és
pénteken.

Kubin (Alsö-), tebr. Sexagesima vasárn.
utáni, Virágvasár. utáni, júl. 24. utáni,
szept. 8 utáni, nov. 19 utáni hétfőn.

Kubln (Ternesm.}, márc. 17., máj. 5. >
nov. 7.

Kudriez, máj. 1., okt. lG.
Kula (Bácsm.), apr. 29., jún. 24., aug,

6. és okt. 15. előtt vasarn. és héttőn.
Kunhegyes, Gyertyaszentelő, Páduai An-

tal, Sámuel és Lukács napján mindig
vasárnap és hétton.

Kun-Szl.-Márton, febr. 14 .. 15., má],
22-23., aug 22-23., nov. 11-12.
hetében vasárnap és hétfőn.

Kun-Szt.-Mlklós, febr. 3-4., máj. 16-17.,
aug. 22-23., dec. 29-30 ..

Kurima (Sárosrn.), jan. 24., márc. 6.,
ápr, 26., jún. 2 í-ét követö kedden,
aug. 14-15., SZ01,t. 29., nov. 11., dec.
28. előtti kedden. Mindszent után
S napig juh- 68 kecskebőrvásár.

Kutas, ápr. 5., jún. 30" júl. 31., szept 1).
Kutl (Nyitram.), jan. 14., ápr. 16., [ún,

10., aug. 4., szept, 29., nOV. 11. eJ:.'
hetekben szerdán,

Kutyfs.lva, ápr. 10., nov. 25.
KUkUllővár, Vizkereszt utáni hétíön ;

i .. Hushagy6kedd elötti, Husvét elötti,
":"'Pünkösd előttl , ango 21. elötti éli.
.• Karácsony elötti hétfőn.
Kürpöd (Kirchberg], Pál fordulat utánj;

Virágvasárnap utáni hétfőú. E napok
előtti szombaton országos állatvásár,

Kürth (Kornáromm.), márc. első. jún. 3-lk,
aug'. első és okt. első hétfőjén.

Kuzma (Vasrn.), Aldozócsütörtök.
Laezháza (Kunság), febr. 28-29., máj ..

f'5-26., aug. 3-4., okt. 15-16., vasár-,
nap és hétiön.

ladamér (Sárosm.), jan. 20-22., jún,.
3-4,., nov. 11-13.

lajo6falva (Mosonm i,.i!,n. 25., mfil.. 25.!>

r



! Ker. felmagasztalása.
~.-KoDlárom (Veszprémm.], febr. és

j6n.. utolsó csütörlökén, Szt.-István
, hetében csütörtökön amennyiben Szt.-
: István csütörtökre esik, e napot meg-

el. szerdán, nov második csütörtö kén
a kirakodó és állatv, egy napon.

laItIIafalu, Pál fordulat, Márkas , t fel-
magasztalása.

"-ItII-Szt.·Mlklós. Jubiláte, János fővétele,
terézia és Miklós után kedden.

LatiI, ápr. 24-ét magába Iogl. hétfón,
okt. f-sö hetében hétfőn.

s..dnloz (Trencsénm ), Rogate vasárnap,
JúL Szt.-Jakab; szept. Szt.-Mihály és
dec. Miklós napján.

Lelbloz (Szepesm.), febr. első keddjén;
Husvét után! 8-ad napon kedden, júl.
első keddjén; aug, 15-én kírakóvásár,
utána kedden marhavásár ; ha aug.
15-ike keddre esnék, akkor aug. 2,t-én
tartatik a marhavásár; nov. első
keddjén.

Letenoze (Szatmárm.), márc. 1., júl. r,.
Letenoze (Erdély), március 1-2., április

26-26., jún. 1" szept. 20-21.
Lelosz, jan. 6., márc 19., máj. 3, aug.

10., szept. 14.' és nov. 19-ét magába
foglaló héten hétfőn.

LeJle (Somogym.), Husvét és Pünkösd
utáni kedden Kisasszony előtti hétfőn,
Farkas nap.

Lengye:tótl, júl. 5.
Lopsény (Veszprémrri.), Orbán és Terézia

nap hetében eső hétfőjén.
Letenye (Zalarn. ), febr. 24., jún. 2., júl.

29., aug. 25, okt. G és dec. 25·ét
megel. keddi napon.

l.ébény (Mosonm.), júl. 25" nov. 4. kö- .
vetö szerdán.

Légrfld (Zalam.), marc. 12., Szt.-Három-
8ág napján, aug. 24., nov. 2, dec 13.

Láta (Vasm.), febr. utolsó hétfőn, máj.
2-ik és szept. utolsó hétfön, dec
Miklós, Mária neve napján.

Lenti (Zalarn ), febr. 22., árp. 10., dec. 6.
Lénárd, jún. 6., nov. 6.
L8Isnoze- Tomaj (Zalam.), júl. 26.
Láva, jan. 6., Fekete vasárnap, Úrnap,

júl. 25., szept. 2~. és nov 25-1kl hete
hétfőn és szerdán. Hétfön marha-,
szerdán kíraköv. Ha ünnepre esik,
akkor a vásár a reá következö napon
tartatik.

,Ubatbánya, febr. 2., máj. 1., júl. 22.,
í szept. 29.
Uebllng, márc, 10., szept. 7.
Uoot (Baranyam, ), ápr, Dömötör elötti,

Úrangyal vasárnap elötti hétfön.
Upose, lásd Német- és Tót nevek alatt.
Upótvár (Nyitram.), jan. 17., marc, 23,

jún.!., júl. 12., szepr, 21.
Upt6-Szt.-MlkIÓs, Reminiscere, Exaudi,

aug. Bertalan és dec. Míklös napokon
marha-, másodnapon kiraköv,

Uppa, é-naptár szerint Szt.-György, Szt .•
Illés, Kisasszony és Szt.-Mihály nap
előtti vasárnap; 2 nappal elóbb állatv.

Upole (Zólyomm.), jan. 6., Septnages.,
Pünkösd utáni nap, júl. 25., okt. 4.

Llsza (Trencsénm.), jan.' Vince, Szt.·
György, Péter és Pál, aug. Lőrinc,
nov. András utáni csütört.

Llszta (Olaszí-), márc, 19. ,júl. 24., szept.
29., nov. 10. Ha ünnepre esik meg-
előző hétfón. .

I.8aslllánd (Sopronm. l,Husvét, Szent-Vida,
I Kálmán és karácsony elötti hétíön.
. Llltoza (Arvam.), Jézus neve, Szt.-Jakab,
! 8st.-Mihály és Szt.-András előtti hétfőn.
I.e6t, Husvét után 2-ik szombat aug. 14.
LotOp.cz (Nógrádm.), febr, 13-l4., máj.

9-10., Júl. 1-2, szept. 13-14., dec.
9-10.; ünnep esetén a következő
napon.

LKonoz-Tugár (Nógrádm.), Jan. 4., apr,
'-, aug. 2., okt. 4. hetében hétfón és
kedden.

Lóza, Husvét elötti két héttel es6 hétfön;

Urnap elótti, Szt -Istvün után és kará·
csony elötti hétfón.

Lovasberóny rFehérm.), Nagyhétben és
Pünkösd elötti hétfőn, szept, 11·00
hetében és Dömötör utáni hétlőn.

Lovász-Patona, ápr. Rezső, jún. Antal,
aug. Agoston és nov. Erzsébet napok
hetében hétfőn, ünnep esetén a kö-
vetkező napon.

Lödös (Litzelsdorf), Pünkösd utáni ked-
den; aug. 11.

Lövő (Pozsonvm.), jan. 5 , márc. 11-13.,
máj. 11., júl. 21., aug. 11., szept. 21.,
nov. 12.

Lövő, lásd Zala-, Nérnetlövő.
Lőcss (Szepesm.). Ujév utáni első pénte-

ken, marhav. az előző sz erdán ; Judica
vasárnap elötti héten pénteken (a
marhav. szerdán), Sarlós Boldogasszony
(júl. 2.) magában foglaló hete pénte-
ken (rnarhavésár szerdán), okt. 16.
hetében pénteken (marnav. szerdán).

Lublcza (Szepesm.), február 7 - 8., április
18-19., júl. 4-5., aug. 22-23., nov.
7-8.

Lubló (6-) (Szepesm ), Ujév után; Virág-
vasárnap j júl. Exaudi vasárnap; júl.
Sarlós Boldogasszony napja; Szt.vl st-
ván király napja; szept. Máté; okt.
Gallus; dec. p. hetében hétfő és kedd.

Lucska, lásd Nv-Lucska.
Lugos (Krassöm.), febr. 10., máj. 10.,

júl. 2-·1., okt. 21-23. megelőző
szembaten.

Lup sa, jan. 11., máj, 3. és szept. 18.;
mege!. 3 napon át marhav

MM (Zemplénm.), febr. 15., máj. 30.,
okt. 6" dec. 12.

Mad••, ápr. 3, máj. 14., júl. 18, aug.
24. és dec. 17-iki hetében szerdán,

!\'ladar, jún. 8-9., aug. 24-25.
Madaras, lásd Nagy-Kun-Madaras,
Mágócs (Baranyam.), febr. 14., ápr. 18.,

, jún. lR., okt. 7. hétfőjén.
Magyar-Alm;'s (Bácsm.), febr. 9., máj. 1.,

szept. 14., nov. 22.
Magyar-Barád, jan. 6., ápr. 13., jún. 1.,

aug. 14., okt. 28.
Magyarfalva (Pozsonyrn ), a bőjt 4·ikl

vasárnap utáni hétfön; július 22-én;
Szt.-Mihály nap utáni hétíör; és nov.
26.

P!lagyar-Gyerő-r~onóstor, márc. 19., jún 20.,
aug. 20., nov. ll.

Magyar-Igen (A .. Fejérrn ), Pünkösd utáni
pénteken , okt. 10-26.

Magyarlápos (Szolnok-Dobokam.), jan.
18-19., máj. 13-U., júl. 6-7., szept.
26-27.

Magyar-Nagy-Zsombor, jan. 20. o-naptár
, szerint Husvét utáni és Pünkő sdutání

napon, aug. 27., nov. ~2.
Magyar-Ovár, jan. 6., máj. .5., aue; 1.,

szept. 21. és okt 28 hetében hétfőn.
Magyarós, febr. 3 6., ápr .. 7-10., aug. /

2-5., nov. 12-15 ..
Magyar-Pécska, lásd Pécska
Magyar-Szt.-Pál, lásd Szt.·Pál.
Majaa, febr. 9. Szt -Háromság vasárnap

utáni hét.főn, aug. 27., nov. 11.
Malss (Baranyam.), jan. 20., máj. 1.,

aug. 29., okt. 10.
Majtény, lásd N-Majtény.
Makfalva, jan. 2., ápr. 24., juu, 24.,

szept 9.
Ma·kó (Csanádm.), Judica vasárnap előtti

szombat. jún. 24, aug. 19. és nov.
19·iki előtti szombat, vasárnap és
hétfőn.

• alaozka (pozsonym), febr. 24., Ambrus
nap, Ker .. feit. nap, Sarl. Boldogasz-
szony, Porcziunkula, Ker. felmag.
Marton és Szt.-János hetében csütör-
tökön,

8arozall, ·márc. 26., máj. 1., júl. 25.,
szept. }'" nov. 5.

Marczalto, jan. 25., Szt.·György. Szt..
Margit, nov. 5-ét követő csütörtökön.

lIarglta (Biharm.), jan. 6., ápr. 24., jún.

19., sze}!t. 14., nov. 15-ét mag. fogI.
szerda, csiít6l'/ök és péntek.

Marikó, jan. 16. és jún. 19. utáni csütör-
tökön.

Markod (Marostordam.), ápr. 1. és szept.
17.

Mármaros.\,iget, o-naptár szerint bőjt első
hétfő és kedd napján, ó-naptar szerint
Pünkösd hétfő és kedd, 6-naptár sze-
rint l1lés nap hete hétfő és keddjén,
ha Illés vasárnapra esik, a következö
hét u, a. napjain; okt. 13. hét hétfő-
jén és keddjén ha okt. j 3. vasárnapra
esik, u. m. az Illésnapi a reá követ-
kező héten, dec. 2·il, felének első hét-
főjén és keddjén.

Marcsilys, Vizkereszt, 'Gyümötcsoltö-
Boldogasszony, Pünkösd másnapján,
Ker. János és Nagy-Boldogasszony,
mind. ö-napt. szerint, és okt. 10.

Marosludas, máj. 4., okt. 4.
Marosujvár. ápr. 13., aug. 15-ét nicgel.

pénteken. Megel. a nap marha,'.
Marosvásárhely, jan. 17., Vírágv. elötti

csütört., Urnap utáni hétfő, szept. 4.,
nov. ll.

Martonos (Bácsbodrogm.), íún. 8. (szept.)
Mária névnap ntáni hétfőn, nov. 7. A
jún. é s nov. vásárok, ha nem esnek
vasárnapra vagy hétfőre, a megel
hétfőn tartatnak.

Martonvásár (Fejérrn.),
jún. 15-16, szept.
21--22.

Martyanócz, (Vasm.), máj. 21, aug. 1'.'.,
nov. 11. '

lIIatheócz (Szepesm.), febr. 6., jún. B.,
aug. G., nov. lD. hete csütörtök és
pénteken.

Máriapócs (Szabolcsm.), febr 6., máj. ,3.,
aug- 21., Mária neve nap utáni héttőn.

Mandok (Szabolcsm). Judica vasárnapot
követő hétfön, jún. 29. I okt. 28·át
magáva füg!. hétíűn és Advent első
vasárnap utáni hétfön.

Mány, jan. 15., ápt. 1., júl. 8. J nov.
24-ét magába fogl. hete szet dáián.

rdárlacze!!, lásd Kisczell. '
Ms.rlcnhe:y (Nc-Kűküllőm.), ápr. 15 , 16.,

rr., nov, 4., [) , 6.
Már!onhegy (Vasm.), máj. 6., aug. 6.,

nov. ll.
Mar:entelke, márc. 19., Pünk. ut. szomb.,

nov. 5.
Mátésza:ka, jan. 25. és márc. lD. hetében

hétíön, apr. 2.4. és szept . 2~ 1Lte
hétfőjén; júl. Mária-Magdolna és nov.
Erzsébet hete hétf.

Mogyaszó, [an. 15., máj. 10., szept, 29.
Iiledgyes (Nv-Küküllőm.), m.irc. ~O.,

lnvocate utáni csütörtök, júl. 13 I Sat.,
Míhály nap elő ttl csütörtökön, nov. 30.

Mehádia, jan. 22., ápr. 6., júl. 16. és
okt. 16. ' .

Mekényes (Baranyam.), ápr. 21. és aug.
10-ét magába fogl. héten hétíön. '

Melsnczs, a görög-kelett Pünkösd első
napján aug. 27., nov. 7. .

Illerény (Wagendrüssel, Szepesm.), Ham-
vazö szerda hetében, Pünkösd heté-
ben, Lőrinc és Dömötör hetében
szerdán,

Merczifalva (Temesm.), ápr. 20., aug 10.
Mornyo (Somogyrn.), febr. 21., máj. 5.,

aug. 2., nov. 5. hete hétfőn.
l!Ieschen (N.-Küküllöm.), ápr. 23.
Metzenzéf (Alsó-), Nagy csütörtökön, Sar-

lós Boldogasszony szept. 8. és Advent
első vasárnap után.

Me\zenzéf (Felsö-), ápr. 5., júl. 31., dec. ~.
lIIezőbánd, máj. 1., okt. 3t. Megelözöle ;

3 napig [uh- és marhav.
Mez*berény, ápr. 6., júl. 12. és okt. G.
l'IIezobodon, ö-napt, szerint Pünkösd utr,n

napon.
lIezöcsát, marc. 4., jún. 6., okt. '10.,

dec. 30.
Me,őko'r6szte8 (Borsodm.), jan. 25., jún.

12., szept. 19., dec. 22. elötti vasáru

marc 25 -2G )
1.1-15., dec.



,t!I8zökomárom, Judica, Rogate napon,
. Szt -Mihály nap hetének kedd és szer-

dáján, Szt.-Kelemcn napon (nov. 23)
2 napon áto .•

Mezőkövesd, rnárc. 19 , jun. 27., aug. 20 ,
okt. 4-ét megeJ. hétfön. .•

Mezö!aborCz, jan. 14., marc. 14., jun. 21 ,
s·;ept. 26., nov. 8. .

Me,őméhes, jan. 24., m:tj. 30., aug. 00.
Mezel. 3 nap marhav.

MezöÖrményes, ó-napt. sz~rint Vizkereszt,
máj. 5., ó-napt. szennt Szt.-György,
júl. 6 , dec. 18. .

Mezötur, jan.!., máj. 1., aug.: 1. nov.
1 vasárn. vagy megel. vasarn.

MiaJa, Pál fordulat, József, Pünkösd,
János és Pál apostolok, Jakab, KIs·
asszony. Simon-Juda, Miklós pk. napok
után mindig szerdán és kedden mar-
hav.

MIcske (Sopronm.), máj. 3., szept. 14.,
dec. 8.

Mihály lásd Nagy- és Szent év alatt.
MIhály! (Sopro;m.), jan. 6., jún. 13.,

aug. 6. és okt. 4·ike után kedden.
Mike febr. 16., ápr. 8., szept. 1., nov. 5:
P.lik8SZásza,jan. 28., máj. 20., kt. 13.
Mlklós1elke (Klosdorf), márc. III , dec. 6.
MIndszent (~~.n~rád~.), jan. 7;-~~,áP.;·,

14- 15., jU!1. so., JUl. 1., okt. _.--28.,
ha nem szombat és vasárnapra esnek,
megeI. szornb. és vasúrn.

Mlske (Pestm.), febr. 2-át és márc. 25·ét
követő napon, júl 2-án, aug. 23-át é.
szept, 8-át köv., napon, okt. 4., nOT.
15., dec. 13.

Miskolc, febr. Juliánna, máj. Orbán, aug.
Sámuel, okt. Lukács és dec. Lázár
napok het. hétíön.

Mlszla, jan., ápr., szept. első, okt. 26-ika
hét hétíön.

Mlsztótfalu, máj. 3., nov. 25. hete hétfő
és kedd.

Mocs, jan. 12. Virág •. , áld- csütört. és
aug. 20. utáni napon

Mocsonok (Nyítram.), '. ápr, György elötti
kedden: Olv. vasárnap el. csüt., mar-
hav., ápr. 24. és Olv. vasárnap ut.
kedden kíraköv., máj. 3. és szept. H.
búcsú-vásárok.

Modor febr. 2., ápr. 2(" [un. 24, aug.
2-l 'szept. 2~., nov. ll. Ha szerdára
es~ek a vásár mindig a megel. napon
ha pedig szerda utáni kövctkezö napra
esnék: akkor a köveik. 'hét keddjén

fdó;os (Torontá1m.), marc, 25., jún. 29•.,
auz. 24., nov. 26. vasárnap.

Mohács, febr. 24., apr. 17., jún. 2•. ,
szept. 15.. nov. 11., dec. 21.

