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6t

12 f.

Súlyhatár 2000 gr.
Eg darab k4nyv
3000 gr.
Terjedelme 45X45,
tekercs 75Xl0 cm.

azon felül
50 gr.-klnt

50 km

talommal
súlyig kg
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T' •••.• t bell8lc1re:
Közön.égel távirat Iz6dfj to fülér
elijminimum
Távirat-levét
•
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Helyi távirat
•
06"
•
Hlrlaptávlrat
•
02.
•
KIINIld. Sz6dfj: Ausztriába 12 f (hirIap 6 1), Csehs
klába, Itománlába és Jugo.zlávla 18 f (hiriap 9 f), Le
országba 20 f (hirlap 101), Németországba ~ f (hirla
Értéknyllvánltás nélknt feladott
t.rj.d.lmes csomagok súlydlja
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1. BérmentetlenUl feladott csomag után beszedendő Pót-I
díj csomagonkint 12 f.
2. Ertéknyllvánltással ellátott csomagok után a belföldi
forgalomban a biztosltásl dlj: 100 P értékig 20 f, 400 P
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Egyéb külföldre
-SO gr.-klnt

20 f,

20 f,
20
Sú1yhatár2000gr
Oroazorszllgba
csak nyitva.
B,'N/lIn: 20 P·lg 20 f, 100 P-Ig
60 f, 500 P-Ig 1'38 P. 1000 P-Ig 1 P 80 f, 1200 P.lg 2"20P.
K.lNI14,..: 40 P-Ig 50 f, 100 P.lg 80 f, minden további
100 P.lg 50 f. Belfllldre r6z4aazlnti, klllfllldre sárgaszInti
Ilrlap haszndland6. Belfllldre feladható legmagasabb 4sazeg
1200 P. I<ftlf4ldre kftlön engedély nélkftl 1200P értékben,
ezen fellll kfll4n engedéUyel. I<ftlföldre az utalvány kftlf41dl értékben tilltend4 kl, a beflzetés azonban peng6irtékben tilrténlk.
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értékig 40 f, ezen felUI minden megkezdett 400 P utál
3. Súlyhatár 20 kg. Kiállltásra szánt csomagok
határa kivételes engedéllyel 50 kg ls lehet.

Érvényes 1932, április 10.-étól.)

Számlallld8t. 200 P-ig 2 fillér, 200-500 P·ig 5 fillér,
500-t41 1000 P-gl 10 f, 1000-2000 P-Ig 20 f, 2000-5000 Pvig.
50 f, 5000-től 7500 P-Ig 75 f, 7500-10.000 P-Ig I P, 10.000
P-nél több 2 P.
Nya,tdlt 1. dtvlt.lt.ltsmllrNny." után a II. fok. helyett
0'60/0 Illeték Jár. A 2 pengöt meg nem haladó összegről
kiállItott nyugták és átvételellsmervények Illetékmentesek.
Blrl.fI 1. IIfUlzon6bl.ti uen6dl •• " után az Illetékdljjegyzék 20. tételében megszabott II. fokozat helyett
0'60'0 Illeték, jár.
Ebeul,."
után az llIetékdljjegyzékek 27 tételében
meghatározott Ill. fok.• Illetve 11.fok. Illeték helyett 2.4°'0,
Illetve 1'2 % illeték fizetendő.
É'.'mnl"szen6cU ••1ta~llIetékdljjegyzék29. tételében
megszabott 11.fok helyett 1'2 'o illeték alá esnek. Ha olyan
élelmezését, vagy eltartását vállalják el e1lenszolgáltatás
fejében, akit a törvény szerint eltartanlllern köteles, 2·4 °'0
illetéket ke1l lerónI.
.
HdztUlÚgiszen6dls." az l11etékdl)Jegyzék 43. tételében
meghatározott II. fok. helyett 1'80'0 Illeték alá esnek.
K61cs6nszen6dI••" kötvények és adóslevelek az iIletékdljjegyzék 64. tételében meghatározott ll. vagy Ill. fok.
helyett 0-60'0 lIeték alá esnek. Ugyan csak O'f1J'o iUetéket
ke1l leróni az eddigi ll. fok. helyett a tartozá.d,...,,,,,....
r61 klállltott okiratok után ls
SzoI,dlati(manhtHfllalbi) unz6cUH" után az lIletékdljjegyzék 87. tételében meghatározott 11. va21 Ill. fok.
helyett az 1I11eték3'60'0.

TIJrlhi en,ed/lye" Illetéke az iIIetékdljje21zék 92.
lében megszabott u, fok. helyett 0-6 o/JI.
UtaltHfnyo"után az lIIetékdljjegyzék 93. tételében
határozott ll. fok. helyett 0'&'/0 Illeték rovandó le.
Fortalmiad61t6t.l•• 'odbl.,."Wl
eredő okirate
a százalékos okirat! \I1eték kulcsának az ált. forgalnl
kulcsával meg ke1l egyeznI.
I
Inl6 add..,lI.lt ls dnúz6lUltfBi ~6dls.1t.
Ide~
az épltkezésl szerrződéseket ls, a korábbí lU. fok. hJ
3·60,~ Illetékkel ke1l lerónI.
.
A1.aI •••
Mmden olyan külön fel
emlitett okirat (szerződés), amely a k?r~bbl szab~
szerint fokozatos iIIeta: alá esett, az eddigi 1. ~ok. he
0-3%, a lJ. fok. helyett 1°'0, a Ill. fok. helyett 20'0111.alá
1932. VI. óta 20°'° pótlékkal emelkedett.
A rendelet értelmében fizetendő százalékos Illeték
ját husszal maradvány nélkül osztható összegre kell kll
kitenI, oly módon, hogy 10 pengőnél kisebb maradv
összeg figyelmen kivIII marad, a 10 pengő vagy e
nagyobb maradványösszeg pedig teljes 20 pengőnek
tetik. A 20 pengőt meg nem haladó értékalapot kett
maradvány nélklil osztható számra ke1l kikereklteni,
képpen, hogy 1 pengőnél kisebb összeg nem sZl
1 peng4nél nagyobb maradványösszeg pedig 2 pengi
számIt. Ha az értékalap 2 pengőnél nem nagyobb, akk(
l11etéköszszeget kell kettővel maradék nélkftl oszt
sz1imra klkerekltenl, úgy, hogy 1 flllérnél kisebb ős
nem sdmft, 1 flUér vagy ennél nagyobb maradi
2 fillérre egészltend6 kl.
)
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Naptári és egyéb tudnivalók
az 1935. közöns.éges évre.
Kortani ismertető
Aranyszám
Epakta, vagy bold
Napkör
~óm8i adószám
Vasárnapi
betű

jellegek.

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

17 (6 modorú)
7

17 (új modorú)
kulcsa
25
12,12
' 3
F

3
G

A hold fényváltozásának
jegyei.
® Holdtölte
([ Utolsó negyed

e) Ujhold
I
Első negyed

Változó ünnepek.
Hetvened
vasárnap
- Nagypéntek
- - ~ Husvét vasárnap
- - A1dozócsUtörtök
- - PUnkösdvasárnap
~ Szentbáromság·vasárnap
Advent első vasárnapja -

- - - ,- - -- - -

-

-

-

-

február
április
április
május
június
június
december

17
19
21
30
9
20'
1

A négy kántorszerda.
Március

13.

Június

12.

Szeptember

Farsang

18.

December

18.

Az állatkör [zodiakus) jegyei.
rák
mérleg ~
bak
~ bika ~ oroszlán ~ skorpió ~ vízöntő
írn ikrek ti szűz
!tr nyilas '# halak
Az úgynevezett
uralkodó
bolygó ez
évben: Merkur ~

vi

fR' kos ~

tartama,

Nap és holdfogyatkozások
1935-ben.
Ez évben lesz 5 napfogyatkozás és 2 holdfogyatkozás.
Csillagászati évszakok.
1. Részleges napfogyatkozás jan 5.-én. KezTavasz kezdete:
Március 21-én 14 óra 18 perc. tavaszi
dődik 6 ~. 32 p-kor, végződik 6 Ó. 39 p-kor.
napéjegyenlőség.
Nyár kezdete:
Június
22-én 9 óra Csak a Déli Jegestengeren látni.
38 p. Legbosszabb
ez időtájt a nappal:
nyári napfordulás.
_
Ősz kezdete:
Szeptember
24·én 18 óra 46 perc, őszi
2. Teljes holdfogyatkozás jan. 19-én. Kezdete
napéjegYenlőség.
- Tél kezdete:
December
22-én 19 óra
13 Ó. 39 p., vége 19 ó.,55 p-kor. A kezdetét
37 perc, leghosszabb
az éj; téli napfordulás.
csak Kelet-Europában, Azsiában, Ausztráliában
A nap és rendszerének
csoportja.
és Amerikában lehet látni. A végét egész
Központí test: a
Nap.
Európában és a többi világrészekben is.
Főboly.gók: .~ Merkur, 8 millió mérlöld3. Részleges napfogyatkozás febr. 3-án, Keznyire a Naptó!, 88 nal?ból áll az éye. eJ' Vénus.;, dete 15 Ó. 30 p., vége 18 Ó. 1 pkor. Nálunk
15 millió méríöldnyíre a Naptol, 225 napboi nem látható, csak Eszak- és Közép-Arnerlkában.
áll az éve, O Föld, 20 ~il~i? m,érföldn~ire a
4, .Részleges napfogyatkozás [un. 30-án. KezNaptól. é Mars~, ,32 m}IlIO merfol.dnylre a dődi,k 19 Ó, 34 p. :végződik 22
25 p. Európa
Naptól, 687 napboi alI azeve. 1152 kis boÚ!gó,oés Azsia északi részein látható,
de mindig újakat fedeznek fel. '4 Jupiter,
5 T li h Idf
tk"
16'
K dö
'f"ld'
a Naptól majdnem
. e Jes o ogya ozas [ul. -an. ez 0107 , rm'II"
,
B '15 p. vegzo
'"d'k 1 8 o,
'43 p-kor, Lát
110tt mero
t . nyire
iti it . N
kö ill dik
1 ú o,
a12 ev a a
eszi meg .u.l,a il, "ap . or . ható Europa délnyngati részein Amerikában és
f) Szaturnusz,
194 rnillíó mérföldnyíre al Afrikáb
'
Naptól, 29 év és 116 nap alatt teszi meg köran,
,.,
útját. é Uranusz, 3961/2 millió mérföldnyire ,6" Rész,le~es nap!ogya!kozas )ul. 30-an. Keza Naptól, 84 év alatt teszi meg körútját. dO,d~k9 o, '2 p. v~~ző~lk, II .0. 3~ p. Csak a
;(, Neptun, 621 millió mérföldnyire a Naptól, Déli Jegestenger ,kornyeken lathato.
164 év és 216 nap alatt teszi meg körútját.
7, Oyürüs napfogyatkozás dec, 2'j,én, KezPluto, 797 millió mérföldnyire a Naptól, kör- dődik 16 Ó, 42 p. végződik 21 Ó, 17 p. Délutját 249 év alatt teszi meg,
amerikában és a Déli Jegestengerről látható,
A farsang
(vagyis január
58 napig,

tart Vizkereszt
napjától
Hushagyókeddig
hó 7-től március nö 5-ig bezárólag),
tehát

ev

ó,

-

BoI y g ó k jár ása.

I

Vénusz

Hónap
kél

I Januar,

.

Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

-,

I

9'30
9'30e.
8'30
8'-e,
7'30'
8'9'9'-u,
7'-u,
4'30
3'30 u,
4'-u·1

I nyugszik

kél

II

Marsz

I nyugszik

18'-u,
1'13'0'U'- u.
19'30
9'30
21'- e. 22'30
22'-u,
20'-e,
7' u.
17'- e, 5'23'30
,13'-e,
1O'-u,
15'14'-e,
1'23'-u,
22-e,
23'30
13'-u.
22'20'- e. 13:-e,
17'-,
13'-e,
21'12-30
16'20'30 I
15'30 u. 12':1 29'30 II

Szaturnusz

Jupiter
kél

kél

nyugszik

I

4'30
14'- u.
3'-e,
12'30
21"10'30
23'8'30
21'-e,
6'30
1830
4'-u,
16'- u. 2'14'- u, O'-u.
12'30
22'11'20'30
9'30
19'-e.
8'l7'-

\1

I nyugszik
I

11'- e. 21'9'-u,
19·20
18'-e,
1'30
16'-u,
6'-e.
4'-e,
1430
2'-e,
12'30
24·-e.
10'30
22'-u,
8'30
20'-e,
6'-u,1
17'30
4'
2'-e,
15'30
24'13'30

I
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XIII. Törvényhozási

és halászati .tilalmi időszakok.
Vadásza!.
A 38.500/1933. sz. földművelésügyi miniszteri
rendelet szerint az általános vadászati tilalom
tart jan. 1. napjától júl. 31-ig, mely idő alatt
hajtókutyákkal (kopó, tacskó, agár, komondor
vagy egyéb hajtóebbel) egyáltalán nem szabad
vadászni. - Ettől eltérőleg tilos a, vadászat:
Vadászati

Vadászati

tilalmi

szünnapok.

Törvényszünetek
iránt az 1868,iki LIV. t-c. rendeli,
hogy a Ill. c. I. fejezet 100. §·a sürgős eseteit kivéve, senki
sem idézhető meg vallásának
ünnepén.
lIyen idézés elrendelése vagy elhalasztása
miatt helye van a perorvoslatnak
- V. t.·c. I. fejezet 225. §. Az 1840·iki XV. t-c. 2. r. 210. §.
nak intézkedése
itt is alkalmaztatván,
a határidők,
tekintet nélkül 8 közbeesö ünnepekre,
az ott megállapított
szünnapok alatt is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szünnapra esnék, a legközelebbi
köznapig terjed. vm. c. 1. fej.
375. §. 11881 : LX. t-c. 22. §. A marasztall
fél vallásának
ünnepei a végrehajtásnál
is lehetőleg figyelembe
veendők.
•...
.a"' '""
"
Izraelitákat
e napokon nem szabad törvénybe
idézni:
.0.0
N
"' .~
Az összes szombati napokon. - Purim napon (március 19.)
.:
'" .o
"'
._"' bJJ
A
husvéti
ünnepek
1.,
2.,
7.
és
8.
napján
(április
18.,
19.,
24.,
""
u ==
...
•..
> u
:;- c
" .o
"
(Pünkösd)
ünnepén
(június 7.) Jeruzsálem
o '" 25.) Sabuoth
...,Il..
'"
Qj 2:<
~::;
""
tllo ZQ
elpusztulása
napján (augusztus
8.) Ujév 1. és 2. napján
(szept 28., 29.) Engesztelés
napján
(október 7.) Sátoros
I~~I~~I~~I?~I?~I?~I?~I~
I I '~I?~I?~ünnepen
(október 12., 13.) Törvényöröw
napján (okt 20.)
?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I§
I 1 1 I?~
1
1
1
~I?~I~~I?~I?~I?~I~
I
1
I ~~1?~1?~1?~1?~1?~1?~1?~1~:
I 1
a,
?~I?~I?~I~~,
I 1 1 1 1 I ~I?~I?~
I~
Január első három hete nagyon hideg, 23-án
?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I~~I?~I~
I 1y

.......'""

idő

~ .3

"

Szarvasbika
Dámbika
Szarvastehén
és borjú
Dámtehén
és borjú
őzbak
őzsuta
őzgida
Mut!. juh-bár.,
eur. böl.
Zerge, Mut!onkos
Nyul
Siket fajdkakas
.
Nyirfajdkakas
Tuzok-tyuk
és jérce
Túzok-kakas

'"

e ~ c'" '"c

-'" '" '"

" " "'~~ "'".

Időjárás

~1~1*1*1*1~1*1~1*1~1

"Százéves
szerint.

Naptár"

~

fölenged', azután kellemesen enyhébb.
~1*1~~I~I*I~I*I~I*I~I*
1 I?~
1?~I~~I?~I?~I?~I?~I?~I?~1
Február ujra hideg, néhány derült nap után
I?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I 1 1 1
lü-íkére beborul, esőre fordul. 12.-től kezdve
?~I?~I?~I1 I?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~ bőségesen havazik. A hónap második fele
?~I?~I?~I1 1?~I?~I?~I?~I?:~I?~I?:~
nagyon hideg.

~I~I*I*I*I*I*I~I~I~I*I~Március elején a hideg tovább tart, csak ll.
?~I?~I 1 1 I?~I?~I?~1?~I?~11

után kezd enyhülni, esős napokkal. 25~27 de-

1 I
1?~I?~I?~l?~I~~I~~I~~lr~l.
rült és meleg, majd kissé hüvösebb.
I~~I?~I~~I~~I?~I~~I~~I~\SI
1 1
Április 14·1g száraz és szeles. A két követ~~I~~I?~I~~I~~I?~I?~I
1 1 1 1
I I I I kező napon erős dér, 17-24 között már enyhe,
I I I ~1~~t?~I?:~I?',
.
I?~I~~ azután melegebb.
?'~I?~I~~I~~I~~I?~I?~I~
I
Május néhány szép nap után 5-8 kőzt baI 1 '1 I ~I?~I~~I I I 1 I 1
1 1 I~~I?~I~~I?~I
10-18 meleg szelek,
! 1 1 1 1 rátságtalanul hüvös.

Fácánkakas

i

Facántyuk
Fogoly, fürj, haris
Erdei szalonka
Császármadár
Vizi madarak
Nvári lud ss tőkés kacsa

19-25 esős, de azután kellemes.
Junius első harmada meleg, 9-20 nagy meIegek gyakori zivatarokkal, Azután borus és
és hüvös.
Julius száraz hőséggel kezdődik, 7~16 sok
eső, azután végig forróság.
Augusztus első felében sok eső. 15-20 derült meleg. rövid záporokkal, végül igen változékony.
.
Szeptember 6-ig szép, a következő héten
Halászat.
,....,.....,.--:---:--,-...,--,-..,.,-.,-,.....,,.....,-~
zivataros esők, a hó második fele verö~ ~
Ql:;; .o E fényes meleg. A hó végére esőre haj-

~>A tiltott időszakban
vadászni
a seregekben
is szabad
és -kacsákra,
seregély re, keselyüre,
vonuló
vadludakra
sasra, sólyomra,
kanyára;' véresére. a héja és ölyv minden
nemére, végül a hollóra, szarkára, varjakra
és verebekre
is.
Jegyzet.
Minden időben tilos a vadászat házi galambra,
éneklő madárra, valamint a kls és nagy köcsagra, kanalasgémr e, üstökös gémre, ballára vagy ibiszre, reznek tuzokra,
gólyatöcsre, gulipánra vagy god ára és ugartyukra,
továbbá
a bibiere. kis véresére. az egerész ölyvre. a baglyok fajára
és a sirályra.
- A tilalmi idők alatt a vadak fiait, a
érinteni vagy tojásaikat
fészkei!
szándékosan
madarak
elszedni tilos.
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Október. Az egész hónapban hosszas
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November eleje szép. 5.-tői szeles 9.
Fogas·sUllő, fogas, süllő
Galóca, gadóca, gadóci
Kecsege, kecsegetok:
Kősüllő, bandár, tarka
Lazac,lazacpisztráng
Lepényhal,
pénzes
Márna,

bárna,

Pisztráng
Ponty,:pozsár
Sőreg, csillagos

1 I I~~I~~I~ 1 I
1 IMIMI?~I
I I
süilő

harcsaponty

tok

Szín tok
Tetemestok,
halszüke
Viz a, orrhal, szlnviza
Rák

1
1
rx;1
I
I

I I~~I~~I?
I I~~I?~I~
1 I I 1
I~~I~~{I 1

1 I
1 I
I 1
1 I

1 I~~:(I~~I~1 I

I
I

I 1 I 1 35
1 1 1 1 54

1 I 1 1 1
1 I I 1 1
1 ~I~~I~~I~~I
1 1 1 I 1

30
40
50
25

1 1 1 I

30

~~I 1 I 1 1 1 1 1 ~:(I~{I~~I~~I 20
1 1 Irx;IMI~~I? 1 1 1 1 1
30
I 1 1~~lrx;l? 1 I 1 I 1 I
50
1 I IMI~~I~ 1
I 1 1~~lr\'il~ 1
1 I Ir~I~~ISi 1
I I Irx;l~ 1 I

1
I
1
I

I 1
I 1
I I
l I

I 1
I I
1 1
I I

80
100
150
8

Jelmagyarázat.
A szürkével
jelzet!
rovatok
a tilalmi
időszakot\ a félig beszürkitett
rovatok
pedig a hónap első, illetőleg
második felére megállapított
tilalmi időszakot
tüntetik fel.

után álmos eső. 12-17 derült, 18~24esös hó és szél, 26-27 zord, 28-tói végig derüsebb.
December első hetö derült; 10-17
bar~tságtalan szelek, 18 és- 19/ hideg,
majd sok. hó, 20-26 közt enyhébb, 30
és 31 csikorgó hideg.
>

Január

(31 nap)
Régente: Vízöntő hava.

Télhó.
Nap
1
2
3
4
5

Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.1
Szo,

Protestáns
Újév

Abel
Benjamin
Leona
Simon

1. hét.

6
7
8
9
10
11
12

20
21
22
23
24
25
26
4.

Nap

Új görög

([

1
~

I~

•

I

1

~elte n~ugta
o pop

1
748
Újév
1Újév
Jézus sz. neve Szilveszter p. qe 748
A1r 748
Genovéva sz. Gordius
70
apost.
748
1Titusz pk, t
Telesz. p.vt,
Teopempt
~ 1748
Vizkereszt. Máté IL 1-12. Ezs, 60. 1-6.

16191
16 20
1621
1622
1622

Hold
~elte
o.p

I nyugta
..p
Ó

347 12 13
5 12 12 48
615 1340
71811450
8 81617

,

F. Vizkereszt F. Vizkereszt F. Epifánia
~1748 16 23 8461749
Lucián vt.
Attila
Iván
tA 748 16 24 9151922
Bazilissza
tA 747 16 26 9392052
Szörény
Szörény
Julián vt.
Polyeukt vt. ~ 747 16 271002218
Marcell
Marcián
Vilmos pk.
746 16 29 1020 2341
Melánia
Higin p. vt. t Teodóz ap.
74616 301039 -Agota
([
Taciána
Ernő
Ernő ap.
74516
1 31111 21 1 4
1. vas. Vizk. u. Luk. IL 42-52. Róm. 12, 1-6.
hét.

li

-

~ 745
Fl. Vidor
Fl. Szeutcsal. F. Sztratonik
Hilár pk. ea. Szinai vtk.
~ 744
Bódog
Remete sz. Pál Pál rem.
írn 744
Lóránt
Marcell p. vt. Sz.Péter lánca írn 743
Gusztáv
Antal apát
N. Antal ap.
Antal
írn 1743
Piroska
Piroska
1
742
t Marcián
Eufrozina
Sára
® B. Margit
~1741
2. vas. Vizk. u. .Ián. Il. 1-11. Róm. 12, 7-16.
hét.

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

3.

27
28
29
30
31

1

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

2.

13
14
15
16
17
18
19

1 R6m. kath.

-ss

1633 1127 238
1634 1158 345
1635 1239 457
1636 1327 6 O
16 38 1424 651
1639115271729
16401632
758

I:2. Fáb., Seb. I:2.Fáb.ésSeb. E30. Eutim ap. ~1739 1642 1740
Agnes sz. vt. Agnes
~ 739 1643 1846
Agnes
Vince vt.
Anasztázia vt. ~ 738 1645 1951
Artur
Mi 73716462056
Kelemen vt.
Zelma
P. Raimund
Babilasz
~ 737 164722 O
Timót pk,
Tádé
Pál fordul.
Pál fordul. t Naz. Gergely 1Ih 73611649123 7
Polik. pk, vt. Simon
Ih 7351651-Vanda
3. vas. Viik. u. Máté VIlI. 1-13. Róm. 12, 17-21.
hét.

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

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.

F3. Lothár
Károly
Adél
Mártonka
Virgilia

Izraelita naptár.
Jan. 2 = Teb. 27. 5695
5 = Sebat 1. S. Waera RK.
8. S. Bo
12 =
1<;=
15. S. Besalakh
22. S. Jithro
26 =

~

) F3. A. Sz. .Ián.
Nagy Károly
Szal. sz. F.
Martin sz. vt.1
Nol. sz. Péter

I

819
835
849
9 O
912
923
937

F31. Kríz. e. Ih
qe
Efrém
Ignác erekly. qe
Három pűsp, 1 A1r
Cirus és Jan. ?sr

A hold fényváltozásai.
~ Újhold 5-cn 6 Ó. 20 p.
") Első negyed ll-én 20 Ó. 55 p.
® Holdtölte 19-én 16 Ó. 44 p.
([ Utolsó negyed 27-én 20 Ó. 59 p,
Elsején a nap hossza 8 ó. 31 p., a hó végéig
1 órával nö.

734 1653 015 952
732 1654 127 1014
731 1656 240 1042
1731116571 353 1123
7301658
458 1223
IdlíjárásHerschel
szerint.
A hó elejénviharos.10 után
derült és hideg, 19-27
enyhe. A hó végén északi
szél nagy hideggel.
([ földközelben 6-án 13 Ó.
([ földtávolban21-én23 Ó.

-'
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(Filipp. 2. 11.)
Egyháztörténeti emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik * 1484; Szeberényi János * 1780. - 2. Luther Nagy kátéja mj. 1529. - 3. Haase Károly t 1890. Ir. Gradeczi Stansíth Horváth Gergely t 1587. Kolbenheyer
Mór t 1884. 6. Belgioioso
a kassai evangélikusoktói
elvette a főtemplomot 1604; Zvonarich Imre s a csepregi . vértanuk
t 1621. - 7. A níkolsburgí béke ratifikálás a 1622; Győry Vilmos
" 1838. - 10. A görögnyelvű újtestamentum
első kiadása nyomatásának
befejezése
151-1. - 13. Spener Fülöp, Jakab * 1635. - 14. Atoklevél Luther ellen 1521; Gerok
Károly t 1890. - 19. A münsteri anabaptistálc
leveretése 1536; Sárkány Sámuel
* 1823. - 20. Hans Sachs t 1576. - 21. Fliedner Tivadar * 1800. - 23. Honter
János t 1549. - 27. Kassai zsinat Egri Lukács ügyében 1568. - 28. Nagy Károly
császár t 814; Magyarországon a XII. Gergely által javított naptár törvényesen
életbe lépett 1588. - 29. Luther Mártonné sz. Bora Katalin * 1499; Zwingli Ulrik
hitvitája Zürichben 1523; Geduly Lajos t 1890. - 30. Gerok Károly • 1815.

És:minden:nyelv

vallja, hogy Jézu~ Krisztus

Úr az Atya Isten dicsőségére.

Gazdasági tudni valók
január hóra.
Otthon: A gabonát. szorgalmasan
kell forgatni, a vetőmagvakat gondosan tisztogatni és előkészíteni a vetésre.
A múlt évi számadásokat zárjuk le.
A gazdasági mérleget készítsük el a
folyó évre.
A tűz és betörés elleni,' valamint
életbiztosítások megújitandók.
. --- -- - -- -- - -- - ._-'"------------------------.-----A mezőn: Megkezdjük a. trágyakíhordást és teregetést. A mesgye árkokat javítsuk ki. Á. hiányos határjeleket 'pótoljuk.
Enyhébb idő esetén
a szántókról levezetjük a hólevet. A
vízlevezető barázdákat kiigazít] uk.
Az istállóban:
ügyelünk az állatállomány gondos takarmányozására
.
és mérsékelt
jártatására.
A pihenő
állomány takarmányozása
kissé csökkenthető.
A csikóknak, borjuknak,
malacoknak bővebben almozunk.
A gyümölcsösben:
Hernyóztatunk,
lrágyázunk
és gondoskodunk
oltógallyakról, amelyeket tavaszig a pincében száraz homok közt tartunk.
A baromfi
udvarban:
Az ólakat
fokozott mértékben kell tisztogatrii,
mivel a tyúkok tojni kezdenek. Ha
malátával, pörkölt zabbal etetjük a
tyúkokat,hamarabb
tojnak.
________________________________

.:
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És'mínden'nyelv

vallja, hogy JézusKrlsztus

Úr az Atya Isten dicsőségére.

(Filipp. 2. 11.)

Egyháztörténeti emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik * 1484; Szeberényi János " 1780. - 2. Luther Nagy kátéja mj. 1529. - 3. Haase Károly t 1890. 4·. Gradeczi Stansith Horváth Gergely t 1507. Kolbenheyer Mór t 1884. 6. Belgioioso
a kassai evangélikusoktól
elvette a főtemplomot 1604; Zvonarich Imre s a csepregl .vértanuk t 1621. - 7. A níkolsburgi béke ratifikálása
1622; Győry Vilmos
" 1838. - 10. A görögnyelvű Újtestamentum első kiadása nyomatásának
befejezése
151-1. - 13. Spener Fülöp, Jakab * 1635. - 14. Atoklevél Luther ellen 1521; Gerok
Károly t 1890. - 19. A münsteri anabaptistálc leveretése 1536; Sárkány Sámuel
* 1823. - 20. Hans Sachs t 1576. - 21. Fliedner Tivadar * 1800. - 23. Honter
János t 1549. - 27. Kassai zsinat Egri Lukács ügyében 1568. - 28. Nagy Károly
császár t 814; Magyarországon a XII. Gergely által javított naptár törvényesen
életbe lépett 1588. - 29. Luther Martonné sz. Bora Katalin * 1499; Zwingli Ulrik
hitvitája Zürichben 1523; Geduly Lajos t 1890. - 30. Gerok Károly • 1815.