Moholy (Bácsm.), máj. 30., szept SO.
Mokrin. febr. 14., máj. 21., aug . 20.
r~oldova (ö-) ápr. 21., ango 27.
Moldova (Uj-), máj. 5., [ün. 24.
Monor (Pes tm. ), máre. 12.• jún. 1., a,,~.

18., dec. 8. vasárnap é. hétfón.
Mcnor (Erdély), máj. Il., szept. 27.
rdonora, jún. 5., 01<1. 2~.
hlonostorkrasznóbródI, máj. 22., 23., ,;;.
'MonoszIó(Moszlavlna). apr. 11-15., szept.

4-~.
Monyor6kerék, márc. 19., Pünkösd elö)(i

kedd. okt. 23·
Moór (Fejcrm.)', Szt.-Györgg , Szt-Hárorn-

ság nap utáni héUÖIl, Rozália 68 Már-
ton nap hét héIl6j'JI.

MoravIcza, ápr. 1., okt. 1.
J~orgonda, aug. 21.
'~óriczföld, márc. 1\., "lrij. 2., Imr;. ~. éli

nov. első vasA.-.,
,1Iorovicza (BAc.m.); J'r..ef Dal' heté"en

hetfőn, júl. utáni wtföjéll, ho". ,,106
·'étföjén.

"illsgEÍ (Somogyon.), Illiiln>4t mái If.dd""
. lún. 24..

~n, ápr. 2., júl. lS.[. ekt. '., Ilee. ~1.
legközelcbbi eoő "111511,futUI' H ••••
I~gközel.bb[ kö..,OJt.

:.:ossóoz ('furóczm:1" Falán ~s l'I.be~"
S•.•.uszló, Szt-_s~g "O'",,,;,,,,~fIte-

zás, Máté, GoS i,Ulldszent napok utáni
szardán.

Muosi (foIDam.), máj. 20, okt. 20-iki
hete szerdán.

t.h:nitáns, Vízkereszt, marc. Jőzeef , ápr,
György. Pünkösd, jún. keresztelo Szt-
Junos, aug. Nagy-Bold.-Asszony és nov.
Mártori napokat megel. T. követö, a
város által évrol-évre meghatározandó
két-két napon, az ö-napt. szerint Nagy-
Bold.-Asszony napj. hete hétfőjén, a
kírakovasárok, s ezen orsz. kírakö-
vásárok mindenikét a (Nagy-Bold.-
Assz. ünnep kí vé ve) ri nappal meg el.
orsz. marhavásárok. Ápr z., má]. 14·,
szept, H. és okt. 8-ika heteb. rníndiz
hétfőn juhv o

f,luran)'aJja i~ömörm.)t rnárc. 20., jún.
20., aug. 4:!'J dec. s.

Muraszerdahaiy (Zalarn.), máj. 1., jún 2G,
aug. 1)., okt. 26.

Muraszombat, Hushagyó kedd el. egy
héttel, Husv, hétfő el. két héttel,
Husv. hétfő ut. egy nappal, jún. 25 ,
ango 24., okt. 15., dec o,

MusnIa, febr. 2., júl. 12., aug. 10., szept,
29.

Muzsna (N .-Küküllóm. J, apr. 23.
Muzsla (Esztergomm l, apr. to , jún. 7.
Nagyaj!a, febr. lG. Aid. csüt. ut. nap

dec. 28. •
Nagyapold, .marc, 19., dec. 12.
Nagyalmis, jan 23, máj. 1., júl. 22.,

szept. 17.
Nagya!ád (Somogym). Gergely nap el ,

tavaszi ,Kereszt nap" el. Illés nap
el, Rókus napján, őszi nKereszt. nap"
elött, nov: 11. után mindig hétfőn.

rlagybajom (Biharm.), marc. 4., jún. -t.,
szept. 27.

Nag"baJom (Somogym.), József nap. el.
kedden, Pongrác el. hétfőn, Urszin-
vált. ut. nap, Terézia előtt hétfőrt.

Nagybarol\1, Dömötör előtt csütörtök é.
farsang utolsó csütörtökjén.

Nagybill1ya, Oculi vasárnap után, Urnap
után, aug. Szt.-lstván után és nev.
Márton nap után hétfő és kedden.

Ilag,bá,ód, Gergely nap utáni hétfő Péter-
púl hetében Nagy-Boldogasszony é~
Márton nap utáni hétfón.

tlagybec.kerek. márc, 1, máj. 25.• aug.
1"1., okt. 12. és nov. 25. napját csütör-
töktöl kezdve 4 napon áto

Nagyberezna <Ungm ), febr. 2. megel.
hétfón Pünkösd elötti csütörtök, Nagy-
Boldogassr.ony előtti kedden. Mária
pártt, ünnep utáni 2-il< kedden, az
é-naptár szerint,

NagybIttso. 1. Bltt se.
Nagybirócl, márc, 10., máJ. 16., sz ept.1.,

nov. 19.'
Nagyborócz, Invocat vaaárnap utáni hét-

főn, máj. ló , szept. 1., nov. 19
Nagyboresnyó. Julianna, máj. J5-1ó.

aug. 25-21)., nov. 19 -~O.
Na.yozenk, RUSI'ét utáa és Sirnon-Jude

előtt csütörtök.
Nagydollcl (Vasm.), [ün. 16., dec. 6.
Nagydoro gh, márc. J3 , jún. 5. hete Ioét-

.öjén , aug. elsó hétfőjén okt. 16.
rlaoyekemező, febr. 1., jún. 13.
NagyeJ!yed, jan. 25, máj. 8., aug. 1t.,

okt. 16. Megel. 3 napig marhav.
Nagyfalu 'Árvam.), Vízkereszt. S.t"Mii-

tyás, S"t.·G-yörgy és Szt.-Ja1l:ab é.
Szt.-Millaly napok utiint hétfőn

Nagyfalu (Szilágym), jan. Vizkere.Mo
ut·ánl hiitfón, márc. bőjt ki'l18pc heté-
ben, .oÍ..I4 ••• ócsl\Wrtök elOttl héten, júl.
3. heléb"n. "ept 3. het!ben, nov. t.
hetében •• erda és csütörtök.

Nagygáj (Terontá1m.), máj. 1., nov. 7: .
Nagyha!m.áty, 6'naptár smrlnt. Virár;Tu

elötti hl!W", Péter é5 Pál heté"e1l,
Klea8il~np1ap és. Borbála hetébe1l,
m[,,~~ _bat.on.

li agyllarr"AftJ. Remete AMil!, jan. 17.
előtt "!:.}~'jún.' Szt.,-Lá,sJ'ló é~ okt.

V. előtti hétfön és kedllen .
Nagyhöf,any, jan. 25.• szept. 9.
I/agylda (Abaujm.), Judica vasárnap, mq.

20., szept, 21., dec. 22.
NagyIgmilnd, márc, .!,yzsef, [ün. Vitus,

sz ept. Szt.-Mih~:y nap hete hétfőjén.
fJagyi'onda (SzoJnokdobokam.), február

9-10, máj. 1-2., okt. 15-16.
Ilagykalló, Rushagy6 kedd utáni csütört.,

ápr. 24·ik, Sarlós B. A. nap, szept,
2B. és nov. 3'I-iki hetéli. csütörtökön,

~agykanizsa, febr. 2, Husvét, Pünkösd,
aug. 15., okt. 15., dec. 8. előtti hétfőn
II napon áto

r.agykapos, Vízker. tit hétfőn Gyüm.«
Oltó Bold.vAssz. nt. hettön, Pünkösd
el. hétfön aug István nap ut. hétfőn
szept. Múria DD.pelötu hétfőn és nov.
András nap el. hétfőn.

Nagykapus, aug. 24.
Na,}ykáró:y. febr 4, ápr. 15., jún. 3.,

júl. 1 , szept, 16., nov. 4., dec. 9. hete
hétfőn.

Nagykilta. jan. 25., ápr. 21 , szept. 14.,
vasárnap "és hétfő.

lIagyUklnJa, ápr. 24., ,jún. 24., szept.
~O., dec 1-

lIagykcszlolimy -Nyitram.), Gyertyaszen-
telő és Rogate utáni pénteken, Máté
és András utáni hétfőn. Amarhav.
négy nappal a kíraköv, előtt tartatik.

..gykörös, márc. 5., ápr. 24., jún. 27.,
aug. utolsó hé:fó· és keddjényokt, 26.

tJagykunmadarns, jan. 25. Pálnapi. vásár,
ezen napot megél, vasarn és hétfőn,
Áldozócsütörtöki vásár., ezen ünnepet
megel. vasurnapot és hétfőn, júl. 25.
Jakab-napi vásár, e napot magában
foglaló ilete vasárnap és hétfőn okt.
26. Dön.ötör-napí vásár, ezen napot
meg el. v",árnapon és hétfőn.

IJagylak (Caanádrn ), ápr, 24. és szept.
~9. hetekben szombaton, jan. 6. után
következö és júl. 2. szombatján. Ha
az első két nap egyike ünnepre vagy
li szombatot meg el. napra esnék, úgy
a megel. hét szornbatján tartatik.

la,ylévard (Pozsonym J. Vizkereszt utáni
hétfőn, Gergely napján, Rogate vas.
utáni hétfón, júl. !5, aug. lU., szept,
21. és nov. 11. után héttőn.

lIagyléta (Bíharm.), jan. 15 , ápr. 24 és
szept, 29., mindig csütörtökön.

rlagylomricz (Sz epesrn l, ápr. 25. és okt.
l~ hete csütörtökön

Nagylucska (Beregm.), febr. 13., Apr. 5.,
Pünkösd utáni csüt , júl. 31., szept.
10. és nOT. 30.

In.ymagyar (Pozsonym.), Juliánna, Hus-
vét, Urnap, Szt-Kereszt felmagaszta lása
elötti szerdán. nov. 5. utáni szerdán
Karácsony elötti ezerdán.

lIagymajtéDy (Szatmarm.), febr. 5., ápr.
16., máj •. 15" júl, lD., szept. 1-., nov.
6., dec. 11.

Magymaros (Hontm.), marc. 19. József
hetében szerdán , okt. Brigitta, dec.
Judith hetében héttőn.

lIagymarton (Sopronm.), Nagycsütörtök
elötti. fizt.-Háromság utáni héttőn.
Lőrinc. és l.!árton napok hetének
hétfőjén.

Nagymegyer. jan, 25., máj. 15., ango 6.,
okt. 27 •• deo. ~. hetében szerdán.

~apymihály, (:lemplénm.), ugy nevezett
Boldogassz. "ásár, jan. 28-29., Virág-
vasárnap-vaser, ápr. 8-9., Györg,--
Tásár, máj. O-7., Antal-vá.ár, Jún.
11-12., Na~y-Bold.-Assz.~vás4r aug.
12-13., Lul<ác'.Tá.ár, okt, 15-16.,
Kariicsonr;· .•.:I.ár, dec. lt1-17 •.

Nagyoroszl (N6gr~dm l, máre. 19. hetében,
májuBban Keresztjáró hetén, ango 6.
hetéu él dee. 6. hetén hétfőn!ls kedden,

N~Dypirlth, máj. 10., júl. 25., .~t'. 29.
I/ltgyrákol (Vami.), feb. 10., .áj. 25.,

AU!: 16, _T. li.
lIagyrőcz8 Gömllnn,), márc. 19., jún. 13.,
•. &zept. 21 ',. tiee. 16.



Nagysajó, október 1.
Nagysalló (Barsm.), Hamvaző szerda utáni

héten, Virágvasárnap ut. hé-en , Pünk.
el. héten júl. 2. hé'Wn, aug. 20. ut.
héten, nov. 1. ut. héten és dec. 2:'.
el. héten, hétfőn és szerdán.

NagysárIRás, é-naptár szerínt Kisasszony
napján.

lIagysár08, Fekete vasárnap, júl. 13. ~
nov. 9. után szerdán,

Nagysink, mérc. 1l-1~., [úl. 17--2il.,
szept. 20. utáni hétfő. kedd és szerdán.

lIagysurány, jan. 25.;(Pál Iord.) máj. 1.
(Fülöp Jakab.), aug. 10. (Lörincz) és
nOv.l.~Mindszenl) napot megel.héttön.

Nagyszaloata, a febr. 15., ápr. 15., aug.
15. éI3 nov. l1-ikél magában foglaló
hétea pénteken és szombaton.

Nagyszalatna, jan. ~1., ~Szt.-Háromság
napja, ne.v. 11. me~el. napon marhav.

Nagyszalók (St.rosm.), máj. 1., nov. 15.
Hagy-Szt.-Mikló3 (Szerb- é. Német-), ápr,

~, júl. 25., okt. "5.
Nagyszaban, Vizkereszt utáni első hét.öc,

máj. 3., szept. 14: Mcgelözö 7 napí r
mar.iavásár.

Nagyszombat, jan. ·22 , márc. 2 hetének,
ápr. 24., [ún, 5, lúL 25., szept. r-.
okt. :,:g.,dec. 6-át magában Iogl. aétfö ,
kedd •• szerda és csütörtök.

NagyszoUős (Ugocsam.), jan. Pál, Gyü-
mölcsoltö, Áldozócsütörtök, jún. János,
aug. 11., szept. Kísassa., O;it Simon-
Juda, dec. a Karácsonyi ünnepek ha-
tében hétlőn és kedden. .'.-

Nagyszöllós (Veszprémm.), Szt.-G)'örgy-
nap és Mindszent nap héten szerdán.

Hagytarna (Ugocsarn.), febr. 16 , ánr, 1 ,
júl. 2~. és okt. 18. hetében hétfön é.
kedden.

Nagyvárad, a marc. 12., jún. 21., szept,
8., dec. 8., hetén péntektől keddig, éli

pedig pénteken s szombaton sertés-
vasar, a többi napokon kírakó- és
szarvasmarhavásár.

Nagyvázsony (Veszprérnm.", Invocat.
vasam 1p Szt.-Kereszt feltalálása. jún.
24-ét, Szt.-Keres7.t felmagasztalása és
Karácsony napját megelőző hétfön és
kedden.

lagyzarlnd (Aradm.), jan. 4., szept. 1-,
ünnep esetén a kövotkezö napon.

Nagyzorlanz. apr. 4., júl. 11., okt. 21.
IIsgyzsám (Temesm.) , Szt.vGyörgy és

Szt.-Mihály elötti vasárnap.
"aszöd, máj. 27., Bertalan utáni 2·J,I(

szerdán nov. 8.
" •• zvad (Komáromm.), a\lg 10., é. nov,

5-ikét megel. hétfőn.
Nadudvar (Hajdum.), apr. é. ango első

hetében s okt. 25, hetében míndig
hétíön.

lIádasd (Baranyam.), marc. 19. és aug.
20. hetében hétfőn,

lIágocs( Somogym.), József, Antal, Nagy-
asszony, Terézia nap, hétfön.

Námesztó (Arvam.), jaa. 13., marc. 12.,
aug. 1 , okt. 18. .

Naszpál (Turóczm.), ápr. 20-24., szept.
13-14.

Hedelloz (ZaIam.), marc. 10., júri. 15.,
őrangyal nap utáni hétfön és dec. 13.

lIemesdéd (Somogym), jan. 25. elötti
hétfón, Szt.-Háromság utáni kedden,
szept. 29., dec. 21. elötti hétfón.

lemesmilltlcs (Bacsm.), máj. 7., okt. 20.,
vasárnap és hétfön, vagy elöttí vasar-
nap és hétfón.

Nemesvid ,(Somogym), jan. 22., márc.-
21., jún. 17., okt. 24.

I"sldar (Mosonm.), márc. Judika utáni,
júl. Jakab utáni, szept. Egyed utáni,
okt. Pál utáni, dec. Miklós utáni hélfön.

Németi (Hontm), jan. Jé"us nap elótt,
márc. 12. (Gergely) nap előtt, ápr.2-5.
(György) nap előtti, jún. Szt.-Három-
ság előtti, szept. első vasárnap elötti
és Adv. 2-ik vasárnap előtfi <sütört.

Németbogsán, ápr. 1., máj. 16., PétllrPál

utáni és szept. lB. utáni pénteken
Nématboly. jan. 6., máj. 16., júl. 25.

szept. s., okt 20. Ha e napok vasárnap
vagvünnepnapra esnek, a l'e'á követ-
kezö , ha pedig csütörtökre , péntekre
vagy szorncatra, a megél. hétíön.

Német:u}~osztur, máj. S., szept. 14.
Német:i:::C5., jan. 25., apr. 24: , jún. 2•. ,

szept. 21., doc. 21.
lIémetlövö (Sopronm.), febr. 14., ápr. U.

Nagy-Boldoga ss zony Szt.-Márton nap
elöuí csütört

lIémot-Szt.-I!1ikló. (Vasm.). Cantate utáni
és Bertalan é. Miklós elötti hétfon.

lémlitujvár(Yaim ),.Gyelt)',szwtrlö utáni
napon Virágvasárnap utáni héríön, Ur-
nap utáni pénteken, aug: 2 ,szept.!.,
okt. 30. é s dec. G.

IIlmnloa jún. 13., aug. 10., nov 25.
Nlczkyfalva (Temesm.). m áj. 23 , aug. 7.
lIógrtd, febr. 1•. , má]. 15., júl. ~G. és

nov. 19-ét megél. hétíön.
I!oizlop (Veszprérnm.), ápr. Szt.-Györ;y

és okt. T~riJzia hetében hétíön.
Nova (Zaiam. J, Gergely, Györ&y J Sarlós

Boldogasszony elötti hétíön , N -Bol-
dcgasszcny, Mihály és Karácsony elötti
hétiön.

Novos'l()!icza (IC -Lucska, [an. 31., ápr. ~ ,
máj 9., júl. 25., szept, 12.

lIyárádszereda febr. 21-24., aug, 1.,
dec. í-lO.

lIyárhád, Szcuth aromság napjáa sz ept.
1., dec. i -1'1.

lIyárhld, Szeu:Jlil omság napjan s'lcpt.l.,.
dec. 13.

lIyék (Soproncr.), ápr. 24 , Pünkösd utáni
kedden aug. 10. szept, 29.

lylrbaUa (Szabolcsm.}, jan. 27., ápr. 15.•
júl 5., aug. 21., nov. 6. nap hete
hétfőjén.

Iylrbátor, [au. 20., márc 25., szept. ~ ,
nov. 9. es dec. 6. után kővetk. csüt.

Nylregyháza, Tamás, hete, Pünkösd elötti,
szept. 8-iki és Lucza he ében hétfön.

NJlrmada (Szabolcsm.), husvét előtti
héten, áldoz6csüt, Annanap. Kisasz-
szonynap é. Andrásnap hetében m.n-
dig szerd.ín

Nyitra, Rem. Pál utáni hétfön, Oculi
vasárnap utáni hétíön, Nagycsütörtök
napja, xep Szt -János utáni hétfón,
Sarlós Boldogasszony utáni hélfón,
Nagy-Boldogassz. elötti hétfön, Szt.-
Mihály elötti hétfön, Szt.vl.ukács utáni
hétfőn, Szt.-Tamás utáni hétíőn .