Gazdasági tudnivalók
január hóra.
Otthon: A gabonát
szorgalmasan
kell forgatni, a vetőmagvakat gondosan tisztogatni és előkészíteni a vetésre.
A múlt évi számadásokat zárjuk le.
A gazdasági mérleget készítsük el a
folyó évre.
A tűz és betörés elleni, valamint
életbiztosítások megújítandók.
A meziin: Megkezdjük a trágyakihordást és terégetést.
A mesgye árkokat javítsuk ki, A hiányos határjeleket pótoljuk. Enyhébb idő es etén
a szántókról levezetjük a hól evet A
vízlevezető barázdákat ki igazítj uk.
Az istállóban:
Ogyelünk
az állatállomány gondos takarmányozására
és mérsékelt
jártatására.
A pihenő
állomány takarmányozása
kissé csökkenthető.
A csikóknak. borjuknak,
malacoknak bővebben almezunk.
A gyümölcsösben:
Hernyóztatunk,
írágyázunk
és gondoskodunk
oltógallyakról, amelyeket tavaszig a pincében száraz homok közt tartunk.
A

baromfi

udvarban:

Az

ólakat

fokozott mértékben
kell tisztogatrii,
mível a tyúkok tojni kezdenek. Ha
malátával, pörkölt zabbai etetjük a
tyúkokat. hamarabb
tojnak.

Február
(28 nap)
Régente: Halak

hava.

Télutó_
Nap

Róm. kath.

Protestáns

Új görög

I ([ I ~elt~la~Ugtal
~el~I~~ugti
o. p.
p,
p.
p.
O.

11Pént.1 Ignác
21 Szo.. Karolin

O.

O.

1Ignác pk, vt.j 1Trifán
1~ 1729117 0155411339
1*Gysz. B. A. 1Jézus tal. Sim.] ea 727 17 2 638115 9

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

5. hét.

3
4
5
6
7
8
9

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

4. vas. Vizk. u. Máté VIlI. 23-27.

F4. Balázs
Ráhel
Ágota
Dorottya
Tódor
Aran ka
Abigall

6. hét.

10
11
12
13
14
15
16

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

7. hét.

17
18
19
20
21
22
23

V as.
Hétfő
K edd
Sz er.
Csüt.
Pe'nt.
Sz o.

8. hét.

O F4. Balázs pk, F32. Sim., A.
I}:.András pk. lzidor
Ágota sz. vt.
Dorottya vt.
Romuald ap.
M. sz. Jánost
Alex. Cirill

F5. Elvira
Bertold
Uli
Elia
Bálint
Fausztin
Juliánna

)

Izraelita

@

=

=

F. Septuages,
Simon pk. vt,
Konrád hv.
Aladár pk.
Eleonóra
Péter székí.j
Dam. Péter et.

Hatvanad vas.

~

722
721
fH' 719
~ 718

~
~

716 1714
714 1716
n 712 1718
i1t 712 1719
~ 710 1720
~7
81722
eOIE 7 5 1724

Korint. 1. 9, 24-10,

F.Hetvenedv.
Leó p.
Appia
Leó pk,
Eusztát
Eug, sz. vtk.
Polikárp

823 2118
842 2243
9 6
931 O 8

10 1
1038
1124
1217
1318
1424
1531

130
246
354
450
531
6 3
625

1636
1742
1847
1954
2057
2214
23 4

643
658
7 9
721
733
744
8 O

5.

~7
41725
3172';
~7
~ 7 21728
Mi 7 01729
Mi 658 1731
~ 656 1733
n 654 1734

Kor. II. 11, 19-12,

A hold fényváltozásai.

17 8
17 9
1711
1712

Kol. 3, 12-17.

F. Triodíum
Teodóra
Melét pk.
Zoé
Auxent
Onezim
Pamfil vt.

Luk. VIlI. 4-15.

ifA 726 17 3 712 1644
ifA 724 17 5 740 1817
'# 723 17 7 8 2 1948
@'

F. Sexages, IF. Húsh. v.
Géza vt.
Taraz
([ K. sz. Margit Porfír
B. Báth. L. Prokóp
Vawl
IRomán ap.

naptár.

2 = Sebat 29 S. Mispatim
4
Adar
1 Ros Khodes
9 =
6 S. Theruma
16
13 S. Thezave
17 =
14 Purim Katan
18 =
15 Susan Pur. K.
23
20 S. Ki Thisza

=

F5. Skolaszt.
Mária 1. megj.
Szarvit. r. 7 a.
Ricci sz. Kat.
Bálint vt.
Fausztin vt. t
Julianna sz.

Hetvened vas. Máté XX. 1-16.

241Vas. IF. Mátyás
25 Hétfő I Géza
26 Kedd Sándor
27 Szer. Ákos
28 Csüt. Elemér
Febr.

Ágota
Julián
Lukács
Zakariás
Nicefor

5. vas. Vizk. u. Máté XIII. 24-30.

F. Donát
Konrád
Zsuzsa
Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alíréd

Róm. 13, 8-10.

9.

818

C!;E 1652 17 361- 1qe 6 50 17 38 O 25 8 44
~ 6481739
136 918
~ 647 1740 243 10 7
~ 6451742
3411115
1
1
Időjárás Herschel szerint.

•
)
@
([

Ujhold 3-án 17 ó. 27 p.
Eleje kellemes, közepén
Első negyed 10-én 10 ó, 25 p.
. hideg s szelek, második
Holdtölte 18·án 12 ó. 17 p.
felében ha vas esők.
Utolsó negyed 26-án 11 ó. 14 p.
([ földközelben 3-án 24
Elsején a nap hossza 9;óra 31 p'erc; ([ földtávolban 17-én 24 ó·
a hó végéig 1 óra 29 perccel nő.
g
ó-

7

Valóban nagy nyereség az Istenfélelem

megelégedéssel.

(Timoth. L 6. 6.)

emlékeztető február hóra: 1. Bethlen Gábor * 1580; Caraffa vértörvényszéke működésének
megkezdése 1687. .- 2. 1. Rákóczi György hadbaindulása 1644 - Székács József * 1802; Löhe Vilmos t 1872. ----;5. Spener Fülöp
Jakab t 1705 - 6. Kámory
Sámuel * 1830: Czékus István t 1890. - S. Az
179Q-91-ik 26. t-c. megállapítása a pozsonyi országgyűlésen. - 9. Kis János t 1846.
- 10. Szeberényi Ján. t 1856. - 11. A magyar gályarabokat Ruyter Mihály kiszabadította rabságukból 1676; Sárkány Sámuel t 1911. - 12.. Schleiermacher
Frigyes l" 1834. - 13. Schwartz Keresztély t 1798· Huszár Dávid Pápán bevégzi
a heidelbergi káté első magyar kiadásának nyoma tását 1558; Vitnyédi István
t 1670. - 14- Gamauf Teofil t 1841..'- 16. Melanchton Fülöp * 1497, - 18. Luther
Márton t 1546. - 21. Bocskay István erdélyi fejedelemmé választása 1605; Löhe
Vilmos * 1808 - 22. Bod Péter * 1712; Bornemissza Péter ,. 1535 Ct 1586); Reuchlin János * 1455. - 23. Ziegenbalg Bertalan t 1719. - 24. A debreceni zsinat
Melius Juhász Péter elnöklete alatt 1579; Bahil Mátyás • 1706. - 27. A schmalkadeni szövetség megkötése 1531.
'
Egyháztörténeti

Gazdasági tudni valók
február hóra.
Otthon: A vetőmagvak előkészítése.
A magnak való tengeri. válogatása, .
morzsolása. A vetőmagvak csiráztatása. - Leltári tárgyak jókárba
hozatala.
A mezbti: A trágyát kihordjuk és
elteregetjük. Az olvadás okozta víz
levezetése. Ha az idő kedvez, a zabvetésnek előkészítjü/, a földet. A
vakondturásokat elegyengetjük.
A.z istállóban: A vemhes állomány
gondozására különös gondot fordí:
tunk. Az igás állatokat jobban takarmányozzuk.

I

A gyümölcsös ben: A magról kelt
fiatal fákat, ha az idő engedi, ki kell
ültetni.
Némely
gyümölcsmagvat
(diót, mandulát) igen jó ebben a hónapban elvetni. A metszést idejekorán el kell ke~deni, mielőtt a fában
beáll ana . a nedvkeringés.
A dugványok szedése, oltás, hernyózás e hónapra vár. A fák környékét
trágyázni
kell.
•
l, szöliőben: A trágyát szétteregetjük, Ha ősszel nem végeztük el, a
metszést
enyhe időben eszközöljük.
A kertben:
Melegebb vidéken a
petrezselyem, zeller, sárgarépa, spenót, koraí borsó már elvethető.
A méhesben: Akasokat
melegen
kell tartani. Az egerek írtandók,

._---------------------------.----------------------------------------.-.--_.-

.

Március
(31 nap)
Régente: Kos hava.

Tavaszelő.
Protestáns

Nap

I

Róm. k~th.

--;----+------1-------+--

I

I Albin

1 Pént.1 Albin
2 Szo. Lujza
9. hél.

3
4
5
6

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
7 Csüt.
8 Pént.

9

Szo.

pk.
Simplic p.

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

•

.

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

I~

F. Farsangv.
Kázmér
Özséb
Hamv. sz. ttt
Aqu. sz. T. tt
Ist. Jánosttt
Franciska tt

F.Vajhagyóv.
Gerazim
Konon
Amorii vtk.
Vazul és t.
Teofilakt
Szebasz. vtk.

O.p.

~el~OI~~ugta
O. p.

O. p.

43117431 42911235
641 1745t 5 7 14 6

Fl. Invocab.
F. Nb. 1. vas.
Szilárd
Szófron pk,
1. Gerg. p. tt Teofánesz
Szabin vt. tt Nicefor pk.
Matild
tt Benedek

Nemz. ünn.

Nemz. ünn. Nemz. ünn.

Henriette

Geréb pk. tt

-'

..

(w

F2. Reminis.
Sándor pk. tt
József
tt
R Csáky M.tt
Bened. ap. tt
Gen. sz. K. tt
Viktorián
tt

F. Nb. 2. vas.
Cirill pk.
K. és Dária
Szabb. -vtk,
Jakab az ifj.
Vazul vt.
Nikon

31 !Vas. !F4. Árpád
Izraelita

!F4. Laetare

naptár.

~

028

tA 624 1757 920 141
i1 622 1759 1011 243
...JE 620 18 11211 330
~

618 18 2 1215 4 4
615 18 4 1321 431
613 18 5 1427 449

I~

612 18 6 1533
E. 6 9 18 8 1637
Mi 6 8 18 9 1742
.Ib 6 5 1811 1848
6 3 1812 1955
6 1 1814 21 5
6 O 1815 2215

~

la

5 5
518
530
542
554
6 8
625

qe ·558 1816 2326 649
qe 555 1818 -- 720
553 1819 033
133
223
~ 5491823
~ 54811824 3 3
fil 5451825
335
~

Air 551J1821

8 4
9 4
1017
1140
1310

Gal. 4. 21-31.

IF. Nb. 4. vas. I tt1 1543118261 4 211437

A hold fényváltozásai.

(w

625 1756 836

~

Márc. 2 = Adar 27 S.Vajakhe!
6 = Veadar 1 R.osKhodes • Ujhold S-én 3 ó. 40 p.
) Első negyed 12·én 1 ó. 30 p.
9=
4 S. Pekude
16 =
II S. Wajikia
Holdtölte 20·án 6 Ó. 31 p.
18 =
. 13 Eszter böjt
Utolsó negyed 27-én 21 ó. 51 p.
19=
14Purim
20 =
15 Susan-Pur, Tavasz kezdete 21·én 14 Ó. 18 p. Elsején a nap
23=
18 S. Zav
hossza II ö.: a hó végéig I Ó. 47 percce! nö,
30 =
25 S. Semini

q:

537 1538
6 11711
624 1842
645 2011
7 72140
731 23 6
8 O --

Efez. 5. 1-9.

F. Nb. 3. vas.
F3. Oculi
*Gy.-o. R A. Gy.-o. RA.
Manó
tt Gábor
Dam. .Ián, tt Matrona vt.
Kap. .Ián, tt HtIárion
I Auguszta ttt Márk pk.
Kerény vt. tt Klim. János

.,
BÓlt 4. vas. Jan. VI. 1-15.

13. hel.

rg
rg

1746
1747
1749
1750
1752
1754
1755

Thess. 1. 4, 1-7.

BŐJt 3. vas. Luk. XL 14-28.

F3. Gábor
Gyüm. R-A.
Manó
([
Hajnalka
Gedeon
Cirill
lzidor

640
638
635
633
631
629
627

Szabinusz vt. ~

BOlt 2. vas. Mate 15. 21-28.

F2. Gertrud
Sándor
József
Hubert
Benedek
Oktávián
Frumenc

fil
fil
~
~

Kor. II. 6, 1-10.

FL Olim.Ildikó
Aladár
)
Gergely
Krisztián
Matild

IZ.j.hél •

24
25
26
27
28
29
30

I ~16

I

~elt~al ~ugta
o. p.

t 1Eudó~ia
Teodot

.' 1. vas. Maté IV. 1-11.
BOJt

11. hél.

171 Vas.
18 Hétfő
19\ Kedd
20 Szer.
21 Csüt.
22 Pént.
23 Szo.

I q: I

Ötvened vas. Luk. XVIII. 31- 43 Kor. 1. 13. 1-13.

F. Esto mihi.
Kázmér
Adorján
Gottlieb
Tamás
Zoltán
Franciska

10. hél.

10
11
12
13
14
15
16

Új görög

Idlijáros Herschel szerint.
5 - 12-ig havas viharok.
Azután szép tavaszi napok.
20-tói szeles eső.
q: fölközelben 4-én 13 ó.
q: földtávolban 17-én 6 ó.

~

9
Az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá és életet ád a világnak.

(Ján. 6. 33.)

Egyháztörténeti
emlékeztető március h6ra: 3. Bod Péter t 1769. - 5. A magyar
evang. lelkészek megidéztetése a pozsonyi rendkivüli törvényszék elé 1674. - 6.
Luther Wartburgbói visszatért Wittenbergbe 1522: Bodelschwingh
Frigyes • 1831.
- 7. A britt es külföldi bibliaterjesztő társulat megalapítása 1804. - 8. Hrabovszky
György * 1762; A spanyol inkvizició eltörlése ·1820. - 9. Perlaky Dávid t 1802. 10. Batizi András beiratkozott
a wi ttenbergi egyetemre 1542; Fabó András * 1810.
- 12. Gerhardt Pál * 1607. - 15. Karsay Sándor * 1814. - 17. Sibolti Demeter
t 1589; Geduly Lajor, * 1815. - 18. Fabó András t 1874. - 19. Livingstone Dávid
* 1813. - 21. Bach Sebestyén * ·1685. - 22. Abádi Benedek beiratkozott a wittenbergi egyetemre 1543; Franeke Ágost Hermann * 1663; Pius pápa Bécsbe érkezett,
hogy Il. Józsefet a türelmi rendelet s egyéb egyházi vonatkozású
rendeleteinek
visszavonására
bírja 1782. - 24. Ruyter Mihály Adorján * 1607; Bél Mátyás
* 1684 - 28. Comenius Amos János * 1592; A zsolnai zsinat megnyítása 1610. 29. A schmalkaldeni
szövetség megalakítása
1531. - 30. Mária Dorottya nádorasszony t 1855. - 31. Hesseni Fülöp .t 1567.
.

Gazdasáaí tudnivalók
március' hóra.
Otthon: Az adóknak és a befejezett
vetés után a jégkár elleni biztosítás-'
nak a befizetése.
A mezőn: A vetés folytatása. A felfagyott ősziek száraz időben lehengerelendők,
A réten: A herések, lucernások, legelők éles fogassal megboronálandók.
Az istáll6ban: Ha a csikók 10-14
naposak, már zaboltatjuk
őket. A
kancát 3 héttel ellés után már mérsékelt igába foghatjuk A borjuk tisztogatását és nyírasát
nem kell elhanyagolni. Az igás állományt a fokozott munka alatt jobban kell abr akolni.
A gyümölcsösben: A gyümölcsmagvakat el kell vetni. A bujtásokat. dugványozásokat
most foganatosítsuk. A
fák elültetése most biztosabb, mivel
a talaj már átmelegedett. A bogyós
gvümölcsöket szaporítani kell. '
A kertben:
A spenót, kel, sárgameg vörösrépa,
késői borsó, kal arábé,
fejessaláta, végül a. koraí bab elvetendő. Amelegágyak
szellőztetésétől,
beárnyékolásától,
permetezésétől
meg
öntözésétől függ a palánták fejlődése.
A spárgaágy
gondosan
porhanyítandó, gondozandó. A szamócaágyakat megkapáljuk
A szöllőben:
A magas fekvésü
szöllőkben, ha az időjárás megengedi,
s a metszés az előbbi hónapban már
megtörtént, nyitni lehet.
A méliesben: A méhek szép időben
már megkezdik a kijárást. Ügyeljünk,
hogyaméheknek
mindig elegendő
táplálékuk
legyen.

• I~:":

~ •.. .

.,•

':'

•

..
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Aprilis
(30 nap)
Régente; Bika hava.

Tavaszhó.
Nap

I

1 Hétfői
2 K e dd
3 Szer.
,4 Csüt.
51 Pént.
6 Szo.

Protestáns

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

Fekete vas. Bőjt 5. vas.

F5. Hermann
Lidia
Erhardt
)
Zsolt
Leó
Gyula
Ida

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

16. hét.

21
22
23
24
25
26
27

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

17. hét.

-Új görög

1

1kelt~al
~ugta 1 kel~I~~ugta

([

I Egypt.

I~

Mária
T itusz
Nikéta ap
József
Diodór
Eutik

.Ián. VIlI. 46-59.

#
iN'
rg'
~
~

p.

O.

p.

O.

1541 18281
5391830
537 1831
535 1832
533,1833
5311835

p.

Q.

p,

42511616
44 5 1735
5 619 5
531 20(33
558 2159
631 2319

Zsidók 9, 11-15.

~ 529 1837 712 -~ 527 1838 8 1 039
tA 525 1840 9 O 122
eOIE 52;') 1841 10 3 2 3
~ 522 1842 1110 232
~ 520 1844 1217 254
~ 518 1845 1322 311

F5. Passio v. F. Nb. 5. vas.
Dénes pk, tt Herodion
B. Konrád tt Eupszik vt..
Ezekiel
tt Ferenc
L Leópápa tt Antípa
Fájd. Sz. tt Vazul pk.
Hermeneg. tt Márton p.

Virágvas. Bőjt 6. vas. Máté XXI. 1-9. Filipp. 2, 5-11.
Nagypéntek:
.Ián. XIX 16-30. Es 53, 5-10.

F6. Tibor
Atala
Lambert
Anicét
Ilma
Nagypéntek
Tivadar

F6. Virágvas.
F. Nb. 6. vas.
Kreszcenc
Anasztáziatt
Irén
LabreiB.J·tt
Anicét
tt Agapit
IW Nagycsűt. tt János szerz.
Nagypént.ttt Nagypéntek
Nagvsz.
tt Nagyszombat

Husvétvas. : Márk XVI. 1-7. Kor. 1. 5, 6-8.
Ap csel 10, 34-41

F. Husvétvas.
F. Husvétvas.
*Husvéthétfő
Husvéthétfő
Béla
Béla pk.
György
György vL'
Márk
([ Marcellin
t
Ervin
. K. Sz. Pét. et.
Arisztid

(árk ev. .

~. Husvétvas.
usvéthétíö
Husvétkedd
Szaba vt.
Márk ev.
. Vazul pk.
Simon

Fehér vas. 1. vas. husv. u. .Ián. XX, 19-31.

281Vas. 1Ft. Valéria
291 Hétfői Albertina
30 Kedd Katalin
Izraelita naptár.
4 Nizan = r ~os Khodes

Április

6
13
18
19
20
24
25
28

I

Ó.

pk. tt
Pl'au al F er. tt
Rikárd pk. tt
Izidor pk, tt
Fer. Vincettt
Coelesz. p. tt

A ron
Keresztély.
Izidor
Vince
Cölesztin

15. hét. .

14
15
16
17
'18
19
20

Róm. kath.

I Hugó

Hugó

14. hét.

7
8
9
10
11
12
13

1

= 3 S. Thaszria

= 10 S. Mezora
= 15 Passzah l.n.
= 16 Passzah 2.n.
= 17 Sabbath
= 21 Passzah 7.n.
= 22 Pas.8.n.l.P.

= 24 AkhariMoth

516 1847 1427 325
337
ti 512 1849 1636 349
n 511 1850 17 44 4 1
n 9
n 5 6 18 53 20 4 4 32
qe 5418552116454
~

'IlY 514 1848 1532

5 1852 1853 416
1 1 1

2. nap: Luk. XXIV. 13-36.

~

5 2 1856 22251524

$ir 5 O1858 2327 6 4
$ir 459 1859 -659

ea 458

19'
19
'.il 454 19
Dtl 452 19

1~1456

O. 020
1 1 3
3 136
5 2 3

8 8
927
1052
1218

Ján, 1. 5, 4-10.

Fl. In .Albis 1F1. 9 v.értanu 1# 1450119 61 22711343.
1Péter vt. . 1Szozipater
~ 1449119 71 248115 9
1Sien. Katalin Jakab aps. 1~ 44719 8 3 91636
A hold Iényváltozásaí.
Időjárás Herschel szerint.
• Uihold 3-án 13 ó 11 p.
. Eleje esős. Majd változé) Első negyed 10-én 18 ó. 42 p.
kony napok után a hó vége
IW Holdtőlte 18-án 22 ó. 10 p.
enyhe és derült.
([ Utolsó ne~yed 26-án 5 ó. 21 p. ([ földközelben
l-én 21 ó.
Elsején a nap hossza 12 óra 47 p. j ([ földtávolban 13-án 21 ó.
a hó végéig 1 óra 38 perccel nő.
I ([ földközelben 29-én 17 ó.

11
Nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot,
hanem hogy megtartassék a világ általa. (Ján. 3. 17.)
Egyháztörténeti emlékeztető április hóra: 2. Nagy Károly császár * 742; - Bodelschwingh t 1910. - 3. A rózsahegyi ev. zsinat megnyítása 1707 (ápr. 10-ig tartott).
- '6. Dürer Albert t 1528. - 7. Wichern János Henrik t 1881. - 12. Hrabovszky
György t 1825. - 13. IV. Henrik francia király nantesi ediktumával a hugenották
(francia protestánsok) vallásszabadságát biztosította 1598; -Ráth Mátyás * 1479. 14. Györy Vilmos t 1885; Gustav Adolf bevonul Augsburgba 1632. - 16. Apaffy
Mihály erdélyi fejedelem Kolozsvárott a második protestáns nyomdát alapítja, az
elsőre 1672-ben adott engedélyt. - 17. Luther megjelenése a wormsi birodalmi
gyűlés előtt 1521. - 18. Luther világtörténeti jelentőségű felelete a wormsi birodalmi gyűlésen 1521; 1. Rákóczi Györgyné Lorántffy Zsuzsanna t 1660. - 19. Az
evang. rend ek protestálnak
a speyeri birodalmi gyűlés határozata ellen 1529;
Melanchton Fülöp t 1560; Bugenhagen János t 1558; Nagy István ev. superintendens t 1812. - 20. Bocskay Istvánt Magyarország fejedelmévé választják a
szerenesi országgyűlésen 1605. - 21. Hutten Ulrik * 1488; Wichern János Henrik
* 1808. - 22. A konstanzi zsinat befejezése 1418.- 27. Gyurátz Ferenc * 1841.
28. Az első magyarországi diakonisszák felavatása Pozsonyban 1895.

Gazdasági';'tudnivalók
április hóra.
Otthon: A burgonyát vetésre előkészítjük. A lucero át, vörösherét és kendermagot
vetésre készletben tartjuk. A magtári
készleteket forgattatjuk
A mezőn: Bevégezzük a vetést. EIrakjuk a burgonyát s a répát, kellő
időben pedig a tengerit, babot és
csalamádét.
Az istállóban:
A növendékmarhák
fejlődésére különös gondot fordítsunk Az igás állatokat jól takarrnányozzuk.
A növendékállatok,
ha
elég erősek, legelőre bocsáthatók.
A
zöld takarmányra
fokozatosan kell
átmenni. Legelőrehajtás előtt száraz
takarmányt kell adagolni. A februári
malacoknak
elválasztására
gondot
fordítsunk
li g!/ümölcsösben: Az oltás és nemesítés végzendő. A még megmaradt
hernyófészkeket elpusztítjuk. Virágzás előtt permetezés.
A zöldséges kertben: A termelésre
kitelelt zöldségeket gondos válogatás
után kiültetjűk.
A nyári zöldséget ritkítsuk. Elvetjük a babot és a második borsót. Hagyma-, spenót-, retek-,
répaféléle elültetése, illetve vetése befejezeridő.
A hiányos komlőés
spárga-táblákat
most pótoljuk
ki.
Meleg időben a melegágyak ablakait
kinyitjuk. Az uborkát, dinnyét, s a
melegágyakat éjjelenként
befedjük.
A salátát, káposztát, paradicsomot
kiültetjük.
A szöllőben: Karózás, kötözés. A
szöllővesszőt még most is ki lehet
ültetni.

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

Május
(31 nap)'
Régente: Ikrek

hava.

Tavaszuló.
Nap

11 Szer.
2 Csüt.
3 Pént.
4 Szo.:

Fülöp
Zsigmond
Irma
I Flórián

18. bét.

5
6
7
8
9
10
11

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

16/ C

Julia
Dezső
Eszter
Orbán

21. bét.

26
27
28
29
30
31

([

Izraelita

=

Máj. 4
Ijar
11 =
13 .=
16
J8
20 =

=
=

25_=

naptár.

S. 2. P. R. Kh.
S. Emor 3. P.
Seni böjt
Khemisi b.
S. Behar 4. P.
Seni böjt
S. Bekhukot. 5. P.

I~~

F3. Jubilate
Bellar.Rób. et.
Bonifác vt.
D.l.SalleJán.
Nepom. .Ián.
Paskál hv. t
Venanc vt.

Péter 1. 2, 21-25.

~
F2. Iréne vt.
Jób
rrn
Sz. t megj el. ~
János ev.
lzaiás prof.
~
ZeI. Simon
Móc vt.
1:

-ss

F4. Cantate
Bernardin
Bobola Andr.
Julia sz. vt.
Dezső pk. vt.
Ker; segits. t
VII. Gergely p.

439
438
436
435
433
432
430

1916
1917
1918
1919
1921
1922
1924

550 23 9
647 2356
749 -856 032
10 3 056
11 9 115
1214 129

22. Péter 1. 2, 11-- 20.

~
~
'y
Pakóm
'y
Teodór
'Y
And. és Junial ~
Péter és tsai ~

F3. Germán
Glicéria
lzidór vL

Jakab

Jakab

428
427
426
425
423
422
421

1925'1319
1926 1423
1927 1529
1929 1638
1930 1748
1931 19 1
1933 2012

143
155
2 8
221
237
256
323

1, 16-21.

F4. Patrik vt.1
Talále
Kon. és Ilona
Baziliszk
Mihály pk.
Simeon stil.
Iván feje mgt.

5. vas. husv. u. Ján. XVI. 23-30.

Vas. IF5. Fülöp
Hétfő Béda
Kedd Emil
Szer. Maxim
Csüt. Áldozócsüt.
Pént. Petronella

I:~d~~i~u~ta

Jeremiás
1eg 1445119101 331118 3
N. Atanáz
~ 443 19 11 3561928
Timót, Maural~144211913142612052
I Pelagia szüz
lP!t 3 40 19 14 5 4 22 8

4. vas. husv. u. .Ián, XVI. 5-14.

V as. F4. Ivó
Hétfő Bernát
K edd Konstantin
Szer,
C süt.
P ént.
S zo.

Fülöp és Jak.
Athanáz pk.
Sz.ker.Ieltal.]
I Florián

3. vas. husv. u. J án. XVI. 16

F3. Pográc
Szervác
Bonifác
Zsófia
Mózes
Paskál
Erik
®

1([

Új görög

F2. Gothárd
F2. Misericor.
Frida
János ev.
Napoleon
B. Gizella
Gizella
Sz. József olt.
Naz. Gergely
Qergely
Armin
lJ Antonin pk. t
Hier, Sz. Fer.
Mamertius

20. bét.

19
20
21
22
23
24
25

•

1.

Róm. kath.

2. vas. husv. u. .Ián. X. 11-16.

19. bét.

12 V as.
BH étfő
14 K edd
15 Szer.
süt.
17 P ént.
18 Szo,

1

Protestáns

419
419
418
417
416
fA 414
Iil 413

~
~
~
E1t
E1t

1934
1935
1936
1937
1938
1940
1941

2118
2216
23 2
2338

4 O
452
558
717
-840
O 710 6
031 1131

J, 22--27.

F5: Rogate
F5. Kárpusz
1'#14121942
0521254
'# 4 11 19 43 1 13 14 29
Beda et.
Hellád
Agoston';;
~ Nicét
WI' '4101944
1341542
eg 4 10 1945 1 57 17 7
Magdolna ~" Teodózia
IAldozócsüt.
IJéz. mennyb. ~ 4 9 1946 225 1829
B. A. k. közv. tHerma vt.
~ 4 8119 47 1 2 591 19 48

I~""

A hold fényváltozásai:
• Újhold 2-án 22 Ó. 36 p.
:) Első negyed 10-én 12 ó. 54 p.
® Holdtőlte lS-án 10 ó. 57 p.
([ Utolsó negyed .2'i-én 10 ó. 44 p.
Elsején

a nap hossza 14
25 p .• a hó
végéig 1
16 pv-cel nö.
ö.

ö.