IIyltrazsámbokrét, Vizkereszt, Szt-Három-
ság és Kisasszony nap utáni követö
és Boldogasszony fogantatása megél.
szerdai napokon.

Byulas, ápr , 2·1.
tJy"sfya, IGÖm0rm.), febr 11.. szept. 11.
íl-Béua, (Torontálrn.), márc, 8, jún. 8.,
• ssept. 8., mindig vasárnap.
O-Becse, ápr. 8., júl 5. és old rz-e előtt

vasárnar·
O-BessaőyÍl, máj. 16., okt. 15.
Ocsa, jan. 18., mái c, 27., jún 24., okt.

19. előtt vasárnap.
Ocsova (Zólyomm.), márc. 8, dec. 13.
O-Falu (Sz epesrn.), jan. 30., marc. 28,

máj. 23, jún. 21., aug. 1., okt. 3.,
dec. 5.

Ó-Kanllsa (Bácsrn.), máj 25, szept. 1-
Olad (Vasm), febr. 4., máj. 5 , jún. 8.,

nov. 6.
OIáhlápos, rebr., ápr., jún ,. aug, 0(<1.

és dec. elEő szombatjain.
Olcznó (Alzenau), febr. 18-~., aug.

29-31.
"Moraviola, J6zsef nap hetében hétfőn,

júl. 24. ut:ini hGtfőn, nov. I>lső heté·
• ben hétfón.
Ompltál (Pozsonym), a bőjt harmadil{

hetét követö kedden, Pünkösd előtti
hét keddjén, Urszine utáni kedden,
okt. 18-át követő kedden.

Ónod, jan. 2;, márc, lll., máj 1.0 ,jlll.J3.)
Gkt,4. '"

ü-Pécska (Román- ), a febr. 2. 68 júl.
24. megel. szomb., vasam, és 116tfOn.

Oppova, máj. 21., nov. 1.
O-Radna, febr. 26. előtti sgQuat, Jún.

és okt. hó utolsó ezorabaten, máj. 40.,
aug. 10. és dec. 18. elötti SIONdán.

Oravka (Arvam " jún. 24., dec. 2.
Oravlcla (Rornán-), rnárc, 25., júl. 25.
Orczifalva (Ternesrn. ), ápr. 24., szept. 8.
Oroszlnlu (Hárornszékm.), március SO.,

szept. 30.
Oroszvár (Mosonrn.), aug. 18., okt. 13 ,

dec. 29. .
Osgyán (Görnörm.), márc. ( .• máj. 29 ,

aug. 19., okt. 3. , dec. 22.
Ostfl-Asszonyfa (Vasm.), júl. 13.
Osz"ny (Barsm.), Vu-ag v., K.-Szt.-Ján05,

Szt.-István, Szt -Mihály'" S.t -Miklós
utáni hétfő" és kQdden.

ottok, jún. 13., dec. s.
üzora, Jézus nevenapján, &gyhéten,

Sarolta és Terézia elötti hétfőn.
Okörmező (Mármarosrn.), ápr. utolsó hete

hétfón és kedden, jún. 26·-27., aug.
2-ik hetében hétfón é. kedden, szept.
4-ii.

Örn:óllyas (Mező), jan. 18., máJ. 5., júl.
6., dec. is,

Pacsa, aug. 18. és Mátyás elótti csütört.
Paks, mé]. 16, jl!l. 15., szept, 21. és

nOT. 19. héten hétfőn és kedden.
Pnlocsa, jan. 6., marc. 1!., júl. 10., szept.

29. követö kedden.
Palota (Vár-, Veszprémm.), Apr. 12., aug.

5., nov. 11., dec. 13. hetének hétfőjén.
Panosova, ápr. 22., jül. 9. és szept. lB.

hete csütört, vagy a követő csüsört.,
4 napon áto

c.ankota (O- és Uj-), máj. 3., aug. 1.,
okt. 15. vasár., illetve megél. vasam.
Ha a máj. 3-iki vásár a világo si vásAr-
ral őssze esnék, a pankota! egy héttel
elóbb tartatik.

Pacclcz. íebr, 14, Pünkösd előtt aug,
12., szept. 29. hete hétfón

Parajd marc. 19., júl. 26., okt. 15., 4ec.
17. Megelőzőleg 3 napig marhav.

Paszmoa, máj. 6 , aug. 24.
Pau lis. máj. 6 , okt. L
Panczélacen, jún. 24-25. és szept. 9-10.
Pápa, Gyertyaszentelő·Boldogasszony,

Gyümölcsoltó-Boldogasszony, '\ Szent-
Húromsag vas., júl. Sarlös-Boldogasz-
szony , aug. Nagyboidogasszony, szept.
Kisasszony és dec. Boldogasszony
fogantatása ünnepek utáni kedden és
szerdán illetve a követő hét keddjén
és szerdáján.

Pápócz (Vasm ), febr. 14. és Pünkösd el,
hétfón aug. 10. és okt. 26. előtt hétfő
napokon.

Párdány (Torontálrn.), máj. 16., szept. IG.
Párkány (Esztergornm.), üpr. 24., jún.

24., aug. 2{., okt 28., dec. 15-ét mag .
fogl. hétfőn és kedden.

Párucza (Nyitra külv.) országos vásáral
összeesnek a Nyitrán tart. országos
vásár napjaival.

P~sztó (Hevesm.), Virágv, után követő
és/jún. 29., aug. 10. és dec. 21. előttl
hétfón és kedden

Pécs, Gyertyaszentelő-Boldogasszony
hetén, Husvét elötti, Pünkösd elötti
héten, Míhály héten hétfőn és kedden
Havi-Boldogasszony és Katalin nap
hetében, vasárnaptól kezdve mindig
egész héten. -,

Péoska (Magyar-), máj. 9. és szept. 14-ét
megel. szomb., vasár. és hétfőn.

PéQsvárad (Baranyam.), Bálint, április
Adala-rt. aug. Sarló-Boldogasszony é"
okt. Luk~cs nap hetében hé:fön <ls
kedden •

Póczel máj. hó első hétfőjén és kedelen,
szept. m;ísodik hétfőjén és kedd;ér.

PelSőcz (GÖmörm.), febr. 21, ápr. c,
szept. 16.

Perbete (Komáromm.), febr. 10, ITI:.: "~o
25 • júl. 13. éli okt. 1(). hete hétf(:' .1.



Pered (Pozsonym.). márc. Benedek, má],
Remete Antal, aug. Ur szirrvált nov.
Erzsébet hetében ezerdan é, csütör-
tökön.

Perlak (Zalam.), Hushagyókedd, Pünkösd
utáni kedd, Jakab nap utáni kedden.

Perjámes, ápr, 2·1. jún. 15" szept. 24.
Parlasz, jún. 27., nov. 9.
Petele, é-naptár szerint Pünkösd első

szombaton, dec ti.
Petrozsény-DlIsa, máj. 13., okt. 13.
Petres (Bv-Naszödm.), ápr. Hugó és okt.

Simon-Juda napján.
Petris, jan. 2., márc, 8., jún. 23. és aug. 1.
Petrováez, márc, 11., máj. 13., aug. 26.,

nov. IL, vasárnap vagy. hétfön.
Pstrovoszello, máj. 8., aug. 30 és nov.
. 7. elötti hétíön,

Pétervásár (Hevesrn.), jan. 1 , ha az Uj-
év napja péntek vagy szombatra esik,
utána való hetfőn és kedden, május
Pongrác, szept. Cyprián hetében ked-
den és szerdán.

Pilis (Pestm.), jan. 5., ápr. 5 ,júl. 5.,
okt. 5.

Pilisvcrösvár, febr. 20. és szept. 8. utáni
hétfőn.

Pinczeheiy (Tolnam.), Hushagyókedden és
Hamvazószerdán, Szt.-György, Úrnap
és Simon-Juda hetében kedden és
szerdán.

Plnkafő (Vasm.), jan. 25., ápr. 24., jún.
24., aug. 24., okt. 16" nov. 11. Ha e
napok péntek, szombat vagy vasár-
napra esnek, a vásár az utána követó
hétfőn tartatik.

Plskolt (Biharm.), márc. 1., szept 1.
Plvnleza, ápr. 17., júl. 1., okt. 23., mín-

dig vasárnap és hétfőn.
PodolIn (Pudleín, Szepesm.), jan Szt.-Pá),

rnárc Judica vasárnap és jún. Ker-
Szt.-János nap hete csütörtökén, to-
vábbá júl. 25-26., végre aug. Szt.-
Lőrinc, okt. Simon-Juda és nov, Ka-

. talin nap hetén csütörtökön.
poigár, Vizkereszt hetében, márc. és
, jún. második hetében és Mihály nap

mege!. hetében szerdán.
Polgár~1 (Fehérm.), marc. József, szept.

Kisasszony n-ap hetében hétfőn.
Polonkn, ápr. 9., okt. 8.
Pomogy (Mosonm.), Mátyás ap. előtti és

szept. 14. elötti héttőn.
Poprád CDeutschdorf), Judica vasárnap,

Szt.-László, okt. 15. és dec 6 nap
hetében kedden és szerdán.

Poroszló (Hcvesm.), febr. 9., jún. 1.,
szept .. 1., nov. D., vasárnap, illetve az
azokat megel. vasárnapon.

Pozsony, az ápr. 5-re eső Víncze, jún.
24-re eső Ker.-Szt.-János, szept. 29-re

f eső Mihály és dec. 13-ra eső Luca
I napot megél. és kővető 2-2 heti idő-
, tartamon belül, a város által évenkint

meghatározandó napokon.
Pőroölln (Vasm.), okt 2~.
Pöstyén, febr. 27-28., ápr. 10-11., máj.

15-16., jún. 26-27., aug. 21. és okt.
2-3., nov. 6-7., dec. 18-19.

Prásmár, febr. 3., aug. 6.
Predmár (Trencsénm.j, jan. 11-15., máj.

9-14., jul. 5-9., szept. 27., okt, 1.,
nov. 2-28.

Prépostfalva (Propstdorf, N.-Küküllőm.),
febr. 21., máj. 13.

PrivIgye (Nyitram.l, Pál fordulat, József,
Szt. ..Ker. felrnag., Lukács és András
napokon, ha sz ornbat vagy vasárnapra
esik, a köv. hétfőn. A kirakodó vásár
előtt egy héttel marhav.

Priglevieze-Szt.-Ivan (Dácsm.), jún. 24-
utáni hétfőn.

Próna (Német-, Nyitram.), Invocat és
Virágvasárnap utáni kedden, Miserero
utáni szerdán, Ker.-Szt.-János hetében
hétfőn, Jakab hete csütörtökön, Őr-
angyal vasárnap és Mindszentek utáni
kedden. Advent után hétfőn kíraköv.,
Quinqmrges., Remínlscere, Laetare,

Virágv. utáni ked len, S.<t.-Háromság
utáni hétfőn, Mindszentek előtt ked-
den, Advent vasárnap utáni hétfőn
marhavasár.

Próna, lásd Tótpróna.
Pruszka (Trencsénrn.) Gergely, Szt.-

György, Péter és Pál, Szt.-Lőrinc és
Erzsébet előtti csütörtök.

Pruzslna, jan. 24" máj. 16., aug. 24.,
nov. 3.

Puehó (Trencsénrn.), Ujév, Husvét, Pün-
kösd, Margit, t fel mag . és Míndszent
utáni követő hétfői napokon -

Putnok (Gömörm ), Gyertyaszentelő elött,
Husvét előtt, Pünkösd elött, Nagy-
boldogasszony előtt és Mindszent elött
hétfőn.

P -Fegyvernek (Jász-Ni-Kun Szolnokm),
márc. 1., jún. 1., szept. 12. és dec. 1.,
ha e napok nem vasárnapra esnek,
akkor az azokat megel. vasárn,

PüspökI, lásd Eihar-Püspöki (Bíharm.),
nov. 30.

Püspökladány, márc. 19., júl. 13., szept.
29., nov. 11. hetében csütörtökön.

Rába-Hldvég, Vizkereszt, Virágvasárnap,
Ker.-Szt.-János és Szt.-Fer hitv, utáni
hétfői napok.

Rába-Szt.-Márton (Vasm.), Husvét utáni
2-ik hétfőn, aug 10., nov. 28.

Ráozkanlzsa (Zalam.), Husvét utáni szer-
dán, máj. 16., jún. 24. és aug. 10.

Ráozkeve (Pestm.), jan. 25, ápr. 17., júl.
15., és nov. 5. elötti vasárnap, hétfön
és kedden.

Ráczkozár (Baranyarn.), márc. 12" máj.
5., júl. 12., okt 2 '. Ünnep esetén a
következö napon.

Rákos (Sopronrn.), Szt.vGyörgy előtt és
Szt.-Mihály utáni csütörtökön.

Radna, Áldozócsüt. utáni nap, okt. 6.
6-naptár szerint.

Radnóth, é-naptár szerint karácsony ne-
gyednapja, Laetar vasárnap utáni hét-
íön, júl. 2., nov. 4.

Radlstyán (Borsodm.), júl. 13, nov. 1
Radosnya (Nyítram.), Vizkereszt után

következő héten, Hamvazószerda utáni
héten, Sarlós-Boldogasszony és Szent-
kereszt felemelése hetén hétfön és
szerdán.

Radosóoz, (Nyitram.), jan. 2., febr: 24.,
apr, 24'l jún. 11 , szept 4, nov. 25.

Radvány (Zölyomrn.), máj. 4-5., szept.
8-10.

Rajeoz, febr. Mátyás, ápr Szt.-György,
máj. Zs6fia, Ker.-Szt.-János, szept.
Jánns fővétele, okt, Szt -Orsolya, dec.
Miklos.

Rajka (Mosonm.), Farsang utáni hétfő-
jén, Nagycsütörtökön, Fünkösdkedd,
aug. 18_, okt. 13., dec. 29.

Rakamaz, ápr. 25., aug. 2-ik hetében eső
hétfőn és nov. 2-ik hetének első nap-
ján, ünnep esetén a következő napon.

Rakltsán (Vasm.), márc, 26, Pünkösd
előtt kedden, júl. 2., aug. 16., okt. s.

Ratkó (Gömörm.), jan. 25., máj. 3 , aug.
19., dec. 13.

Regede (Vasm.), jún. 9., nov. 1.
Regö/y, máj. 16. és aug. 15. hetében

kedden.
Rdmete (Einsiedl, Szepesm.), Iebr. G.,

ápr, 17., jún. 12., júl. 10 dec. 6.
Rasiczabánya (Krassóm.), Virágvasárnap

elötti pénteken ang. havi Boldogassz .
előtt, szept. Szt.-Mihály nap hete pén-
teken, illetve előtte való pénteken.

Randek (Zalam ), okt. 25. -
Reslnár (Szebenm.), marc. 1., nov. 16.
Retteg, máj. 7., júl. 11., szept. 28.
Rékás (Temesm.), febr. 23-24., jún.

23-24., okt. 31. és nov. 1.
Rékás (Pestm.), febr. 9., jún. 16., szept.

16_
Répcze-Szt.-György, máre. 12., ápr. 24.,

Pünkösd után kedden, okt. 26.
Rélen (Felső-Fejérm.), Áldozócsütörtök

után hétfőn.

Rézbánya, febr J •..'l.pr 1 .'.ún., aug, okt.
és dec. h6 első szcmbatján.

RImaszombat, jan Vízkereszt után val6
nap, Virágv. előtt péntek és szombat,
máj. 14 -15., júl. 11- 13., aug. 28-29.,
okt. 20 - 21.

Rlma-Széos,jan. Pál fordulat, ápr. György,
jún. Urnap és szept, Míhály hetében
hétfőn és kedden.

Rlomfalva, nov 15.
R1ttbarg, ápr. 17., jún. 15., szept. 13-14.,

nov. 15-ét megél. vasárnapon.
Rohonoz (Vasm ), bőjt közép., nagy pén-

tek, jún. 15., júl. 13., aug 24., nov.
25, dec. 2-t,

Rozsnyó (Görnörrn.), márc. Gábor, jÚJL
Márk, szept .. Gellért, dec. Lázár heté-
ben, hétfön és kedden .

RozsnyÓ (Brassöm.), jan. 25., júl. 11.
Rózsahegy, Vizkereszt után, marc, 19.,

Áldoz6cs, után, szept. 2~., dec. 1.
Rőoze. lásd Nagy-Röcze,
Rőt (Vasm.), aug. 15., szopt. 8.
Rudna (Torontá1m.), máj. 21., szept. 20.

vasárnapon. _
Rum (Vasm.), jan. in., márc. 21., JÚD.

27., aug. 25., okt, 15.
Ruma (Bácsrn ), apr, 13., máj. 29, jún.

13., júl. 29, szept. 29.
Ruszkln, Simon es Juda, Remintse. heté-

ben kedden.
Ruszpolánya (Mármarcsm.), O-Piinkösd,

O-Illés, O-Mihály előtt egy héttel
hétfön és kedden.

Ruszt (Sopronm.), Gyertyasaentelö-Bot,
dogasszony után, Rogate után, Egyed
nap után, Míndszent. csütörtökön.

Sárd (Somogyrn.), Áldozócsütört. előtu
hét.főn Sarlós-Boldogasszony, Urszine
változása és Máté napján.

Sajó-Gömör, febr. 15-16., máj. 3-4.,
júl 5-6., okt. 3-4.

Sajó-Szentpéter (Borsodrn.), márc. 12.,
ápr, 24, jún. 29, szept. 29., dec 6-
mindig a követő hétfőn .

Sajtoskál (Sopronrn.v, Laetare előtti csü-
tört., továbbá Szt -István, Szt-Gellért
és Szt.-Tamás hetében, csütörtökön.

Salánk. máj. 25., júl. 6. és szept. 21. nap
hetén szerda és csütörtökön.

Salgótarján. [an., máj., júl. és okt. hó-
napok 3-ik hétföjén.

Sarkad, ápr. 24., jún. 8., okt. 28., dee.
21. elötti hét szornbat és vasárnap,

Sasvár (Sassin), Pál fordulás, József,
Szaniszló, Péter és Pál, Urszine válto-
zás, Keresztfel magasztalás, Gál é.
András papjain követő szerdán.

Sámson (Somogym), jan. 2., aug. 2.,
nov. 12.

Sándorf (Nyitram. ), Virágv. utáni hétfön,
Pünkösd utáni kedden, Bertalan napján
és Lukács utáni hétfőn.

Sándorház (Zalam.), jan. 25., márc. 9.
Sárbogárd, ápr. 4., jún: 14.. szept. 1Ii.

és nov. 19. nap hete hétfőjén.
Sárkány (Fogarasm.), máj. 10., aug. 23,

nov. Il.
Sárkerasztur (Fehérm.), máj. 13. és okt.

15-ét megel. hétfőn.
Sárköz, febr. 16., máj. 15.., júl. 20.,

szept. 20. és dec, 6. hetében hétfön
és kedden.

Sárosd (Fehérm ), máj. 1., júl. 1., aug
14., nov. 11. hete kedden.