Időjárás Herschel szerinI.
Szép napos idővel kezdődik, második harmadában
esős. Majd gyakori hirtelen
záporok.
([ föld távolban ll-én 15 ó.
([ föld közelben 25-én IS ó.
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A törvény szent és a parancsolat szent és igaz és jó. tRóm. 7. 12.)
Egyháztörténeti emlékeztető május hóra: 2. Szegedi Kis István t 1572 C* 1505);
Nagy István ev. superintendens * 1728. - 3. Beythe István t 1612; Pósaházi János
t 1686; Gyurátz Ferenc t 1925. - 4. Luther Wartburgba vitele 1521; Livingstone
Dávid t 1873. - 5. Bölcs Frigyes t 1525; IlIésházy István t 1609. - 7. Sickingen
Ferenc t 1523. Budai Ezsaiás •. 1766; A Prot. Orsz. Arvaház alapítása 1859. 9.. Zinzendorf Lajos gróf t 1760. - 12. Wasa Gusztáv •. 1496. - A herrnhuti
testvérfelekezet mint független önálló keresztyén közösség megalapítása 1727; Wimmer GotUieb Agost t 1863. - 15. Münzer Tamás lázadó parasztjainak ;everetése
1525. NaK,ygereSdi egyezség 1833. A prot. egyházak sze,rvezése ügyébe' kiadott
császári pátens visszavonása 1860. - 19. Alkuin t 804., - Az első né et istentisztelet Wittenbergben 1525. - 20. Tilly Jeldúlta
Magdeburgot 1631. - 21. Fry
Erzsébet * 1780. - 23. Savonarola elégette tése 1498. A harmincéves háború kezdete. Martinitz és Slavata helytartókat és Fabricius titkárt a vár ablakából kidobták 1618. - 24. Dürer Albert * 1471. - 25. A birodalmi átok kimondása Luther
ellen Wormsban 1521; Baltik Frigyes t 1919. - 26. Zinzendorf Lajos gróf * 1700.
- 27. Dante" 1265. Kálvin János t 1564. - 30. Prágai Jeromos t 1416.

Gazdasági tudnivalók
[május hóra.
Otthon: A magtárakat, hombárokat
szellőztetjük.
A csűr és szérüskert a
behordásra előkészítendő,
mivel később erre idő nem marad.
A mezőn: Vetések gyom irtását folytatjuk, a répafélék,
len, kender, círok
vetését és utánvetését
befejezzük.
.Előkészítjük a köles- és muhar-táblákat. A takarmány
és rozs etetését
megkezdjük. Vörös here, baltacín, lucerna, zöld takarmány, esetleg a széna
kasza alá kerül.
Istállóban: A zöld takarmány adagolására való fokozatos átmenetet
befejezzük. A koraí csikókat elválasztjuk és igen jól zaboljuk, A' befogásra érett csikókat és tinókat jártatjuk, fokozatosan befogjuk. hogy
hordásker
használhassuk. A birkákat
fürösztjük, nyírjuk, a gyapjukat gondosan osztályozzuk.
A gyümölcsösben: A fákról a vadsarjakat el kell távolítani. A hó második felében kezdjük a szemzést. A
hernyózás, pajzs- és levéltetű irtásra
gondot fordítunk. Virágzás előtt permetezés.
A zöldséges kertben: A vetőmagtermelésre szánt uborka, dinnye, saláta, retek elvetését befejezzük. Az
uborka, dinnye, tök szabad földbe
kerül. A mele!:{ágyba vetett dinnye,
uborka indái ~-3 levéllel a termés
felé kiirtandó (herélés).
Nagyobb
dinnye, uborka alá üveget vagy cserepel teszünk.
A szöllőben: Az első virágzás előtt
meg kell történni az első kapálásnak.
Kapálásker a földet jól felforgat juk.
A dudvákat
ki kell gyomláJni. Permetezés.
A méhesben: A méhek ebben a hónapban rajzani kezdenek. A raj okra
vigyázni kell és befogni. A kasokat a
pókhálóktói tisztogatni kell.

:.:1'\'.

" .....•...
;.•.....•.•.

Június
(30 nap)
Régente:
Rák

hava.

Nyárelő.
Nap

·

1

I

Protestáns

11 Szo. 1Pamm

el Pamm vt.

2/

Vas. F6. Anná
3 Hétfő Klotild
4 Kedd Kerény'
5 Szer. Bonifác
6 C,üt.(O'bert
7 Pént, Róbert
8 Szo. Medárd
23. hét.

Vas./
Hétfő
Kedd
Szer.

F. pünk. v. ])
Pünkösdhétfő
Barnabás
Klaudius
Csűt. Tóbiás
Pént. Vazul
Szo. Vid
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

O.

p.

o.

p

4. Péter I. 4, 7-11.

F6. Nicefor
~ /4
Lucillián vt. ~4
Metrofán
~4
Tiri Dorót
~4
Hilarion ap. ~4
Teodót vt.
~4
Teodór erekl, il 4

F.pünkösdv. /F.pünkösdv.
*Pünkösdhétf. Szenthároms.
Barnabás ap. Bart, ésBarn.
Fi Ján.Kán.j+
Onufriusz
Aquilina
Pád. Antal
N. Vazul ttt ~etód
Jolán
tt Amosz pr.

Szentháromság-vasárnap

.Ián. 3, 1

F. Szenthárt5tJ / Fl. Szent hár ,
Laura
. Rainer hv
Arnold
Efrém ea
Gyárfás
Gyárt és Pr.
Ráfael
Urnapja
Alajos
Gonz, Ala ios]
Paulina
Akos

71949
61950
61951
51952

433
534
639
747

2148
2228
2256
2319

411953185512335
4195410
12349
3195411
5 --

Fl. Zoltán ([ F2. Editrud
K. sz. .Ián, sz.
Iván
Vilmos
Vilmos hv.
János és Pál János és Pál
László kir.
Lászlo
Arszlán
/ Jézus sz. Sz.t
Sz. Pét. és Pál
Péter, Pál

~4

31955/12

9/ O 2

Mi 4 3 19 55 13 14 O 14
n4
n4
q;e4

/:/:
:/:

3 1956
31956
21957
2/1957
21958

14 21
1529
1641
1753
19 3

O 27
041
059
122
154

15. Róm. ll, 33-36.

F. Mindsz. v.
21958 20 6 24f
Szabel
21959 2056 342
/
Leonc vt.
~4
21959 2138 458
Judás aps.
220 O 22 9 622
~4
Metód pk.
fA 4 2 20 O .2236 751
D1 4 220 O 2258 918
/.J.ulián vt,
Ozséb vt.
~4
220
O 23181043
1
1

Szenth. u. 1. vas. Luk. 16, 19-31.

25. héL

23 Vas.
24 Hétfő
25 Kedd
26 Szer.
271 Csűt.
28 Pént.
29 Szo.

~el~I~~ug7a

Pünk. vas. Ján. XIV. 23-31. Ap. csel. 2,1-13. Pűnk. hétfő. Ján. 3,16-21.Ap. cs. 10,42-48.

24. hét.

16
17
18
19
20/
21
22

/ F6. Exaudi
Klotild
Kar. sz. Fer.
Bonifác vt.
Norbert pk.
Róbert hv. t
Med. pk. ttt

I ([ / kelt~al
~ugta/
6. p.
6. p .

1 ö 14 7119481 34112056

1Jusztin

6. vas. husv, u. .Ián. XV. 26-XVI.

22. hét.

9
10
11
12
13
14
151

Új görög

Róm. kath.

Jan. I. 4, 16-21.

F2. Agrippína
Iván születése
F ebronia vt.
Dávid rem.
Sámson pap
Cir. és .Ián. e./
Péter és Pál

~4
<N'4
<N'4
~4
~ 4
ö /4
Ö 4

320 12339 12 6
320 1-1329
320 1 O 11453
320 1 027 1615
4 20
058 1733
420 1 1371845
520
1 2241942
1
1
26. héL
Szenth. u. 2. vas. Luk. 14, 16-24. Jan. 1. 3, 13-18.
----~T--.--_,--_.--_.---301 Vas. 1F2. Pál
el F3. Pál em!. 1F3.12 apostoll Ö 14 5120 11 32012026
Izraelita

naptár.

= Ijar
2 = Szivan
7=
8=
15 =
22 =

Jún. I

29 =

29 S. Barn. 6. P.
1 Ros Khodes
6 Sabuoth 1 n
7Sabuoth2n
14 S. Nassz.1. P.
21 S. Beha!. 2. P.
28 S. Se!.-L. 3. P.

lDi

A hold 1ényváltozásai.
• Ujhold l-én 8 ó. 52 p.
]) Első negyed 9-én 6 ó. 49 p.
t5tJHoldtölte 16-án 21 ó. 20 p.
Utolsó negyed 23-án 15 ó. 21 p.
• Ujhold 30-án 20 ó. 43 p.
Nyárkezdet 22-én 9 óra 38 perc.
Elsején a nap hossza 15 6ra 41 perc; 22-ig 17
perccel nö, azután a hé végéíg3 perccel fogy.

Ir.

II

Idlijárás Herschel szerint.
Eleje változékony. A kővetkező hét esős. Majd
borongós és szeles.
([ földtávolban 8-án 10 ó.
([ földközelben 20-án 11 ó.

~

A testnek gondolata halál

j

15
a lélek gondolata pedig élet és békesség. (Róm. 8. 6.)

Egyháztörténeti emlékeztető június hóra: 1. A vallásszabadság
kihirdetése a tordai
országgyűlésen 1557; Oberlin János Frigyes t 1826. - 2. Nádasdy Tamás t 1562.
Csepregi kollo kvium - 1591. - 4. Karsay Sándor t 1902. - 2..' Bonifacius t 755.
- 6. Horváth Mihály kultuszminiszter
1849-ben a haza veszélyes állapotára való.
tekintettel erre a napra (szerda) minden vallásfelekezetlől megtartandó országos
bőjtöt rendelt. - 7. Wasa Gusztáv királlyá választatása 1523; Gerhardt Pál t 1676,
- 8. 1. Rákóczi György' * 1593, Franeke Agost Herman t1727.
- 10. Apáczai
Cseri János * 1625. - 12. Szemerei Matkovich Pál * 1743. - 13. Luther Márton
és Bora Katalin házassága 1525. - 14, Abádi Benedek Sárváron bevégezte Erdősi
János nyelvtanának nyomtatását
1539. - 15. X. Leo bullája Luther 41 tételét átok
alá veti 1520; Szász Károly * 1829. -17. A cseh morva testvérek letelepítése Zin. zendorf Lajos berthelsdorfi
birtokán (Hérrnhut)
1722.. ~ 18. Münzer -Tamás kivégeztetése 1525. - 19. A, niceai zsinat megnyítár a 325. - 23. A bécsi béke megkötése 1606. - 24. Bugenhagen János * 1485. Gucztáv Adolf seregével megjelent
Pomerániában
1630. - ~5. Az ágostai hitvallás felolvasása az augsburgi birodalmi
gyűlésen 1530. A Concordia-könyv kiadása EiSO. - ~''7. A lipcsei vita kezdete 1519.
29. Pál apostol lefejeztetése Rómában Nero alatt 64c.A hagyomány szerint .ugyan e
napon feszítették meg Péter apostolt fejjel lefelé. - 30. Reuchlin János' t 1522.

Gazdasági tudnivalók
. június hóra.
A mezőn: Répa, tengeri és burgonyák második kapálását szorgalmazmk.. A burgonyabokrokat,
mihelyt
annyira növekedtek, feltöltjük. A virágzó lucernát, 'vörösherét kaszáljuk.
A betakarított
zabos bükkönynek
tarlójába
kölest vetünk. A repce és
gabonafélék
aratása a. hó vége felé
megkezdődik.
A buza aratását ideje·
ben kell megkezdeni, nehogy a szem
. kiperegjen. A rétekről betakarít juk
a szénát. Az ugart felszánt juk, miután
megtrágyáztuk.
A baromfi udvarban: Most történik
a növendékbaromfi
első osztályozása.
A tenyészbaromfinak
osztályozottakat gyürüvel látjuk el. Második osztályozás októberben,
végleges osztályozás decemberben.
Ll gyümölcsösben:
A cseresznyétől
és meggytől: a madarakat
távoltartjuk. A férges, lehullott almát,körtét
és szílváta fák alól sertések számára
fölszedjük. Állandó szárazság idején
a fáknak -tővét jól megöntözzűk,
porhanyón tartjuk, a ~aztól állandóan
tisztogat juk. Virágz as után permetezés.
A kertben: Kiültetjük
a téli fej eskáposztapalántákat.
A . gyógyés
fűszernövényeket
érés idejében szedjük, és árnyékban szárítva, gondosan
osztályozzuk.
'
A szöllőben: E hónapban legelső
teendő az úgynevezett törés, kacsozás, vagyis letördelése a fölösleges
vesszőknek. ami a legnagyobb elővigyázattai történjék. Azután jön a
szöllővesszőknek
akarókhoz
kötözése. Második permetezés.
A méhesben: A méhes tisztán tartására na~y gondunk legyen. Tartsuk
szem előtt az előbbi utasításokat.
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Július
(30 nap)
Régente: Oroszlán

I
I

hava.

Nyárhó.
Nap

I

Protestáns

Róm. kath.

I

'
Új görög

I ct: I keltel~;ug~1
~el~OI~~Ug
ta
p.
p
o. p.
p.
Ó.

1
2
3
4
5
6

27. hét.

7
8
9
10
11
12
13

I Jézu.s sz. vére

Hétfői Tibold
Kedd Ottokár
Szer. Kornél
Csüt. Ulrik
Pént, Enese
Szo. Ozajás

Sarlos B.-A.
M. sz. pápa e.
Ulrik pk.
Zak. Antal t
lzaiás próféta

28. hét.

14
15
16
17
18
19
20

F4. Cir. Met.
Erzsébet k.
Veronika sz.
Amália
I. Pius p. vt.
Gual. János t
Anaklét p. vt.

F4. Eörs
Henrik Valter
Elek
Frigyes
Emilia
Illés

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

Izraelita

=
=

=
= Ab.

ct:

•

naptár.
1
5
12
19
26
1

~

Ros Khcdes
S. Korakh 4. P.
S. Khukat. 5. P.
S. Pinkh. 6. P.
S. Matoth 1. P.
Ros Khodes

410
410
411
fl 412
~ 413
~ 414
~ 415

.

1959
1959
1958
1958
1957
1956
1956

11 12233
12 52246
1312 23 2
1422 2322
1532 2350
1643 -1748 028

4·16 1955
417 1954
418 1954
418 1953
4~0 1952
421 1951
422 1950

1846
1932
20 8
2038
21 2
2123
2145

122
232
355
525
655
825
949

Péter I. 3, 8 -15.

F6. Sim. Ján. rg 423 1949 22 71115
Mária Magd. 'ir 424 1948 2231 1240
Ezekiel próí. -~ 426 1946 23 O 14 4
Krisztina sz. ~ 427 1945 2336 1524
Eufrázia
~ 427 1945 -- 1636
Hermolaus
~ 428 1944 020 1737
~ 430 1942 114 1825
Pantaleon
1

Róm. 6, 3-·11.

F7. Nikanor
Teodota
Szila
Eudocím

-

I~

A hold fényváltozásai.
:) Első negyed 8-án 23 ó. 28 p.
(:ji) Holdtölte Iő-án 6 ó. O p.
Utolsó negyed 22-én 20 ó. 42 p.
@ Ujhold 30-án 10 ó. 32 p.
Elsején a nap hossza 15 óra 55 p.;
a h6 végéig 55 perce el fogy.

ct:

11 4252058
5322122
6402141
7472155
85222 8
O 9562221
O
O
O
O

Róm. 8, 18-23.

F5. József pk. AJT
Quirik
~
Atenogén pk. ~
Mariana
~
Jácint vt.
~
Makrina
~
Illés próféta
'#

F6. Praxedes
M.Magdolna
Apollinár pk.
B. Kinga
Jakab aps.
Anna assz. t
I Pantaleon
F7.Ince p.
Márta sz.
Judit vt.
L. sz. Ignác

~
no
no

Hilárion
Gábor íöa.

Szenth. u. 6. vas. Máté 5, 20-26.

Vas. 1 F6. Ince
Hétfő Márta
Kedd Judit
Szer, Oszkár
= Tham.
=

(:ji)

F5. Dániel
Mária Mag.
Lenke
Krisztina
Jakab
Anna
Olga

30. hét.

Júl. 2
6
lJ
20
27
31

Euíénía

Szenth. u. 5. vas. Luk. 5, 1-11.

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

28
29
30
31

F4. Ciriaca
Prokóp
Pankrác
Leone és tsai

F5. Bonaven.
Henrik cs.
Karm. B.-A.
Elek hv.
Kamill hv.
P. sz. Vince t
Jeromos hv.

Ó.

Péter I. 5, 6-11.

Szenth, u. 4. vas. Luk. 6, 36-42.

29. hét.

21
22
23
24
25
26
27

1Kozma
1~14 620
B. A. meze
~4
620
Anatói
~ 4 720
Krét. András ~ 4 820
Márta özv.
~ 4 820
Lucia
mt 4 10120

Szenth. u. 3. vas. Luk. 15, 1-10.

Vas. F3. Cir. Met.
)
Hétfő Teréz
Kedd Lukrécia
Szer, Amália
Csüt. Lidi
Pént. Izabella
Szo. Jenő

ó

43111941

214 19 O

e-IE 433 1939 320 1927

~ 434 1938 428 1947
~1435 1937 535 20 3

I

Időjárás Herschel szerint.
Vá tozó napok után 7-én
szépre fordul. 20 után ismét
gyakori esők napsütéssei
váltakoznak.
földtávol ban 6-árt 4 ó.
földközelben 18-án 4 Ó.

ct:
ct:

17
Aki nem szeret, nem:ismerte

meg Istent.

(1. Ján. 4, 7.)

1. Voes Henrik és Esch János Brüsselben
. tűzhalált
szenvedtek 1523, amit Luther elégiában énekelt meg; Bárány György
t 1757 (* 1681). - 4. Gellert Keresztély * 1715; Vallásvita Lipcsében Luther és Eck
között 1519. -. 6. 1. Leo római püspök Attila előtt 452; Husz János * 1369 és
t 1415. - 9. Id. ÁCs Mihály * 1631. - 10. Kalvin János • 1509; anémet
kath. Liga megalakulása 1609. - 11. Móric szász választófejedelem
t 1553;
II. Rudolf kiadja a cseh protestánsok részére a felséglevelet 1609.- 12. Rotterdami
Erasmus t 1536; a hallei egyetem megnyítása 1694. - 14. Budai Ezsaiás t 1841;
Bauhefer János t 1864. - 15. Jeruzsálem elfoglalása Bouillon Gottfried által 1099.
16. A pápa követei leteszik a kiátkozási bullát a konstanlinápolyi Sophia templom
oltárára 1054. (Keleti egyh. szakadás.)17. Kolbenheyer Mór * 1810; Luther
. kolostorha lép 1505. - 18. Bouillon Gottfried t 1100; a pozsonyi ev. templomok
és iskolák elvétele Kolonics által 1672; Perlaky Dávid * 1754; a vatikáni zsinaton
a pápa csalatkozhatatlanságáról
megállapított dogma kihird. 1870. - 20. A Káreli
Gáspár általlefordított
Biblia kinyomatásának
befejezése Vizsolyban 1590. 21. XIV. Kelemen pápa megszünteti a jezsuita rendet 1773; a Teleki Józsefné Róth
Johanna-féle
ösztöndíj-alapitvány
létesítése 1812. - 23. Bouillon Gottfriednek
kírállyá választása 1099; a baseli zsinat kezdete 1431; a nürnbergi vallásbéke 1532.
- 24. Kempis Tamás t 1471; Baltik Frigyes * 1834. - 26. A porosz egyházi únió
megkötése 1817. - 28. Bach János Sebestyén t 1750; Baksay Sándor * 1832. 29. Kálvin tanainak elfogadása Genfben 1537; Székács József t 1876. - 30. A
husziták Ziska vezérlete alatt a prágai városháza ablakából a polgármestert és a
tanácsosokat kidobják 1419. - 31. A passaui vallásbéke 1552.
Egyháztörténetl

emlékeztető

július

hóra:

Gazdasági tudnivalók
július hóra.
Otthon: A magtárak, hombárok készen állanak a termés befogadására.
A szérűskertben az asztagok helyét
előkészítjűk.
A mezőn: Kezdetét veszi az aratás.
A behordás után azonnal forgatunk.
A repceföld tökéletesen előkészítendő.
Ha szükséges,
a tarlószántásba
még
póttakarmányt
vetünk. A káposztát
és dohányt kapálni kell.
A gyümölcsösben: A fák tövét tisztán és porhanyósan tartjuk. Az almaaszalást megkezdjük. Az oltványole
hajlószeméből
nőtt hajtásokat kötözzűk. E hóban eszközöljük a ribizke
és pöszméte (egres) buj tását. A magastőrzsüek idomítására gondot kell
fordítani. A vadhajtásokat el kell távolítani.
A kertben:
Kiszedjük a hagymát.
Helyébe téli retket vagy téli salátát
lehet vetni. A káposztát hernyózni
kell. A zöldséget kapálni, gyomlálni,
s ahol szükséges,
ritkítani kell. Az
érett virág és zöldség magját gyűjt[ük. A kítakarított salátaágyakba télire való ugorka sth. ültethető.
A szöllőben: E hónapban történik
a második kapálás, amit a második
kötözés
követ. A megtágult karókat
újra le kell verni.

Augusztus
(31 nap)
Régente: Szűz hava.

Nyáruló_.
Nap

Protestáns'

Róm. k~th.

1 1 C süt. Vasas Péter
2 Pént. Lehel
3 1Szo. Hermina
31. hét.

4
5
6
7
8
9
10

F8. Tibor
Klára
Ipoly
Ozséb
Mária
Ábrahám
Anasztáz

SZ. t körm.
István'erekly.
Izác'

F9.Zsuzsanna
Klára sz.
~oly ésKassz.
@ tN: zséb vt. ttt
agybold.-A.
Jácint hv.
Joakim
t

F9. Ilona
Huba
István kir.
Sámuel
Menyhért
Farkas
Bertalan

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

Fl1.Lajoskir.

Izsó

Zefirin

•

naptár.

Aug. 3 = Ab. 4 S. Debakim 2. P.
10 =
11 S. Woethkh.3. P.
18 S. Ekev 4. P.
17=
25 S. Reéh 5. P.
24=
31 = Elul. 2 S. Sofrím 6 P.

61

1

Róm. 6. 19-23.

Ih
n
n
"llE
"llE
AtAt-

440
441
443
444
445
446
447

1

1932
1930
1928
1927
1926
1924
1922

953 2053
1058 21 9
12 6 2126
1314 2150
1423 2222
1530 23 6
1630 --

1920
1919
1917
1916
1914
1912
1911

1721
18 2
1835
19 2
1926
1948
2011

Róm. 8, 12-17.

449
450
452
453
454
455
457

O 8
135
250
421
553
723
852

Kor. I. 10, 6-13

rg'1458 19 92035 1020
WI' 5 O 19 721 41147
~5
1 19 52138 1310
~ 5 2 19 42219 1426
~ 5 3 19 2 2310 1532
~ 5 5 1859 -- 1624
tOIE 5 6 1858 O 8 17 2

Kor, I. 12, 1-11.

Fr í. Bertalan
Adrián
Kalaz. József Libér
Ágoston pk. Mózes
K. sz. .Ián.fei. Iván fejv .
Limai Róza t Sándor pk,
B.-A. öve
Raimund

FlO. Lajos
Gebhárd
Ágoston
Ernesztin
Róza
Erika

4 36j19 36 641 20 17
437 1935 7462028
1 ~ 43911933 8502042

F9. Euplusz d. ~
Fortin vt.
~
Maxim hv.
~
lNl\(arcell vt.
~
agybold.vA.
til
Dioméd vt,
~
Miron pap
~

Szenth, u. 10. vas. Luk. 19, 41-48.

I ~el~I~~ugta;
o. p,
6. p.

I tN~

FlO. Ilona cs. FlO. Flor., L.
Lajos pk.
András vt.
"Sz. István k. Sz. István kir.
Chant. Franc. Tádé
Timót vt.
Agatonik
Beniti Fűlőp t Kallinik
Bertalan ap. Rutík

([

1 kelt~i~ugta
6. p
o.p.

1 ([

F8. Ef.? gyer.
Fabius
Urunk szinv.
Pulkeria
Emilián
Konst. érsek
Lőrinc vt.

Szenth. u. 9. vas. Luk. 16, 1-9.

34. hét.

25
26
27
28
29
30
31

II

Szenth. u. &. vas. Máté 7, 15-23.

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.
Vl3.s.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

t

F8. Domonk.
Havas B.-A.
Úr színev.
Kajetán hv.
Cirjék vt.
Vianney J, t
Lőrinc vt.

F7. Domonk.
Oszvald
Berta
)
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc

33. hét.

18
19
2O
21
22
23
24

Vasas Péter
Liguri AH.
István er.

Új görög

Szenth. u. 7. vas. Márk 6. 1-9.

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

32. hét.

11
12
13
14
15
16
17

JI

1

A hold fényváltozásai.
) Első negyed 7-én 14 Ó. 23 p.
@ Holdtölte 14-én 13 Ó. 44 p.
([ Utolsó negyed 21-én 4 .ó, 17 p.
Q Ujhold 29-én 1 Ó. O p.
Elsején a nap hossza 15 óra, a hó
végéig'l óra 35 perccel fogy.

71855
~5
"'lES 91854
~ 510 1853
~ 511 1851
.Mi 512 1849
it
14 1847
it 515 1845

ls

1 12 1732
220 1754
326 1810
432 1824
537 1837
640 1850
744 19 2

IdíljárásHerschelszerin!.
A hó közepéig tart a változékony idő. Azután néhány
nagyon szép nap után
esősre fordul.

I ([([ földtávolban
földközelben

2-án 19
15-én 9
([ földközelben 30-án 3

Ó.
Ó.
Ó.

19

Ime én veletek vagyok minden napon a világ Tégezetéig. (Máté 28, 26.)
Egyháztorténetz emlékeztető augusztus hóra: 1. Grynaeus Simon t 1541 ('" 1493),
Gradeczi Stansith Horváth- Gergely'" 1558. A britt uralom alatt levő országokban
az összes rabszolgák felszabadítása 1833. - 2. A pozsonyi diakonissza anyaház
megnyitása 1891. - 7. VII. Pius pápa a jezsuita rendet visszaállítja 1814. 8. Békekötés a hugenottákkal
St. Germainban 1570; Hibiní János t 1788 (* 1722);
Csengey Gusztáv * 1842. - 15. LSzent István magyar király megkoronáztatása
1001 (újabban 17-ére teszik) és t 1038. - 17. A lipcsei evang. missziótársulat
megalapítása 1836. A csehek II. Ferdinánd ellenében Frigyes pfalzi választót kiáltják
ki királyuknak 1619. - 19. Szeberényi Gusztáv A. t 1890; Zelenka Pál" 1839. 20. Clairvauxi Bernát t 1153; Wimmer Gottli.eb Ágost" 1793; Pálfy József" 1812.24. A párizsi vérmennyegző 1572 - 25. Bethlen Gábort a besztercebányai országgyűlésen Magyarország királyává választják 1620;' Haase Károly * 1800.
28. Augusztinus t 430. Kermann Dániel * 1663. - 29. Bél Mátyás t 1749. 30. Szenci Molnár Albert * 1574. 31. Hutten Ulrik t 1523; Oberlin János
Frigyes * 1740.
i

Gazdasági tudnivalók
augusztus hóra.
Otthotu- A cséplés után azonnal kezdetét veszi a rostálás és a vetőmag
osztályozása. Az új gabonát sürün
kell forgatni.
A mezőn: Folytatjuk a forgatást,
szántást és boronálást, vagyís előkészítjük a földet az őszi vetésre. Folytatjuk a tengeri ritkítását. A tarlórépát kapáljuk,
gyomláljuk. A lent,
kendert, nyüjjük és áztatjuk. A réteket kaszáljuk.
A repcét és a zöldtakarmánynak való rozsot _elve.tjük.
Betakarít juk a borsót, babot, lencsét,
16babot. Cséplés. A hó végén az őszi
vetés megkezdődik.
A gyümö[csösben:
Ha a fák gyümölccsel rakottak, ágaikat alá kell
támasztani. A gyümölcsöt kézzel szedjük és sohasem rázzuk. A gyümölcsmagvak gyűjtését folytatj uk, de csak
j6fajta és teljesen érett gyümölcsök
magvait tegyük el. A jövő évben ültetendő fák számára már most lehet
gödröket ásni. A málna felnőtt ágait
visszavágjuk és az elgyümölcsözött
hajtásokat tövüknéllevágjuk. Az érett
gyümölcsöket most kell befőzni és
aszalni.
A kertben: Bőven kell öntözni. Betakarítjuk a korai burgonyát és a
mákot. Elvetjük a téli salátát. Az új
szamóca ágyásokba elültetjük
a kellően megerősödött palántákat és tartalékban iskoláztat juk az ujabb indahajtásokat.
Az istállóban:
Az állománynak
csupa zöld takarmányt ne adagoljunk és a szemes abrakolást
sem
szabad elmulasztani.

Szeptember
(30 nap)
Régente: Mérleg hava.

Öszelőhó.
Nap
35. bét.

1
2
3
4
5
6
7

FIL Egyed
Rebeka
Hilda
Rozália
Viktor
Pént, Zakariás
Szo. Regina

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

37. bét.

15
16
17
18
19
20
21

Va s.
Hétfő
K edd
Sz er.
C süt.
Pe. ot.
S zo.
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.
Pént.
Sza.

.39. bét.

1.

Új görög

. F12. Egyed
István király
Manszvét pk.
ViterbóiRóza
.Iuszt.sz.Lör.
]> Ida
t
Kassai vért.

I

1 [

1 ~eltel~~ug:1
ov p.
cp .

~el~I~~ugta
ov p,
o.p.

Korint. 1. IS, 1-10 .

F12. Simon
Mamánt
Teoktiszt
Babilasz érs.
Zakariás pr.
Mihály csod.
Szocont

fl 517
n 518
~ 519
~' 521
~ 522
Atr 524
~ 525

1842
1840
1839
1836
1835
1832
1830

849 1917
955 1933
11 1 1954
12 92022
1316 21 O
1417 2153
1511 23 O

1828
1827
1825
1823
1821
1819
1817

1555
1631
17 O
17 26
17 48
1811
1836

Szenth. u. 12. vas. Márk 7, 31--37. Ap. csel. 10, 24-33.

F13.KisB.-A.
F12. Mária
Ádám
Kláver Péter
Tol. Sz. MikI.
Erik
Prot. és Jác,
Teodóra
f:jiJ Mária neve
Guidó
Ludovika
Notburga
t
Szerénke
Sz. t felmag.

F13. Kisassz.
Szeverián

Menodóra
Teodóra
Antonóm pk.
~~n~é\elm.·

Szenth. u. 13. vas. Luk. 10, 23-37.

F14. Fájd. Sz.
F13. Nikod.
Edit
Kornél p.
Ludmilla
Sz. F. sebh.
Titusz
K. J. Káo. tt
Vilhelmina [ Január vt.
Friderika
Euszt. vt. ttt
Máté
Máté ap.tt

38. bét.

22
23
24
25
26
27
28

Róm. kath.

Szenth. u. 11. vas. Luk. 18, 9-14.

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.

36. bét.

8
9
10
11
12
13
14

Protestáns

Kleofás
Jusztina
Adalbert
Vence1

F15. Móric vt.
Tekla sz. vt.
Fogolykiv.M.
Gellért pk. vt.
Cipr.és Juszt,
O Koz., Damj. t
Vencel király

F14. Filot.
Jozafát
Zsófia vt.
Eumén pk.
Trofim vt.
Euszták és T.
Jónás pr.

291Vas. IF15. Mihály
30 IHétfő Jeromos
Izraelita naptár.
Szept. 7 = Elul 9 S.KiTheze1.2,P.
14='
16S.KiThov.3.4.P.
21 =
23 S. Nezav. 5. 6. P.
28 =
1 Thisri 5695
29 =
2 Ujév 2 n. R. H.

019
147
316
448
618
748

'iif 535 1816 19 3 918
~ 536 1813 1937 1046
~ 538 18 11 2016 12 8
írn 539 18 921 513 20
~ 541 18 7 22 21419
~ 542 18 423 515 3
1530
~ 544 18 2--

Gal. 5,16-24.

F15. Fóka pk, ...JE 545 18 O
Iván fog.
lfO;If 546 1758
Tekla sz.
548 1756
Eufrozina sz. ~ 549 1754
Nilusz
~ 551 1751
Kallisztra tus ir 552 1749
Baruch pr.
fl 553 1747

Szenth. u. 15. vas. Máté 6, 24 -34.

--

Gal. 3, 15-22.

Szenth. u. 14. vas. Luk. 17,11-19.

F14. Móric
Tekla
Gellért

527
527
rtl 529
rtl 530
~ 532
~ 533
'iif 534

~
~

"

Gal. 5, 25-6,

IF16.Mihályf·IF16.Kiriakr.
1Jeromos ea. 1Gergely pk.

011
118
224
328
432
536
641

1558
1617
1632
1646
1659
1711
1725

10.

1n 155411746174611741
1~ 5561744
853118 1

A hold fényváltozásai.
]) Első negyed ő-án 3 ó. 26 p.
f:jiJ Holdtölte 12~én 21 ó.~18 p.
[ Utolsó negyed 19-én 15 ó. 23 p.
O Ujhold 27-én 18 ó. 29 p.
Ősz kezdete 24-én O őra 39 p. Elsején a nap
hossza 13 Ó. 251"; a hó:végéig 1 Ó. 41 p-cel Iogv,

. Idöjárás Herschel szerint.
6-án hűvösre fordul. Gyakori eső. A borus őszi időt
a hó végéig kevés szép nap
szakítja meg.
[ földközelben 12-én 19 Ó.
[ földtávolban 26-án 6 Ó,

21
A ti munkátok

nem hiábavaló

az Úrban, (1. Kor. 15, 58.)

Egyháztörténeti emlékeztető szeptember hóra: 1. A császári pátens kiadása a
magyar prot. egyház szervezése ügyében 1859. - 2. Thurzó György t 1567. 3. Bethlen Gábor seregével elindul II. Ferdinánd ellen 1619. - 5. Thököly Imre
* 1657. - 7. Gusztáv Adolf' győz elme Breitenfeldnél 1631, a Zsedényi-féle alapitvány
létesítése 1878. - 8. Jeruzsálem elfoglalása 70. - 12. Pesti ev zsinat megnyitása
1791 (okt. 14-ig tartott); Haubner Máté t 1880. - 13. Thököly Imre t 1705. 14. Chrysostomus (Aranyszájú János) t 407; Dante t 1321. - 16. Ráth Mátyás
l' 1810; Linzi békekötés. 1645; a Gusztáv Adolf-egyesület megalapítása 1842. 17. Kermanu Dániel t 1740. - 18. Viktor Emánuel csapatai megszállják az egyházi
államokat 1866. - 19. Haubner Máté * 17!.l4; Erdődi zsinat 1545. - 21. Savonarola
Jeromos * 1542; Luther Uj testamentum fordításának megjelenése 1522. - 22. Thököly Imre erdélyi fejedelemmé választása 1690: Lincoln a rabszolgaságot az Egyesült Allamokban megszünteti 1862; Kis J ános * 1770. - 23. Wormsi concordatum
1122. - 24. Gellért püspök megköveztetése 1046 (1047-re is teszik). - 25. Augsburgi
vallásbéke 1555. - 27. A porosz vallási unió létrehozatala 1817. - 29. Vasa
Gusztáv t 1560.

Gazdasági tudnivalók
szeptember hóra,
Oitlion : Foly tatjuk a gabonakészletek forgatását, rostálását. A vetőmagról idejében kell gondoskodni.
A babot száraz helyen tartjuk.
A
buzavetőmagot vetés előtt gondosan
csáváztatni kell.
Az istállóban: Az állatokat takarmányozzuk, mielőtt a már kevés
fűvű legelőre kiengedjük.
A mezőn: A rozs és buza vetését
megkezdjük. A zab, bükköny, borsó,
lencse és köles aratása tart. A burgonyát felszedjük. A· tengerit letörjűk, de ne hagyjuk a héjában.
EI'készítjük a pincében vagy veremben
a répa és burgonya helyét. Kűlönős
gondot fordítsunk arra, hogy a répa
és burgonya a földben meg ne fagyjon. Az ősziek elvetése után foly tatjuk a tavasziak részére a szántást.
A gyiimölcsösben: A gyümölcs szedése s osztályozása. A kertben szedjük a. magnak valókat. Alma- és
körtemagok vetése. megkezdődik.
li sz.öllőben: E hónapban
van a
harmadik érés alá kapálás. A fölösleges leveleket a tőkéről le kell szaggatni, kűlőnösen
azokat, amelyek a
fürtöktől elvonják a napot. Ilyenkor
kell megjelölni a terméketlen tőkét,
hogy helyére szüret után mást ültessünk. ,
A méhesben: r A méhek sejtjeit e
hó vége felé már föl lehet metszeni.

.

------------.-------.----------------------------------------------------._--"

Október
Régente:

(31 nap)
Bököly hava.

Öszhó.
Nap

1 Keddi
2 Szer.
3 Csüt.
4 Pént.
5l Szo.
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.
Pént.
Szo.
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

F16. Brunó
Amália
Etelka
Dénes
Gedeon
Brigitta
@
Miksa

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

F17. Kálmán'
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
[
'Lucius

I I
[

Nap
~elte
op. .

I nyugta
óp

I

Hold

..

~e1te,
op

nyugta
óp.

.

F17. Brunó h.
Olvasós B.-A.
Magy. N.-A.
"Dénes pk ..
Borgia Ferenc
Placidia
t
Miksa

Efez. 3. 13-21.

F17. Tamás
Szer. és Bak.
Pelágia
Jakab ap.
Eulamp vt.
Teofanesz
, Andrónik

F18. Ede kir.
Kalliszt p.
Teréz sz.
Gál apát
Alac. Margit
Lukács ev. t
AIk. Péter

F18. Iréne
Orsolya.
Előd
Gyöngyike
Salamon
Blanka
'Dömötör

~16

1524 046
1548 214
1611 343
1635 512
17 O1 643

wir

614 1718 1731 813
~ 616 1716 18 9 941
~ 617 1715 1856 1059
~ 619 1712 1951 12 6
620 1710 2054 1257
III 1
17 9 22 1 1332
~621
'-'IE 623 17 7 23 8 14 2

Kor. 1. 1. 4-9.

F19. Artem.
Hilárion
Aberc pk.
Jakab ap.
Proklusz
Marcián
Demeter vt.

Szenth. u. 19. vas. Máté 9. 1-8.

til 6 7 1728
til 6 9 1726
1724
~
661°1
II 1722
6121720

,;

F18. Agaton.
Nazár
Lucián vt.
Longiri vt.
Ozeás pr.
Lukács ev.
'Joel pr.

F19. Vendel
Orsolya vt.
Kordula sz.
Ignác pátr,
Ráfáel íöan.
Mórpécsipk.t
Dömötör

4 1732 1427 2321

fA 6 5 1730 1458

Efez. 4. 1-6.

Szenth, u. 18. vas. Máté 22. 34-46.

43. bét.

271Vas.
28 Hétfő
29 Kedd
30 Szer,
31 Csüt.

Új görög

Szenth. u. 17. vas. Luk. 14. 1-11.

42. hét.

20
21
22
23
24
25
26

II

Szenth. u. 16. vas. Luk. 7. 11-17.

41. hét.

13
14
15
16
17
18
19

Róm. kath.

I~emig pk.
B.-A.védelmel 'lfIE 557 1741 10 O 1827
Örzőangyal.
Ciprián pk.
'lfIE 559 1739 11 6 19 1
1. Sz. Teréz
Ar. Dénes vt. ~ 6 O 1737 12 9 1948
il;?- 6 211735113 312049
Assisi Fer. ti Hierót
:) Placid vt.
Karitina
~ 6 3 17 34 13 49 22 1

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél

40. hét.

6
7
8
9
10
11
12

I

Protestáns

~ 624 17 5 -- 1422
H 626 17 3 014 1439
H 627 17 1 119 1453
~ 629
630
iM 1 631
ta
ta 633

1659
1658
1656
1655

223
327
431
536

15 5
1518
1532
1548

Efez. 4. 22 -28.

FI9.Szabin8IF20.Kr.kir.
F20. Nesztor Ita 6341653
64316 6
Simon, Judás Simon, J. ap. Neonilla
"!;E 6 361651
7511632
Zenő
Nárcisz pk.
Abrahám r. ~ 638 1649 85817 4
1Kolos
Rodr. Alfonz 1Zen.,Zenobia
~ 163911648110 211747
Reform. eml. Farkas pk. tt Epimak vt.
~ 640164710591844

Izraelita
Okt. 5 = Thisri
7=
12 =
13 =
19 =
20

naptár.
8 S. Haazinu
10 Jom Kippur
15 Szukkoth I n.
16 Szukkoth2 n.
22 Sem. azareth
~3 Szímkh. th.

=

~~ ~ Markh.2no~eKh~~~s

~

A hold fényváltozásai.
Első negyed S-én 14 Ó. 40 p.
@ Holdtölte 12-én 5 Ó. 39 p.
f'\ U.tolsó negyed 19-én 6 ó. 36 p.
"!:.
•
Ujhold 27~én 11 Ó. 15 p.
Elsején a nap hossza 11 ó. 44 p..
a hó végéig 1
41 perccel fogy.
)

ó,

I

Időjárás Herschel szerint.
Ahi
h
d
ónap e ső arma a
derüs. 12.-én erősen
esősre fordul.
.
\{ földközelben 11-én 6 ó.
[földtávolban
23-án 14 Ó
D.

23
Ne szeressétek

egymást csak beszéddel[és

nyelvvel, hanem cselekedettel.

(Ji n. I.lev.3, 18.)

emlékeztető október hóra: 1. A heidelbergi egyetem alapítása 1386.
2. A marburgi vita Luther és Zwingli között 1529; Torkos László * 1839. 4. Cranach Lukács * 1472; Fliedner Tivadar t 1864. - 5. Ezen a napon 1582-ben
XIII. Gergely új naptára értelmében okt. -l-ike után mindjárt 15-iket irtak. 6. Komáromi Csipkés György t 1678. - 8. A Luther Társaság megalapítása 1884.
9. A tübingeni egyetem alapítása 1477. - 11. Ziska János t 1424; Zwingli Ulrik
t 1531; 1. Rákóczy György t 1648. - 13. Petrovles Péter t 1557; Fry Erzsébet
t 1845. - H. Pozsony a szent koronával Bethlen Gábor .kezére jut 1619. Szeberényi Gusztáv Adolf * 1816.. - 15. Bocskay győzelme Almosdnál -1604. A magyarhoni evang. egyetemes egyházi Gyámintézet megalapítása 1860. -- 16. Cranach
Lukács t 1553. - 18. A wittenbergi egyetem megalapítása 1502. -- Pákh Mihály
22. Sántha Károly * 1840. - 23. Huszár Gál t 1575. - .24. A westfáliai béke megkötése 1648. - 25. II. József türelmi rendeletének kiadása Magyarország részére
1781. - 28. Nagy Konstantin győzelme .Maxentius fölött 312; Rotterdami Erasmus
* 1466. - 31. Luther 95 tételének ldszögezése 1517; a salzburgi prot. elüzetése 1631.
• 1795. - 19. Thurzó Imre t 1621. A Baldácsy-féle alapítvány létesítése 1876. Egyháztörténeti

tudnivalók
október hóra.

.Gazdaságí

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

---------------

Otthon: A szemes gabonák készletét

forgatni kell. Takarékoskodni kell a
szálastakarmány készlettel, amíg lehet,
zöldel is kell adagolni. Gondosan kell
a töreket és polyvát raktározní. A
tengeri, a répa s a burgonya betakarítását sürgősen be kell fejezni. A
sárgarépát és petrezselymet a pincében homokba rakjuk.
A, szántóföldön az őszi vetést folytat juk. A tavaszi vetés alá szánt földet megforgat juk. Trágyát hordunk a
főldekre.
A gyiimölcsösben:

Porhanyítani és
trágyázni kell a gyümölcsfák tövét.
A fiatal fák törzsét tövis es ágak felkötésével biztosítani kell a nyulrágás
ellen. A diót gondosan kihéjazva zöld ._------------_ .._-----------------------------------------------------------burkából, erős sósvizben kefével lemossuk és szellős helyen kíterítjük,
többször megforgat juk, hogy meg ne
avasodjék.
A kertben: Termény takarítás, ásás,
trágyázás,
A szöllőben: A szüretet a legjobb
száraz időben tartani.
A méhesben: A méhek most már
téli pihenőre készülnek. Ezt elő kell
segíteni; a kasokat kívülröl
sárral
kell betapasztani, hogy azokhoz semmiféle méhellenség ne juthasson.
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November
Régente:

(30 nap)
Nyilas

hava.

Öszuló.
Róm. kath.

Protestáns

Nap

I

Nap

Új görög

[.

:kelte 1 nyugta
6.p.

1 6.p.

1

IMindszentek
\ Halottak n.

1 1Pént.1 Marianna
2 Szo. Achill
44. hét.

3
4
5
6
7
8
9

Vas.
Hétfö
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

F20. Győzö
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Gottfried
Tivadar

Vas.
Hétfö
Kedd
Szer.
Csüt.

Pént.
Szo.

171 Vas.
18 Hétfő
19 Kedd
20 Szer,
21 Csüt.
22 Pént.
23 Szo,

Izraelita

F21. Hubert
Bor. Károly
Imre herceg
Lénárd hv,
Engelbert pk.
Gottfried
t
Tivadar vt.
F22.A. A od.
Márton p k.
Márton p. vt.
Koszt. Sz an.
Jozafát v t.
N.Alber t et. t
Ödön p k.

naptár.

Nov. 2 ~ Markhes 6 S. Noakh
13 S. Lekh Lek .
9=
20 S. Vajere
16=
27 S. Khaje Sz.
23=
27 = Kiszlev
1 Ro. Khodes
4 S. Tholdoth
30=

D

I

646 1641 1259 2230

~

Itl 647 1640 1325 2333
~ 649 1638 1350 --

~ 649 1637 1412
~ 652 1636 1434
'i'l' u53 1634 1459
(ji/' 654 1633 1526

118
242
410
538

Efez. 6, 10 -17.

~ 656 1631
~ 657 1630
i1. 659 1629
~ 7 O 1628
11627
~7
31625
~7
~ 7 4 1624

16 1 7 7
1643 831
17 35 945
1827 1044
1945 1128
2053 1159
22 11224

Filipp. 1, 3-11.

61623 23 8 1243
81622 -1258
~7
t.! 7 91621 012 1312
mE 710 1620 1 16 1324
711 1619 219 1338
n 713 1618 324 1354
n 715 1617 430 1411

F23. Cs. Gerr..

F23. Cs. Gerg.

~7

Erzsébet a.
Valois Félix
Sz. M. bemut.
Cecilia vt. t
Kelemen p.

Barlaam vt.
Dek. Gergely
B. A. avatt.
FiL és Apfiasz
Amfilok pk.

m

F24. K. János
Katalin vt.
Berch. János
Érmes Sz. M.
István ap.
Szaturnin
t
András ap.

F23. Emma
Katalin
Milos
Virgil
Stefánia
Noé
András

~16 42116431114711951
1~ 6 44\16 43\12 2721 8

Pét., P. b. fe . Román'[vt.

Szenth. u. 23. vas. Máté 22. 15-22.

Hold
kelte 1 nyugta
ö.p.
ö.p.

Efez. 5, 15-21.

F22.0reszt
Vincenc
Alam. János
Ar. Sz. János
Fülöp ap.
G. és Szamon
Máté ap.

Szenth. u. 22. vas. Máté 18, 23-35.

Ö22. Horten.
dön
[.
Erzsébet.
Jolán
Olivér
Cecilia
Kelemen

vt.

F20. Acepsz.
Hermesz
G .• Episzt vt.
Pál pk.
Lázár
Mihály Iöa.
Matróna

u. 21. vas. .Ián. 4, 47-54.

F21. Luthe®
Márton
Jónás
Szaniszló
Klementina
Lipót
Ottmár

47. hét.

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pén:t.
Szo.

]J

Szenh.

46. hét.

24
25
26
27
28
29
30

\ Acindin

Szenth. u. 20. vas. Máté 22, 1-14.

45. hét.

10
11
12
13
14
15
16

I Kozmasz

\

Filipp. 3, 17-12.

F24. Kelemen
Katalin
Nikon
P. Jakab
Irenark
Paramon
András ap.

'liE '7 16 1616

538 1434

qe 718 1616 645 15 4
lift 719 1615

~
~
~
~

720
721
723
724

752 1543
1615 853 1637
1614 944 1743
1613 1027 1858
1613 11 12019

A hold fényváltozásai.

IdéijárásHerschelszerin!.

]J Első negyed 4-én O ó.'!12 p.
.® Holdtölte 10-én 15 ó.:42 p.
[. Utolsó negyed l8-án l~ó: 36 p.
Ujhold 26-án 3 ó. 36 p.
Elsején a nap hossza 10 óra 3 perc;
a hó végéig 1 óra 17 perccel fogy.

4-én fagy. De 10-én enyhül,
hogy 18-án ismét hidegre
forduljon. Majd hóviharok.
[. föld távolban 8-án 12 ó.
[. földközelben 20-án 7 ó.
D

25
(II. Thess. 4. 17.)
1. Huszár Gál bevégezte Bornemissza
való tanulságok. c. munkája 1. részének nyomását 1573. - 5. A konstanzí zsinat megnyitása 1414; Hans Sachs * 1494;
Henckel János t 1539 (* 1481); Lányi Illés t 1618 (* 1570). - 8. A fehérhegyi
c:sata 1620. - 9. Chemnitz Márton 1522; az artikuláris helyekről szóló törvény
meghozatala 1681. - 10. Luther Márton " 1483; az ész ünnepe Párisban a NotreDame templomban 1793. - 13. Augustinus * 354. - 15. Bethlen Gábor t 1629;
Comenius János t 1670. - 16. Gusztáv Adolf t 1632 (az új naptár szerint). 17. Illésházy István nádorrá választása 1608. - 21. Schleiermacher Frigyes
17.68.
22. Lethenyei István a wiltenbergi egyetemre beiratkozott 1609; Alvinczi Péter
t 1634. - 24. Knox János t 1572 (* 1505). - 26. A clermonti zsinaton II. Orbán
pápa a keresztes háború megindítására lelkesít 1095; 1. Rákóczi György erdélyi
fejedelemmé választása 1630. - 28. Lang Mátyás t 1682 (* 1643).

S:züntelen

Imádkozzatok,

Eg!Jháztörténeti emlékeztető november hóra:
Péter «Az evangéliomokból és az epistolákból

+

Gazdasági tudni valók
november hóra.
Otthon: Ha száraz a tengeri, úgy a
hizók szükségleteit
lemorzsoljuk, de
mindig csak annyit, amennyi az
azonnali fogyasztásra szükséges. Megkezdjük a takarmányrepcevel az ,etetést. Bevégezzük a kendertörést
és
lilolás!. Megkezdjük a fonást.
Az istállóban: Az őszi munkák
befejezése után az igás állatok takarmánya szükebbre szabható. A vemhes
állatokat gondosan jártat juk és takarmányozzuk,
A fejőstehénekkel
megkezdjük a répaetetést. Minél nedvesebb a takarmány, annál több a tej,
ha kellő erő takarmányt adagolunk,
úgy annál több a vaj. Nagyon fontos
az állatok vakarás a és kefélése.
A mezőn: Mig az idő engedi, szántunk. Ha a szántás kifogyott, trágyázunk.
A gyümölcsösben:

Trágyázunk s a
száraz ágakat levagdossuk. Lombhullátás. után permetezés .
.4. kertben:
Tisztogatunk, trágyazunk és ásunk.
. A szőllőben:
Hidegebb éghajlat
alatt idejekorán be kell födni a szöllőket, még mielőtt beállnának
a fagyok. Trágyázás. Akarók felszedése.
A méhesben:
A kasokat be kell
födni, hogy a méhek a hideg ellen
védve legyenek.

....

..

t::
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December
(31 nap)
Régente: Bak hava.

Télelő..
Nap

Protestáns

Róm. kath.

1

Új görög

1

,

Fl. Elza
Aurelia
Olívia
Borbála
Vilma
Miklós
Ambrus

49. het.

81Vas.
9 Hétfő
10 Kedd
11 'Szer,
12 Csüt.
13 Pént.
14 Szo.
,

51. hét.

221 V as.
23 Hétfö
24 Kedd
25 Sz er.
26 C süt.
27 Pe·nt.
28 Sz o.
,

. 1F 1.Eligius pk.
Bibiana vt.
]) Xavér Ferenc
Borbála vt.
Szabbas ap.
Miklós pk. t
Ambrus pk.

...

Uriövet

F2. Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca
Zilárdka

50. het.

151Vas.
16 Hétfő
17 Kedd
18 Szer.
19 Csüt.
20 Pént.
21 Szo.

...

Mi~ós
Am rus ea.

o. p-

o. p.

..

3. vas. Mate 11, 2-10.

...

Uriövet

wt
~

1726 161211130 214 2
7 27 16111153 23 4
728 1611 1216
729 1610 1236 027
731 1610 13 O 14 9
732 16 9 1325 315
733 16 9 1356 44 O

Rom. 15, 4-13.

1F26. Patáp
B. A. fogan.
Eugráí vt.
Dániel stíl.
Szpiridion pk.
Eusztr. és ts.
Tirzusz vt..

734 16
735 16
735 16
~ 736 16
~ 73716
~17 38116
~ 73916
~

írn
írn

m

»:

..

1740 1610 2158
741 1610 23 2
7 42 1610
743 1610 O 5
7431610
1 9
744116111215
7441611
321

4. vas. .Ián.j.f , 19-28.;,Flhpp. 4,H-7.
Kar. 1. nap:
Gal. 4, 1-7. 2. nap: Luk. 2, 15-20. Tit. 3, 4-7.

F4. Zenó
Viktória
Ádám. Éva
Karácsony O
István 1. vt.
János
Kamilla

9143316
5
91520 723
91618 828
91724 920
9 1832 958
91943 1025
92052
1046
1

Kor. 1. 4, 1-5.

F. Eleut., Ant.llM
Aggeuszpr.
Dániel pr.
•
Sebestyén
ti
Bonifác vt.
fl
Ignác vt.
c.;;e
Juliána sz.

F3. Johanna 1F3. Valér
Albina
Etelka cs.
Lázár
[Lázár,
Grác.Kánt.tt
Auguszta
Pelágia
Viola
Teofil
Timót vt. ttt
Tamás
Tamás ap. tt:

F4. Zenó
F. Anasztázia
Krétai 10 vt.
Viktória
Ad., Eva ttt Kar. előböjt
Nagykarács.
Nagy Karács.
*~z.Istv.1. vt.1 Istensz. M.
Janos ap. t István'fődiak.j
Aprószentek
Több ezer vt.

11 3
1117
1131
1144
1159
1214
1235

Luk. 2, 33-40,

1qe 174511611
qe 745 16 12
~ 7461613
~ 746 1613
~ 747 1614
~ 747 1615
LIA 747 16 i6

429
536
640
736
823
9 2
933

13 2
1336
1425
152'7
1641
18 3
1927

Luk. II. 33-40. Wal. 4, 1-7.

291 Vas. 1F. Dávid
30 HétfŐIZord
31 1Kedd Szilveszter
=
=
=

('j,i)

F25. Filaret. 1~
Habakuk
tA
Szofoniasz pr. ~
Borbála sz.
~
Szabbasz
wt

2. vas. Luk. 21, 25-36.

1F2. Szepl. fog.
Fourier Péter
Melkiades p.
Damáz ..•p.
Otilía sz.
Luca sz.
t
Nikáz pk.

Uriövet

52. het.

Izraelita

o. p.

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

48. hét.

1 V as.
2 H étfö
3 K edd
4 Sz er.
5 Csüt.
6 Pe. nt.
7 Szo.

I-k;-. e•...
I~-OI;-~-~u-:cgt:-a

kelt~al~ugta
6. p.

naptár.

Dec. 7
Kiszlev 11 S. Vajeze
14
18 S. Vajislakh
21 =
25 S. Vajasev
27
Tebeth
1 RosKhodes
28 =
2 S. Mikez

F. Tamás pk.1 F. Anasztázia 1 tA 1747116171 9582051
Dávid
Anizia sz.
~ 748161710212215
Szilveszterp.
Melánia
1# 481161811043 23 38

I

h

A hold fényváltozásai.
Időjárás Herschel szerint.
..
..
Szeszélyes időjárásj után
) Elso negyed 3-an 8 o. 28 p.
9.-én erős havazás.
('j,i) Hold!ölte 10-én 4. ó. lO'pKarácsony derűs hideg.
[ Utoiso negyed 17-en 22 o. 57 p. I
Utána havazás.
Q Uihold 25-én 18 ó. 49 p. .
1 [fölközelben
5-én 23 Ó.
Télkezdef 22.-én 196.37 p.l.-én a nap hossza86.
[föld távolban lB-án 4 Ó.
46 p., 22-ig 20 p.-cel fogy, a hó végéig 5 p.-cel ,ő.
([ földközelben 30-án 16 Ó.

27

Minden lehetséges

a hívőnek. (Márk. 9, 23.)
Egyháztörténeti
emlékeztető december hóra: 3. Dévay Biró Mátyás beiratkozott a
wittenbergi egyetemre 1529. - 4. A lipcsei egyetem alapítása 1409. A tridenti
zsinat berekesztése 1563. 5. Evang. egyházunk zsinatának megnyitása 1891.
8. A vatikáni zsinat megnyitása 1869. - 10. Luther elégette az átokbullát 1520.
18. A tridenti zsinat megnyitása 1545.' Gellért Keresztély t 1769. - 16. A jezsuiták
kitiltása Erdélyből
a meggyesi országgyűlésen
1588. Linzi békekötés 1645. - 19. Kál•máncsehi Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf * 1594 (új naptár szerint). 20. Luther Mártonné
szül. Dóra Katalin t 1552; Vitnyédi István * 1612; Szemerei
Matkovich
Pál t 1823. - 21. Limberger István * 1825. - 22. Czékus István * 1818
23. Id. ÁCs Mihály t 1708. - 24. Thurzó György t 1616; Bahil Mátyás t 1761
27. Pákh Mihály t 1858 .. - 29. Bocskay 'István t 1606. - 31. Wiclif János t 1384
Nikolsburgi békekötés 1621; Apáczaí Cseri János t 1659.

Gazdasági ,tudnivalók
december hóra.
Otlhon: Foly tatjuk a gabonaforgatást, rostálást, 'trlörözést.
A tengerit
szükséglet
szerint morzsolj uk, A kerti

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

magvakat

és gyógynövények et osztá-.
a fölösleget értékesítjük.
A
gyümölcs kiválogatását gonddal vé- -.-----------------------------------------------------------------------Iyozzuk,

gezzük, mert a romlott gyümölcs el..
, _
rontja a többit is. A fonást foly tatjuk, a gazdasági szövést megkezdjük.
..
_
Fokozatosan valamennyi gazd. naplónkat lezárjuk,
hogy január havában a vagyonmérleget el készíthessüle Pontos szám adás nélkül csak------------------------------------------------------------------------..
saját zsebünket csapjuk be. Az évi
adókat és számlákat ki kell egyenIí- ---.------....------------------------------------------------------------tenl.: A követeléseket az új nyilván- 1.._..
.... __.. .... __..__.... _.._.... _.._.._.._.... :_..__..__1
tartásba át kell vezetni. Kosárfonás,
keíekötés,
fafaragás a téli hónapok_.._..
.._.. .._.._
.._.._ __
..__..__
.._.._.._
ban gyakorlandó.
Az istállóban:
A szálastakarmányt
---------.. --.._ _
.._ _..
..
__
I adagolva etessük, hogy elejét vegyük a céltalan takarmánypusztítás----- -- ---- -- - -..-..----- - ----..-------.nak. A hízók istállóját melegen tartsuk. Csak állott vizet itassunk. Ugy -..-..-..------ --..- - -..- ----..------..--..--..--

szeJlőztessük .az istállót, hogy ki ne
hűljön.
Gondoskodjunk, hogy elIés- ------------------------------------------------------.-----.--------.
. kor az állatoknak

kellő helye legyen.
..
Jártassuk az állatokat. Nagy hidegben az egész állományt az istállóban
_
itassuk. A hízóba
fogott sertések
mosléká t sózz uk, mert így étkesebbé
-----------------------------------------------------------.... ------------..
válnak. Ha a szemes tengerit nem
szívesen eszik, darálva adagoljuk.
A baromfióZakban: Gondoskodj unk ..
.
_
érdes, iszapmentes
homokfürdőről
állott vízről. Nagy hidegekben a ta- ..
..
_
réjukat vazelinnal vagy sótalan zsírral kenjük be.