Sárosnagypatak márc, 6., máj. 11., aug.
14., okt. JO., dec 5.

Sárpatak, Áldozócsütörtök utáni napon.
Sárvár, aug. 2. után követő hétfőn;

Simon-Juda napján.
Sárvár-Vármeilék (Vasm.), Rogate hétfőn,

Advent első hétfőjén.
Sásd (Baranyam ), máj. 7 , júl. és szept.

r-sö hetében hétfön. Ha II napokra
ünnep esik, a következö kedden.

Sátoralja-Ujhely, febr. s. hetében éa
Virágvasarn. elötti hétben kedden éa
pénteken, júl. 2., szept. 2. és nov. 1).
hetében és karácsonyt megél. héten



kedden-.és pénteken. Ha a vásár kedd-
ziapjára ünnep esik, előtti hétíön, ha
pedig a pénteki napra esik ünnep,
ugy az azt megel. csütörtökön tartatik.

lSegesvar, marc. 16., jún. 24., nov. 4.
5elO1ooz, a négy Kántorböjt napján kíra-

köv ö az ezeket megél, hetrön, ha
hétfőre ünnep esik kedden baromv.

Sellye (Baranyam.), marc. 4., máj. 1.,
aug. 10., okt. ló. és dec. s-íka etötti
heríön állato, kedden kíraköv,

-Galye (Vág-, Nyítram.), Dorotya, Orbán,
Margit, Szeritkereszt telmagasztalása
és Katalin nap hetéb. hétfon cs szerdan.

Selyk (l\is-, Sejkaníka), jún. János, nov.
Márton nap. .

Selyk (Nag)'-), máj. 20., dec. Luca nap.
Semptho (Nyitram.j, Nagycsütörtökön,

,Ilal'ton nap és Karácson)' hetéri csü-
törtökön.

Seprős, máj. 1. és nov. 2-{<,)megelőző
vasárnap.

Sepsi-Szt.-György, Reminiscere György,
lún. János nap és Brigitta nap után
szerdán és csütörtökön.

Seregélyes, Gyertyszentelő-Boldogassz.,
Fekete vas., Ferenc <ls Barlös-Beíd>
Assz. nap hetéb. hétíön.

Slkiós, márc, 19-iki heteben hétíön; Szt-
Háromság utáni néuöu ; Nagyboldog-
assz. hetéb, hétfon nov. 30. dec. 2.

SllIngyla (Arad), máj. 25., okt, 2. és dec.
13-át követö vasarn.

Simánd, febr. 13., máj. 13. és szept. 13.
hetében vasarn.

SImontornya, Laetáre, Exaúdi és Öran-
gyal vasarnapja és Imre hg. napja
hetében kedden és ezerdán.

SiOfok, marc, 24. és okt. rs-ét mag. fogl.
szerdán.

Soborsin, febr. 14., máj. 13., aug 18 ,
dec. ~.

Sókeö (Nyitram. ), febr. Balázs nap, máj.
~zt.-Háromság, aug. Mária égbemene-
tele, nov. András apostol utáni hétton.

Solt, jan. Sara napot megél. vasárnap,
máj. Aldozócsütörtököt meg el. kedden
és szerdán, aug. Rókus napot megél,
vasárnap, nov. Márton napot megél.
vasárnap.

Somlyó-Vásárhely, marc, Benedek, július
Margit, szept. Lambert és Karácsony
hetében hétfon.

Somkerék, jan. 2-3., febr, 2-3., jún,
28-24.

Somlyó, lásd Szilágy.
Scmkut (Nagy-), marc. 19., jún. Margit,

aug. Nagynoldogasc». -és nov. Károly
utáni szerda és csütört

Somogyvár, ápr. 18., okt. 15.
Somorja (Pozsonym.), marc, Gergely, ápr.

Szt.-György, jún. Kereszt.Szt.-János,
aug. Szt.-Bertalan, szept. Bruno, nov.
Mindszent nap elötti hétfőn. Ha ünnep
esik, a következö napon.

Somos (Vjfalu-, Nógrádm.), márc, 4., júl.
7., okt. 6., dec. 13.

Somos (Sárosm.), Husvét és Pünkösd
elötti csüt., aug. utolsó, dec. 13. elötti
csütörtök,

Sopron, márc. elsö hétfőjén, máj. elsö
hétfőjén, aug. utolsó hétföjén, Szt.-Erzs.
nap hetén hétfön, kedden és szerdán.

Soroksár. marc. 1., máj. 15., aug. 10. és
okt. 31. napja hetében vasáru.

Sóekut (Fehérm.), Gergely, Medard, Vr-
szine változás és Erzsébet hetében
kedden és szerdán.

SÓSIII«ZŐ, apr. r-ét magába foglaló hét
szerda és esütört, napjain máj. 20.,
júl. 15., okt. 26.

StáJ erlak (Krassöm.), Szt.-Háromság
vasarn., okt. hó 2-ik vasárnapján.

StonK'a (Sztupava), Nagycsütörtök, máj.
1., ,Júl. 25., aug. 21....nov. 6., dec. 21.

Strldo, márc. 19., jún. 22., szept 80. é.
dec. 4. .

Sumjáoz-Vöröakő (Gömörm.), maljua 6.,
old, 26.

Surány (Vasm.), márc, 19., máj. '1., aug.
12., okt. 26.

Sülelmed, jan. 13-:4, máj. 20-21., aug.
27-28.

Sümeg, böjtközepe utáni kedden, nagy
hét1őn, Aldozócsüt. elö.tti kedden, Sar-
lós Boldogassz. napján, Bertalan, Dö-
mötör és Erzsébet napján.

Sültő (Esztergomm.), marc. 18., jún. 18.
és. dec. 18-ik hetében esüt.

Svedlér (Szepesm.), Vízker., Szt.-György
utáni hétrön, Urnap utáni pénteken.
Szt.-Mihály utáni hétfön.

SzaUaú>zentklrály, Áldozócsüt. elótti nap.,
aug. Szt.-László elötti napo ••, szept.
Máté napján, nov. 2.

Szabadka, febr. 24., máj. 16., szept. 8.,
okt. 28., napját megél, vasárnaptól
szerdáig.

Szabadszállás, marc. 31. és júl 7., nov.
15-16. megel. vasárnap és hétíön,
szept, 17-ét meg el. vasárnapon.

Szabéd, ápr, 17., okt. 7.
Szakaosl (Somogym.), febr. 10., ápr. 1.,

nov. ll.
Szakolcza (Skalítz), Gyertyaszent. ,Judica,

Pünkösd, Péter Pál, Kisasszony (szept.
8.) Portiunkula, Mmdszent és Lucza
napok után következö szerdán marha-
vásár, csüt. kíraköv.

Szakos (Tolnam. ), febr. 24., jún. 3., szept.
14., dec. 6.

Szákul (Kr.-Szörénym.), Urnap előtti hét-
főn, Mindszent után hétfön.

Szalka (Ipoly-), jan. 25., (Pál fordulat)
marc. 6., (Friderik), ápr. 25., (Mark),
jún. 27., (Szt.-László) és nov. 19., (Szt.«
Erzsébet) előtti szombaton marhav., a
reá köv. hétíön kirakóv.

Szaikszentmárton, jan. 28. előtti vasám.,
hétfö, kedden, Pünkösd 2-ik napján
és utáni két napon, Illés és Lukács
napot megelőzö vasárnap, hétfön és
kedden.

Szalónak '(Város-o Vasm.), bőjt 3-ik he-
fön, Szt.-Háromság vasárnapja után,
Mihály és Karácsonyelőtti hétfői
napokon.

Szalárd (Bíharm.), febr. 2., aug. 4.
Szamos (Torontá1m.), máj. 13., okt. 1-
Szamosujvár, febr. 3-5., ápr. 29-30.,

máj, 1., júl. 23., 24., 25., .okt. 26.,27.,
28.

Szany, máj. 9.• szept. 19.
Szarvas (Békécsm.), febr. 24-25., jún.

24-25., okt. 19-20., dec. 21-22-ét
meg~l. szombaton, vasárn. és hétíön,

Szarvko (Sopronm.), ápr. 6., jl1n. 18.,
Karácsony elötti hétfon,

Szárosa, márc. 19., szept. 15.
Szárhalom (N.-Kükűllóm.), nov. 11:, 12.

és 14.
Szatmárnémeti, febr. 2., márc. 19., máj.

1., júl. 2., szept. 29. és nov. 21. heté-
nek kedden és szerdán. .

Szántó (Abaujm.), Nagycsütört. júl. 13.,
okt. 4., dec. 6. Megel. napon á1latv

Szántó (Zaiam ), Pünkösd és Illés utáni
kedden.

Szászbonyha (NagyküküJlóm.), Hamvazé-
szerda napján, Pünkösd utáni szerdán,
szept. 27 - 30 Kirak6vásárok elött 2-3
nap állatv.

Szászosór (Szeszcsör), marc, 30., okt. 29.
Szászhalom, Márton nap utáni pénteken,

szombat és hétfő.
SZászpelsőoz, nov. 11. követő hétfőn

kíraköv., e napot mégel. pénteken é8
szombaton marhav.

Szászerked, ápr. 24., okt. 16.
Szászkabánya (Krassöm.), ma], 5., [ül,

ri., szept. 29.
Szászkézd, Pünkösd előtt más. hétfón.
Szászkeresztur, jan. 25., szept. 1.
Száunádas, febr. 5., ápr. 28., okt. 81.
Szászrégen, febr. 12-19., máj. 4-12.,

aug. 1-10., okt. 16-23.
Szászsebes, [an. 29., apr. 24., aug. 24.,

ápr. 6., 7., 8., aug 10., 11., 12. juhv.

StABzvár, márc. 25. után! sze~t. 15-'lkc,
hete hétfőjén.

Száuváros, marc. 14, jún. 4., okt. L,
dec. 6. Megel. 3 napon marhav.

Szebelléb, Jan. 25., (Pál tord.), Fekete
vasáru. utáni hétfön, máj. ~6., (Fúlöp).
jún. 24., (Ker .. Szt.-János), júl. 12.,
(Magdolna), szept.-ben ;';zt.-Ker. felm.
napján, nov. 25. Katalin.

Szeben, lásd Kís- és Nagyszeben alatt.
Széosány (Torontá1m.), ápr. 22., jún. U.,

okt. 19.
Szécsen (Vasm.), febr. 16., jún. 1T••

szept. 14., nov. 22.
Széos, tásd Rirnaszécs.
Széoseny, jan. 25., marc, 12., ápr. Mo.

jún. 13., júl. Apost. Oszl., aug. &t.;.
nov. 25. hetében hétfán és kedd.a.

Szeged, febr. 17., máj. 5., júl. 31., i
10., nov. 30., vasárnaptól kezdve
hétig és minden vasar elötti pén
és szombat sertésvas.

Szegszárd, Víragvasárn., Áldozócsütön.,
Sarlós-Boldogasszony, Ker. feltal. ••.
Erzsébet napok hete ben hétfön ••
kedden.

Szegváp, márc. 10., máj. 19., aug. 1' ••
nov. 19-ét megel. szombaton, vaeara,
és hétfőn.

Szeghalom (Békésm.), febr. 10., máj. 20.,
júl. 2U., szept.> 20. utáni hétfön ••.
kedden.

Szekosö (Duna), márc. 12.. június .SIR,-.
Háromság" utáni hétfőn, szept, 1••
nov. Ó.

Szelnloz (Líptöm.), febr. S., marc, SL,
máj. 1., jún. 25., nov. 2.

Szék, febr. 2~., júl. 8., szept. 27., OIIa.
18., nov. 30.

Székesfehérvár, Invocavit vasárnap, a...
György, Szt.vlván, Dömötör és ll-.
talan hetében vasárnapon és hllU6S.

Székelyhid (Biharm., febr. 19., ml!J:!i'
jún. 24., szept. 29., nov. 25., dec.
hetekben péntek en. EzenkiéUJ h
és pünkösd előtt csütörtökön él p'"
teken.

Székelykeresztur, febr. 21-24., m.,
1-4., júl. 4-7., szept. 8-11.

Székelyudvarhely,llöjt közepe utáni sz ••..
és csüt., Úrnap után kedden, 0-'
4-6., dec. lll-22.

Székes ut, jan. 25., júl. 27., okt. 23.
Sze!istyo (Szebenm, jún. 14., okt. 7.
Széleskut (Pozsonyrn.), ápr. 29., jún. u....

szept. 30., dec. 16.
Széleskut (Sopronm.), jún. 24-ik h"

csütörtökön nov. 6.
Szemlak, Judica vasárnap előtt és 6-naDl.

szerint Péter és Pál előtt két hétka
vasárnap és hét1őn, okt. 3-ik vasárnaJp
és hétfön.

Szemere (Répcze-), máj. 7., szept. a.
&zempez, Vizkereszt, Mátyás, HUBV*

elött, Leo, Orban-, Marglt-, Egye~!.
Lukács napok és Karácsony !lloa
hétfön.

Szendrő, jan. 22., márc. 25 , aug. 1., olá.
4., megél. héttőn.

Szenlaz (Nyitram.), Pál forduló hétf4 ••
Oculi vasárnap utáni kedden, Miser_
utáni hétfőn, Urnap utáni hétfön. Ái08t'
ton napon, Minály után követk.'"
második kedden, Erzsébet napja ••.
Tamás utáni héttőn.

'Szentágotha, Judica utáni és Szt.-MártOJlo,
utáni hétfőn, dec. 21.

Szentanna (Vj-, Aradm.), febr. 2., jllL
26., nov. 11., vasárnap vagy hétfŐDo
esetleg a következő vasárnap tartaUk.

Szentantal, máj. 3., aug. 10., nov. 19.
S.zentantalfalva (Zaiam.), Antalnap het6-

nek szerda.
Szenlannakápolna (Szepesm.), Jllliul lIS••

okt. 4.
Szentbaláz., febr .. 3., jdn. 12., aug. 21.
SzentbékálJa (Zalam.), Gyümölcsoltd-.

Boldo gasszony utáni hétfőn.
Szentienedek (Barsm.), jan. 26., mw.



lll., Pünkösd kedden és szept. t-ére
•• 6 hét keddi napjára.

'S18ntbenedek (Vasm.), Farsang elötti,
B6jti Kántor utáni Virágvasárnap, Úszi
Kántor utáni és Karácsonyelőtti hétíön,

Szelltbenedek (Erdély) ••Pál forduló, Pün-
kösd elötti kedden, szept. 2.

~zentdJ8nes (Baranyam. " marc. 15., jún.
1., aug. 10., vasárnap es etén a rákö-
vetkező hétfön, okt. 9. utáni vasárnap
bucsuvásár.

Szentagyházaa (Oláaíalu), március 12.,
nov. 29.

Szentelek (Vasm.), jan. 22.• május 16.,
szept. 8., nov. 15. utáni" kedden:

Szentendre, máj. 5., aug. 1., okt. 20.,
Mtfőn marhavásarrat, '.-/

'Szantgál (Veszprémm.), júl. 16-ika heté-
. ben és szept. első hétfőjén állatv.

''Szentgotthárd, márc., [űn., szept. es dec.
Kántor szerda utáni hétfön, Nagycsüt.,
máj. 1., júl. 22., okt. rs,

:Szentgróth (ZaIam.;, febr. 3., marc. 12.•
Husvét elötti szerda, jún. 24., júl. 13.,
szept. 1., nov. 13., Karácsony előtti
szerda.

-Szentgyörgy (Barsm.), ápr. 25. é. okt. 9.
utáni hétfőn és kedden.

SZIntgyörgy (Esztergomm.) április 24.,
nov. 30.

'Szantgyörgy (Oláh-, Beszterczenaszódm.),
febr. 1., máj. 8.) aug. 1.; nov. 1-

Szentgyörgy (Pozsonyrn.), febr. 27., Apr.
24., jún. 26., szept. 5., nov. 5. és dec.
21. hetében csütörtökön.

8zentgyörgy (Torontálm.), apr. 15., szept.
15. -

Szentgyörgyvölgy (Zalam.), febr. 19., apr.
12., jún. 8., aug. 10.

Szaqtllona (ZaIam.), máj. 22., szept. 22.
Szentimra (J.-Nagykunszolnokm.), július

2-3. és nov. 1~-1~. napj.ikízárólagos
marbav.

&entiván (Baranyam.), febr. 20., máj. 12.
hetéb. hétíön júl. 4., szept. 14.

Szentjános (Mosonm.), márc .. 19., jún.
4., aug. 2 '., nov. 11. hete hétfőjén.

-Szt.-JAnos (Morva-, Pozsonym.), Fábián
és Sebestyén Judica vasárnap utáni
hétfőn, jún., Ker. Szt.-János, aug.
János fej vétele, okt. Simon-Juda.

Szentkereszt (Barsm.), febr. 2., ápr, 25.,
j11n. 24.. aug. 15., szept, 2~. és nov.
21-ét követő hétfőn és kedden.

Szentkereszt (Zalam.), máj. 3., szept. 14.
Sz8nlklrály (Baranyam.), máj. Áldozócs.

el. nap,?ll( jún. 27.; szept. 21., nov. 2.
8&8ntI6 •• lo Zalam.}, ápr. 22., máj. 29.,

j11n. 27.
'SzentlAszló (Tordaaranyosm.),· ápr, 17.,

okt. 28. E napokat megél, 3 napon át
marhav.

Szentlőrlnoz (Baranyam.), feb. 14., szept,
4.

Szantmarglt (Sopronm.), jún. 24.
Szantmárton (Soronm.), febr. 24., aug.

24. és okt. 15-ét megel. kedden.
.Intmárton (Tur6czm.), febr. 24. után

é. Pünkösd elötti hétfőn, aug. 10.,
szept. 21. és nov. 11. utáni hétfő na-
pokon kirak6v., marhavásárok e napo-
kat megél, péntek. EzenJP.vül május
116-26. és szept. 25-26. gyapjuvásárok.

8zantmárton (Gyönn.), a Husvét ünnep
utAn követö csütörtökön, aug. 21.,
nov. ll. Ha e napok egy fume'pfe v.
vuárnapra esnek a rá következő napon.

.llItmárton (Als6srtáZlla, Vasm.), Hus-
vét utáni 2-od hétf6n, aug. 10. 6s
nov. 11.

••• tmártonkáta, szept. 1-6t megeL vaeir-
nap és hétfön. ..

azlntmlhály, lásd Német-. -
azantmlklól, lásd Lajta-, Fert6-, Llpt6-

é. Gyergyónevek alatt.
• entmlklól (Küküllöm.), ápf. 211., szept.

21., dec. 13.
Sz,ntmlklóa (Nagy-), április 5-6., július

, 5-6., okt. 25-26.

Szer.tpéter (Örí-, Vasm.), febr. 28., marc,
21., maj. 18., jún. 21.1., aug. 1., nov. 4•

Szentpéte~ (Kornaromm.), febr. harmadik,
ápr. első, jún. második. szept. harma-
dik csütörtök napján. .

Szentpéter(Német-, 'l'emesm.), aug. 16-án.
Ha a határnap vasárnapra esik, ugy
az azt követő hétfön.