Névnapok.
Abel januir 2
Eduárd
mirc. IS, máj. Ibolya aug. 7
Ludovika szept. 3
Abrahám aug. 16
26, okt. 13
Ida ápr. 13
Lukács okt. 18
Achil nov. 2
Edith szept. 16
Ignác febr. 1, jul 31,
Lukrécla jullus 9
Adalbert szept 27
Egyed szept. 1
okt 23
Makár január 2
Adám szept. 9
Elek julius 17
l11és julius 20
Magda május 27
Adám, Eva dec. 24
Elemér febr. 28
lIma ápr. 18
Magdolna jul. 22, aug.
Adél jan. 29
Eleonóra febr. 21
llona aug. J8
Malvina okt. 1
Adolár ápr. 21
Ella febr. 10, marc. 24 Imre .nov. o
Manó rnárc. 26
Adolf febr. 12
Előd okt. 22
Ince julius 28
Marcell január 9
Adorján márc, 5
Elvlra febr. 10
Ipoly aug. 13
Marcion tipr 26
Agota január ll, febr. 5 Elza dec. 1
Irén okt.. 20
Margit jun.
juI. 20
Agnes január 21
Emánuel.<Manó) márc. 26 Irma máJUS 3
Mária aug. IS, szept. 8,
Agoston aug. 28
Emü máJ~s 28
István. aug. 3 és 20, dec. 26
december 8
Akos febr. 27
Ernilla julius 19
Iván Jun: 24
Márla névnapja szepAladár március II
Em Ta ápr. 19, nov. 24 Iz~bella julius 12
temberben, kisasszony
Alajos jun. 21
Emod aug. 9
Izldor marc, 30, ápr. 4
utáni első vasárnap
Albert ápr. 23
E~gel~e:t nov. 7
Izsö aug. 26
Mária-Magdolna
jul. 22
Albln március 1
~ors J~!IUS 14 29
Jácint julIus 3
Marianna nov. 1
f~~~ ~
E~g:~~t l~a rfNf 9
Jakab máj. 1, jul. 25
Márk ápr, 25, jun. 18,
Ar
Eri h á'P 18
t 10 Janka május 24
október 17
AI::;~~~~b;:ár
20
Eri~a ~u~· 31' szep.
János nov. 24, dec. 27 Márla julius 29
Amálla jul. 10, okt 7
Ervin á r'lls 26
Jenő julius 13
Márton nov. 10 és II
Ambrus ápr. 4, dec 7
Ernő ja~ulár 12
Jeromos szept 30
Mártonka január 30
Amos március 31
E
éb t
19
Joachim márc' 20
Máté szept. 21
Anasztáz aug. 17
E;z~er em~~~' 24
Jób szept 27'
Matlld márc. 14
András (Bandi) febr. 4, Et~lka okt 8 dec 16
Johanna dec. 15
Mátyás febru.ár 24
nov. 30
E
d ec 24'
.
Jolán nov 20
Maximus máJUS 29
A
k (A
Eva ·á .. u
6
Jónás nov' 12
Medard junlus 8
nJ~l~sa 31 ngyalka)
E zsa~.s IJ~ IUI~' 10
Jonathán
~ájus II
Melánla január 10
Anna febr. 19, jun 2,
zec le
pr IS
József febr 4 márc 9 Menyhért aug. 22
julIus 26
Fáblán január 20
aug 27 ~z~pt. 18'
Metód julius 17
Antal jan. 17, jun 13,
Farkas szept. 1, aug 23 Judit ·jul.' 30, dec. 10
M~hály szept. 29
julius 5.
Faustinus febr. 15
Julia, Juliána febr. 16, M~lós dec. 6
Antonia jun. 13
Felix junius 9
május 22
Miksa okt. 12
Antonius május 10
Ferdlnánd
május 26
Julián január 9
Mllos nov. 26
Apollinus julIus 23
Ferenc jan. 29, jun. 16, Jusztin junlus 16
~~rlc szefjt. 2f6
Apollonia január 28
okt. 4 és 10, dec. 3
JusztIna szept. 16
zes m us
Aranka február 8, dec. 2 Flóra jun. 19, nov. 23 Kajetán
ápr. 22
Nándor május 30
ArIsztId ápr. 27
Flórlán (Flórlsl máj. 4 Kalliszt okt 14
Napoleon május 7
Armln ápr, 7, május 10 Franciska. (Fáni) márc. 9 Kálmán okt. 13
Narcisz okt. 29
Aruold junlus 18
~~~. {káJUS 6 t 20
Kamil, Kamilla dec. 28 Natália dec. 9
Aron ápr. 2
er ~ szept.
Kanut jan. 19
Nikáz dec. 14
Arpád marc. 31, dec 11 ~~'í?'es J~r~S 8 26
Károly jan. 28, nov. 4 Nikefor márc, 13
Artur január 22
p "k •
s,
Karolln febr. 2
Nlkodém szept. 15
Atala ápr. 15
aug,
Katalin febr. 13, apr. 30 Noé nov. 29
Atanáz május 2
Gábor márc. 24
nov. !IS'
Norbert junius 6
Atanázia aug. 14
Gabriella dec. 12
Kázmér márc. 4
Odó nov 18
Attila január 7
(GáI) Gallus okt. 16
Kelemen nov. 23
•
Augusz!a dec. 18
Gáspár január 6
Keresztély
ápr. 3
00kt áVjlulá~m~r
22
l
Aurél okt. 5
Oebhárd aug. 27
Klára aug. 12
ga
us
Aurélla dec. 2
Oedeon márc. 28, okt. 10 Klementina
nov. 14
Ollvér nov. 21
Avell, András nov. 10
Oellért szept 24
Kleofás szept. 25
Olivi. febr. 20, dec. 3
Balázs február 3
Genoveva Január 3
Klotild junlus 3
g~b~~I':n'fJ~~C'JO
Bálint február 14
Gergely márc. 12, nov. Kocsárd ápr. 19
O
1
kl 21
Barnabás máj. 18, jun. 11 17 (Csod.), máj. 9
Kolozs okt. 30
o;~~La j~liUS 31
Beatrix julius 29
Gertrud márc. 17
Kenrád febr. 18
O
áld
5
Beata január 1
Gerzson február 22
Konstal1;tIn febr. 1, máj. 21 ofIóv már~~s 23
Béla április 23
G~za febru~r 25
Kornél,lulius
3
Oltmár nov 16
Bella junius 2
GIzella máJUS 8
Kornélía márc. 3
Ott ká . l' 2
4
Benedek március 21
Gotthárd május 5
Kristó.f rnárc. 15
Ottflia'd~~'
nov.
Benjaminjan.
3, márc, 31 Gottlieb márc. 6
Kr!szlián !Rárc. 13
Odön nov' 16
Bernát május 20
Gottfried nov. 8
KnsztIna [ultus 24
Ozséb aug 14
Berta aug. 6
Gr~clán dec. 18
Kunigunda
marc. 3
p'
Berlalan aug. 24
Guidó sz~pt. 12
Kun? dec. 10
~ január 25, márc. 7,
Bertold jul. 27, nov. 17 Gusztáv Jan. 16, márc. 29, Kvirin márc. 30
jun 26, 29 és 30
Blanka okt. 25
aug. 2 .
Lajos aug. 19 és 25
Paskál máj. 17
Bódog jan. 14, nov. 20 Gy~rfás ,lun. 19
Lampert szept. 17
Pátnk márc. 17 .
Boldizsár jan. 6
Gy~ngylke okt. 23
László jun. 27, aug. 8
Paul~ márc. 22, jun. 3
Bonifác máj. 14, jun. 5 Gyorgy ápr. 24
Lázár dec. 7
Paulma ju~. 2.2
•
Borbála dec. 4
Gyula ápr, 12
Laura 'junius 17
Péter, Pál JUDlUS 29
Brigita febr. 1, okt. II
Győzö nov. 3
Leander febr. 28
Péter Jan. 31, febr. 22,
Brúno okt. 6
Háromkirály,
(Gáspár,
Lehel aug. 2
"pr. 29, máj. 19, aug.
Cecilia nov. 22
Menyhért, Boldizsár)
Leó ápr. 11
Pe\;.ao~t/~
dec. ~
Ciril julius 7
J~nuár 6
Leokádla dec: 9
Petronella
május 31
Coelestin ápr. 6
HaJn~lka márc. 27
Leona, Leontine jan. 4 Piroska jan. 18
Ciprián szept. 26 dec. 9 Hedvig okt. 17
Lénárd nov. 6
PI
ái
5 juli
II
c' .ék
8'
Helga okt. 3
Lenke ápr. 29, jul. 23
us m JUS,
us
CtrJ'1I fa~g. s
á
29 Helén okt. 14
Lidia áprilIs 8
Placidia okt. 11
yn
e r. ,m rc.
Henriette márc. 16
Lill julius 11
PIacIdus okt, 5
Damaskus
dec. II
Henrik julIus 15
Lipót nov. 15
Polykarp január 26
Dániel julius 21
Heribert rnárc, 16
Lívla áprilIs 6
Pollxena sz<;pt. 24
Dávid dec. 29
Hermin ápr. 13, aug. 3 Longinus máre, 15
Pongrác. máJUS 12
Dezsö máj. 23, dec. 15 Higin január 11
Lóránt január 15
Rafael jun. 20, okt. 24
Dénes okt. 9
Hilárion okt. 21
Lothár január 27
~4hel február 4
Domonkos aug. 4
HlIda szept, 3, jun. 17 Lőrinc aug. 10
galner junius 17
Donát febr. 17, aug.
Huba aug. 19
Luca dec. 13
gajmund január 7
Dorottya febr. 6
Hubert márc. 20
Lujza márc. 2
Rebeka szept. 2
Dömötör
okt. 26
Hue:6 ápr. 1
Ludmilla szept 17
~eglna szept. 7

io,

~:l~~

i

13

~ezs<'!
nov.
~lkárd
gób ert

(nudo!!) áprili> 1;
7
áprlUs 3
junius 7
Rókus aug. IS
góland május 29
Román febr. 29, aug. 9 •
Róza aug. 30
Rozália szept. 4
gutina julius 10
Salamon
okt. 24
Samu aug. 21
Sándor febr. 26, márc. 18
Sára január 19
Sarolta május 19
Sebestyén január 20
Simeon február 18
Simon jan. 5, okt. 28
Stefa~la nov. 28
Szabina okt. 27
Szaniszló nov. 13
Szeréna jan. 28 .
Szerénke szept. 14
Szervác május 13
Szeverin január 8
Sz~ver~an fe~ruár 21
Szídoní a JUDlUS 1
Szilárd áprlUs 22
Szli vér junlus 20
Szilveszter dec. 31
Szinér dec. 12
Szosztén nov. 28
Szötér áprllís 22
Szörény Január 8
Sylvla nov. 26
Tamás márc, 7 dec.
21 és 29
'
Taclán január 12
Tádé január 24 .
Terézia jul. 8, okt. 15
Tekla szept, 23
Teobald julius 1
Teodora szepl 11
Teofil dec. 20
TIbold julIus 1
Tibor ápr. 14, aug. II
Timon április 19
Timotheus
aug. 22
Titusz jan. 4, szept. 18
Tivadar ápr, 20, nov. 9
Tóbiás junlus 13
Tódor február 7
Ub ul május 17
Ulrik . l'
4
JU lUS
Valér dec. 15
Valéria ápr. 28
Valter [ulius IB
Vanda január 26
Vazul junlus 14
Vendel okt. 20
Vencel szept. 28
Veronika Jullus 9
Vid junlus 15
Vldor január 13
VIktor szept. 5
Viktória dec. 23
Vilhelmina szept. 19
Vllibald julius 7
Vilmos jan. 10, jun. 25
Vilma dec. 5
Vince ápr. 5, julIus 19
V!ola dec. 19
Vlfgll nC!v. 27
VIrgIlla Január 31
Xavér (Ferenc) dec. 3
Zakariás
szept. 6
Zelma január 23
Zenó dec. 22
ZenO okt. 29
Zita április 27
Zoárd dec. 30
Zoltán márc. 8, jun. 23
Zsigmond május 2
Zsófia májua 15
Zsolt Aprilis 10
Z$u~s'nn.
február

l'
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1. Gazdasági

-

Növény neve

Vetés
ideje

termesztési

növényeink

Vetőmag

kat, holdanként

szórt

soros

1

fészkes

1

szept.-okt.
márc.i--épr.
szept.
aug,-szept.
marc.c-apr,

,
máj.c-jún,
ápr.-máj,

110-170
120-170
100-150
100-180
120-200
170-220
150-300
20-30
1

90
110
80
70
80
130
120
12
25

120
150
125
120
125
160
180
IS
50

2. A takarmánynövények

Növény neve

takarmánynak
kat.

Takarmányrozs
Mohar
Csalarnadé
Lucerna
Vöröslóhere ,
Baltacim,
Tavaszi bükköny.
Tavaszi borsó '
őszi borsó
1

Keszthelyi

keverék

'1

magna

.~

-",,,,

k

~~
::.:

holdanként

szept.
május
ápr.-jún,
márc.s=ápr.

SO-125
16-18
16-18
50-110
10-14
10-14
8-12
8-12
"
80-100
80-100
50-80
már~ius
90-110
márc.c--ápr , 100-1151 60-70
aug,-szept.
80'---110 ,50-60
50 rozs
auguszt.
{IO repce

3. Különféle taharmánynemiiek
Takarmány,és alomféle

Zöld fű ,. " " "
Zöld takarmány , "
VermeIt, zsombolyázott takarmány ,
Répalevél , "
Réti széna "
Sásos széna , ,
Sarju " " "
Here, lucerna, baltacim, széna ,
Zabos bükköny, széna
Ösi:í gabona szalma ,
Tav, gabona szalma,

kg
"
"

"

..
"
"
"

100kgr,
térfogata
köbméterekben

320-360
11310-400

0'27-0'30
0'25-0'35

550-580
360-400
100-110
60-70
90-100

0'17-0'19
0'25-0'30
0'85-0'90
1'40-1'65
0'90-1'00

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

1'10-1'25
1'00-1'10
1'20-1'40
1'40-1'80

4. Súlyvesztesége

11 15
4
11 15
4
II 15 2'5
11 15
4
II 15
4
II 13
4
II 15
4
12 20 1 I
~5 SO 5

"
"
"
"
"

A vetés
'sortávolaága

I

Az alátakarás
mélvs.

:~;~esfÖ

8 15
7 10
6 12
9 10
7 14
6 10
6 12
6 12
10 20 1

5
5
5
5
5
5
8
2
10

4---5
1-\'5
4-6
1'5-2'5
1-2
1'5-3
2'5-4
3-5
3-5

kg
30
18
30
20
IS
14
25
20
25

IS
8
IS
12
10
7
12
10
15

72-84
72-78
68-75
56-66
58-74
56-70
36-52
62-75
72-S4

viszonyai.

zölden

centiméter
11-121
10-12
11-15
ll-IS
11-15
1I~15
12-30
12-30'
12-30

I szalma

Amag
hektol.
súlya

métermázsa

kat. ho ldanként
széna

Imag

Amag
bektol.
sulya

--kg

métermázsa

140-2001

17-28
40-70
25-45
25-40
IS-25
15-30

200-300
120-150
100-120
60-90

1

120-ISO
ISO-200

05-1

5-7

2-5
0'8-2'5
2-5
6-10
6-12
6-10

70-76
68-72
72-85
76-SO
70-80
27-33
76-84
76-82
76-84

65

súlya

Takarmány- ,
és alomféle

Hüvelyes szalma,
Törek .
Polyva, " "
Répa"
"
Burgonya,
Tarlórépa '
Olajpogácsa
Korpa .
Buza, ,
Rozs, ,
Árpa, ,
Zab
Repce,

a terményeknek

mag

IT""""I

és alomanyagok

1 köbm.
súlya
kilogr.

Termése
katJholdanként

Az alátakarás
mélys.

centiméter

"
",

12-25

I

~'OO

kgr

1

viszonyai.

és azok termesztési

Vetömagszükséglet

Vetés
ideje

A vetés
sortávolsága

."'"
-",'"
.•.->-'"
..,,,
::;:

vetésnél
Őszi buza
Tavaszi buza
őszi rozs.
őszi árpa,
Tavaszi kétsor. árpa
Tavaszi négysoros
Zab,
Köles,
Tengeri

,

a gazdálkodók szamara.

.Hasznos tudnivalók

az elraktározás

és térfogata.
1 köbm.
súlya
kilogr.

100 kgr,
térfogata
köbméterekben

45-60
30-45
22-30
580-630
600-700
480-530
320-350
270-320
625-730
625-720
580-620
400-450
625-730

1'65-2'20
0:50-0'55
0'43-0'50
0'15-0'17
0'14-0'16
0'18-0'20
0'28-0'31
0'31-0'37
0'13-0'16
0'13-0'16
0'16-0'17
0'22-0'25
0'13-0'161

ideje alatt.

Sűlyábólveszít a beszáradás következtében 9-12 hónap alatt a buza és a rozs 1-2 %-ot
az árpa és zab 2-3 %-ot, a hüvelyesek 2-4 %-ot, a burgonya 8--'--10
%-ot, a répa prizmában
6-10o/u-ot, a széna 8-10 %-ot, a repce 6-8 %-ot, a lófogu csöves tengeri 8-15 %-ot, a
kőzönséges magyar tengeri 7-11 %-ot, az apró keményszemű tengeri 5-7 %-ot j 100 kgr,
csöves tengeriröl, a fajta szerint változó an körűlbelűl 75-90 kgr, szemet lehet morzsoltan kapni.
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5. V;emhességi naptár.
~H-a--a--v-e-m--h-e-S-Se-,g~I'I~---------------"-----a-k-k--o-r-a-n-n--ak---v-é-ge--:----------------------~
kezdete

---l-o-va-k-n-a-'l----;-l--t-e-h-e-n-ek--'-n--'-e-'
l----,--I-j-Uh-Ok-n---'á'''-é-S
-ke-CS-k-ék-né-,'lc--d-is-z-n-ó-k-n-á
1

január

16

"
február

2

II

dece~ber

2~

okt~ber

~~

január

7
20

november
deée~ber

"
március

3
19
6

13
26
10

január

."

21

"
február

15
1

március

15
1

április

"

16

1

április

5

"

16
1

"

május

20

"

15

"

20

"

15

május
június

1

július
augusztus

1

"

17

,

16

szeptember

1

1

október

"

"

"

július

5'

20

december

november

7

14
25

dece~ber

"
augusztus

4

I

1

,,12
,,26

6
19

11

25'
12
28
12
27
12
21

"

21

"

15
30

április
"
május
június

október

'3

"

6

10
21
no~~mber
1
"
'15

"

9

24
12
26

március

22

szeptember

10
25

"

5
19
6

augusztus

június

:3

"

18

július

szeprember

3

18

augusztus

1

"

szeptember

17
1

16
1

október

16
nov'~mber

1

15
dece~ber
január"

1

15
1

17
február

1

16
március

"
április

..

25
10

október

5

"

,,26

6

június
"
július

I

12
24

"
június

"
november
"
december
január"
február

3
5

30
15
1

14
28
július
14
.29
"
13
augusztus
28
szept~mb. 12
28
12
október
28

3

17

május

április
május
június

március
április

11

28
14
29
13
28
6

18
28
14
1

13
28

17
1

A vemhesség tartama
a szélsőségek
szerint Jónál 330-340 nap (11 hól, szamárnál 335-365 nap (12 hó), tehénnél
240-260 nap (9 hö), juhnál 145-160 nap (5 hól, kecskénél 147-154 nap (5 hól, disznónál 110-136 nap (4 hól, házi
nyulnál28-32
nap (1 hól, kutyánál 58-65 nap (2 hó), macskánál 44-54 nap (ll/2 hól. - A kotlás tart a, tyukoknál
19-24 napig, rendesen 21 napig;
a pulykáknál:
26-29 napig;
a ludaknál:
28-33 napig;
a récéknél: (kacsáknál)
28-32 napig és a galamboknál 17-19 napig.

6. Növendékállatok szoptatási
időtartama.
Ló és szamárcsikók
Bárányok
Malacok
Borjuk .
Kecskegidák

3-6 hónap
3-4
2-21/2
21/2-31/2
2-21/2

I

7. Az állatok

betegségére való szavatosság

Az eladó

jótállani

köteles:

.Lovaknál s Taknyosságért
15, kehességért
15, csökönyösségért 30, buta-csiráért
30, bőrféregért 30, havi vakságért 30, fekete hályogért 30, rozsféregért 30 napig.
Teheneknél:
Francia k6rságért '30 napig.
Juhoknál:
Himlőért 8, rűhért 8, férges tüdőnyavalyáért 60, métely és májrothadásért
60 napig.
•
Serléseknél:
Borsóka-kórért
8 napig.

A keresztyén időszámítás legnevezetesebb korszakai.
A f. évJézus
Krisztus születése óta Dionysius
szerint az . . • . . . . . . . . . •
1935-ik
Jézus I<risztus halála 6ta az . . . . . . '.
1902-ik
Az első keresztyén r6mai császárnak, Nagy Konstantinusnak
megtérése
óta az. • . . .
1623-ik
A keresztyének
üldőzésének
első betiltása
óta az 1624-ik
A pápaság megalapítása
6ta az . • . . . .
1333-ik
A honfoglalás
6ta az . . • . . . . . . .
1039-ik
Géza fejedelem megkereszteltetése
óta a . ,
941-ik
1. István megkoronázta tás a óta a. . . . . •
934-ik
Magyarorsaágnak az európai független államok
közé való besoroztatása
óta a.
. , . .
935-ik
A római és a görög egyház különválása
óta a
881-ik
A delejtű megismerése
óta Európában
a .
754-ik
,694-ik
A tatárok győzelme óta a magyarok fölött
A puska por felfedezése óta az
. •
593-ik
A könyvnyomtatás
feltalálása óta a
495-ik
Mátyás király trónra jutása 6ta a
477-ik
Luther Márton születése óta a
452-ik
Zwingli Ulrik születése 6ta a •
451-ik
Amerika felfedezése óta a .
442-ik
Kálvin János születése óta.
•
·426-ik
A reformáci6 kezdete óta a .
418-ik
A mohácsi vész óta a. . . •
409-ik
Luther Márton halála óta a . . .
389-ik
Gergely- féle .naptár behozatala
óta.
353-ik

A burgonya behozatala
óta Európába a.
.
Káreli biblia-fordításának
megjelenése óta •
A bécsi békekötés óta a.
. . . . . . .'
A nikolsburgi békekötés óta . . . • . .
A Iinci békekötés óta a . . . . . . . . . .
A westfáliai béke (a 30 éves háboru befejez.) óta a
A nápolyi gályákra hurcolt protestáns
lelkészek
és tanítók kiszabadulása
óta a.
. . .
A gőzgép feltalálása óta a.
','
• . . . .
1. Rákócz! Ferenc szabadságharca
óta a.
. .
Az amerikai köztársaság
megalapitás
óta a .
IL József tilrelmi rendelete óta a . . . . .
Az 1791-ik 26-ik törvénycikk
megalkotása ,óta a
A pesti evang. zsinat óta a
. . . . . . .
A védhimlö felfedezése óta a
.....
Kossuth Lajos születése óta a
. . . . ,
A távíró feltalálása óta a . . . • . . .
Az 1848-ik törvénycikk 'megalkotása
óta a.
.
Az 1859 szeptember l-i patens visszavonása
óta a
Az 1891-ik magyarországi
evang.
zsinat összehivása óta
..
. . . . . . • . . . .
A világháború
kitörése óta a.
. • • . . . .
A proletárdiktatúra
esztendeje
óta a . . . . •
Horthy Miklósnak
Magyarország
kormányzójává
választása
óta a . . . . . . . • '.'
•
A trIanoni iga óta a • . . • . . . . . • .

350-ik
345-ik
329-ik
313-ik
290-ik
287-ik
259-ik
236-ik
232-ik
159-ik
154-ik
144-ik
144-ik
145-ik
133-ik
87-ik
87-ik
75-ik
44-ik
21-ik
16-ik
15-ik

is-n
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Budapesti -tájékoztató.
Miniszteriumok.
Miniszterelnőkség

1. Vár Szentgyörgy-tér

1.
Belügyminiszterium 1. Vár Országház-u. 30.
Földmivelésügyi min. V. Országház-tér 11.
Honvédelmi min. 1. Szentgyörgy-tér
3.
Igazságügyi min. V. Markó-u, 16.
Kereskedelmi min. Buda Lánchid-u. 1-3.
Külügyi min, 1. Kir. palota.
Pénzügymin. 1. Vár Szentháromság-tér
5.
Vallás- és közokt.-ügyi min. V. Hold-u. 16.

Néprajzi Muzeum X. Tisztviselő telep.
Nemzeti Szinház
VIlI. Rákóczi-ut 37.
M. kir. Operaház VI. Andrássy-ut 22.
Vigszinház V. Lípót-körut
14.
Császárfürdő Ill. Zsigmond-u. 31.
Szent Gellért fürdő 1. Gellért-tér 1.
Lukács fürdő Ill. Zsigmond-u. 25.
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"Ne félj, mostantöl fogva embereket fogsz."
-

Irta:

Blatniczky

Genezáret taván ak hegyekkel övezetl, kies partján nehéz munkában
elcsigázott halászok mossák hálóikat.
Egész éjszakán át reménykedve
meritgettek a vizbe hálóikat, de hiába.
A háló ismét és ismét üresen került
a felszínre. Elkedvetlenedve
kiszálltak
a dereglyéből
és pihenőre készültek,
mikor az Ur Simont felszólította, hogy
a mélyre ,eyezzen és társaival vesse
ki hálóját. Es megtörtént a csoda! A
hálók a teher alatt szakadoztak,
a
halászbárkák
megteltek
és Simon
arcra borulva kőnyőrgőtt : "Eredj el,
mert éri bünős ember vagyok!" De a
jóságos Mester nyájas szóval felemelte
mondván: Ne félj, mostantól embereket fogsz.
Amikor Péter apostolnak e kiküldetéséről olvasunk, önkénytelenül
arra
a Hóreb hegyi lángoló csipkebokorra
gondolunk,
amelyből elhangzott
az
Urnak szava: Azért eredj, elküldelek
tég~d, Fáraóhoz
és hozd ki az én
népemet:
Ott a Tiberiás
szegény
halásza. itt a juhok egyszerű pászto-

Pál. -

Luk. 5. 10.

rának a szeme előtt tünik fel Istennek
dicsősége, mely elvakít ja, megíélemlíti,
de egyúttal a legszentebb', legmagasztosabb munkának elvégzésére kiküldi.
Mózes Izráel népének az egyiptomi
fogságból, Simon az emberiségnek a
bün rabságából való felszabadítására
kap megbízatást.
Ott az Ur az ő választottját kiküldi, mert feljutott hozzá
Izráel fiainak kiáltása
és látta testi
nyomorgattatását
i itt Jézus
a maga
oszlopapostolát _hivja meg állhatatos
követje és munkatársául,
hogy az
óvilág
romjain
felépülő uj, tiszta
evangélicml
világnézet számára gyüjtsőn,
szerezzen,
megnyerjen
lelkes,
buzgó hiveket.
A szentírás sokszor hangsúlyozza,
hogy az Isten dicsőségét látót félelem
szállotta meg. Nem csoda, hiszen a
gyarló, bünös ember szeme nem bírja
el Isten dicsőségének
fenségességet.
Lelke megmozdul, megremeg s megszállja az az érzés, melyet félelemnek
nevezünk. Ez a félelem azonban csak
addig tart, míg önmagán nem tapasz3
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talja Isten végtelen szeretetét és azzal hittség. felfuvalkodottság,
bosszúállás na
teles
szivvel - összeforr.
Simonnak a jellemvonása. A hivők közösségének
na
félelmét is eloszlatta
Jézus nyájas rendje ezzel szemben kívánja, hog~ sá
szava és Urához való ragaszkodása,
az egyház Jézusnak szerény szolgálóia,
ko
úgyhogy
nem haboz tovább,
nem a lelkipásztor
alázatos
szolgája, a •••••
keres kifogásokat, hanem teljes lélek- hívő pedig engedelmes gyermeke lekel engedelmeskedik. Simonból Péter, gyen. Amikor az egyház tőled hűséa halászrnesterből
emberi lelkek halá- get, hítbuzgóságot kíván, a te javadat
sza lett. És amint elhagyta a Gene- munkálja. Amikor a lelkész, óv, int,
záret tavát, az élet tengerén viasko- vigasztal, dorgál, nem a maga böldott, harcolt, kűzdőtt a hitetlenség, csességét
hirdeti, neke<1 hanem az
gonoszság és minden bün ellen míg örök Igét közli veled. Es amikor te gy
hite sziklává nem lett és a Szeritlélek aláveted magad Isten bölcs és töké- is,
vétele 'után 3000 embert megnyert letes akaratának, saját javadat építed. Lu
Isten országának.
De csak akkor, ha ez az engedel- sz
Jézus minket is szólít, hogy a mélyre meskedésed önkéntes, őszinte, -tiszta szr
evezzünk és bizonyefontos
meg- szí« böl fakad.
nel
bizatás édes terhe nem egyszer minA mi ev. egyházunk lelki kényszerteLg.
ket is félelemmel tölt el. Ezt a mi nem ismer. Ezért az ev, ember világ·
félelmünket
csak növelik
azok a nézete a lélek szabadságán
épül fel. val
nehézségek
és akadályok,
melyek Kerűld a bűnt, kövesd az erény út- mu
igyekezetünk,
törekvésünk, munkánk ját! De nem azért, mert a bűn nyo- ;~l
elé gördülnek. Hiszen Isten igéjének mában büntetés jár és az erényt jutalán- soha nem volt annyi ellensége, talom követi, hanem azért, mert Krisz- szi
mint ma. Egyrészről a rideg közöny, tus tanítványa, mínt az ő meg váltott ja "g]
a mértéktelen
élvezetvágy,
a földi máskép nem cselekedhetik:
hitének ra]
kincsek hajszolása, másrészről az is- virágából csak a szeretet cselekedetei
,
tentagadás.
hitetlenség, vallási tíirel- fakadhatnak. Hogy ez a szeretet min- jüll
metlenség
akadályozza
a krisztusi den cselekedetünknek
rugója, arról kél
tanoknak terjedését és az evangéliom akkor teszünk
bizonyságot,
ha az pá!
szerint való gondolkozás
és életnek. evangéliom áldásaiban minél több em- téri
uralomra jutását. Ujra beteljesedett:
bertársunkat
részesítjük.
Simon el- nél
Ha engem üldöznek, titeket is üldözni hivatása után a tanítványok elhagyták Lú
fognak, [Ján, 16. 20.)
mindenüket
és követték
őt. Simon a-re
De csüggednünk nem szabad. A mi Péterről tudjuk. hogy megbízatásában
nea
gondjainkat,aggodalmainkat
is elosz- híven eljárt és a krisztusi tanok ter- lel
latja az isteni szeretet, ha kiküldeté- jesztésében,
a ker. életfelfogás meg- ki~
sűnk, elhívatásunk. megbizatásunknak
szilárdításán
odaadóan buzgólkodott. Isti
engedelmességgel
teszünk eleget, és Hiába volt a zsidóság dühe, az örök a
Isten akaratának
magunkat alávetjük isteni igazságok tért hódítőttak és a
abban a meggyőződésben, hogy "Mind keresztyénség diadalmaskodott.
Amde
jó, amit Isten tészen". Isten országá- az idők folyamán míndig voltak, akik
.nak építése nemcsak a papok, hanem a tiszta, hamisítatlan
evangéliommal
minden hívőnek kőtelessége és azért szemben állást foglaltak. Ne 'csodál·
a' ker. felfogás és élet megszilárdítá-jkozzunk
azon, hogy ma is sok a mi
sán mindnyájunknak
'kell kőzreműellenségünk. E világ fiainak soha nem
ködnünk. Krisztus anyaszentegyházavolt kedves a keresztyén hit bensőban nincsen uralkodó, itt csak enge- sége és a' keresztyén
élet erkölcsi
del mes szolgákról
lehet szó. Szolgák .szigora. Ma sem az. A hitetlenek nem
vagyunk valamennyien:
Jézus Krisz- akarnak felemelkedni Istenhez, a léhák
tusz szolgái, kiket azzal bizott meg, nem rnondanak le szive sen testi élvehogy: "Mostantól embereket kell fQg- z~eteikről. Es a keresztyén hit és ernotok", Sajnos korunk gyermeke nem lkölcs mégis diadalmasan halad előre.
szerét
engedelmeskedni.
Szelídség, Kell, hogy győzedelmeskedjék,
mert
alázatosság, megbocsátás helyett őn- "Az ég és föld elmulnak, de az Ur'
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nak beszédei semmikép el 'nem mul- kitó erejét me~ nem törik, a keresznak" . Hiába tombolnak a testi kíván- tyén világnézet
végül is győzelmet
ságok, hiába ülnek tort a bún és át, arat, diadalt vesz.
kos hajtásai, a krisztusi tanok átala1111.111•• 111•• 1111.'1 ••• 111•••••••