Szantpéter (Uzdi-, Kolozsm.), júl. J2,...1 5.
Szentpál (Magy-, Kolozsm.), júl. 28:'
Szenttamás, marc, 12., júl. 26., szept. 29.
Szantas, febr. 2., ápr. 24., júl. 22., szept.

21-ét megél. szornb., vasarn. és bétfőn.
Szepesbéla. lásd BMa.
Szepesolaszi, Septuag. vasárnap hetében

hétfön marhav., szerdán kirakóvásár,
Husvét utáni kedden kirakö és mar-
hav. együtt, János fejvétele napján
kírakö-, két nappal elóbb marhavasár,
nov. 6. hetéb, hétfőn marha-, szerdán
kirakóvásár.

Szenes,emeta, febr. 2. utáni, ápr. 14.
utáni, júl. 2. utáni és dec.~. utáni
hétfőn.

Szepesszombat (Georgenberg), Vízkereszt,
Szt.-György, aug. 24., nov. M:ndszent
utáni hetekben csütörtökön.

Szapasváralja, Bójtköz, máj. Áld. csüt,
hetében, júl. Margit-nap hetén, szept.
es dec. elsö hetében, hétfőn marhav.
és csüt. kirakóv., kívéve Áld.-csüt.
hetét, ekkor a kirakóv. szel dán van.

Szeptk, marc, elsö hétfőj cn, dec. hó
Lucza napja előtti hétfőn.

Szepsl (Abaujm.), a febr. 26., júl. 15.,
okt. 31. hetében hétfői napokon és
Husvét, Pünkösd és Karácsony elötti
csütörtökön.

Széplak (Vasrri.), jan. 22., marc. 22., aug.
22., okt. 22.

Széplak (Biharrn.), a bőjtmásodhetében,
Szt.-György elötti héten, Lőrinc hete,
okt. első hetében mindennap keddi
napokon.

Szerdahely, lásd Muraszerdahely.
Szerdahely (Szebenm.), febr. 24., júl. 27.,

nov. ll.
Szerdahely (Duna-, Pozsonym.), jan. lB.,

Husvét előtt 2 héttel, Keresztj. héten,
jún. 27., júl. ~2., nov. 11. és dec. lo-ild
hetében, keddi napon.

Szeradujvároska, Gy.-Szt. febr. 2., jún.
Szt.vlván, aug. N.-Bold.-Assz. és okt.
Terézia napok hetében, csütörtökön
marhav. utáni hétfőn kirakóv.

Szerada, lásd Csikszereda.
SZireda (Maros-), febr. 21-24., julius

28-30., dec. 7-lD.
Szerednya, máj. 2., jún. l3.,júl. 12., aug.

28., szept. 8. és nov. f,. után követ-
kező hétfőn. Továbbá Áldozócsütört.,
Urnap és Jakabnap utáni hétfón juhv.

szerenes, jan. 7., ápr. 27., aug. 16.,.
nov. 2.

Szllágycsoh, ,jan. 4., febr. 15., márc. 15.,
jún., 7., szept. 13., okt. 25., dec. 13.

Szilágysomlyó, márc. 20., jún. 26., szept.
25. és dec. 18. hetekben, csütörtök
és pénteken.

SzIgetvár, jan. 25., ápr. 24., jún. IS.,
aug. 2., szept. 29. 68 nov. 19. hete
hétf6 és kedden.

SZlkaz6, febr. 6., máj. 1., júl. 22., szept.
8., nov. 11. hete vasám. és hétfőn.

Szli (Somogym.), marc. 1., máj. 10., aug.
6., nov. 19.

SzUl (Sopronm.), ápr. 24., Bertalan nap-
ján, ünnep' es etén az utánok követ-
kező hétfön, Mindszent lés Karácsony
utáni hétfön .

Szlna (Abaujm. l, márc., máJ., szept .• nov.
h6napok második p6ntekjén. Ha ez

, tl.nnep, a következ6 pénteken.
8zlnna (Zemplénm.), jan. 30., marc. 22.,

jún. 28., ssept, 4 •
~Inye, Jan. lll., márc. 26., jún. 27.,

ok. 15.-
~Innérváralja, Felixnap. Gyulanap, Incze-

és Teréznap hetéb. hétfőn és kedden.

Szl rák. (Nógrádm.), márc. 5-6., május
15-16., szept, 8-9., nov. 26-27_

. napokat mege!. hétfőn és kedden.
Szivagy, lásd ~'ejsősúvágy.
Szjalnicz (Líptöm.), febr. 3., Oculi vasár-

nap, máj. 1., júl. 25 , nov. 2.
Szkac."nyi (Nyitram ), Fábián és Sebes-

tyén, Szt.-Márk ev., Szt.vl'rokcp , Mária
szül., Mindszent nap után követk. kedd
napokon. Fábián és Sebestyén nap
előtt marbav.

Sz.klanó, febr. 14-15., Virágvasárnap,
Szent-Háromság és István kíráiy utáni.
hétfon és kedaen.

Szobb, jan. Remete Pál, Apr. Dezső nap,
jún. Szt.vl.ásztö és okt. Szt.-Vendeí
előtti hétf'o és kedd napokon.

Szoboszió (Hajdu-), Vírágvasam. követö
és Aldozócsüt. bete hétfön, júl. első-
hétfőjén, Demeternap hetében hétfő.

Szobotiszt, Mátyás napján, Husvét utáni
hétfön Mária meunybernenetele, Máté
nap, Lukács nap, Mária fogantatása
utáni nap.

8zobráncl, Hamv. szerdán, márc. 25.
(Gyümölcsoltó-Boldogassz.), i-ünkösd,
júl. 2. (Sarlós-Boldogassz ), aug. 20.,
szept. 8., nov. ll. és Karácsony utáni
szerda napokon.

Szolnok, febr. : 4., máj. 18., szept, 8.,
nov. 5 , ha szepr, ti. vasárnapra esik,
vagy az ünnepen es után következö
napon, különben a hét előző vasam,
és hétfőjén.

Szolyva (Beregm.), marc, 19., Apr. 24••
júl. 2".. szept, zs-ík hetében csütör-
tökön.

Szomolany, Feleke vasárnap. utáni CSü-
törtökön, Áldozóesü,ört előtt szerdán;
szept. 7., nov. ~5.

Szombathely, Hushagyókedd előtt kedd
és szerda, Szt -György, elötti kedd
és szerda, Kisasszuny elötti kedd és,
szeroa és András nap elötti kedd és.
szerda.

Szombat, 1. Szepesszombat.
Szomolnok, Nagycsütörtök; Úrnap utáni

szomb., júl. 2., nov. 24., dec. 21.
Szölgyén (Esztergomm.), József, Úrnap,

Kisasszony és Advent hetében hétfő-
marha- és kedden kirakóv.; szept. 2lI.

Szőllös, 1. Gararn-, Herceg- és Nagy-
nevek alatt •.

SZŐllősgyörök (Somögym.), marc, 21.•
'.!'áj. 16'1 szept. ~., okt. 18 .

Szony (6-}O marc. 4., máj. ts., JÚl. 17.
szept. 13-át követö hétfő napokon.

Szoregh (Torontá1m.), febr. 24., ápr, 20.,
júl. 15., szept. 14.

Stanlslts (Bácsm.), Apr. 12. és okt. 4-ét.
megeL hétfői napou ou.

Sztár a (Zemplénm.), jan. 22., jún. 24.,
júl. 26., dec. 30.

Sztrázsa (Szepesm ), marc. Reminíscere,
jún. 15., szept Egyed, nov. ~zt.-Már-
ton után míndíg szerdán.

Sztropko (Zemplénm.), Gyertyaszentelő,
Husvét, Keresztjáró napok, Ilrnap,
Péter-Pál, Bertalan, Szt.-M.iháll;" Simon-
Juda és Lueza nap hetében kedden.
ha e nap ünnepre esik, úgyamegel.
kedden.

Szucsány (Turöczm.), jan. 17., ápr. 25.•
máj. 16., júl. 25., szcpt. 12., okt. 17.

Szuha (Pozsonym.), marc. 24., júl. 27.,
aug. 29., nov. 9.

Szulok (Somogym), Husvét, Pünkösd és
Lukács nap előtt hétfön.

Szvidnlk (Felsö-), jan. 19 ,ó-napt szerínt,
Fekete vasárnap után, máj. 6., jún.
7., aug. 2., szept. 21., okt. 21.

Szvedlér (Szepesm.), Vizkereszt és György
nap utan hétfőn, Úrnap után pénteken,
Mibály után hétfön baromvasúrral
összekötve:

Tab, Apr. 11., JÚD. 2., aug. 1., sz ept. 21_
Tabajd, febr. 3-.4., máj, 24-25., aug.

30-31., nov. 8 - 9.
TállyJ!. (Zernplénm ), jan. 22, ápr, 4.,

,



111., Pünkösd kedden és szept. t-ére
e.ö hét keddi napjára.

~lantbenedek (Vasrn.), Farsang elötti,
Böjti Kántor utáni Virágvasárnap, Őszi
Kántor utáni és Karácsony elötti hétfőn.

Szelltltenedek (Erdély) •..Pál íordulo , Pün-
kösd előtti kedden, szept. 2.

-$zantdlanes (Baranyam. " marc. 15., jún.
1., ango 10., vasárnap esetén a rákö-
vetkező hétfön, okt. 9. utáni, asárnap
bucsuvásár.

Szantegyházaa (OIáhfalu), március 12.,
nov. 29.

Szentelek (Vasm.), jan. 22., május 16.,
szept. 8., nov. 15. utáni" kedden.

-Szentendre, máj. 5., aug. 1., okt. 20.,
hétfón marhavásárral, . ~

'Sz,atgil (Veszprémm.), júl. 16-ika heté-
. ben és szept. elsó hétfőjén állatv.

'Sz,ntgolthárd, márc., [ún., szept. es dec.
Kántor szerda utáni hétfön, Nagycsüt.,
máj. 1., júl. 22., okt. IS.

:Szentgróth (Zaiam.;, febr. 3., márc. 12.•
Husvét előtti szerda, jún. 24., júl. 13.,
szept. 1., nov. 13., Karácsony elötti
szerda.

-$zentgyörgy (Barsm.), ápr, 25. és okt. 9.
utáni hétfón és kedden.

Snntgyörgy (Esztergo mrn.) április 24.,
nov. 30.

:Szentgyörgy (Oláh-, Beszterczenaszódm.),
febr. 1., máj. 8.t aug. 1.; nov. 1-

SZentgyörgy (Pozsonym.), febr. 27., ápr,
24., jún. 26., szept. 5., nov. 5. és dec.
21. hetében csütörtökön.

8zentgyörgy (Torontálm.), apr. 15., szept.
ló. -

Szentgyörgyvölgy (Zalam.), febr. 19., ápr.
12., jún. 8., aug. 10.

Sze"tllona (Laiam.), máj. 22., szept, 22.
Szentimre (J.-Nagykunszolnokm.), július

2-3. és nov. lti-19. napj.tkízárólagos
marhav.

Szentiván (Baranyam.), febr. 20., máj. 12.
hetéb. hétfőn júl. 4., szept. 14.

Szantjános (Mosonm.), marc. 19., jún.
4., aug. 2 '., nov. 11. hete hétfőjén.

·Szt.-János (Morva-, Pozsonyrn.), Fábián
é8 Sebestyén Judica vasárnap utáni
hétrön, jún., Ker. Szt.-János, aug.
János fej vétele, okt. Simon-Juda.

Szentkereszt (Barsm.), febr. 2., ápr. 25.,
jlln. 24.. aug. 15., szept. 2~. és nov.
21-ét követő hétfön és kedden.

8zentkereszt (Zalarn.), máj. 3:, szept. 14.
Szanlklrály (Baranyam.), máj. Áldozócs.

el. napon, jún. 27., szept. 21., nov. 2.
Szentl'szló (Zalam.), ápr. 22., máj. 29.,

[ün, 27.
'Szentl'azló (Tordaaranyosm.),· ápr, 17.,

okt. 28. E napokat megel, 3 napon át
marhav.

Szentlőrlnoz (Baranyam.), feb. 14., szept.
4.

Szentmargit (Sopronm.), jún. 24.
'Szentmárton (Soronm.), febr. 24., aug.

24. és okt. 15-ét megel. kedden. .
-Izentmárton (Turóczm.), febr. '24. után

él Pünkösd elótti hétfón, aug. 10.,
azept. 21. és nov. 11. utáni hétfó na-
pokon kirak6v., marhavátiárok e napo-
kat megél, péntek. EzenJijvül május
~6-26. és szept. 25-26. gyapjuvásárok.

8z'ntmárton (Győnn.), a Huevét ünnep
utAn követő csütörtökön, aug. 21.,
nov. 11. Ha e napok egy ünnepre v.
vuárnapra esnek a rá követke"ő napon,

Iz •• tmárton (Als68rtázsa, Vasm.), Hus-
vét utáni 2-od hétfőn, aug. 10. 6s
nov. 11.

Iz •• tmártonkáta, szept. 1-6t megeL vae4r-
Dap és hétfőn. .

az8ntmlhály, lied Német-.
azentmlklól, lásd Lajta-, Fertll-, Llptó-

é. Gyergy6nevek alatt.
Izentmikló. (Küküllöm.), ápr. 25., szept.

21., dec. 13.
SZlntmlklól (Nagy-), április 5-6., július

5-6., okt. 25-26.

Szer.tpéter (Őrí-, Vasm.), febr. 28., marc.
21., maj. 18., jún. 20., aug. r., nov. 4.

Szentpctet· (Komáromm.), febr. harmadik,
ápr. első, jún. második. szept. harma-
dik csütörtök napján. .

Szentpéter(Német-, Temesm.), aug.16-án.
Ha a határnap vasárnapra esik, ugy
az azt követő hétfön.

Szentpéter (Uzdí-, Kolozsm.), júl. J2"..t5.
Szentpál (Magy-, Kolozsm.), júl. 28:
Szenttamás, márc, 12., júl. 26., szept. 29.
Szentes, febr. 2., ápr, 24., júl. 22., szept.

21-ét megel. szomb., vesarn. és hétfön.
Szep es béla, lásd Béla,
Szepesolaszi, Septuag. vasárnap hetében

hétfön marhav., szerdán kírakövásár,
Husvét utáni kedden kirakó és mar-
hav. együtt, János fejvétele napján
kirakó-, két nappal előbb marhavasár,
nov. 6. hetéb. hétfón marha-, szerdán
kírakévásár.

6zeoesremete, febr. 2. utáni, ápr. 14.
utáni, júl. 2. utáni és dec. ti. utáni
hétfön.

Szepesszombat(Georger:berg), Vizkereszt,
Szt.-György, aug. 24., nov. Mmdssent
utáni hetekben csütörtökön.

~zepesváraIJa, Böjtköz, máj. Áld. csüt,
hetében, júl. Margit-nap hetén, szept.
és dec. elsö hetében, nétíön marhav.
és csüt. kíraköv., kivéve Áld.-csüt.
hetét, ekkor a kirakóv. szel dán van.

Szep tk, marc, elsö hétfőj cn, dec. h6
Lucza napja elötti hétfőn.

Szepsl (Abaujm.), a febr. 26., júl. 15.,
okt. 31. hetében bétfói napokon és
Husvét, Pünkösd és Karácsony elótti
csütörtökön.

Széplak (Vasm.), jan. 22., márc, 22., aug.
22., okt, 22.

Széplak (Biharrn.), a böjtmásodl1etében,
Szt.-György elötti héten, Löriuc hete,
okt. elsö hetében mindennap keddi
napokon.

Szerdahely, lásd Muraszerdahely.
Szerdahely (Szebenrn.), febr. 24., júl. 27.,

nov. 11.
izerdahely (Duna-, Pozsonym.), jan. 18.,

Husvét elött 2 héttel, Keresztj. héten,
jún. 27., júl. ~2., nov. 11. és dec. l::-iki
hetében, keddi napon.

Szeredujvároska, Gy.-Szt. febr. 2., jún.
Szt.vlván, aug. N.-Bold.-Assz. és okt.
Terézia napok hetében, csütörtökön
marhav. utáni hétfón kíraköv,

Szereda, lásd Csíkszereda.
Szereda (Maros-), febr. 21-24., julius

28-30., dec. 7-10.
Szerednye, máj. 2., jún. 13., júl. 12., aug.

28., szept. 8. es nov. "~oután követ-
kezó hétfón. Továbbá Áldoz6csütört.,
Urnap és Jakabnap utáni hétfön juhv.

Szerenos, jan. 7., ápr. 27., aug. 16.,.
nov. 2.

SzIlágycseh, ,jan. 4., febr. 15., marc, 15.,
jún., 7., szept. 13., okt. 25., dec. 13.

S~lIágY8omlyó, márc, 20., jún. 26., szept,
25. és dec. 18. hetekben, csütörtök
és pénteken.

SzIgetvir, jan. 25., ápr. l!4., jún. 18.,
aug. 2., szept. 29. é8 nov. 19. hete
hétfő és kedden.

Szlkszó, febr. 6., máj. 1., j"úl. 22., szept.
8., nov. 11. hete vasarn. és hétfőn.

SZli (Somogym.), márc. 1., máj. 10., aug.
6., nov. 19.

izlll (Sopronm.), ápr. 24., Bertalan nap-
Ján, ünnep :esetén az utánok követ-
kező hétfön, Mindszent lés Karácsony
utáni hétfőn.

Szlna (ábaujm.), márc., máj., szept., nov.
hónapok második p6ntekjén. Ha ez
ünnep, a következö pénteken.

8zlnna (Zemplénm.), jan. 30., márc. 22.,
jún. 23., ssept, 4.

~Iny" jan. 15., márc. 26., jún. 27.,
ok. 15.

SJlnnérváralja, Felixnap, Gyulanap, Incze-
és Teréznap hetéb. hétfón és kedden.

Szlrák (Nögradm.), márc. 5-6., május
15-16., szept. 8-9., nov. 26-27.

. napokat megel. hétfön és kedden.
SziVágy, lásd ~'eísöszivágy.
SzJelnlcz (Líptöm.), febr. 3., Oculi vasár-

nap, máj. 1., júl. 2.5 , nov. 2.
Szkao.tlnyl (Nyitram ), Fábián és Sebes-

tyén, Szt.-Márk ev" Szt-Prokcp , Mária
szül., Mindszent nap után követk. kedd
napokon. Fábián és Sebestrén nap
előtt marhav.

Sz.klenó, febr. 14-15., Virágvasárnap,
Szent-Háromság és István király utáni.
hétfön és keduen,

Szobb, jan. Remete Pál, Apr. Dezső nap,
jún. Szt.vl.ászlö és okt. Szt-Vendel
elötti hétre és kedd napokon.

Szoboszió (Hajdu-), Virágvasúrn. követó
és Áldozócsüt. hete hétfön, júl. első-
hétföjén, Demeternap hetében hétfő.