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Lutber a Ielkipásztor.
-

Irta : Dr. Jánossy Lajos. -

Mint prédikátort,
igehirdetőt elég
gyakran szokták emlegetni (még azok
is, a'kiknek a lelke egészen idegen
Luther igehirdetésétöl]
j mint egyházszervezőt
ugyancsak
elég gyakran
szokták emlegetni (még azok is, akiknek a lelkétől egészen idegen Luther
egyhéziassága]
j alig esik azonban
szó
Lútherről, a lelkipászforról. Talán, azért
van ez így, mert' éppen a lelkipásztori
munka révén válik 'a keresztyénség
valóban személyes ügyünkké j az "őnálló, modern protestáns ember" pedig
szinte ösztönösen irtózik minden olyan
"gyámkodástói" , amelyről sejti, hogy
rabul ejti a Krisztusnak.
Amikor az alábbiakban megkíséreliűk, hogy néhány tökéletlen vonással
képet alkossunk
Lutherről,
a lelkipásztorról, nem hallgathat juk el azt a
tényt, amelynek
figyelembe
vétele
nélkül nem is .értékelhetiűk
igazán
Luther lelkipásztorkodását
hogy t. i.
a-reformátor nem volt paróchus-lelkész,
nem volt egyházjogi értelemben ú. n.
Ielkészkedő
pap, tehát nem volt lelkipásztorkodásra
kötelezve és mégis
lsten kegyelméből úgy áll elénk, mint
a le1kipásztor.
Luthert a keresztről szóló evangéliumban megtalált
üdv-bizonyosság
boldogsága tette
a lelkekért
való
felelősség szent komolyságával'
szolgáló igazi pappá, valóban a lelkek
pásztorává. Asztali beszélgetései során ő maga mondja egy alkalommal:
a hisértéseh,
próbatételek .. -nflVeltek
engem, gyakorlás nélkül' senki sem
lehet mesierré / Nem győzi hangsűlyozni a lelkipásztori
munka ielentöségét: a lelkipásztoroknak
az a hioatásuk, hogya
Szentléleh hatalmával
heresztyénehei neveljeneh.
Luther lelkében egy pillanatra sem
homályosult el a lelkipásztori hivatal

isteni
eredete,
onnan felülről való
megbízatása.
Ismételten
hivatkozik .
Jeremiás I:9-10-re
ime én az én
igémet adom a te szádba, " , hogy
gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs
és plántálj / - Sohasem felejti, hogy
őrálló-szelgálatra
hívta el az egyház
Ura (Ezékiel lll. /) - Minden lelkipásztori
ténykedése
bizonyságtevés
arról, hogy "sohasem baráti tanácsadásról, van itt szö, amelyben a letkipásztor
személyes
kiválóságainak
döntő
szerep juthat, hanem' az
egyházi hivatalnak, a "szent hivatalnak" a viselője isteni megbízatás
alapján
cselekszik j ugyanabban
a
szent szolgálatban áll, amelyet egykor
az apostolok végeztek
és ennek a
lelkipásztori szolgálatnak a íötartalma:
Isten bünbocsátó kegyelmének Krisztus
akarata
szerint való eljuttatása
az
egyházban
minden emberhez
(Máté
evang, XVI:18-19
és XVIII:15-18;
János evang. XX:22-23 és XXI:1519/) - Ennek az onnan felülről való
hatalomnak
az ereje szólal meg a
reformátor ajkán pl. a beteg Melanchton ágyánál:
Mivel én mint Krisztus
szolgája a mindenható Isten parancsából cselekszem,
neked egyszerűen
engedelmeskedned kell / Bármennyire
is hangsúlyozza Luther a verbum praedica tum, a prédikált
szentige
jelentöségét,
mi sem áll
távolabb tőle, minthogy a prédikációi
az ige egyetlen felkinálási és odanyújtási médiának
tekintse. Nagyon
jól tudja Luther - saját keresztyén
élétének és személyes
lelkipásztori
munkásságának
mindennapi tapasztalatából -,
hogy meanyire nélkülözhetetlen az igazi lelkipásztori gondozás és az igazi személyes lelki élet
szempontiaból
egyaránt a személyes
gyónás. - A prédikációban az egész
3*
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gyülekezetbe szélrepill
az Isten igéje
és bármennyire
szól neke.dis,
nem
vagy felőle bizonyos, - hirdeti 1524ben, virágvasárnapi
prédikációjában.
- A gyónásban egészen a te személyedre vonatkozik, egészen neked szól
az ige: a törvény és az euangélium :
örülnöd kell, hogy van egy hely. ahol
az lsten egészen személyesen
akar
veled beszélni; maga az Isten

Luther Márton arcképe halála évéből
Cranach Lukácstól.

oldoz fel és azt tnernéd mégis mondani,
hogy nincs sziihséged a gyónásra?!
Amikor Wartburgból visszatér Wittenbergbe
(1522 márciusában),
első
dolga, hogy visszaállítja a személyes
_gyónást, amelyet a "rajongók" megvetettek és az egyház életéből kiszorítani igyekeztek. Az absolutio [bűn-

től való feloldozás) vigasztalásán ki
vül még az a nagy áldása is van
gyónásnak, hogy itt minden vétkede
megmondhatod
és útbaigazítást nyer
hetsz, - hirdeti Luther, a lelkipász
tor. 'Manapság itt minálunk talá
furcsán - hangzik, de így van: Luthe:
lelkipásztori
munkásságának
egya
legjelentősebb,
legáldottabb
részét ,
gyóntató-székben,
mint lelki-atya vé·
gezte.
Hogy mennyire· igazi lelkipásztoi
volt Luther, azt megismerhetjük
eg)
kis epizódból, 'amely a wormsi biro
dalmi gyülés alkalmával olyan utól.
érthetetlen
módon tett bizonyságol
Isten hősének igazi nagyságáróLMár csak órák választották
el- attól
az időponttól, hogy a császár és a biro'
lom színe előtt megharcolja a hitnek
harcát Jézus Krisztus ügyéért. Egészen természetes volna, ha a kűsző- i
bön álló nagy esemény teljesen lefoglalná lelki világát és bezárkóznék,
hogy "készüljön" a nagy küzdelemre,
a vallástételre.
S mit látunk ?, Márton i
barát egy haldóklóhoz siet, aki gyónní
kíván, aki a feloldozás után vágyódik I
és meggyóntatja
feloldozza és ellátja'
a mennyei útravalóval, Krisztus szent
testével és vérével. . Az Isten békes- I
ségét
kereső lélek 'üdve mindennél 1
előbbre való!
Luther nem ismerte' a később szokásossá .vált "házi látogatás"-t,
csakis betegségben
és gyászesetben
volt ennek értelme, hiszen a személyes gyónás - mint élő intézmény
- összehasonlíthatatlanul
megfelelőbb
aJkaImat biztosított papnak és hívőnek lelki kapcsolat
teremtésére
és
ápolására.
A betegeket és haldoklókat azonban
annál fokozottabb lelkipásztori ,gondozásban részesítette a nagy reformátor'
A betegek
látogatásának
egyetlen
célja, hogy azok is. akik nem mehetnek templomba, - benne élhessenek
az egyház kegyelmi életében, élhessenek a kegyelem szent eszközeivel.
- A XIX. század nagy lelkipásztorával : Löhe Vilmossal kapcsolatban szokták úgy emlegetni a, kis bajor falut,
Neuendetielsau-t, hogy az őpásztoroló
szeretetében öröm .volt betegnek lenni,
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í· boldogság

volt meghalni. Mennyivel
inkább elmondható
ez Wíttenbergről.
?/ -.:.. hiszen Löhe Vilmos csak tanitvá,. nya volt a lelkipásztor Luthernek !
;. Az 1527, évi pestis
alkalmával
n mindenkí menekül Wittenbergből,
-n Luther azonban
(jóllehet nem volt
k lelkipásztorkodásra
kötelezve!) -a váa rosban marad és .betegeket
látogat,
. pestises haldoklókat gyóntat és temet
a pásztori hűségnek hősiességével.
Az 1538; évi nagy pestis-járvány
y idején Bugenhagen János városi pa. rechus-lelkészt helyettesíti,
amikor a
fejédelem érte üzen, hogy az egyetemmel együtt ő is hagyja el a- ragályós betegség pusztításai között mármár kihaini kész ülő várost. Luther
visszaüzen az életéért aggódó fejedeI lemnek:
dé éti nem akarok menni!
Lelkipásztori
munkásságának
egy
igen jelentős - részét leueleioel végezte
Luther, aki nem egyszer tréfásan panaszolja, hogy valóságos íródeák-nak érzi
magát. Hanem volt gyülekezete egyház"jogi értelemben,
gyülekezete volt a-z
egész németországi egyház, sőt - elmondhatjuk! - az egész egyhdz hazája határain kívűl is. Hányan fordultak hozzá -naponként levélben dog"
matikai kérdésekkel, egyházszerveúti
problémákkal és - saját lelkiismeretük
aggodalmaival ?! És hány papnak és.
egyszerű hívőnek nyújtott lelkipásztori vigasztalást, útbaigazítást?!
Sokszor még azt se várta, hoiy hozzáforduljon az illető, elég volt neki, ha
tudomást szerzett a bajról, máris segítségére sietett a vergődő léleknek
a kereszthordozásban.
Buchholzer berlini prépost egyszer
levélben fejezte ki Luther előtt afölött
való aggodalmát,
hogy a brandenburgi választófejedelem
továbbra
is
meg akarja tartani a középkori
egyházi szertartásokat, - kérdezi a prépest.: -ősszeegveztethető-e
ez a tiszta
evangéliummal. Luther egészen tréfás
hangon adja meg a választ: ha a fejedelem biztosítja az evangéliuru
hamisíUatIan hirdetését,
ám tartsatok
meg minden régi egyházi ornátust és
járjatok annyi körmenetet,
amennyi
neki tetszik!
r II. Lajos királyunk özvegyének,
CI

Mária királynénak
_1526. november
1-én vigaszfaló
levelet írt, mellékelve
hozzá a 37.; 62., 94. és 109. zsoltár':
nak magyarázatát.
Egyetlen szó sincs
a levélben,
amelyből akár csak a:
legkisebb szemrehányás volna kiolvasható II. Lajos személyévei kapcsolatban, akinek uralkodás
alatt· pedig
ugyancsak
kegyetlen
határozatokat
hoztak az evangelium hívei ellen. A
lelkipásztori bölcseség és finomlelkűség bisonysága
Luthernek
ez a levele is.
Luther mindíg tudott időt szakítani
arra, hogy eljuttassa az evangéliúrn
vigasztalását azokhoz is, akik a lelkiismeretnek,
vagy éppen Isten törvényének vádolása alatt vergődtek, akik
önmagokkal tusakodva
várva-várták
a szabadítást, a lelkük békességét.
Luther
lelkipásztori
szeretetének
legklasszikusabb
megnvilatkozása
ebben a vonatkozásban
az a levél,
amelyet a búcsúlevelek
árusítójához,
Tetzei Jánoshoz intézett. 1519 nyarán
mindenkitől elhagyva, a pápai legátustói a legerősebb
szemrehányásokkal
iIletve, saját párfiától
bűnbakként
kézmegvetés
tárgyának kiszolgáltatva
és odavetve, a lipcsei dominikánusklastromban
-feküdt
Tetzei
János.
Mikor Luther tudomást szerzett arról,
hogy mennyire összetört T etzel lelke
a bűntudat
terhe alatt és milyen
nyomorúságos állapotban van, vígasztaló levelet írt hozzá, egykori ádáz
ellenfeléhez.
-Azt írja neki. ho~y ne
gondoljon félve Lutherre i nem akarja,
hogya
reá való emlékezés folytán
még jobban gyötörje a lelkiismeret
vádolása. Sőt biztatja, hogy ~e aggodalmaskodjék, meneküljön az Ur Jézus
Krisztushoz i ő tudja, hogy a búcsúlevelekkel való gyalázatos üzérkedésnek nem Tetzei volt az értelmi szerzője, - más, sokkal gonoszabb atyja.
vólt ennek
n szörnyszülöttnek
...
Luther ebben a tettében is a lelkek
irgalmas főpásztorának
hűséges tanítványa
olt :-jót tegyetelJ azokkal, akik
titeket gyűlölnek ... (Máté evang. V:44.)
Luther lelkipásztori -nagyságát
különösképpen is megláthatjuk azokban
a cselekedeteiben,
amelyekkel meg- .
mutatta, hogy a Krisztus szolgája nem-
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csak szelid és alázatos tud lenni (le- mintegy lopva megszerezte aIeloldofelé l], hanem tud szigorú lenni és tud zást, kemény hangon írt levelet küld
fenyíteni, büntetni is, hogy a világ a kapitányhoz a városi templom két
hatalmasait
porba kényszerítse
az káplánja révén. Luther közli a levél
ige hatalmával Jézus Krisztus előtt. ben a kapitánnyal, hogy az absolutio 1
A mainzi érseket és választófeje.semmis,
érvénytelen
és a szentséget 1
delmet és a brandenburgi választó- is ítéletére vette magához. Most már
fejedelmet is többször megdorgálta. nyilvánosan is eltíltja a kegyelmi eszAz előbbivel szemben egy alkalommal közöktöl mindaddig, míg nyilvánosan 1
igen szigorú rendszabályhoz folyamo- meg nem követi az egyházat, a magisz- I
dott: 14-napi határidőt szabott neki trátust és az egyetemet. Ha pedig nem !
bünei megvallására
és a velük való akar keresztyén módon megtérni bűneiszakításra.
A mainzi érsek-fejedelem
böl, akkor ki fogja átkozni és a kapitány
kiérezte Luther leveléből az ige hatal- próbáljon másutt üdvözülni,' ne az
mát és bizony alázatosan meghajolt egyházban,
a kapitány
gonoszsága
előtte : tudom, hogy Isten kegyelme miatt nem akar Luther elkárhozni .. ,
nélkül semmi jó sincs bennem és én
Ebből a néhány, töredékes vonásis csak olyan nyomorúlt sár és szeméi ból is láthatjuk, hogy mennyire fogya·
vagyok, mint a többiek, ha ugyan még tékos maradna
lelkünkben
a nagy
nagyobb mértéhben nem, .'" készséggel reformátor képe, ha nem látjuk meg
elszenvedem a büntetést, amelyet reám benne a lelkipásztort, akinek mínden
fogsz róni, - írja a hatalmas egyház- lélek drága és aki boldogító hittapaszfejedeleni'[Z]
a Krisztus szolgáiának,
talatával mindnyájunk számára mega wittenbergi Márton atyának.
mutatta
a személyes
keresztyénség
'Amikor pedig az evangélium táborá- útját és ennek drága ajándékát:
a
hoz tartozó fejedelmek között üti fel lélek békességét
Istennél,
Krisztus
a zsarnokság
és hatalmaskodás,
a irgalmában ..
kapzsiság és az egyház javaival való
Luther, a lelkipásztor újra üzen a
visszaélés
a fejét, ugyancsak
sze- magyar Sionnak: tőrödjetek.a lelkekmélyválogatás
nélkül fenyíti meg. a kel, minden lélek drága, hűséges lelkifejedelmeket és nagy urakat: mi haszna pásztor-papok
kellenek ! Luther,
a
igyekszünk kiengesztelni az Istent és lelkipásztor újra üzen a magyar Sion
tanítani a népet, ha közben olyanok, minden gyermekének:
az Ige szolgáiakik pedig evangélikusok akarnának ban ne a jó "szónokot",
ne ügyes
lenni, kapzsiságukkal
és az egyháznak "hivatalnokot", hanem elsősorban lelki
és a szegényeknek kifosztásával reánk pásztort, lelki atyát keressetek, akinek
zúdítják az Isten haragját!
szolgálatával
tinektekisa tiszta szeritige ,
Már ezekből is látható, hogya lelki- és a hamisíttatlan szentségek jó arapásztori munka Luthernél is szűkség- nyát kínálja és ajándékozza amennyel
képpen magával hozza a fegyelmezést. Király!
Lutherhez. a lelkipásztorhoz
Külön is érdemes azonban a meg- kell újra hűséges tanítványként
odaemlítésre Luther szigorű
egyházfe- szegödnünk !
gyeltni eljárása a hatalmas wittenbergi
-------------.
kerület kapitánnyal,
Metsch Jánossal
~
szemben, akit a VI. parancsolat elleni
. vétkeiben és a hatalmaskodás bünében
l
való megátalkodottsága
miatt először
III 1111111111I11 111111111I11I11I 111111I111111111 III11UlIIIIIIII
1I111111111111111i1illmillllll
négyszemközt (gyónás alkalmával]
elBibliai leszakítos tiimbnaptár.
tíltott a feloldozástói és az Ur oltárátöl. Amikor Luther megtudta. hogya
Ára· 1'60 P.
kapitány az ő tilalma ellenére is tovább
folytatta előbbi életét, sőt odamerészBethánia könyvkereskedés·
kedett a városi templom egyik káplánBudapest. VIlI., Gyulai Pál-utca 9.
jához gyónásra, aki előtt elhallgatta
a Luthertől kiszabott büntetést és igy

~~Ma~yarKereutyének

naptára

39

Haubner Matild, a püspök lánya.
-

Írta: dr. Payr Sándor. -

A múlt évben apjáról,
Haubner
Mátéról emlékeztern. Hazafias pásztorlevele miatt miként idézték hadi törvényszék elé, miként akarták őt barátai megmenteni
s míként
kellett
mégis Kufsteinban,
hol egykor Wesselényi és Kazinczy is fogva volt,
várfogságot szenvednie.
Evangélikus
népünk lelkébe nem
csak az apának emléke vésődött bele,
hanem a Haubner lányoké is. Egész
kis monda keletkezett
rólok. A [ótollú, de álnevü Immendíngen a Harang szó 1923. évfolyamában
vezércikket írt e címen: "A Haubner lányok arca.
Mint az ellenség ellen
való dacos tűntetes példáit idézi őket.
A németeket dicséri, kik a Ruhr-:
vidékét megszálló
franciákat
dacos"
lélekkel, az Erős vár énekével fogadták. "A lutheri szent hevületes dac
volt bennük, írja. Ugyanaz, ami miatt
boldog emlékű Haubner Máté szuperintendensünk lányait korbácsoltatták
meg Windischgraetz
hóhérai,
mert
emeleti lakásukban
háttal
támaszkodva fogadták 49-ben
a Győrbe"
vonuló osztrák sereg diadalmenetét.
Aldás emlékükre,
Bizonyos pesti hölgyekkel szemben,
kik a szines ánténttiszteket
is raiongva vették
körül, Irnmendingen
akkor a Haubner
lányok kultuszát
akarta felújítani. És cikkében reám
is hivatkozik:
"Egy Payr Sándoré a
feladat, hogy a lutheránus házakban
annyira elfakult képét Haubner Máté
szuperintendensnek
szerető tollal megújítsa, hogy lássuk,
milyen légkör
volt az, melyből a Haubner lányok
szívták
magukba
elszánt
hazafias
dacosságukat,
Reám provokáltak,
tehát szólanom
kell.
II

II

II
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Haubner Máté életrajzát
Poszvék
Sándor írta meg 1881-ben.
Emelkedett, mindíg komoly, ünnepélyes hangja
mellett talán mégis azt óhaitottuk
volna, hogy a nagy püspök kedélyes
családi életének is több teret' enged-

[en. Midőn én Haubner püspöki iktatókönyvét felütöttem, hátul ugyanolyan
ívrét nagyságúpapirlapokon
maga
által
összeírt
történeti
éa . egyéb
anekdotákat
találtam,
melyekkel
a
derék ősz főpásztor családját és barátait mulattatni szekta.
Haubnernak a soproni jeles orvos /'
fián kívűl két derék leánya is volt:
Matild és Izabella. Erélyévei és apja
iránt való önfeláldozó
szeretetével
különös en Matild, az' idősebbik tünt :
ki. Mikor az apának 1849. febr. 15.
Pozsonyba
kellett. indulnia a hadbiróság elé, Matild a 'sarkára állott:
pedig az apját nem hagyja, vele
.megy, A szűlök tiltakoztak, de lányuk
nem engedett. Ismerték
már. Végre
is az apa könnyezve fogadta el viruló,
derék lánya kíséretét a veszedelmes,
háborús világban.
Két" hónapig volt
Haubner fogoly a pozsonyi laktanyában. Lánya vele akart. lakni a bőrtőnszobába», de ezt nem engedték. Igy
a városban keresett szállást, Dorner
Adolf ruhakereskedőnél
lakott
és
apját naponként látogatta a börtönben.
A család helyzete azáltal is súlyosbodott Győrött, hogy a szép konvent
épületet már 1848. dec. 8. katonai
kérháznak
foglalták le s Haubnerék
számára is a. Nádor városban az új
Rabel-Iéle házban béreltek lakást. Csak
1851. költözhettek vissza. Március elején a püspök neje is, Seybold Lujza,
Seybold Pál soproni tanár leánya, felment Pozsonyba
kisebbik lányával,
Bellával, apjokat megnézni. Majd pedig
hogy hathatósabb közbenjárót szerez-"
zenek, a püspökné és Matild innen
hajón Budára is elmentek Bauhoíer '
György lelkészhez, . aki igl'm kedvelt
papja és bizalmasa volt Mária Dorottya
nádorasszonynak.
Bauhoferék,
akik.
nek szintén nagy lányuk volt, Vilma,
Czékus Istvánnak, a későbbi püspöknek jegyese, Ígen szívesen fogadták
Haubnernét a lányával. Bauhoíer, megigérte, hogy azonnal ír Mária Dorottyának, aki ekkor már az udvarral Olműcben tartózkodott. Haubnerné Pozsonyö

'
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ba visszatérve nem tudottmegnyugodni.
Másnap valami Nitnaus nevű profeszszorral Olmücbe is elment
hosszú
nehéz útra. Matild lánya nem birta
visszatartani.
A nádorasszony
igen
kegyesen fogadta itt a szegény pűspöknét. Bauhofer levelét ekkor már
megkapta s megigérte, ami emberileg
lehetséges, mindent megtesz.
Ezt a szíves budai fogadtatást
köszöni meg Bauhofernek
Haubner
Matild Pozsonyban
március 18. kelt
levelében. Kéri a lelkészt, ha volna
á

ettől. Anyám és Izabella nővérem tegnapelőtt visszamentek Győrbe utána nézni a háznak. Rudolf (az
orvosnövendék)
tegnap ment Bécsbe
tanulmányait folytatni. Atyánk akarta,
hogy semmit ne mulasszon.
Nehéz
feladat szegénynek a mostani hangulatban tanulni. Bocsásson meg, hogy
gyakorlatlan levélíró létemre (nagyon
szép az írása) Önhöz fordultam. De
megnyugtató a tudat, hogy On most
egész helyzetünket ismeri és rajtunk
segíteni tud. Oh tegye is meg, A
világ végéig is elmennék, hogy atyámat kíszabadjtsam. Tegnap említettem
neki, hogy Onnek írnj szándékozöm.
Szívélyesen
üdvözli Önt. Igen .rpeg,
indult, mikor hallotta,
hogy Onök
minket ismeretlenül
is mily melegen
fogadtak. Isten áldja meg ezért s bár
adna arra is alkalmat, hogy hálámat
bebizonyítsam.
De <?sak úgy, hogy
örömöt 'szerezzek
Onöknek,
mert
egyébként inkább legyek örökre adósuk, semhogy hasonló szomorú helyzetben kelljen szolgálnom,
A befejezésben kézcsókját
küldi a jó budai
papnénak és üdvözletét
Vilma kisasszonynak.
A sok szíves és a nádorasszonyi
kőzbenjárás
sem menthette meg Haubnert. A hadi törvényszék
hat' évi
várfogságra ítélte, Hogy is kaphatott
volna
kegyelmet
Pozsonyban
egy
evang. püspök, ahol Haynau hóhérai
1849. a helybeli evang. lelkészt, -Rázga
Pált kötél általi halálra ítélték és kivégezték.
Most is hitvesfől
és két
lányától elszakítottak
az apát, Kufsteinba,
a tiroli várba szállítottak.
Elgondolhatjuk siralmukat. De Mária
Dorottya közbenjárására enyhült mégis
a fogsága és másfél év múlva ki is
szabadult.
Kováts-Martiny
Julia, a
győri nemes jóltevő lélek írta naplójába: ,,1850. július havában Haubner
Máté kiszabadult fogságából. Gőzhajón
jött haza, én is vártam a hajó állomáson, de nem válaszolhatott
az üdvözlésre, mert a hatóság megtíltotta
neki a legszigorúbban,
valamint a
predikálást is.
A szerető szivek a paplakban tehát
újra egyesültek. De boldogságuk csak
rövid ideig tartott. Néhány nap múlva
megőriz

II

Haubner

Matild.

atyjoknak még más néhány barátja
is' Pesten (köztük Matkovich István
perszonális),
akik tanuskodhatnának,
hogya
püspök mindíg csak köteles'ségét teljesítette
és soha sem lázadozott a rend ellen, ezek talán még
segíthetnének.
"Rettenetes, hogy még
nem látjuk végét ennek a szenvedésnek '"
"Én még a legszerencsésebb vagyok,
írja, .mert szeretett atyám közelében
levén, öt naponta láthatom j de mindig
az az érzésem, hogya
következő
pillanat esetleg megfoszthat ettől az
örömtől. De tán a jó Isten mégis
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jött ismét a szigorű
rendelet, hogy
Haubner
"a tüntetések
elkerülése
végett és a kőznyugalorn
iránt való
. tekintetből" nem maradhat
Győrött,
hanem Sopronba kell mennie. Itt van
a császári helytartóság.
sok a hivatalnek és a rendőr, ezek majd szemmel
tartják. (Fia, Rudolf csak később települt meg itt mint orvos.) A család
Győrött maradf.1852- ben június havában, midőn Ferenc József mínt uralkodó először járt Győrött, a két nővér,
Matild és Bella kihallgatást kért és
személyesen esedezett ő felsége előtt,
hogy adja vissza atyjoknak
-teljes
szabadságát.
De a kegyelem
még
mindig késett. Az apa távollétében
halt meg Győrött hirtelen és váratlanul szeretett kisebbik lánya, Bella.
Ennek betegágyához és koporsójához
sem jöhetett el Sopronból az apa.
Micsoda nagy fájdalma volt ez az elárvult családnak! Csak 1856. engedte.
meg őfelsége, hogy Haubner Nagy-I
geresdre mehessen
lelkésznek.
Ide
követte őt azután neje és Matild lánya.
A falubeliek rajongva szerették őket
s a vidéki úri családok is sürüen
látogatfák.
Később emléktáblával jelölték meg a paplakot. A köszeg! gyűlésen
1860. helyezték vissza püspöki hivatalába, 1861 tavaszán' pedig Győrbe
is, visszatérhetett
családjával,
ahol
páratlan lelkes, szinte tüntető űnnepéllyel fogadták. Szobáit a jó győriek
új butorokkal, kamráját, pincéjét élelemmel rakták tele.
Haubner Matild és Bella szivélyes
ió barátságban élt Győrött a fentebbi
Kováts-Martiny Juliával, a pozsonyi
tanár lányával, i:1 modori püspök-lelkész
unokájával, akinek Zechmeister Rozina
vagyonos győri nő volt az édesanyja.
Ettől örökölt itt házat, földeket és
nagyobb tőkepénzt.
A két Haubner
lányhoz illő nemes, kegyes lélek volt,
ki a Ráth és Fischer családokkal
is
rokonságban állott. Fennmaradt naplója
nagy rnűveltségröl
és meleg egyháziasságról tanuskodik.
Barátnőjével,
Leporini Augusztával, Rajcsányi János
lovászpatonai lelkész nejével francia
nyelven levelezett. Értékes könyvtára
volt s kedves pozsonyi papjának Jarius
Vilmosnak predikációit leírta és kiadta
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(Pest 1859). A diákokat és szegényeket
megvendégelte.
segélyezte.
Házát a
győri egyháznak hagyta s ezzel vetette
meg a Szeretetház alapját. Haubnerékről többször
emlékezik
naplójában.
Haubner Matild és K. Martiny Julia
két nemes női alakja a győri egyháznak a Bach kerszakban. Több kérőjük
volt, de magukhoz
illő férfiút tígy
látszik nem találtak.
.Haubner visszatértekor
már gyengének, a sok testi és lelki szenvedés
által megtőrtnek érezte magát Mily
nagy öröm volt tehát, hogy már 18()1.
a jeles képzettségű
unokaöccsét, felesége nővérének a fiát, Poszvék Sándort avathatta íel maga mellé káplánnak
akit úgy szeretett, mint a saját édes