Szobotiszt, Mátyás napján, Husvét utáni
hétfőn Mária meunybemenetele, Máté
nap, Lukács nap, Mária fogantatása
utáni nap.

izobráncz, Harnv. szerdán, marc. 25.
(Gyümölcsoltó-Boldogassz.), i-ünkösd,
júl. 2. (Sarlós-Boldogassz ), aug. 20.•
szept, 8., nov. ll. és Karácsony utáni
szerda napokon.

Szolnok, febr. : 4., máj. 18., szept, 8.,
nov. 5 , ha szept, ti. vasárnapra esik.
vagy az ünnepen és után következö.
napon, különben a hét előző vasáru,
és hétfőjén.

Szolyva (Beregm.), marc. 19., ápr. 24 .•
júl. 2"., szept. zs-ik hetében csütör-
tökön.

Szomolany, Feleke vasárnap. utáni CSü-
törtökön, Áldozócsütört előtt szerdán;
szept. 7., nov. ,<5,

Szombathely, Hushagyókedd előtt kedd
és szerda, Szt -György, elötti kedd
és szerda, Kisasszony elötti kedd és.
szerda és András nap előtti kedd és.
szerda.

Szombat, 1. Szcpesszombat. -
Szomolnok, Nagycsütörtök j Úrnap utáni

szomb., júl. ~., nov. 24., dec. 21.
Szölgyén (Esztergomm.}, József, Úrnap,.

Kisasszony és Advent hetében hétfő-
marha- és kedden kirakóv. j szept. 29.

Szőllös, 1.' Garam-, Herceg- és Nagy-
nevek alatt. _

Szőllősgyörök (Somögym.), marc, 21..
máj. 16'1 szept, s., okt. 18

Szöny (Ó-), marc. 4., máj. ie., júl. 17.
szept. 13-át követö hétfő napokon.

Szor~gh (Torontá1m.), febr. 24., ápr. 20 .•
júl. 15., szept. 14.

StanJslts (Bácsm.), ápr. 12. és okt. 4-é!
mege!. hétfői napoxo n.

Sztár a (Zemplénm.), jan. 22., jún. 24 .•
júl. 26., dec. 3v.

Sztrázsa lS.epesm ), marc. Reminíscera,
jún. 15., szept Egyed, nov. ::ízt.-Már-
ton után mindig szerdán.

Sztropko (Zemplénm.), Gyertyaszentelő.
Husvét, Keresztjár6 napok, Úl'llap,
Péter-Pál, Bertalan, Szt.-Mihály. Simon-
Juda és Lucza nap hetében kedden.
ha e nap ünnepre esik, úgyamegel.
kedden.

Szucsány (Turöczrn.), jan. 17., ápr. 25.•
máj. 16., júl. 25., szcpt. 12., okt. 17.

Szuha (Pozsonym.), marc. 2~., júl. 27.•
aug. 29., nov. 9.

Szulok (Somogyrn.), Husvét, Pünkösd es
Lukács nap előtt hétfőn.

Szvidnlk (Feísö-), jan. 19 ,6-napt szerint.
Fekete vasárnap után, máj. 6., jún.
1., aug. 2., szept. 21., okt. :<1.

Szvedlér(Szepesm.), Vizkeresztés György
nap után hétfón, Urnap után pénteken,
Mihály után hétfőn baromvasárral
összekötve:

Tab, ápr. 11., jún. 2., aug. 1., ·szept. 21.
Tabajd, febr. 3-.4., máj, 24-2:;., aug.

30-31., nov. 8 - 9.
TáIlYl! ,Zemplénm), jan. 22, ápr. 4••



jún. 27., okt. 19.
Tamási (Tolr'Il)1")' febr. és máj. l):ánt0r

nap előtti júl. Magdolna elött, szept
Kántor elött, dec. Kántor előtt hétfon
és kedden.

Tapolcsány (Nagy-, Nyitram.), jan. Do-
rottya, febr. Antal, márc Ger ely.
marc. Ivó jún. Iván, júl. Mária-Mag-
dolna, aug. Bertalan, szept, Máté és
nov. Lipót nap, hetének csütörtö kén
marhav., utáni kedden kirakóv.

Tapolcsány (Kís-, Barsm), jan. 6., febr
24., júl. 16., nov. 25. csak kíraköv.

Tapolcza (Zalarn ~, aug. W., dec. 6.
TáplÓbicskB, febr. 7 , máj. 7. és szept. 8.

hetében vasárnap és hétfőjén.
Tápiógyörgye, mérc. 1 , máj. 5., aug. 31.
Tápiószele, jan. 1., ápr. 1 , júl. 2. és okt.

15-ike heteiben hétföi napokon.
Tarcsa (Mosonm.), márc. 16, máj 3.,

nov. H.
Tarozal, febr. 3., marc. 10 ,máj 5., aug.

4., szept. 29., nov. 10 utáni hétfön,
ünnep esetén a rnegel. hétfőn

Tarjin (Komáromm. ), marc. 51., máj 18,
aug. 4 J \ kt. ti

Tarnócz (Líptörn.), febr. 24., Pünkösd
utáni kc..den, aug. 10, okt. 16., dec.
13.

Tarpa (Mező-), márc, 19., jún. 11., okt. 8.
Tasnád, Bálint hetében pénteken ; Hus-

vét elötti csütörtök ; máj. Szaniszló;
júl. nSarl. B -Assz. \1; szept, Kisassz. j

okt. Gál és nov. Márton nap heteiben
pénteken.

Tata, Husvét utáni héten kedd és szerda
Pünkösd utáni héten kedd és szerda,
aug. 27-28 , nov. ,,-6.

Tauez, ápr. etsö és aug. utolsó vasúrn.
elötti szornbat.

Teke, febr. 1., máj. 1., jún. 27., nov. 5.
Telegd (Bíharrn.), ápr 3-ik és dec. clsö

hetén szerda nanon.
Telegdi-Bacon, jan.' ~1., ápr. 13., júl. 31••

okt. 7.
Temerln, (Bácsm.), febr. 25., máj. 5,

szept. 4. és nov. 22. hetében vasar
nap és hétfön.

Temesvár, márc. 19., jún. 1., aug. 15.,
szept. 2Q., dec. 18. csütörtöktöl 5
napig.

Tenke (Biharrn.), márc., jún, szept. és
dec. 4·ik heteiben hétfőn.

Tepla (Ltpötm.), jan. 16., márc. 12, jún.
10., aug. 16., nov. 15., Miklós napon.

Teplitz (Trencsénm), marc. 1., jún, 2V ,
szept. 1 , dec. r ,

Terebes (Tőke-), jnn. 10 , máj. 5, aug
1., okt. i».

Terebes (TUl'-J, Apr ö. és okt, 13. heté-
nek hétfő és kedd.

Teregova (Saörénym. J, jan. 19., Husvét
után pénteken. júl. 6. és Szt.-Deme-
tert megel. pénteken.

Tevel (Tolnam.)i Veronika, Szt.-Hároms:\g
Tekla utan hétíön,

Téoső, é-naptár szerínt Virágvasárnap ;
Péter és Pál; Ursz.n változús ; Bolt!-
Assz. és Ujév napja hetében hétfőn
és kedden, ünnep esetén a következö
héten hétfőn és kedden, esetleg kedd
és szerdán.

TégláS (Hajdum.), jan. 28, máj 10, aug ..
18., okt. 29. hete csütört.

Téthlzentkut, máj. 16., után következö
és nov 1. után következő csüt.

Tihany (Zalarn.), úpr. 24. és júl. 24-ét
követő kedden.

Tlnye, jan. 5 .• marc, 5., jún 15. és okt.
2. hetén hétfőn. .

Tlszolcz (Theissholz), jan. 17., máj, 19.,
aug. 10., nov. 5.

Tlulna (Vasm.), febr 25., jún. s., szept.
9.

TIszaföldvár (Jásznagyknnszolnokm ),
márc. 24., jún. 8., ango ~9 , okt. ll.
mindig vasárnap és hétfön.

Tiszaföldvár (B:\csbodrogm.), mArc. 24.,
:náj. 20., aug. -22.

Tlsznfürod, jan. 4., ápr. 15., aug. 4.,
okt. 3. hete csütörtök é.~ péntek.

TlszakUrth, mái. 20., szept. 30. hetéuek
vasárnap és héttőn.

Tiszaick, máj. 15., júl. 10, ango 21.,
szept. 25., nov, 27. hetében csütör-
tökön.

TIszaluez, jan. 5., ápr, 15. júl. 10., nov. ".
Tlszanána, febr. 24, máj. 1., aug 4. és

okt. 15. vaeámap, esetleg! a megc l.
vasárnapoken.

Tiszaörs, máj. és dec. hö első hétfőjén.
Tiszasza!ók febr. 16., máj. 18.. aug' 20

és nov. 11. hetének vasárn. és hétíön.
Tlszn-Szt .• lmre, jan 2-3., nov. 18-19 .•

csak marha v.
Tiszatarjan (Borsodm.), ápr. 5 , júl. ~O..

szept. 10., nov. W. E napokat megcí
hétfőn állatv.

TIszaujlak, Yízkercszt, márc. Gergely,
ápr. Szt.~György, jún. Alnjos , aug.
Bolgv-Assz. és nov Erzsébet nap után
követő szerda éz csütörté.:

TItei, ápr. 6., aug. 22. és okt. 20. heté-
ben hétfő és kedden, ha e napok
egyike ünnepre esik, a kövctkezö
napon.

Toka], marc. 24., jún. 28., júl. 2~., szept.
22., okt. 27" dec. 22. hetében hétfőn ;
ünnep esetén a következö héttön.

Tclcsva, ápr ~., Jún. 22., szept, 9. ,..nov.
. 10.· ünnep eseten II megel. hétfon.
Tolra; máj. első hétfon, jún. 1;;., aug.

10., nov. s.
Topánfalva, ó naptár szerint Virágvasár-

nap előtti péntek; ó-naptár szerint
Pünkösd clóttí pénteken ; júl. n., aug.
28., nov. 5. E napokat meg el. 3 napon
át marh a v.

Topolya, ápr, 18., júl. 13 és okt. 4. nap-
ját megel. vasárnap és hétten.

Toponár, ápr. 25., Szt.vl+árcmság YDS~r-

nap utáni napon : aug. 25., nov. II
Tcpllcza. 1. Oláhtoplicza.
To:da (Torduaranyosm.), Hamvazószerda.

utáni szombat; ápr. t4-., jÚIJ. 24., szept ,
9., dec. 6. E nap megel. 3 napon át
marhav.

Torna, febr. 2., márc. 1"., máj. 1., szept.
1., okt, 26 , nov. 25. Ha e napok nem
csütörtökre «snek, megél. csütörtökön.

Torna!ja, marc. 14-15. máj ~1-22 ,
okt 14-15., dec. 2 - 3.

Torzsa (Bácsm.), jún. 1'., okt. 2.
Tornya, ápr. Vicenap elötti vasárnnp ;

Péter-Pál és nov. l~-ikét (Gergely)
követö vasárnap.

Toroczkó, máj. 16., okt. 10. E napokat
megel. 3 napon át marhav.

Torontál-Vásarhe,y('l'ol'ontálm. ,jún. ~O-át
megél. pénteken és szombaton orszá-
gos kirakóv. és állnev.

Tovarisova, febr. 2., nov. lG.
rdrcsvár, aug. 8., okt. ti.
Török-Becse, márc, 25., aug, 17. okt. 3

vasárnapon, esetleg a meg el. vasür-
napon.

Török-Kanlzsa, máj. 1, aurr. 1., nov 1.
l'örökkoppány, ápr. és okt. első hétfőjén.
Török-Szl.-Mlklós, jan. JO , ápr, 17., jún.

26, okt. 4.
Tövis (Alsó-Pehéim.), febr. 20., .u".

24-27., nov. 4--7. Kirakó vásárok előtt
1-1 nap állatv.

Tótkeszl (Tolnarn i, Szt,-György elötti
Nagyboldogassz és Márton napokat
magában í ogl. hét hctfö es keddeu.

Tót-Pelsőoz, márc. ll. é,; 1~. júl. 1<1-15.,
szept. 6-7., UOV. lii- 14.

Sót-Szentmárton (Zalarn.), jún. 1:J., nov.
ll.

Tótvárad, jau. 1~ , ó-naptár szerlnt Hus-
vét utáni csütörtök, 6-naptár szerint
Úrnap szept. 2ti.

Tót-Próna (Turöczm.). Gergely nap.
_ Rogate utáni hétfö, Jakab nap, i'ál

nap.
Trencsén, febr. Gyümölcsoltó Boldogasz-

szony j Husvét után OktavJán; PÜD-

kősd; júl. Sarló-Boldogasszony' au
Péter; szept. J{ ereszt felmagasztaláS·;..
okt. Lukács j nov. András napján,

Trsztena (Arvarn ), Dorottya nap:ia után;'
hétfőn, ápr. 24, Pünkösd utáni keu-
den, júl. 16. Nagyboldogasszony és<
Márton napja után héttőn.

Turkeve, ápr 1., jún. 20., dec. 6. hetéb,
vasárnap és héttőn. Ha e napok hét-
köznapra esnek, elötti vasárnap és.
hétíön,

Tura (Ű-Nyitram.), Vizkereszt , Judica,
Exaudí , Szt.vlváu, Nagyboldogasszony.;
Szt -Mihály, Sztv-Katalin ur íuí kedden.
A kíraköv. előtt mindig marhav.

Tur a (Pestrn.), apr. Iti., okt. 10·ét ,kö-
vető vasárnap é. hétlőn.

Turán (Turöczm.), jan, 5., Pünkösd hét-
főn, nov. 5

Turez, jún. 24., szept. 2. hetében hétfőn·
és kedden.

Turdossin (Arvam.), jan. 26.. máj. 1.~
szept. 14.. nov. 6.

Turnischa (Zalarn.), Husvét után 2-ik
héffő; Pünkösd elóttí csutört. ; Antal;
Nagyboldogasszony elott csütörtök ;
Kísasszony utáni nap és Fekete hét.
csütörtökjén es okt. 4·én.

Turócz-Szt.-hlárton, lásd bzt.-Márton.
TUrje, Belsö-, (Zalarn.), iebr, 24., ápr,

24., júl. 24 ; szcpt, 29.
Tüskevár, Iebr. 24, jún. 14., júl. 22.,.

szept. 8 mindig hétfón.
Ubres (Ungrn.), marc. 19 előtt, ápr. 24.

előtt jún. János nap elött és nov 1.
elötti seerdán

lldvar d (Komarornm.), jún. első hetében,
Őrangyal hetében héttöri és kedden;

Udvarhely, Székely, (Udvarlrelym.), bőjt.
közepe után való legközelebbi szer-
dán és csütörtökön. Urnap utáni hét-
főn és kedden okt. 4- 5. és végre dec,
21-22. napján mindenikét megel. 3-3.
napi marhavásárral. Ha akár a s írakö-;
akár a marhavásarok elso napja ün-
nepre esik, a kövctkezö napo kezdó-
dik a vásáro

Ugra (Kisküküllöm.), Quasimodo utár.í,
csütörtökön, szept. hl.

Uj-Arao ('1'emesm.), márc. 1., jún. i6.,
okt. is.

Ujbánya (Barsm.), jan Vizkereszt utáni
hétfőn, marc. 12" Aídozöcsütört. előtt,
szerdán, jún. 24, szept. 7., nov. 19_
A megeI. napokon marhav.

Ujagyház febr. 3., Krísztus meny bemene-
tele utáni napon és okt. Iti. utáni,
hétfőn.

Ujfalu, máj. n., aug. 29., okt. 15 ,dec 6.
Ujfalu (Torontá1m ), jún, 2~., aug. 15.
Uj-Galgócz (Borsodrn ), Husvét hétfőn.
UjkiJcS'8 (Pestm J, leb,'. 20., máj, 15.,

júl. 31., nov. 3.
Ujlak (Nyítram.), jan. 1-3 , marc. 19-21 •.

máj. 21-::l3., júl. 30., aug. 1., nov;
19 21., dec. 17-J 9

Ujlak (Bodzás-, Zcrnplénrn.), [an. 18.•
márc. 24.! júl. 14, okt. 17.

U]pest, febr, máj., júl. és okt. 15-ét kö-
vető vasárnap.

Ujpécs, ábr. 4., aug. 10., okt. 28. vasár-
napon •.

Uj-Szlvácz (Bácsm.), apr. 3., jún. 10.•
szept. 23. vasárnap vag)' hétfőn, eset ..
leg a megel. vasárnap és hétfőn.

Uj-Szöny, jan. 6. és szept. 1. hetében,
hétfőn.

_ UJvaros (Balmaz-), febr. 2., máj. 25.•.
aug. 14., nov. 19. hetében szerdán.

Ujvároska (Nyitram.), marc. Oculi, aug.
Szt -István, nov. Szt.-Lipót, napot kö-
vető keddi napokon.

U]-Vervász, márc 28., jún. 2. és szept,
12-ét megél. vasarn. és hétfőn.

Ujvldék, tuarc. 20., máj. l~., aug. 10.•.
okt. 2n.

Uima (Temesm.), máj. 26., aug. 18.
Und \Sopronrn.), márc. 20., máj. 11., jún~

HO., •• ept. 9. ,_ ."~



Ungvár, jan. "25., mare, 1!-ét Aldozócs.
Umap, júl. 25., szept. 8. és 29., ugy
nov. 29. megel. hétfőn és kedden or-
szágos kírakóv., továbbá Áldozócsüt ,
Urnap, júl. 25. után következő hétlőn.
kedden és szerdán juh- és gyn'1juv.

i1szod (Pestm.), szept. 1-ét megel. hét-
főn marhav.

1Jzdln (Ozora), máj: 10.• szept. 12.
Vzdl-Szt.-Péter, júl. 15., megel. 4 nap

marhav.
tlzon, marc. 18-.19., máj. 24-25., dec.

5-6.
Üllő, marc, 4. és aug. ro-ét megelőző

héttőn.
ilrmény (Nyitram.), jan. 3 - 4, marc

15-19., máj. 21-30., júl. 26-27.,
szept. 6-8., nov. 28-30.

Vaál (Fehérm.i, febr. iO., máj. 16., aug.
16., okt. 20.

Vácz, Husvét előttí , Sarló s-Boldogassx ,
Gál és Tamás nap elötti vasárnap és
hétfőn.

Vadász (Aradm), ápr. 7., jún. 2!. és okt
2-ik vasárnapján.

Vaákert íNógrádm.), jan. 2., ápr. 21-22.,
júl. 21-22., szept. 22-23.

Vadkert (Pestrn.), apr. Szt.-György heté-
ben vasárnap és hétfőn, nov. 1. meg-
el. vasárnap.

'Yág-Ujhely, 8eptauges, Reminisc, Quasi-
modo, Szt.-Háromság, Prokop, Márla
születése, Urszinc változása Mindszt.
és Tamás napok utáni héttőn. A kíra-
köv, elötti csütörtökön marhav.

'lIsJszló (Baranyarn ), márc. Gergely, júl.
Sarlós-Boldogasszony, okt. Ferenc és
dec. Luca nap hetében hétfőn.