fiát. K. Martiny Julia a naplójában is
megörökítette,
mennyire tetszett neki
Poszvék beköszöntő predikációja.
Még
a régies német szóval írja nevét:
Bosswick. Három évig káplánkodott
Győrött páratlan buzgósággal. Ekkor
Meszlenbe választották lelkésznek, de
Haubner még évek mulva is visszasírta a feledhetetlen jó káplánját.
1866.
jan 6. írta neki Meszlenbe;
"Master
Hirschlerünket
[űj káplánját, Szarvasi
Sámuel későbbi lajoskomároml
lelkészt]
aligha el nem viszik abelediek.
Örömest V ale- t mondanék neki, ha Poszvék
Sándoromat hívhatnám vissza." Haubner, kinek Rudolf fia jeles orvos lett
Sopronban, már a lemondás gondolatával is foglalkozott. Sekkor
1866.
nyarán váratlanul elhalt még Győrött
Matild leánya is. Főpásztorhoz méltó '
gyönyörű sorok, amikkel júl. 24-én
Poszvék vigaszta ló levelére válaszolt:
"Edes, kedves Sándorom ! Te, ki
veszteségünket részben felmérni tudod,
azt látszol hinni, hogy mi nagy keservünkben egészen elmerülve vigasztalhatatlanok
vagyunk. Kedvesünk eltemetése előtti és több utóbbi napokban, míg fájdalmunk bennünket eszmélethez jutnunk nem hagyott, igen is,
sokat sírtunk, mert mindenütt hiányzott ő, aki magát minden dolgainkban
nélkülözhetetlenné
tette és akit akárhol
keresünk,
sehol sem találunk.
De
azonnal másként lett, mihelyt gondolkodni kezdtünk. MeJ!jött az Istennek
ama békessége,
mely minden érte-
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lemnek fölötte vagyon. Térdre hullva
imádjuk most Menyei Atyánk végtelen jóságát, aki még akkor is áldja
az őbenne bízókat, mikor fájdalmasan
dorgálja őket. Láthatnád
csak míly
édesen szunnvad a kedves, kedves
Bellaja mellett, vele öleikezve ! Még
sírgődreik hantjai is szeretetben
láthatóképen
simulnak egymáshoz! Kimondhatatlanul
örülök szemmel láthatnom azt a biztonságot,
melyben
nincsen nekik semmi bántalmuk. Sírkövére" ezt írtuk:
Haubner Matild sok harcz után
Itt lelte nvughelyét, Itt tette le, célhoz jutván
Szép lelke hüvelyét.
Született 1822. évi Márczíus 31-én.
Bellájához ment 1866. évi Június 27-én."
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ték. A két hőslelkű.
de mégis szelid
és finom műveltségű
leány árcához
ilyen cselekedet
nem is illett volna.
Hanem úgy volt az, hogy a szájhagyomány
más két győri nőnek esetét
ruházta át évek múlva a Haubner
lányokra.
Ecker János gyŐri r. kath. polgár
naplója mondja el az. esetet a maga
történeti valóságában. E szerint midön
Ferenc József az öccsével,
Miksa
főherceggel
1849. jún. 28. Győrré
bevonult, Gayer Sámuel evang. tanító
nővére egyik barátnőjével
nézte az
ablakból a menetet s illetlen mozdulattal hátat mutattak a tábornoki karnak. Egy tiszt ezt észrevette
és a
városházára idézte a hölgyeket. Gayer
tanító nővérét ittmegvesszözték,
barátnője azonban, aki fiatal anya volt,
kegyelmet kapott. Es nem is a konventházból volt a tüntetés, mert ez
1849-51.
katonai körházűl
levén lefoglalva, Gayer tanítót is kilakoltatták
s ekkor a számukra kibérelt Szalacsyféle házban laktak. A két nő tehát
ennek ablakából tüntetett.
(Lám Fr.
Egy győri polgár a reformkorszakban.
116. 1. Eöttevényi Nagy O. Győr ev.
ehk. tört. 192.'1.).
Haubnerlányai
nem ily sértő, kihívó módon, hanem a törvény és az
illendőség
útján fejtettek ki hősies
kűzdelmet
apiok szabadulásáért.
Es
lett is ennek sikere, mert az"uralkodó
a várfogságból ötödfél évet elengedett
s Kufsteinban felsőbb rendeletre 'már
előbb is kimélettel és tisztelettel bántak a püspökkel, amit Mária Dorottyának kell tulajdonítanunk.

Íly nagy fájdalmában
is Haubner
1866. aug. havában még összehívta a
kerületi gyűlést Győrben. De a poroszosztrák háború, Klapka magyar légiója
izgalomban tartotta az országot. Győrött is tépé st csináltak a nők és katonákat szállásoltak a házakba. Az elhalasztott gyűlést ősszel mégis megtartották. Haubnerittlemondott,
leánya
halála megtörte. Nejével még ez évban szeretett
soproni orvos fiához
vonult nyugalomba. Itt nagy tisztelettel és szeretettel vette őket körül az
egész város. A püspökné 1872. halt
meg, Haubner 1880-ban. Hamvaiknak
az uj temetőbe
való áthelyezésekor
1886. dr. Haubner Rezső a két nővérének földi maradványait is elhozat. ta Győrből
s a díszes családi sírboltban helyeztette el. 1907 óta ott
pihen már szeretteivel a kíváló
jeles
orvos is, a nemeslelkű
emberbarát,
aki apja emlékp-re hivatkozva a ·dunán- EMBER TEKINTS
túli theológusok segélyezésére kétszázAZ ÉGIG.*)
ezer korona örökséget hagY9tt egyéb Irta: VATHY REMPORT ELEK.
nagy alapítványain
kívűl. Altalános
örökösének
Poszvék Sándort tette, Titokzárat meqoldé ember,
Felásiad már a messze multat,
akit mint édes testvéröccsét szeretett.
'Haubner életrajza nem tud arról a Boezredek néma beszédét
meqianultad.
szájhagyományról,
amely mai napig Kőhalmazokból
Harmatcsep
pjét,
vulkánnak
mély.éi
is, mint Immendingen cikke mutatia,
széles kőrben él, hogy a püspök két Kutatja át forró agyad,
leánya 1849. Ferenc József bevonu- Csak egy nagy, mély, rejtelmes titkot
lásakor a győri konventház ablakában Kell még megoldanod, [eltujittiod:
állva illetlen módon hátat fordítottl" s Öli ismerd meg tennenmagad.
e míatt őket a városházán megvesszőz') Vathy Remport Elek: Kéztől kézig cfmd verskötetéb61
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O] csodákat teremtő ember,
A tengeri is bilincsbe verted,
Antennáid óriás karját
A végtelenbe felemelted.
Közel van hozzád minden, ámde
Mindenkitől táoolesiél.
Minden nap új, frissebb csodát hoz,
Ember, építs hidat egymáshoz
Ez egyetlell szóból: testvér.
1111.1111••• ".1111."".111181111.1111.1111.11"
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Te végtelenbe néző ember,
Ismered a csillagvilágot,
Várázslátcsővel
kémleled
ki
'1 ~A bolygókan
a kis virágot.
Idegen szférák titkát tőled
Biívös fátylak meg nem védik,
A szemed egyszer azt keresse,
Ami távol van s mégsem messze:
Tekints egyszer fel az égig.

•• '1118.111.11
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ft nevelés a családban.
-

Irta: Benedek Vince. "A jó példát semmi sem pótolja."

A legnemesebb szociális intézmény:
a család, különösen az olyan család,
mely a szereteten, hiten és kölcsönös
bizalmon alapszik. Az ily szellemtől
áthatott család teszi az embert valóban emberré j csak ott élhet az egyén
egyszerre mind magáért, mind pedig
másokért igazi értelemben vett emberi
életet j csak ott munkálhat
a, legmagasztosabb célokért a legönzetlenebb eszközökkel. A család a legtöbb
emberi nemes törekvések
kiinduló
pontja s egyszersmind véghatára is.
A szülei ház, illetőleg a család kőtelességének elseje az, hogy nevelje
gyermekeit. Nevelje! Könnyü azt kimondani, 'de nehéz okszerűen foganatosítani,
Nincs nagyobb probléma, mint a
gyermek lelkébe betekinteni, mely a
maga rendszertelen és eleintén teljesen kaotikus megnyilatkozásával a legváltozatosabb képeket nyújtja. Ebből
az következik, hogya
szülök állandóan foglalkozzanak
a gyermekkel és
készüljenek fel komolyan arra a szerepre, amelyet az élet, a természet a
maga törvényszerűségévei
számukra
kirendelt j fanuljanak, érdeklődjenek.
Mert, ha lehet nevelni, akkor csak a
természeti törvények alapján lehetséges. A· természet pedig azt mondja,
hogy a gyermek tulajdonságokkal jön
a világra, amiket úgy a szűlőktöl,
mint azokon keresztül őseitől örökölt.
Minden gyermeknek meg vannak a
maga veleszületett tulajdonságai, ge
nyers és formátlan állapotban.
Es
mivel minden gyermekben más és más

tulajdonságok rejtőznek, minden gyermeket külön tanulmányozni és a saját
külön eszközeivel nevelni kell. Ezt a
nevelést azonban akkor kell megkezdeni, míg azok az általános jellegű
jellerntulajdonságok
még eredeti, alaktalan formájukban vannak. Neveljenek
tehát a szűlők mindenkor olyan módszerrel, ahogy azt a gyermek már
előre megállapított és világrahozott.
de csak utólaq
kitanulmányozható
testi és lelki tulajdonságai egyénileg
megszabják.

Sajnos, sok szűlö nem tudja milyen
felelősségteljes munka gyermekeinek
nevelése. Tulajdonképpen külön alapos
képesítést kellene nyerniök az embereknek ahhoz, hogya szűlők, különösen
a nők, a szó igaz értelmében nevelők,
illetőleg anyák lehessenek.
. Mint az eddig elmondottakból kitünik, a gyermeknevelés különös tapíntatof kíván. Ne gondoljuk azt, hogy
a különböző természetű gyermekek
nevelését egyforma kaptafa szerint
lehet végezni. Nincs a világnak olyan
sokszálú hangszere, mint a gyermeki
lélek. Azon játszani: igazi művészet.
Sok szűlő azt gondolja, hogy csak
szigorra] lehet nevelni. Ez a régi
nevelési mód, ma már a multé. Ha
vasfegyelemmel, úgynevezett drákói
szigorral akarjuk szoktatni a gyermeket
anélkül, hogy a szűlő és gyermek
között a szeretet és bizalom hídját
igyekeznénk felépíteni:. a gyermek
teljesen zárkózottá lesz. Ezzel a gyermek lelkére kemény, örökké ellenséges
réteg rakódik le, amelyen, át soha
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nem ..s~gá~o,zhat ragaszkodö ,~z~retet
a szulok iránt. Arra kell legfokeppen
vigyázni, hogya szülő mindi~ egyforma
eréllyel hangsúlyozzon bizonyos dolgokat, amely mögül kiérezze a gyermek
a szeretetteljes,
de egyben megfellebbezhetetlen akaratot. Az úgynevezett
majomszeretet,
amely elkényezteti a
a gyermeket,
éppen olyan visszataszító, mint az értelem nélküli szigorűság. A nevelés legnagyobb fegyvere
a szűlő kezében a következetesség.
Amit egyszer megmondtunk, arról ne
változtas suk meg véleményünket,"
a
szerint, hogy honnan fúj a szél. A
következetességet
illetőleg például ne
fenyegesse me~ a vásott gyermeket
. azzal, hogy : Várj csak! Igy meg úgy
teszek veled, amikor természetesen
úgy sem hajtja, mert nem hajthatja
végre a könnyelmüeó
igért súlyos
fenyegetést. A szűlő állandóan vigyázzon szavaira, tetteire. Csak az a szűlő
tud kellő tapintattal gyermeket nevelni,
aki állandóan fegyelmezni tudja magát.
A nevelés· kezdetét magától értetödöleg
a szülő, illetőleg az anya
indítja meg. Már az ősidők óta észlelték, hogy az anyának mily rendkívűlí hatása van gyermeke jellemének
és hajlamának fejlesztésére í az anyák
kezébe van letéve egy egész nemzedék jövő boldogsága vagy boldogtalansága is.
Itt önként felvetődik a kérdés, hogy
hol kezdődik tulajdonképen
az anya
nevelő teendője? - Ellentmondásnak
látszik, de tényleg úgy van: mindjárt
a bölcsőnél, amint egy kiváló nevelő
is mondotta,
E korban a nevelést
természetesen
nem olyan értelemben
kell gyakorolni, mint késöbb az őntudatos korban. Például becéző szavakkal, értelműkböl kiforgatott mon
datokkal
nem szabad a bölcső kis
lakóját mosolyra kelteni, mert ezzel
nyelvérzéke
romlik meg. Piszokban
nem szabad öket fetrenqeni hagyni,
mert a tisztátalanságot
megszokiák.
Ha megmozdul a bölcsőben és sír a
gyermek, ne iparkodjék az anya azonnal csititgatni, mert akkor rátart és
követeli a vele való foglalkozást. Szóval, már a bölcsőben
kezdődjék a
nevelés, a szoktatás.
A serdültebb

!k~rban, az ön~udat .J~jl~dése idején,
'meg nagyobb jelentőségű a gyermek
nevelése. Amint megszokja kötelességét
a gyermekkor
fiatalságában,
/úgy fogja azt elvégezni felnőtt korá;ban is. Amily kötelességtudónak,
hazafiasnak, vallásosnak
neveli a szülei
ház gyermekeit, olyanok lesznek azok
mindenütt és tmindenkor
az élet bármely viszonylatában.
Egy hirneves pedagógus azt mondja:
"Amilyeneknek
óhaitiuk,
hogy gyermekeink legyenek, mi is mindig olyanok igyekezzünk előttük lenni." Rendkívűl kivánatos tehát, hogy maga a
család, mint olyan, de különösen a
család lelke: az anya és a távolabbi
kőrnyezet is, helyes példát adó, józan
életü, vallásos és feddhetetlen erkölcsü legyen. Szóval legyen minden
család háza templom, s ebben példát
adó papok az anya és az apa.
feleljünk
meg ezek után arra a
kérdésre:
Mire nevelje a szülei ház
gyermekeit elsősorban ? Nevelje elsősorban igaz oallásosságra,
istenlélelemre. A legdrágább kincs, melyet a
szülei ház gyermekének
adhat, az
erkölcsös, vallásos és tegyük hozzá
hazafias nevelés. Olyan kincs ez, melyet
moly meg nem emészt, tolvaj el nem
ragad. Nevelje és szoktassa gyermekét
továbbáemberszeretetre,igazságszeretetre, hivatásszeretetre,
engedelmességre, szerénységre,
udvariasságra.
illedelmességre,
rendre,
tisztaságra,
takarékosságra, becsületességre, őszinteségre.
Ezen' erkölcsi tulajdonokra
oktassa gyermekét nem annyira ezéoal,
mini inkább saját példájának búzdító
nemes erejével. Különösen a szívképzésre kell nagy gondot fordítani í egyoldalúan jár el a szűlő tudniillik, ha
csak az ész művelésére fektetí a súlyt.
A szív központia minden érzésnek, s
ez érzések ősszhangzása, vagy össze
nem hangzása képezi kedélyhangulatunk jó vagy -rossz, édes, vagy fájó
alaphangiát.

Mielött értekezésemet
befejezném,
hangsulyoznom kell, hogy az erkölcsi
és szellemi nevelés mellett, súly helyezendő a test nevelésére
is, hisz
rég irva van már, hogy: "ép testben
lakik az ép lélek".
Mert hát mit ér

a világot megrázó ,tudomány sínylődö
beteges testben? Es mit ér a herkulesi erő és akrobata-ügyesség,
sötétségtől kongó elme mellett? A tapasztalás igazolja, hogya. szellemi haladás nem egyszer a testi fejlődés kárára történik és megfordítva is. Az
okszerü nevelésnek tehát a testre és
szellemre egyaránt ki kell terjednie.
Erős, következetes
jellemhez, erős,
kifejlett testi élet a kellő alap.
Szolgálatot vélek tenni a gyermeke
boldogságát szívén vis elő szülőnek,
amikor a fentebbiekben
elmondottak
lényegát
pontok ba foglalom s mint a
nevelés tízparancsolatát megszfvlelésre
ajánlom.
1. A szűlő előtt a nevelésben csak
egy cél lebegjen, hogy: gyerrllekéből
a társadalom és a haza javára jó és
hasznos embert neveljen.
2. Szoktassa
a szűlö , gyermekét
idejekorán
istenfélelemre,
vallásos
életre.
3, Szoktassa
gyermekét korán a
munkára, pontosságra,
kötelesség
teljesítésre, szolgálatkészségre.
4. Tanítsa
gyermekét
szeretetre,
o
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mások megbecsülésére,
az idősebbek
iránt való tiszteletre,
mert csak így
várhatja a szűlö maga is, hogy tiszteletben részesüljenek
gyermekeik részéről.
5. Tanítsa igazmondásra j a hazugságtól mint rút bűntől óvja.
6. Ne ölje meg gyermekében
.a
gyermekiességet.
7. Ne lásson a gyermek oly tetteket, melyek erkölcsére károsan hatnak
és ne halljon olyan dolgokról, amelyek
ártalmára lehetnek.
8. Ne nyújtson a gyermeknek sem
öltözködésben,semételben
vagy-más
egyébben többet, mint amit a természet szűkséglete
megkiván j ne szoktassa se inyencségre,
se pazarlásra.
9. Ha büntetni akar: büntesse a
szeretet megvonásával. Végső esetben
ne riadjon vissza a testi fenyítéstől,
de ne alkalmazza
gyakran, nehogy
hatástalanná
váljék.
10. Az "enyém, tied," fogalmával
ismerfesse meg idejekorán,
hogy ne
vágyódjék rossz szándékkal oly javak
után, melyeket másnál lát, amelyeket
mástól irigvel.

fl Misszióegyesület jubileuma.
1909. -

1934.

Irta: Gáncs Aladár. -

Öröm és Fájdalom egyformán vegyült
ez üJm~.Qhe. Oröm volt, hogy van
egyházunkban
országos
egyesület,
amely a 25. év határkövéhez érkezett.
Helyi, vagy más kisebb körü egyesületeink közül több ünnepelhetett
már
negyedszázados multat j országoaegyesűletűnk azonban még alig. Üröm az
a tény is" hogy ez az ünnep a misszió
szent ügyének szól : az egyház olyan
vállalkozásának"
amihez· legtöbb őnzetlenség és az Ur parancsa .iránti legmerészebb engedelmesség kell. Olyan
ügy ez, . amely nemcsak hitetlenek,
de bizonyos szinvonalon túl nem jutó
vallásos emberek .~lőtt is "bolondságnak" tünik fel. Üröm volt az a felfedezés, amely a mult emlékeinek kiásása közben napvilágra került, mikor
kitűnt, hogy maga a magyar ev. kűl-

Imissziói mozgalorn majdnem mégegy.szer annyi idős, mint amennyit jubilál.
Már a mult század utolsó évtizede
alatt megindult az a szent uttörő
munka, amely v~gül 1909. febr. 2-án
a Magyarhoni
Ag. H. Ev. Mi~~zióegyesület
alakulásához
vitt. Üröm
lehet annak a megállapítása is, hogy
az előkészületeket beszámítva, minden
hazai keresztyén
egyházat megelőztünk a külmisszió zászlajának kibontás ával. Felragyogott
Böhm Sámuel,
'a vasmegvei Kicléden született bázeli
misszionárius
alakja. Azt. jelenti Ő,
hogy a mi egyházunkból
indúlt ki
1857. őszén az első magyarhoni
misszionárius. S az ő középafrikában
az Aranypartok
kőzelében,
a trópusi
láz következtében,
1859-ben történt
elhunyta azt is jelenti hogy ami ma-
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gyarnoni
egyházunknak
külmissziói anyaegyesülete
a mi munkánknak. A
martirja Js van s a misszió szolgála- Lipcsei Misszió üdvözletet nem kisebb
tának hozzá hasonló martiria, 'a több I egyéniség, mint D. Dr. Ihmels Károly
magyar keresztyén
felekezeteket
is egyetemi tanár, a misszió igazgatója
beleértve, azóta sem akadt.
. tolmácsolta. Jó volt látnunk, hogy mint
Oröm volt látni magát az ünneplést. .a nemrég
elhúnyt
világhírű
szász
Febr. l.-én kezdődött.
Konferenciai: püspök, Dr. Ihmels Lajos, úgy az ő
áhitat,
előadások és e-gy .'népes sze- fia is megszerette hazánkat. Kétszer
retet-vendégség
volt az első nap is tartott előadást. Először a szerétetprogrammja.
Másnap folytatódott
a vendégségen febr. l.-én, azután 2.-án;
jubileumi konferencia s hálaadó isten- a jubileumi vallásos estélyen.
tisztelet, díszkőzgyűlés
és egy nagy ] N,agy öröm volt végül, hogy az
külmissziói vallásosestély volt a jubi- ünneplésen részt vett maga az alapító;

I

>

A Misszíóegyesület jubileumi díszközgyülése Budapesten,
az egyetemes egyház imatermében.

leumi nap három kiemelkedő hegycsúcsa. El lehet mondani, hogy az
ünneplésben
részt vett egyházunk
egész egyeteme j hivatalos képviselőiben s egyszerű hívő tagjai nagy részében. Ott volt Dr. Báró Radvánszky
Albert egyetemes felügyelő~' D. Dr:
Raffay Sándor banyakerületi
püspök,
a theológiai fakultás több képviselője.
Ott voltak a hazai evangéliumi, beléskülmissziói egyesületek igaz együtt-,
örvendezéssel
s képviseltette
magát
a Lipcsei Misszíóegyesület.
Ez utóbbi
bizonyos tekintetben kezdettől fogva

Scholtz Ödön esperes,
Ö volt az
egyesület
előkészítő, mozgaímainak,
majd a megalakulásnak,
szíve-lelke,
s az egyesület
első elnöke. Egész
egyházunk
érdeklődésére
számíthat
az a történeti tanulmány,
amelyet a
Mísszióegyesűlet
és . a magyar
ev.
missziói munka eddigi pályafutásáról
a jubileumi év folyamán sajtó alá
készített. Kitünik ebből, hogy minden
időben voltak a külmissziói munkának
ellenségei. Az a nóta; kevesen vagyunk,
szegények' vagyunk!
régi nóta. Ezt
hangoztattuk a régi Magyarországban,
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azt hangoztat juk most is. Ezt liasz-I
náljuk fel ürügynek arra, hogyelássuk
a kapott talentumot.
.
Fájdalom volt elsősorban maga a
hely, ahol a jubileumi ünneplést tartanunk kellett. Hogy. nem mehettünk
el Pozsonyba, ahol 1909. febr. 2.-án
a messze időkre kiható nagyfontosságú
esemény történt. Fájdalom volt azután
az, hogy nem jöhetett el onnét Prőhle
Henrik, az a lelkész, aki az alakulás
alkalmával a magyarnyelvű igehirdetést tartotta. Fájdalom volt, hogy nem
számolhattunk be több eredményről
a 25 év kévehordása terén. Hogy még
mindig nincsén önálló missziói munkamezőnk, sőt még a Lipcsei Misszió

közbejött világháború. Hogy mi veszítettük legtöbbet a háborúban,
azt
éreztette az is, hogy anagy
világkatasztrófát kővető időkben a mi felócsudásunk maradt a legkésőbbre.
De ez a fájdalom is a mi tőkéhk.
Nyereségnek tekintjük ép úgy, mint
az örömöt. Biztat és sarkal, hogy ne
hagyjuk abba s a legnagyobb kishitűség,
félreértés és közöny ellenében is vigyük
tovább a külmisszió zászlóját. Még a
hazai más keresztyén, felekezetek 1S
megszégyenítenek,
pedig nekünk az
övékénél nagyobb a mértékünk.Nekünk
más országok evangélikusainak a mértékét kell szemünk előtt tartanunk,
akik a misszió áldott munkáiában

1

A Misszióegyes~let jubileumi szerétetvendégsége 1934 Iebr. 2-án,
Az asztalfőn D. Dr, Ihmels Károly, lipcsei missziói igazgató,

keretében sem tudtunk önálló mísszíóíl
munkást
beállítani. S hogy bár dolgozik most is a kínai misszióban egy'
magyar ev. misszionáriusnő, de azt
nem a magyar evangélikusok tartják
el. Fájdalom volt látni az ősszemérés
eredményét a többi magyar keresztyén
kűlmisszíói munkákkal. Míg 25 évelőtt
el lehetett mondani, hogy mi vezettünk
az egyházi külmisszió terén, addig ma
a katholikusok is, meg a reformátusok
is, sőt még sokkal kisebb felekezetek
is messze megelőztek bennünket. Fájdalom volt látni, hogy szép kezdetűn~et mennyire visszavetette a hamarosan

világviszonylatban
is, még ma is
vezetnek. Legyen azért a fájdalomból
ébresztő harsona. Hívja e helyen az
Isten országa munkája számára felébredő lelkeket szent tömörülésre a
zászló alatt, Hogy helyre állhasson
minél előbb az elvesztett előny s
lehessen a magyar ev. külmissziónak
is önálló területe és : önálló munkásserege,'
,
Sok reménnyel nézünk itt a jubileum gyümölcseképen alakult Missziói
Gyermekszővetségeínkre,
az itt is ott
is megelevenedö missziói bibliaórákra,
azokra a misszionáriusokra, akik egyre
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sürübben tartanak körutat hazánkban,
s Mísszióegyesűletűnk
két odaadó
hűséges vezérférfiára : Németh Károly
esperes és Dr. Molnár Gyula táblabiró személyére,
mint elnökeinkre.
Aki ezt a munkát
támogatui
akarja,
az olvassa a Missziói Lapokat, amelynek évi előfizetése 1 P. S lépjen be
az egyesület
tagjai sorába, ahol pártoló tagok évi 2 P. rendes tagok évi

4 P.-vel
támogatják
anyagilag
missziót. Oe nemcsak anyagi támoga
tókra, hanem imádkozókra van szűk'
ség. Ugy fog megvalósulni,
vagy leg.
alább is a megvalósuláshoz
közelebb
jutni az az ige, amely jubileuml
ünnepségcink
meghívójának
alapigéje
volt: NapkeleWH. fogva, napnyugotig
dicsőittessék az Ur neve!"
,

"Én vagyok az élet kenyere."

VAG YONLELT ARAM.

Az Ür rámnézett
az örökkévalóság mélysége a szemében\ll in t aki
tudva tud:
"Nálam nélkül éhen veszei,
Hisz' én vagyok - az élet kenyere».

Van száz cserép szobavirágom,
Zöldelnek.
nyílnak télen-nyáron,
Sátoros fák az udvarornban,
En ültettern ifjú koromban,
Ga'f;;;bocskák, 'melyej~' rál~ száÜI~ak,
Jelképei egy papi háznak,
Van hű kutyám, mely várva-várjaj
Hogy szóljon hozzá a gazdája,
'
an néhány rímbe szedett álrnoru,
Pár jó barátom, kis családom,
.
Hazám, bibliárn, Istenem,
Másom íán nírics is énnekem ...
S ha van ... a többi hitvány holmi,Kár volna őket felsorolni.

S amint rám nézett,
lelkemben feltámadt az éhség
s így szóltam :
"Add a kenyeret l»
ne aztán' elmentem a többiekhez
és földet ettem ... s életnek neveztem.

Szentantalfai Nagy Lajos.

Csakhogy a lelkem nem bírl megnyugodni,
bármint parancsoltam
reá nyugalmat.
Hiába hordtam
a legjobb földi eledelt neki. ..
Odajutottam : kitépem magamból.
de mégse' tudtam.

AZ ÉN FAL UM. *)

Az én Ialum egyszerű falucska,
Utaktól elmaradt csendességsziget,
Van egypár háza, pajtájá,
kutja,
Egyszer kicsiny gyerek módján
[könyörgö tt. Az arányok itt nagyon kicsinyek.
máskor meg rám. támadt, mint a vihar.
Egyszerű fészek, mint a madáré
megrázo II és rám ordíto lt :
Véréből rakta pár erős magyar,
«Te gyilkos!»
Azóta sincs rajt' semmi parádé
Kenyeret követelt.
Se urhatnámság,
se stíluszavar.
Nem bírtam elviselni ezt tovább
S hozzád mentem, megint, Or Jézus.
Tudom jól, hogy igaz volt a b~sz,éded.
Éhen kell vesznem .nél kűled l
Mert te - kenyér vagy. - - -

Aztán a népem, mit írjak róla?
Acélos öklű, patinás paraszt,
Meg van a bora, búzája, sója.
Pipázva lesi a nyíló tavaszt.

Es rám tekintett az örökkévalóság
mélysége a szemében.
s megtörte számomra a kenyeret,

En meg az Isten vetését vetem,