Va:a (Szabolcsrn.), aug. 1 hétfőjén.
-Ifajdahála, márc 19., aug. 20.
'Vajdarátse, jan. 18-1,1., aug. 1-2.
'Vajda-Hunyad, é-naptár szerint Laetare

előtti szombaton és Áldozócsütörtök,
júl. 11., nov. 13.

'Vajda-Kamarás, marc. 19., júl. 24.
~al pú-Szanttvan, dec. 6.
'lJályemáre (Krassom.), o-naptár szerint

Husvét elötti csütörtökön és okt. 26.
i'iámos-Mik<lla (Hcntm.), jún. 22-ike és

szept. 2g-ike előt ti hétlőn állato, ked-
den kirakóv.

\Vámos-Péros, jan. Károly, máj. Zsigmond,
aug. Lajos nov. Katalin nap hetében
hetíön.

'Varannó, febr. 15-16., ápr. 25 - 26., júl.
2-3., aug. 21-22., dec. -5 -6., ünnep
esetén a követö napon.

!llarasd (Tolnam.), ápr, 24 ,jún. 25., Júl.
25., nov. 5.

<'l/aradia (Temesm.), ápr. 22., szept. 2.
\farna (Trencsénm.).. jan Jézus neve-

napja, Laetare vasárnap, "'Szt.·Három-
ság vasárnap, júl. Margit, szept. Mária
neven, első Advent vasárnap.

Varsány (Aradm.), okt. 2.
tVáralja (Krasznahorka), márc. 19., jún.

26 , szept. 26.; dec. 6.
1Iarlas, ápr. 1., szept. 1., dec. 1.
\.lfáral a, lásd Bodökö , Szepes, Szinyér,

Znió neve alatt.
IVárhely (Hunyadm.), 6-naptár szerint

Husvét után követő 2 szombaton,
okt. 20.

'Várl (Beregm.), jan. 28., ápr. 6-6., máj.
~4-25., jún. 21-22., aug, 30-31., okt.
18-19., dec. 20-21.

<'Várkony (Borsodsa.), apr. elsó és okt.
első héttön.

''1ármellék (Vasra.), Rogate hétfőn, AdT.
első hétfőjén.

Vároliod, febr. 13., szept. 17.
Vásárhely (Veszprém:), márc. 20-21.,

júl. 17.
-Viurhely (Son<1y6-, Veszprémm.), márc,

Benedek, júl. Margit 8zept., Lambert,
dec. karácsony hetében hétfőn.

'Vaskoh, íebr., ápr., jún., aug., okt. és
dec. hó első péntekjén.

"'alvár, jan 27., máre. 16., máj. 3., jún.

13., ango 10., szept. 29., nov. 10.
Vásárosnamény. Hushagyókedd utáni hét-

fön, jún. Medárd nap hét hétfőn,
szept. 8. Kísasszony) utáni hétfőn,
dec. Luca nap hetén héttőn.

Válárut (Pozsonym ), febr. 24., jún. 13,
aug. 2(). és okt. 15. héten kedden

ValSeoz, jan. 4., ápr. 5.,-jún. 28" szept.
24.

Vécs (Máros-), júl. 2.
Védeny (Mosonm ), máj. 1., nov. 2.
Vémend (Baranyam.), marc. 28, júl. 17.

és szept SC-im kízárólagos állatv.
Velencze (Fehérrn.), 27, aug. 7., nov. R.
Ve/kápola (Barsm.), febr. 3·-4 .. márc.

27-28., máj. 30-~I"jún. 12-1R., aug.
29-30., dec. 11-12.

Verhó (Nyítram.), Ujév, Sexages, Virág.
vasárnap, Cantate, Szt.-Vltusz, már c.
Magdolna, Kereszt felmagasztalás é8
MArton nap hete kedd napjain A ki-
rakóv. elötti hetében pénteken marha-
vásáro

Verbóoz (Nyitram.), jan. 21., ápr. 7.,
máj. 13., jún. 17., szept, 2., nov. 4.

Verebély, febr. 1., márc. 22., ápr. 26.•
jún. 28.) aug. 2.) szept. 270) nov. 22.
és dec. 20.

Vereczke (Alsö-), jan. Vizk-ereszt. márc.
Elek, apr. Szt.vGyörgy, jún. Péter és
Pál, aug. Mária és o kt. Paraszkeva
nap hetében szerda ,js csütörtökön,

Verespatak, márc. utáni és okt. 2-ik he-o
- tében péntek és szomuaton.

Vermes, máj. 8., okt. 11.
Verőcze, jan. 6., máj. 1.
Verpeiét (Hevesm.), jan. 18., ápr. 24.,

júl. 27. és okt 31. Ha hétfőre esnek,
előtte való hétfőn.

Veroeoz (Temesrn.), Gyertyaszentelő előtt,
Virágv. előtt, aug. 1. vasárnap, okt.
utolsó vasárnap, mindig péntektől hét-
fóig.

Veszprém, jan. 6., febr. 14., marc. 12.,
Gergely máj. 4., aug, 10.~ szept. 21.
és dec. 6_ hetében hétfőn és kedden.

. Vép (Vasm.), jan. 25., Fehér vasárnap
után hétfőn, Áldozócs. elötti szerdán,
Péter és Pál és István király elötti-
napon és nov. 5.

Vldovecz (Zalam ), ápr 25., okt. 18.
Világos (Aradrn.), bőjt közepe, jún. t-ét

követő vasárnap, aug. 2-ik hete és
Szt.-András nap hetében vasárnap, a
[üníusí vásárt kivéve az é-naptár
szerint.

Vlllány (Baranyam.), ápr. 4., okt. 31.
Vlnga (Temesm.), Áldozócs. előtt, Szt.>

István és Szt.-Mihály napja után pén-
tek, szombat és vasárnap.

Vlst, az 6-naptár szerint: Szt.-Pál, Szt.-
György, Szt.v.Iános és Demeter nap
hetében, hétfőn és kedden, ünnep
eseten következő hétfőn és kedden.

VIszló, ápr. 1., júl. 13., okt. 26.
Vlssó (Felsö-, Mármarosm.), máj. 11-12.,

aug. 10-11., nov. 9-10.
Vlttencz, jan. 20., márc. 19., máj. 6.,

jún. 24., aug. 24., okt. 16.
VIzakna, ápr. 1., aug. 6., dec. 20.
Volla, máj. 5., aug ;8.
VoJték, máj. 7., szept. 1.
Volóoz, (Beregrn.), ápr., jun., aug. é.

okt. h6 első szerda és csütörtök.
Vörösmart, febr. 14, ápr. 4., [űl. 6.,

okt. 26.
Vörösvár (Vasm.), Vizkereszt utáni hét-

főn, Keresztjáró hét, Péter és Pál,
Anna nap, Mindszent nap utáni h"étfőn.

Vörs (Somogym.), ápr. 3. és júl. 5. után
követő hétfőn.

Vrány, ápr. 13 , júl. 11., nov. 7.
Zábola, Hamvazószerda elött, Szt.-János,

Ferenc és Katalin ut. mindig pénteken. _
Zagyva-Rón, minden hó ő-ét követő ked-

den.
Zakaméne-Klln (Arvam), máj. 25. 6.

szept. 29. utáni második hetíön,
Zákány, jún. 2~. . -

Zala (Somogym.), ápr. 9., máj. __ , Mr.
19., okt. 4.

Zala-ApAthi, lásd Apáti. _
Zalabér, 8zt.-Gergely elötti, Nagr.boldo,-

asszony utáni, Advent másodtk vaajr..
nap utáni kedden.

Zala-Egerszeg, febr. '14., Vlrágvuárnap,
Szent-György utáni -hétfön, PIhlkO.Q
utáni kedden, júl, 22 ,szept. 9., okt.
28., nov. 30., dec. 28.

Zala-Lövő, ápr. 1., máj. 13., auc. 29.,
nov. 6.

Za/avár, febr. 24., júl. 26.
Zalatna, marc. 1-3., júl. 16-18., auc,

30-ill. és szept. 1-
Zaránd (Aradm.), o-naptár szerint Ham-

vazószerda utáni vasárnap, 6-naptár
szerint Boldogasszony napja 68_deo.
17. elötti vasárnapoken.

Zay-Ugrócz, bőjt s-ík vasárnap, Anna nap
és Szt.-Márton után hétfön.

Zárn (Hunyadm.), jan. 28., nagybőjt 4.
hetében szerdan, jún. 2., júl. 20., szept.
10. és 26., dec. 12-6n.

Zboró, febr. 25., jún. 25., okt. 28., dec. 28.
Zellz (Barsm.), febr. 2. hetéb., ápr. ~5-6t

megeI. héten. Urnap hetébent júl. ar.,
aug. Bt-én, szept. 8. és nov. lll. hetek-
ben, hétfőn és kedden.

Zemplén, febr. 24., jún. 2., nOT. BO.,
dec. 21.

Zenta (Bácsm.), marc, 26., Jún. 22., au,.
17. é. nov. 19-ét megel. vasárnap 6.
hétfön.

Zente/ke, márc. 30., szept. 14..
Zernest, máj. 31., nov. 20.
Zentealka, máj. 30., szept. 3-6-
Zlohyfalva (Torontálm.), ápr. 4., okt. 16-
Ziffer (Pozsonym.), jún. h., nov. 26.
Zilah, márc., [ún., szept. és dec. h6-

napok első szerda és csütörtökön.
Zlrcz, marc, 19., máj. 1., júl. 26., Izept.

2H., szept. 4.
Znló-Vára/ja, jan. 7., Husvét előtt!. szer-

dán, Pünkösd utáni kedden, Szent-
Mihály és Miklós nap.

Zólyom-Lipcse, jan. 6., Septuagesima,
Pünkösd utáni nap, júl. 25., okt. 4.

ZóIyom, január 12. marhavasár az utáni
következő napon kirakövásár, február
23-24. kírakóvásár, Nagycsütörtök
marhavásár, április 20-án marhavásár,
Urnap után következö két nap kírakö-,
július 26. marhavásár, szeptember 4.,
november 19. és december 21. napján
kirak6vásárok.

Zomba, ápr. is., júl. 26., hete szerda,
nov. 7.

Zombor (Kís-T'orontálm.), április 15.,
augusztus 10., október 18. Ha nem
vasárnapra esik, a vásár a megelőzI}
vasárnap tartatik.

Zombor (Bácsm.), Gyüm-Oltö-Bcld-Aass,
napja, o-naptár szerínt N.-Bold.-Assz.
nov. 25.

Zurány (Mosonm.), ápr. 20., jún. 29.,
okt. 9., dec. 4.

ZSámbék, febr. 4., jún. 24. és okt. 28-át
követő csütörtökön és pénteken és
apr. 24-ét magába foglaló hét· csürör-
tök és pénteken.

Zsarnóoza (Barsm.), jan. 20., Gyümölcs-
oltó-Boldogasszony, marc. 25., máj.
1., Szt.-Háromság vasárnap, jún. 26.,
okt 31. és dec. rs-íka utáni hétfőn
és kedden.

Zslbó, február 13-14 , május t-5., júl.
10-11., október 10 11., december
17-18. .

Zsomoiya, március 19., június 20., szep-
tember 8., november 11. mindig VII"
sárnap.

lso/na, február Dorottya, Husvét, Ur-
nap, Szt.-István, október Gál apát és
december Luca utáni követö hétfön.

Zlombor (M.-N. Kolozsm.), nov. 2Z.



r ~'Milliómeg millió ember
Lrneggyözö:lött róla, hogya

Dr---Vér- tes- -féle S~o'sbo-rs-z-esz(Fc r. c ll,C
• .';; = . pál III k a)

,~~~-,~, .=- ~~- •__~ használatb;;=a leghatásosibb, Mlegta_~--.
. . karékosabb, erőt és fiatalságot ad.

A hálalevelek ezrei bizonyitják, hogy fáradtságnál, léghuzam, meghűlés vagy ned-
vesség által keletkezett fájdalmaknál egyetlenegy bedörzsölés elegendő arra, hogy
a fájdalmak rögtön megszünjenek, a frisseség, egészség, munkaképesség ismét visz-

Védjegy szatérjen. De ügyelni kell a mellékelt paraszt,:,édjegyre ~s a n.~vr~.:" ur. Vért4~-
féle SÓsClorszesz. - Sem balzsam, sem flutd, sem mas bedorzsoloszer nem po-

tolhatja a Dr. Vértes-féle Sósborszeszt, mely kétszer oly kiadós, mint bármely utánzata és a legolcsóbb,
mert már néhány csöpp belőle elegendő. mostantól kezdve p rdig még erősebb minőségben lesz
készítve, ugy, hogy ezen tul használatban még ki ad hlimll é s tcllnr<Í 10n II J. Akit rheuma, csúz,
köszveny, oldalszurás, szaggatás, bénulás, nyilamlás gyötör, akinek a lába, ken, feje, melle, hasa, torka,
háta, dereka vagy gyomra fáj, ne mulassza el a Dr. Vértes-Iele Sósborsz.eszt megren delni, mely erő-
siti az ízmokat, m egacélosttja az idézeket és az e rész test rug éko nyság át emel i. A legsokoldalubb
pipere cikk, mint haj-, száj- és arcv,z,o rnlnt izzadá{'elleni- és ferLőtle:ütőszer kitünő szelgálatot tesz.
Nélkülözhetetlen háziszer tehát fiatalnak é s öregnek, szellemileg és t astileg msg erűltetettnek, sz.en-

, vedőnek é s egészségesnek.

4 p7'óln., 2 eJ1BI!l'lio, vaJ1 I diJp1aihaJ 12 K Irankó.
8 " 4 " ,,·2 " 19 ft' "

VERTES LAJOS Sasgyógyszerfárából, LUGOS 132. szám.

fl•••TU -J
eseteiben leg'elönyösebb an alkalmazható a Várlas 9VbSV5l:Sréu-féie

VASMÉSZSZÖRP
Hatása. tüdöhurutnál, tűdövésznél, köhögésnél é3 mellfájdalmaknál.
vérköpés!lél. sápkórnál, vérszegény.égnél sannak következményeinél,
angolkórmil, valamint üdűlé"nél, mínt erősítö, a légzőszervekbe jótékony
hatásu, ízzadtságot csökkentő, mutatkozlk. Görvélyes (angol kóros) gyerme-
keknél, olyanoknál, akik a növésben visszamaradtak, akik gyenge testüek,
betegesek, a kóros tünetek gyorsan eltünnek és tartós jólét következik be,
a gyermekek erősek és vidámak lesznek és rózsás, telt arcot kapnak. Ser-
dülő lányoknál. a krítíkus kerban lévő asszonyoknál, szabálytalan havi tisz-
tulásnál kíváló sikerek érettek el.

Katonák, kik kímerülve és megtámadva tértek vissza a harctérről,
előszeretettel s gyöngített szervezetük erősbítésére és helyreállitására nagy
haszonnal veszik Vértes gyógyszerész vasmész-szörpjét.

1 palack Vértes-félfl Vasmészszörp "postán bérmentesen }<üldve,
8 korona 50 f , Teljes kurára rendes en szükségeIt 4 üveg ára 21 korona
bérmentve. Valódi mínőségben egyedül kapható:

VÉRTES LAJOS Sasqvóqvszertáráből, LUGOS 132.



és eröteljes szakáll
leg-gyorsabban és

legbiztosabban a Dr.
Heuffel-féle hajnö-

vesztö pomádéval
nyerhető. Még 16
éves ifjak is gyö-
nyörü bajusz és dus

szakállra tehetnek
szert. Egy adag

8 korona 20 filIer
franko.

~~ll~é~e~:~~:IÖI.·::r~~:v~:~~::;I
féle CuO-labdacsok használata ál-I
ta 1, mely egyszerü és ártalmatlan.
Miről ismerjük

meg a szalag-giliszta jelenlétét?
Arról, hogy a betegnek különböző bajai támad-
nak, u. m.: bél- és gyoUlorgörcsök, hányás, nyo·
más a testben, valamint oly érzés, mintha egy
gomolyag felszállana a torokig, szelek és az alsó
test összeszorulása, szélütés, ájulás, vérszegény-
ség, étvágytalanság, felváltva mohó étvágyg-yal,
bágyadtsúg és kedvtelenség a munkához, tulságos
nyálképződés, savanyu 'felböfögés, szuró fájdal-
mak amellben, buskomorság, stb.; mint külső
tünetek még felemlitendők: szemek körül kék
karika, a szarubőrnek különös fehérsége, halvány
arc. bevont nyelv, elsoványodás, duzzadt test, stb.
Megrendelésnél a kor felemlitése kéretik. Egy

doboz CuO-labdacs 10 K 30 fill. frankó.

Gyomor bajokat u. m. ftvágytalanságot, rossz 1
emésztést, felbiifögést, hányásingert,

gyomorégést es görcsöt, valamint minden fajta
gyöngélkedést gyorsan és biztosan megszüntet a Vértes-
féle gyomor-esszencia. 1 nagy üveg 11 kor. franko.

Hajtó

No··ve·ny labdacsok, Vértes-félék, székrpkedés és
eldugulás ellen a legbiztosabb hashajtó-

szer, mely vértlsztltő kurára is igen alkalmas és
ezért különösen nöknek rendellenességeik megszünte-
tésére felette fontos. Egy nagy doboz 6'80 K frankó.

4 doboz - 24 K helyett - csak 20 K franko.

Okos gazda a ki áll~tt.ar:ásának jöve-
, delmezoseget hatalmasan

fokozni kivánja, használja ~ legjobnak elismert
.,Gazda Oröme" név alatt tör-
vényileg védett diaet. állat-
hizlaló tej-éstápport Nagyban
fokoz za az állatok étvágyát,
súlyszaporodását, gyors hizá-

sát, a tej feltünően javul és szaporodik tőle. E
tápporköltsége százszorosan visszatérül. 1 csomag

- 4 K 50 f. 4 csomag 23 K franko.

Hogvan lettem szépl
elbeszélését I
itt látható.

"Én csunya voltam!" Igy kezdte
egy fiatal hölgy, a kinek arcképe
"Miután sok szépitőszerrel hiába
próbálkoztam és már közel álltam
a kétségbeeséshez, egy barátnőm
tanácsára 4 doboz "Helin"-t rendel-
tem magamnak, melyet aztán utasitás
szerint használtam. Már néhány nap-
mulva kellemesen meglepve észre-
vettem hogy az arcomat eléktelenítő
tisztátalanságok halványultak, rit-
kultak, néhány hét után pedig teljesen
eltüntek, ugy, hogy arcom szép
sima lett, tiszta és üde, arcszinem
rózsás és habos, kezeim arisztokra-
tikus fehérséget és finomságót nyer-
tek, ugy hogy ismerőseim, kik hosszu
ideje nem láttak, alig ismertek rám.
A mint ed~.ig ~~utol..só_. ~~ltam ,~o~elen __ ~._1 ~oboz

lettem a kényeztetett kedvencöle és rövid idő
mulva azt mondták, hogy én vagyok hét vármegyé-

nek a legszebb leánya.
És igy el is nyertem választottam

szerelmét, ki oltárhoz is vezetett.
Társnőimnek, kik még nem kisé-

relték meg- e csodás szert a legme-
legebben ajánlbatom, hogy ha valamí
tisztátlanság csufitja el arcukat,
ha gyönyörü üde szint akarnak kapni
s azt megőrizni, hozassanak néhány
doboz "Helin-t'ó a főraktárból: Vértes
és Tsa, LU\jos 132. sz.

Kezelésre rendesen szükséges 3
doboz "Helin" vagy 2 doboz "extra
Helin" használati utasítással, csoma-
golással, bérmentesitve 24.- korona

Helinpuder 4 korona -50 f.

Köhöge' s rekedtség. mell és terekfájdalmak
, nátha, szamárhurut és a légzöszervek

hurutjainál nélkülözhetetlen mint kitünő nyálkaoldó,
köhögéscsillapitó, egszersmind gyomorerősitő és ét-
vágygeriesztő házi szer a bánáti növény tea. 1 doboz
4 k or, SO fill., 3 doboz K 9:30 franko. Gyermekek

is sz ívesen veszik.

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

·:.:f~_;.::= -~-::;;;..

Ézen oldalon hhdetdt cikkek egye-ctüt kaphalók: ._~-
V'értes Laios Sas-gw6gwtáráb61, .Lugos 132.,---------------------------------------------------------------"



IPa'nll'lbale'rntl lo'\ostu", gyorsan és biztosan távozik a testhöl a "Sz. Mária" gyógysz. galandféreg elleni eaerétdt. Használata a meg-n ti~ szekett életmódon semmiféle változtatást nem kíván és teljesen ártalmatlan, még ha a galandféreg nem is volna
-------- jelen. )jegrendelésnél a kor fölemlitése kéretik. 1 doboz pántlikagiliszta elleni labdacs 10 K 80 fil. franko .

.""kÖ~~!!~~,!!!~'~~jO"kj~~:~l:l:~~t~~~r~-~~~~::~:~~ó,
heptíkások, asztmatikusok, gyengék el ne mulasszáklvan elismerve, mint a legjobb háziszer étvágygerjesz-
a . Sz. Mária" gyógyszertárból a hires vasmészszörpöt1tésre, emésztési zavarok elháritására és az egész szer-
használni. Ezen ki IIró bál t -házis zer ha tás a nyálkao ldó,l vezet erősítésére. Ha tehát étvágytalanság ban szenved,
izzadtságcsökkentő, köhögósceillapitó, a légzőszervek-!felböfögéS, felfuvódás, hányinger, gyomornyomás, gyo-
re jótékony hatás ll, emésztósteldsegitö, e-rősitő, vér- morgörcsök, szédülés, gyomorégés, rosszullét, rossz-
és csontkápzd és f'zért nemcsak felnőtteknél, hanem szájszag, altesti bántalmak, emésztési zavarok,vagy más
gyermekeknél is a legjobb hatással van. AlkalmazzáklgYQmorbántalmak, továbbá köhögés, rekedtség, nyál-
még: Szamárköhögés, rhachitis (angolkór), soványság, kásodás, kimerültség, fej, láb, kéz, nyak és más fájás
női bajok, valamint mindennernü gyengeség és kime-Ibántják .. akkor vegye a lugosi "Sz. Mária" gyógy-
rültség felléptekor. 1 üveg 8.50 K frankó. 4 üvPg IRzertár híres erősitő és fájdalomcsillapító Mária
egy kurára rendesen szükséges 21.- K franko, Sósborszeszét, amely rövid idő alatt a legkülönbözőbb
-------------------~. ---bajoktól megszabaditja. 4 kis, 2 középnagy, vagy 1,Sza' zsznrszé p-kré m ~MA.RA~T néven Is nagy üveg 1:1::- K bérmentve-o - 8 kis, 4 középnagy

_ - Ismert (torv. védve) Ivagy 2 nagy uveg 20 korona bérmentve.

valamint szappan es puder Csak a N(h énylabdacsok,
az egyedül teljesen ártalmatlan szerek szeplök, melyek a lugosi "Sz. Mária" gyógy
májfoltok,redők, bőrkiütések. bőratkák (mitesser) szertárból valók, hatnak kitünően ke-
ésa bőrnek egyéb tísztátlanságai ellen. A "Száz- mény vaay rendetlen székletétnél és
szorszép"-krém, szappan és puder használata- széksaorulásnál, Elősegítik li székleté-
megpuhítja és megftriomitja a bőrt, simává, va-" tet, meggyorsítják az emésztést. vér-
kitó fehérré, bársony puhává , ruganyossá,frissé és tisztitólag hatnak, a "Máría-f:ósbor-
egészségessé teszi. A fejbőr tísztitásánál a"Száz- szesz"-szel együtt használva, tehát a
szorszép" szappan lellilmulhatatlan, simulékony- legelterjedtebb bajokat elháritó szemek
nyá és finommá teszi a hajat. SZázszorszép-krém, van elismerve, vértisztitó kurákra ki-
szappan és_puder kíegészítik egymást hatásukban. válóan alkalmasak és ezért asszonyok
mely már rövid idő mulva íeltünö . A Százszor- szi vesen veszik rendszeresen. 1 skatu-
szép-puder fehér, krém- és rózsasziuben kapható Iya "Növénylabdacs" mint mellékcso-
1 tégely Százszorszép-krén: 5.80 kor., 1 doboz magolás 1 korona; külön küldve 10VaiÓdlo&;;,i-_, ..a védjegygyel, k l 1 IT 8U fill bé t ESzászorszép-puder a.so korona. 1 darab Százszor- satu ya 1,- 1. errneu ve. gy
szép-szappan 4.50 korona. 30 Koronátói bérmentve, óriás doboz 6 kor. 80 t frankó,

Megküldi a "Sz. Mária" - gyógyszertár, Lugos, Templom-tér 136.

[!]OO~~@[!]~~[!]~[!]~~~[!][!][!]~~[!][!]OO~[!][!][!][!][!][!][!][!][!][!]
[!] S .. T k ---k fil t"lO [!]
[!] opronl a are penz ar 00
~ Alapíttatott 1842, Sopron, Széc~enyHér 19. Telefon 23-476. ~

~ Felek részére nyitva délelott 9-Ill-ig, -délután .j-5-ig. [!)
I!J Fiók: R U SZT Eetétek takarékkönyvecskékre és folyószámlára [!]
I!J :-: Ferenc József-tér, :-: Jelzálogkölcsönök [!]
I'jl Érdekk9zösségben: a Sop- I'jl
~ roni Altalános Takarek- Előleg értékpapirokra ~[!] rékpénztárral Sopron, a [!]
I'jl Soproni Korona Takarák V ál tó leszán:::litol.ás r.;J
~ és Onsegélyzö Szövetkezet L.!.J
[!] Sopron, a Sopronmegyei Tőzsdei :r:n.egbizások [!]la i Elsö Takarékpénztár Kapu- I'jl
~ vár, Csorna es Fertöszent- S - k k·- lf·'ld - - - k ~[!] miklós, a t:lépcevideki Ta- Orsjegye, u. O 1 penznen:;e [!]
•• 1 klrékpénztár Csepreg és tjT.
~ Felsbpulya, alakompaki I Oz ÖSSZUS bankOgyluf8kbun IEu~lönyösBbb kiszolgálás. ~[!] Takar-ek- és Segélyszö- [!]
[!] ::vetkezettel Lakompak. :: = Magánpönzfárak bBPbuadása. = . [!]
OOI!JI!J[!]OO[!][!][!][!][!]I!J~~[!][!]OOOOOO[!]~OO[!][!][!]~~[!][!]OO[!]OOOOOO



I A házlszerek királya. az egyediH valódi I .Hasznos háziszer "még az egyedül valódi I
sA.~I.:)~Ft. -JB~I.....zS~1\IJ:

Pi 4 -

Amennyire nélkülözhetetlen a básiasszonynak ájulásnál, fáradtság- és kimerültség-
a só és a többi fűszer, annyira seükséges -az nél, köhögésnél, szédülésnél, fülzugás-
egész család egészségéhes a Sándor-Balzsam
Nem mulik el nap. hogy egy családban kisebb- nál, vesebajnál, sárgaságnál, sápkór-
nagyobb gyengélkedés, baleset ne történne ésf nál, vérszegénységnél, aranyeres bán-
ilyenkor nem lehet mindig orvost előkerÍteni, talmaknál, székrekedésnél és szorulás-
különösen vidéken. Hézagpótló szerepet tölt '1
'be tehát egy oly háziszer, amely azonnal kéz- - na .
nél van. Millió család állandóan tartja házánál a Jobb mlnden. sósborszesznél és Fluidnál !

Etillltá.!lftOD DIfIL-JtdtRMOT 1 üveg ára 2 kor. 50 fillér.
"Mny ","gM u...r;~ postán legkevesebb 6 üveget· küld

mert az a legjobb eredménnyel alkalmazható 15 koronáért a
It minden üveghez hozzácsomagolt használati

utasítás szerhrt : "HUN NI A"
Rosszullét, fejfájás, fogfájás, emésztési, ren- ;
dellenességek, ájulás, láz, meghülés, hideglelés, GYÓGYSZERTAR
gyomorfájás, kólika, giliszta, köszvény, ezúz,

szem fájás, női b!i.;;,!~b~.-.;;;n.;;;ál.;..'.;.'__ ..:._B_._U_D_A_P_E_S_T_,_V_II_,,_E_r_z_s_é_b_et_-_k_őr_u_t_5__6_. ..,:'

Az összes HÁZISZEREK és GYOGY-SZEREK,amelyek csak léteznek, meg rendelhetők nálunk és postán
.~._~apon~~~üldjük __Il:_ vili4r minden _lÍljékáb~ pénz előzetes b eküldése után vagy utánvétt- l.

50.- kerunés rendelést ingyen csomal!olással, bérmentve kildUnk.,

-------------------------------------~Bőrkiütéseketr ótvart, száraz és nedvező
sömörkiütéseket,

sebeket, börviszketegséget, kéz.Jáb- és hónalj-
Izzadást, aranyeret stb. feltétlen biztosan

megszüntet már rövid használat után a

Balla-féle

SOMOR~KENÖCS.
Megszüntet hosszabb használat után vörős

orrt, orrsebeket belül és kívül,
Elmulasztja a fagyás okozta mindennemű

sebeket és viszketegséc et,
Legjobb, legolcsóbb gyógyszere

- minden börbajnak!
Teljesen ártalmatlan, páratlan háziszer !

Számtalan kös·zönö és elismerö levél
a vílágsrninden részéröí t

Egy nagy. tégely valódi SÖMÖR-KENŐCS ára
használati utasitással, ingyen csomagolással
és szállítással 7 kor. 50 f. ·4 tégely ingyen

csomagolással bérmentve 30 knrona.
A hatás elömozdítására ajánlatos hozzá a
Sömörkenöcs gyógyszappant használni. Egy

tégely ára 3 ker: 50 f. a
"H U NNI Á", g-yógyszertárban~";;-

Budapest, Erzsébet-kdrut 56, Centrale. 6.
________ -----------------------.-~-- 'r_-

Mit idÉZ Blő ft ~DSSZEmÉsztÉs?
Mindenkj tudja, hogya renyhe-emésztés erős
főfájást és gyornorbajt, székrekedést, gyomor-
görcsöt, hideglelést, ájulást idegbántal-
makat, csúzt, kólikát és sápkórt, gilísztát,
gal and férget és aranyeret, tisztulási rend-
ellenességeket, különíéle hurutokat és egyéb
bajokat idéz elö, melyek azonnal elmúlnak,
mihelyt a rossz emésztés javul és a gyomor
működése rendes. Ezt legjobban és legbizto-

.sabban a jóízű és orvosilag is ajánlott

Balla-féle

Kristály"oyomorso
kítünő, diatikus háziszer használata által
érjük el, mert nemcsak segíti az emésztést és
étvágyat csinál, hanem pótolja a gyomorned-
veket és erősiti a gyomor- és bél-izmo kat.
Elmulasztja a fejfájás és az ezzel kapcsolatos

bajokat.

Egy pár hétre való adag bérmentes küldéssei
6 kor, 50 fillér.

'''~.-••
~ .~ ~ I~" g y ó g"y sze r t á r

Budapest, VII. Erzsébet-körut 56. Centrale '6•
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Aki a 20.- koronát nem akarja előre beküldeni, a~ megrendelheti utánvétellel

I TRENCSÉNTEPLICI KÉNES ISZAPOT.
'. Min?en megrendelés. eg.ész Ausztria-Magyarországba' azonnal eszközöltetik,

CImet kérjük pontosan meglrm.,

~""""""""""""I""''''''""",,

IS a

t,
r a folytonos kísérletezéssel, holott be van bizonyítva orvosi tudománvos alapon, hogy

" ma már a '

,REUMAT, KOSZVÉNYT, CSUZT ÉS ISIÁST,
csak a valódi és világhirü

TREB[SÉnTEPLICI HÉnES ISZAP
képes tökéletesen és radikálisari kigyógyítani. A «Trencsénteplici kénes iszap> a.
legkínosabb fájdalmakat abban a percben szünteti meg~ amely pillanatban .a beteg
használja azt. . '

Teljes nyomorékok, akik lábukat, kezüket nem tudták már haslnálni, és akik
csak bot vagy mankó segítségével tudtak mozogni, a «Trencséntepliei kénes iszap»
használata által teljesen egészségesek lettek. Sokan vannak, akik a legkisebb idő-
változást is megérzik és ebből kifolyólag a legkülönbözőbb és a legkinzóbb fáj dal-
makról panaszkodnak; a hátfájás, szaggatás, a derékfájas, az arcfájdalmak, a
hekszensusz, valamint a meghülésből eredő összes fájdalmak a c:Trencsénteplici kénes
iszap» segítségével kezelhetők és teljes gyógyulást eredményez.

Katonák, akik lövéstől, vágás tóI vagy szurástól eredő állandó vagy ~gyakran
kiujuló különböző fájdalmakat állnak ki, rögtön vegyék segítségül ahirneves <Tren,
csén teplici kénes iszapot». '

A «Trencsénteplici kénes iszap» több mint 500 év óta van használatban és a régi
időkben csak az öreg javasasszonyok tudták betegüknél értékelni kiválóan jóságos hatását;
ma már azonban az orvosi tudomány is 'rendszeresen ajánljaés ez által úgy az összes
intelligencia, mint a vidéki köznép által állandóan, használatban .van és nagy nép-
szerüségnek és még nagyobb kelendőségnek örvend. Epen ezért manapság minden jobb
házban állandóan lehet látni' készenlétben egy ládika valódi «Trencsénteplici kénes
iszapot». Ma már nem kell Trencsénteplicbe utazni annak, aki reumatikus, köszvényes,

'csuzos, isiás-os fájdalmaitól meg akar szabadulni, hanem egyszeriíen beküld 20.-
koronát a következő cimre: '

Török'J ózsef, gyó[yszerész, Budapest, Király-utca 12.
, a következő .módonr

Tekintetes Tör ö k J ó z e f gyógyszerész urnak,' Bud a p ~ s t, Király utca 12.
Kérek egy póstacsomag valódi Trencsénteplici kénes iszapot cimemre

postafordulattal szállitani.
Nem kell többet írni 'hozzá egy betüt se, mert ott már tudják, hogy aki 20.-

. koronát küld, annak azonnal szállítani muszáj egy nagy postaládika valódi

TRENCSÉNTEPLICI KÉNES'ISZAPOT.

de a'
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UjdonsóglBéke-Harmónika Ujdonsóg! ~
Mesés orgonahangu hérom hangváltóval, sar.kvéd6kkel, a

erös, 'Széles vAlIIszalaggal. '1
..- Csak 100 korona. ~,

BB
"HA NGSZE R-KIRALY"

Országszerte elismert elsörendü magyar hangszer- ás beszé!őgápek áruháza I
Budapest, VIli.; József-hörut -15.

Fényképes hilngsz8rárj8gyzÉket 50 filléres lellÉlbélyeg .ellenÉben il cÉg bérmEntve küld.
EI öle 9 k ü Ide n d ö. C
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"LU TH E R-NAP T Á R'~
rendkívül nehé< könyvnyomtatási viszonyok között jelenik meg,
II küvetkező évfolyam megjelenése elé pedig tenntartási ala II
hiányában egyre nagyobb és Jlagy<!bb akadályok gördülnek.

E válságos időben evangélikus közönségünk eme híí
barálját, a .Luther-naptár v-t egyedül csak a hivek lelkes
felkarolása, a terjesztők buzgólkodása tarthatja fenn.

Azért most már csakugyan' ne legyen egyet-
len egy magyarul tudó evanqéllkus család se,
ahol a "Luther-Naptár" nem volna a házban I
Az ú tvételnél azonnal fizeten-i ő papiros Íl~'állak, a nyomdai
munknbúreknek, a klisék elkészittetésének, a szükséges anyagok-
nak rettenetes arányokban növekvő megdrágul ása, a jö'Vő évi
Naptárunk megjelenésének lehető biztosítása abba a kényszer hely-
zetbe hozott bennünket, hogy az 1919-ik évi "Luther-Naptár"
árát 3 koronában állapítsuk meg, ami azonban a mostani pém:-
bf;ség mellett épenséggel nem szolgúlhat a nagyaráuyu terjesztés
akadályául. - Az 1919-ik évi "Lutber-='faptár" á ra t ehút a következó:
1-20 példány franko külc1éssel darabonként . . . . . 3 kor.
20 példányou felül történő elárusítás esetén frank6 küldéssel 3 kor,
ál' mellett 10"/0 engedmény jár. - Nagyarúnyu elárusitásnál indokolt
esetben kivét elesen akiadóhivatallal külön megegyezés is köthető.
Kedvező eredmény esetén Naptárunkkal az egyházi jótékony-
ságot még továbbra is állandóan kivánjuk szolgúlni. Eddig a
"Luther-~apt'lr" jövedelméből összesen 21ü8 K-t adhattunk
[ő tékony célra. 1918. évi adományaluk a következők voltak:
a Protestáns árvaháznak 21O kor , az Evang. egyetemes
lelkészegyletnek 200 kor., a soproni evang. liceuml lljuságj
a Diákszövetségnek 200 kor. C

Ami tőlünk telik, mindent megteszünk, hogy egy jő, tisztán
evangélikus szellemű naptárt adjunkhíveink kezébe s ezen kívül
még' jótékony célt is saolgúljunk ; a 'mi kérésünk es ak az, hogy
a "Luther-Naptár" terjesztése érdekében mindenki tegye
meg a töle telhetőt, abban a tudatban. ho gy ez által ki-ki
egyháza és hazája iránt egyenesen' kötelességet teljesit.

I

,

Minden megrendelés, pénzküldemény és meg-
keresés a "Lut her - Nap t ár" szerkesztősé-
géhez Sopronba (Pap rét 2. szám.) intézendö.
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ELHUNYT HŐSEINK EMLÉKENEK. ~
(EMLÉKMŰ A ECPRCNBÁNFt.LVAI KATCt->AI TEMETÖ BEJÁP,LI'ÁNÁL.)
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