Vetem sugárzón,
hittel, imával
.S a ve lés nyomany várorn, hogy terem
Lélekbúza
a vén határban.

Némeiből : Bóró Podmaniczky

Pálnl.

föld"

*) Jakus Imre é. Kádár
című verses kötetéböl.

Gyula

"Magvetőt

vár a
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Felvidéki' falcvelek.
-

Irta: Maróthy Jenő. -:-

Ha Jézus Krisztus' nem született
volna Galileában,
akkor bizonyosan
a Felvidéken: szűletett
volna. Galileában- lehetett· akkor ilyen kék az ég,
olyan zöld a fű, olyan szelidek a
halmok és hegyek, olyan tiszta és
mély a Genezáreth tava, mint a Felvidék ege, - füve, halmai, hegyei és
Isten szemébe néző szűz tava:
a
Csorba-tó.
Mintha
mindannyian
a
Messiás szűletését' _várnák.
Ha itt
született .volna meg, bizony itt nem
fesiitették volna keresztre, s tanításai,
példázataí
és szépséges szomoru élete
fölé most ezt lehetne irni : - Mosolygó
eoangélium .. De ha-nem is itt ringatták a bölcsőjét,
a keresztfájáról azért
lesugárzott , erre a földre valami.
Valami isteni szellem. Szellem, mert
megfoghatatlan és isteni, mert a derült
égboltozat
napfényes
megértésével
borul erre -a sokat álmodott földre.
Mintha megcsókolná
benne egy nemzet géniuszát: - Csak álmodj! En
azért szeretlek téged: Talán mindig
is azt csinálta. Sálmaival
egy nemzet almait szépítette
át valósággá :
Valahányszor megindult amonnan Erdély felől az a tépett, bus legény
kezében a magyar szabadság lobogójával, ezt a lobogót mindig ő díszítette' fel a győzelem virágaival. Aki'
előtt kitárta kapuit, az a győzött ... Aki
elött kitárta szivét, az halhatatlan
maradt. Bocskay, Bethlen, Thököly,
Rákóczi, Görgey, Kossuth, mind-rnind
az ő nagy sziv ének- diadal ivei alatt
költőztek .át a magyar halhatatlanságba .. '.' pe hát ezek a dolgok régen
voltak.
Most nem látszik a Felvidék földjén ci mult dicsőségéből semmi. Olyan.
mintha nem is tudná, hogy mit takargat· százados
kerge alatt. Az utak
ártatlan' fe4érséggel
kanyarognak
a
szunnyadó hegyek bársonyba
göngyölt lábán és testén keresztűl, mint
óriási csiklandó
játékpántlikák.
A
templomok harangjai Istenhez hívnak,
ílki . időtlen idők óta ott ül a régi
helyén. A házak fehérre meszelt falán

és rózmaringes
ablakain
keresztül
gyermeknevetés
hallatszik.
Éppúgy
nevetnek
ma is, mint valamikor a
szépapáik. És' vajjon miért ne nevetnének? Ahol a természet örökké való
erői rnosolyognak,
ott az embernek
se bűn nevefhie. Hiszen olyan rövid
~gy-ember, vagy egy generáció élete ...
s olyan sokáig él egy szívből
jött
kacaj, amint több-kevesebb vigsággal,
vagy keserűséggel,
de megujul nemzedékek
és nemzedékek
ajkán. A
Felvidék a mosolygás hazája. Milyen
tisztaszívű királyt választott ez a föld
magának! S milyen szép földön ütötte
fel napíényszínű
selyemsátorát
az a
hatalmas és jóságos öreg király I Hanem azért talán mégis a legokosabb
itt közőnséges
polgárnak
lenni. A
folyók harsognak,. a patakok nevetnek, az asszony főzi a sztrapacskát,
a gyümölcsfák derűsen ingatják megszedett ágaikat, a hegyi legelők álmodozva néznek a hunyó nap tüzébe ...
S az erdők csendesen hullatják őszi
leveleiket. A világ legszebb őszének
legszínesebb faleveleit ...
*

,
1,

Szupplikáns érkezett Poltárra. Mielőtt azonban beengednők va faluba,
jöjjünk csak tisztába azzal is, hogy
mi az a szupplikáns. Hát az bizony
nagyon komplikált szerzet, Egy nagy
kezü, nagy lábú, nyurga emberfajta,
vékony
pehelyszálu
bajuszkával
s
irtózatosan
vastag
han.,ggal. Olyan
kabátujakkal,
melyek
éppen csak
hogy könyökig érnek, sakkora
bakkanccsal, hogy abba három szupplíkáns lába is beleférne, de azért csak
egy láb van benne, mivel ,hogy az
üreg többi részét nagyobb kényelem
kedvéé'rt szénával
tömte ki a
gazda...
A szupplikáns faluról-falura
jár s adakozó szellemü emberektől
pénzt gyüjt az alumneumra. Tessék I
Megint egy ismeretlen fogalom, amit
meg kell magyarázni!
-- Nost hát az
alumneum afféle iskolai étkező, szegény diákok számára. .. ahol a kosz-
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tosbk [többnyire
éhesen maradnak!
Természetesen. Hiszen ezért van szűkség a szupplikánsokra.
Hogy pénzt
gyüjtsenek az alumneumokra.
Ha az
alumneumoknak
felesleges
pénzük
volna, a diákok jóllaknának,
s a
szupplikánsok szektájával a kutya se
törődnék.
Lám így táplálja egyik intézmény a másikat. A szegény a még
szegényebbet. Ez a szegénység okozza
azt is, hogy a szupplikáló
diák a legjobban kinőtt ruháit ölti fel a nyári
vándorlásra
s a jobbakat, amelyek
nincsenek, otthon hagyja. Viszont a
bakkancsba
dugott
széna már az
emberek
szegénysége.
Mert bizony
adakozó-kedvért
meg kellett minden
időben ezen a mi göröngyös földünkön talpaini.
A poltári parókia dombon épült:
az egész falu látta és az egész falut
láthatta.
A szupplikáns ' tépett egy
marék füvet sletisztította
cipőjéről a
port. Ez a tisztességadás
a falúnak
szólt, Azután szakított egy laput s a
portél letakarított
lábtyűt bogáríeke-ja
tére súrolta. Ez már fényűzés volt s
a parókiát illette Hangos kutyaugatás
hallatsiott.
Tisza, a parókia kutyája,
hatalmas ugrásokkal vetette magát a
jövevényre, de rögtön el is szegyelte
hevességet.
Mert nagy szégyen az,
mikor a pap kutyája ilyen szakmabeli
dologban téved! Oh, hiszen te
szupplikáns vagy! - Mondták zavarodottan a nagy (ehér fogakra visszaeresztett ajkak. Es a meglóbált, fehér
loboncos
farok barátságosan
tette
hozzá: - Tessék! Legyen szerencsénk!
- Isten hozta édes öcsém! - szólt
le a tornácról Gerengay tisztelendő.
- Szupplikáns ugye? - Az vagyok,
kérem szépen, - mondta a felismertetés gyorsaságától meghökkenve, kétség és remény közőtt a diák. - Szupplikáns az Alföldről. - Micsoda? Az
Alföldről?! - kiáltotta a tisztelendő.
A nagy magyar Alföldről? Szemei úgy
fénylettek, mint a vízcsepp, melynek
a tengert emlegetik. - Onnan, onnan!
- bólintgatott csodálkozva a diák és
magában azt gondolta: Hát van másféle Alföld is ? ... De már itt jó lesz
vigyázni, mert itt úgy látszik, hamisítják az alföldeket. - Mama ! Asszony!

Feleség! ... dörgött végig a folyosón
Gerengay hangja. Hallod? Hogy
alföldi! Alföldi szupplikáns!
A
nagy magyar Alfőldröl,
- Rakd meg
azokat a fazekakat!
A, diák megint
azt gondoltathogy
ezeknek ugyan
nagy pörük lehet az .Alfölddel, hogy
még a fazekak 'k;özt is azt emlegetik.
Biztosan valámi· őrökség
ügy, vagy
mi a fene ... Nem tűnődhetett tovább,
mer], csak ugy. hullottak rá a kérdések:
- Ocsém!
Es ide jött egyenesen!
- Ide én, kérem szépen. Nem
került arra Kékkő v~gy Esztergaly
felé? -. Eszembe se jutott. - Jól
tette. Szóval itt lépett először a mi
földünkre?
Ha mondom, kérem
alázattal.
Nohát ez nagyszerű 1
Mert tudja; ez már itt a Felvidék.'
Itt kezdődik. Az esztergályiak meg a
kékkőiek ugyan el akarnák az elsöbbséget tőlünk vitatni, de hát ki hallgatna
ilyen fontos dologban az esztergályiakra meg a kékkőiekre. --: Látja ott
messze azt a hegységet?
Azok már
zólyomi hegyek. Szépek, mi? Szépek! Meghiszem azt. De hát
persze, az Alföldnek sincs oka szégyenkeznie. Hej! Az az Alföld! Mi felföldiek mindig elérzékenyűlűnk,
valahányszor ezt a szót hallj ok : Alfőld ]
Nem is tudnám megmondani,
hogy
miért? Isten, tudja! A vér sem 'mondta
meg soha senkinek, hogy mije neki
a szív:..
Es tudja kedves öcsém,
az én híveim, a poltáriak lejárnak
minden évben az Alföldre. - Aratni!
Igaz, hogy az esztergályiak is. No
mindegy l Arra azonban nem voltunk
elkészülve, hogy az Alföld egyszercsak
visszaadja a látogatásunkat. - Magát,
fiam a jó Isten hozta!...
Asszony 1
Hé l Asszony! Csináljátok már azt az
ebédet!
.
Csinálták. Megcsinálták. .Ió is volt,
jól is esett. A diák úgy megtörute
magát töltöttkáposztával,
mint a dob
Hanem azért még mindig nem bízott
egészen benne, hogy ez a túlságosan.
nagy szívesség, végleges állapot marad.
Hallott valamit a cigányról. aki menekül
onnan, ahol nagyon jól tartják s ez
szeget ütött a 'fejébe. Uzsonnáig csak
elfelelgeteft a tisztelendő
kérdéseire,
ette, itta, elfüstölte amivel kínálták,.
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hanem a huszadik cigarettánál mégis
megkérdezte,
hogy tnennyire van a
legközelebbi falú !- Ah, hát az nagyon
messze van! -- mondta reménytelen
legyintés' kíséretében
a tisztelendő.
- Kimondhatatlanul messze! - Mégis
hány kilóméter lehet? - Nem tudom.
Lehet az talán huszra is. -- Akkor
ideje, hogy elínduljak.
Hová? Bámult vissza Gerengay, - A szomszédba. Alsóesztergályba,
vagy hová.
- Szombat délután? - Miért ne? makogta
a szupplikáns.
Gerengay
tisztelendő bosszúsan csóválta meg a
fejét. Ejnye, kedves öcsém, hát
micsoda zbojnyiknak
gondol maga
engem. - Szupplikánst szombat délután
útnak ereszteni? - Hiszen valamenynyi ősöm megfordulna a sírjában ...
Majd holnap! Másnap vasárnap volt.
A parókia tornáczán már jókor reggel
összegyültek a presbiterek s Gerengay
büszkén vezette eléjük kipírultarcú
vendéget.
- Nézzétek barátaim! Hát
itt az alföldi gyerek! No már azok
csakugyan úgy megnézték, hogy egy
kétfejű angyalt se nézhettek
volna
meg nagyobb kiváncsisággal,
- Igazán
~z volna? Es ígazán az Alíöldröl jött?
Es igazán szuplikáns? Es csakugyan
gimnásiumba jár. - No, no, hogy már
a hetedikbe?!
Bámulatos, mennyire
kifejlődött arra az időre! S akkora
tenyereket
csaptak az övébe, mint
egy becsületes kenyereslapát. A szupplikáns pirult, bólintgatott.
rázogatta
a
mázsás parolákat - de utóljára mégis
csak kicsordult belőle a türelmetlenség:
- Hanem, kérem szépen, most már
csakugyan ideje lesz elindulnom. Istentisztelet előtt?! lépett hátra
egész papi máltóságában
Gerengay,
Teringettét, 'hogy \erre nem gondolt.
Most majdnem szentségtőrést
követett
el. Hát persze, hogy nem lehet egy
papi házból istentisztelet
előtt elszeleini ! - S ment engedelmesen
a
templomba,
mintha az ő kedvéért
építették volna. A tisztelendő Krisztus magvetőjéről
prédikált
s olyan
félreérthetetlen
célzás okat tett rá, hol
vetette el a jó Isten a Felvidék búzáját,
hogy abból lehetetlen volt az ő szűlöhazájára ne ismernie. Es ha a beszéd
nem igazította volna útba, eligazította

volna a sok tekintet. A poltáriak olyan
gyöngéd, meleg, szeretetteljes, csodálkozással pihentették
rajta szemüket,
mintha nem kis részben az ő érdeme
lett volna, hogy az Alföldön búza
terem s hogy abból a búzából sütik
a poltáriak is a kenyerüket. EJbódulva
a szeretet feléje áradó hullámaitól,
restellkedéstől és boldogságtól mámorosan rohant a konyhába a tisztelendő
asszonyhoz, hogy neki már most igazán
mennie kell. - Ebéd nélkül? - csapta
le a palacsinta
sütőt Gerengayné.
Mikor az egész ebédet a maga tiszteletére készítettem?!
Hát perszehogy
meg kellett az ebédet is ennie, de
már evés kőzben óvatosan megjegyezte
hogy ebéd után aztán visszavonhatatlanul
indul. Vasárnap?!
csapott az asztalra
a poltári pap.
- De hiszen éppen a tisztelendő úr
mondta tegnap, hogy ma utnak ereszt.
- Eh gondoltam is én tegnap, hogy
ma vasárnap lesz. A szupplikáns őszszeroppant. - Ezeknek valami tervük
van velem - gondolta verejtékező
homlokkal .. , Mert igaz is, sohasem
hallotta ő az életében, hogya szupplikánsoknak,
akik végre nem tették
gazdagabba
soha egyetlen felebarátukat sem, valahol ekkora becsületük
legyen. Hát csak összehuzta magát,
amennyire a bordái és a gyomra engedték és nem szólt már semmit,
csak visszafojtott
lélekzette! figyelt.
Kedden, a vállára ütött Gerengay:
Hát öcsém, most elviszlek bemutatni
a szomszéd papoknak!
A szupplikáns kábult megadással hajtotta Ie a
fejét, mint akinek már ugy sincs őnálló akarata. Az esztergályi
papot
nem találták otthon. Azt mondta a
cseléd,
hogy elment
Szeritpéterre.
Utána kocsiztak tehát Szentpéterre.
No már ott nemcsak, hogy megtalálták, hanem találtak hozzá még vagy
tizenkét más papot, plébánost, .jegyzőt, birtokost
és tanítot is. Az urak
baráti összejövetelt tartottak és nagyon
megörültek Gerepgaynak,
- No csak
hogy itt vagy! Éppen te híányoztál!
- Most ne nekem örüljetek, - kiáltotta diadalmasan Gerengay, - hanem ennek az alföldi gyereknek. Hm.
Hát hiszen annak is örültek...
Hal-
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lottak is már róla, Úgy megropogtata Felvidéken s arra egyszerre megták a csontjait, hogy egyik lapockájajelentek
a Plachyak. Az igaziak. Akikösszecsókolodzott
a másikkal. Hanem nek nem az anyai nagyanyjuk- volt
ebbe az örömbe valami irigységféle Plachy, hanem ők maguk is ezt az
érzelem is vegyült. Micsoda pompás ősi nevet .hozták magukkal' a világra.
fogást csinált megint ez a huncut - Azt hozták - a szupplikánst pepoltári pap! Ez csak mindig elhalásza dig vitték. 'Először csak a harmadik
a legjobb falatokat
Esztergály
és faluba, azután, már a harmadik várSzeritpéter elől! - Hát hozzám mikor rnegyében. Egyszer igénytelen rektori
jössz fiam! Ezt egyszerre tizenketten portákra, máskor zsindelyfedelű öreg
kérdezték.
Semmikor - mor dult kúriákra. Egyszer zőrgös bricskákon,
rájuk Gerengay. - A szupplikáns az máskor rugós hintók, töfőgö gépkocsik
én vendégem. No legalább egy hátsóülésén:
amint a helyzet, illetőleg
napra. - Egy órára se. - Hát leg- a rokonok zsebe szabályozta.
Mert
alább kölcsön... - Majd! Hogy ne I abban bizony -- súlyra, tartalomra
adjátok vissza!
nézve - nagy különbség
volt. Csak
A szupplikáns
zugó fejjel hallgatta a hozzáfűződö
szerétet
és szívesség
az alkudozást
s most már végkép látszott egyformának.
Ez -állandó ,és
megerősödött benne az a tudat, hogy elapadhatatlan
fényzuhatag
gyanánt
elvesztette a rendelkezését saját maga vette körűl a szegény szupplikáns
fölött. Annál erősebb volt azonban ez alakját, Körülvette, bearanyozta é,sa rendelkezési
vágy Csipkay János- meghízlalta,
Egy hónap leforgása alatt
ban, a hatalmas termetű esztergályi
úgy kifejlődött, hogy régi ruhája nepapban. Az a világ minden kincséért vetséggé zsugorodott rajta, No de -ez
se akart lemondani az ő szupplikán- már csak nem volt probléma az, olyan
sáról.
Neki úgymond
joga van a embernél, akinek a Plachyak révén a
szupplikánshoz, mert mikor az Gererr- Felvidéken csak az nem rokona, aJ.dgayval meglátogatta őt, akkor ő nem: vel nem akar rokonságot tartani. 01volt otthon! Ez csak világos dolog. tőzgették,
csinosítgatták
a gyereket s
A szupplikáns
őt illeti és punktum ! vitték tovább, mint a patak vize a
- Te János - dörmőgte meginogva beléje tévedt kavicsot.
S a kavics
Gerengay -- de ha holnaputánig nem' csinosadott és - csiszolódott.
Meghozod vissza Poltárra, érte tnegyeh, tanult táncolni, társalogni, mulatni -és
- Gyere - mondotta Csipkay. Csak- mulattatni.. Csupa tehetség ez egy tárhogy nagy idő volt az holnaputánig.
saságbeli fiatalembernél. ' Sennyi
teCsipkay tisztelendő már reggeli, után hetséggel
már nem is maradhatott
elővette a diákot és kifaggalta a csa- meg végkép aPlachyak önző tulajdoládíájáról,
hetedizrglen.
Fel .kellett nában. Egyre-másra kapta a F elvidák
neki rendre sorolnia, hogy ki volt az .minden részéből
a meghívókat.
Ha
anyja, a nagyanyja apja s annak az nem ment, vitték, ha nem engedték,
őreganyja.
Hát az bizony Plachy lány, elszöktették.
mint valami titkos menyvolt. - Megvan! - dörőgte
az esz- asszonyt
s csak úgy négycöt nap
tergályi pap, Neked itt a helyed ná- mulva jött meg a híre, hogy TűróczIam. Az én szépanyám is Plachy lány, ban van, amikor már valahol Sárosvolt. Rokonok vagyunk! Hm. Roko- ban karikázott.' Ezek után már csaknok vagyunk!.,.
A legjobb jelszó' a: ugyan a legjobb' utján volt annak,
Felvidéken,
ahol minden
második hogy kőzkinccsé
váljék, hanem
ember rokonságban
van a másikkal.
akkor valami kűlőnös
dolog történt.
Es éppen a Plachyakkal. mutatni ki
A gyerek ,egy-zempléni falucskában
a rokonságot,
akiknek minden vala megkötötte magát -és azt mondta,
mire való kabátos ember rokonuk!
hogy most már nem megy tovább a
Aznap estére már vége volt az esz- szeritnek sem. Hát erre senkisem volt
tergályi tartózkodásnak.
Elment a hire, elkészülve.
Hiszen itt eddig csak az
mint a villám, hogy a Plachy család volt a kérdés, hogy ki viszi, hova viegy Alföldre szakadt sarjadeka jár itt szi, vagy ki fOgadja: őt örökbe' - ha
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ugyan megengedi a törvény az~örökbekezdtek egészen komolyan beszélgetni
fogadást olyan esetben is, mikor még a 'a fiatalok jövőjéről ...
törvényes szűlök élnek. Hanem, hogy az
S amikor a szupplikáns
augusztus
örökbefogadandó
ilyen elutasító
ma- utolsó napján visszaindult
az Alföldre,
gatartást
kockáztasson
meg a gyám- hogy beirathozzéh a nyolcadihba. akkor
szüleivel szemben,
az teljesen
váratmár a teleirt adományos
könyvecskén
lanul érte a felvidékieket.
És nagy kívűl az a figyelmeztetés
is ott volt
sértés is volt. Igy megcsufolni
egy ,a táskájában.
hogy csak siessen elnép vendégszeretetet
! Morogtak,
zúg- végezni
azokat
a betyár
iskolákat,
tak a rokonok,
a barátok,
ismerősök
'mert odafönn Zemplémben
állás várja.
s haragos kifakadás ok hangzottak
né- Az ujján pedig
egy s~őke nefelejcsmely hálátlan
szupplikánsok
ellen, kőves gyürű,
hogy még valaki.
S a
akik nem' tudják megbecsülni
a jó Is- iszívében
egy elhagyott,
mesebeli
erten önkéntes
adományait.
Csak az dőnek az emléke. Egy nagy, szépséges
asszonyok hallgattak.
De, minthogy ezerdőé,
ahová a nyár
elején porosan,
a fizikai állapot az asszonyoknál
megy szegényen,
ismeretlenül
lépett
be
a legnehezebben,
hallgatás
közben
s nyár végeztével
már testvére
volt
relytélyes arcaI suttogtak,
sugdolóztak
neki minden
fa, minden
bokor
egymás között.
Aztán
egyszerre
ki- s ott volt köztük
a menyasszonya,
fakadtak:
Ugyan ne szidjátok már azt kenyere,
[ővöje boldogsága.
a szegény fiút. Hiszen szerelmes!
*
Szerelm~~ ?! ": ,~h, hogy feld;rűltE;k'
Hej, ha ezt a csodálatos
erdőt valaki
erre a JO felYlde.kl arcok.
-: ~Igazan 'egyszer méltóképen megtudná énekelni!
s~erelmes.? ~s kibe? - A ~l~ DancsDe hát valahányszor
feléje nyúl az
h~zy Kat~~~.aba.
A z,empl~01 ~anc~ember, mindig
csak egy két falevél
hazyak .~ozul. ~z egesz. lany, hzen~t
marad a kezében.
esztendos.
A Iiú meg tizenhét.
Hat
nem volt abban valami sírni és ne- 1I11.11I1.lIlIell".,"'ellll.'III.II".'II'.IIII.''''.''".III'.IIII.
vetni való bűbáj, hogy ez a két]' gyerek egymásba
szeretett?
A fiú, aki
még csak tizenhét
éves
és már szerelmes, S a lány, aki csak májusban
volt tizenöt,de
azért már tudja, hogy
lány. Áhitatos
csend támadt
a nagy
csontos. kemény" táblabíró koponyák"
közőtt. Nem haragudott
már senki.
Mindenki a szerelem
virágos fáját vigyázta, hogy valami durva kéz érintésétöl egyetlen virágszirorn
se hulljon
le róla. Oh, mert hiszen néha megérzi
azt az egész
erdő,
mikor a szélén
két fiatal fa virágzik.
Valaki huncutul
elmosolyodik.
Hiszen,
ha ~ úgy
vesszük, egy kicsit mi is hibásak
vagyunk a ;dologban.
Nagy, meleg, mosolygó hallgatás
szállt el válaszképen
a dombok, hegyek és emberek
fölött
és a rokonok.
ismerősök
egy gyürötti.
kis könyvecskét
kezdtek
kézről-kézre
adogatni, Az volt a szupplikáns
adományok gyüjtö könyvecskéje.
.. Három hét alatt' suttymban
beszupplikálták vele az e'gész felvidéket
- hiszen
_ teringette l a szupplikánsnak
most már egyéb dolga volt. Azután

Egy önkéntes bibliaárus.
Egy Li A-fat nevű fiatal kinai meg'ismerte
Tahiti szigetén
a keresztyén
hitet s a bibliában
megtalálta
azt a
I bizonyos példázatbeli drága gyöngyöt.
Amikor
az idegenből
visszatért
a
,hazájába, Kinába,
az volt a legforróbb
vágya, hogy
is hozzájáruljon
népének a megmentéséhez.
Es mit csinált?
'Hong-kongba
érkezve
elzálogosította
-mindenét, amije csak volt, két kofferen
kívűl, a zálogházban
kapott
pénzért
bibliákat vásárolt,
azokkal
felecsoma:golta a kétüres koffert s nyakába vette
az országot,
hogy mint fizetetlen,
őn.kéntes
bibliaárus
terjessze
az élet
beszédé.t
honfitársai
között.
Ez a fiatal pogány-keresztyén
bátran
meg. m~~te tenni a~t. ? lépést, amelytől
.a bibliai gazdag IfJU visszarettent
s
!~amelytől - ilyen va!,!y amolyan for'mában - mi keresztyének
is annyiszor
visszadőbbenűnk.
Pedig gazdag gyü;mölcsöt
csak a teljesen
átadott élet
:terem.
Közli: Bá,ó Porlmaniczky Pálné.
ő
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Alkalmi, megemlékezések.
Purgly Lászlő.
A romániai Zsinatpresbyteri ágoh. ev. egyházkerület új felügyelője.
Jószáshelyi Purgly László arad megyei, sofronyai földbirtokos, akit a romániai Zsinatpresbyteri ágo h. ev. egyházhoz tartozó egyházközségek egyhangú lelkesedéssel az 1933.
,év őszén egyházkerületi felügyelővé választottak és bensőséges ünnepségek keretében
ugyanazon év október 12-én ik,tattak be hivatalába. 1870 évi január l-én született Aradon.
Családi tradiciói és egyéni meghatározottsága két irányban előre megszabrák életének
irányát. A Purgly család emberöltőkön keresztül áldozatos búzgósággal ~agaszkodott evangéHkus egyházához és odaadó hűséggel ragaszkodott a földhöz, amelynek áldásait nemcsak
elfogadta, hanem amelyet az ápoló gondoskodásért cserében a gyermeki szeretet hálájával
vett körül.
Igy tette az apáitóI örökölt földbirtokot
- tudományos felkészültséggel - a szó igaii
értelmében mlntagazdasággá s így lett az
aradmegvei gazdasági életnek egyik legfőbb
irányítójává egy [elöl de ugyancsak így
lett az aradi egyházkőzségnek presbyterévé,
egyházközségi fe1űgyelöjévéés most az egész
rornáaiai Zsinatpresbyteri egyház legfőbb világi
vezérévé.
Az evangélikus egyház űgyének szolgálata
számára nem kűlsö díszt jelent, nem is nobile
officiumot, hanem a lelke legmélyén érzett
köteleze tséget, Szelgálatot a szelgálatért.
A
legodaadóbb
~~olgálatot a legdícsőségesebb
királynak: az Udvözttö
Jézus Krisztusnak.
És a minta gazda s'a hívő keresztyén nem
két ember, mint annyi egyházi férfiúnál látjuk,
hanem egy és ugyanaz.
Vallásossága nem
szorttkozik az egyházi élet szűk körére, hanem
gondolkozását, szavait és cselekedeteit
egyformán általhatja és minden ténykedését meghatározza,
.
A romániai Zsinatpresbyteri
evangélikus
egyházhoz tartozó gyülekezetek hívei nagy
bizakodással tekintenek vezetőjükre, aki székfoglaló beszédében lelkesült f szavakk"l-= tett
vallást evangéliumi hítéröl, s elkötelezte magát
sok bajjal és nehézséggel kűzdő
egyházának
szolgálatára mindhalálig.
Istennek
áldó kegyelme kísérje
minden
munkálában
I
Nikodemusz
Károly
ev. lelkész.

iskolaJelsö
3 osztályát Aszódon, a 4. és 5.
osztályt Szarvason, a felső osztályokat Selmecbányán végezte. Iskolatársa volt Sajó Sándornak, a későbbi nagy kőltönek. Szarvason Tatay
és Benka, Selmecen Br eznyih, Jezsooiis
és
Király E. tanárok voltak reá nagyobb hatással.
Szíve vonzalmát követve a papi pályát
választotta.
A theológia
első 2 évfolyamát
Pozsonyban, a 3-ikat Eperjesens
a 4-iket a
lipcsei egyetemen végezte, ahol Fricke, a G.
Adolf-egylet
későbbi elnöke és Luihardt,
Ihmels és a filozófus Wundt voltak híres
tanárai. Theol. szakvizsgálatát 1892. Eperjesen
tette le s ez évi okt. havában történt felavatása

Sárkány Béla.

után 2 évig, mint püspöki titkár nagynevű
atyja mellett működött. 1894. a péterii egyházkőzség
hívta meg lelkészének, ahonnan 13
évi áldásos működés után 1917. nagynevű
elődjének Lankó
Károlynak
utódaként
a
kecskeméti evang. egyházközségbe került, ahol
a hívek osztatlan nagyrabecsűlésétöl
és szereSárkány Béla.
tetétől kisérve máig is erőben és egészségben
Kecskeméti evang. egyházközségünk jelenlegi megszakitás nélkűl működík.
lelkésze Pilisen 1870 július 31-én született.
Atyja oldala mellett szerzett bőséges egyházi
Atyja Sárkány Sámuel bánvaker. püspök, ki tapasztalatait
ig.en korán érvényesíthette
a
tudvalevőleg Veres József orosházi lelkésszel gyakorlati egyházi szolgálat terén. Igy az egyKossuth Lajost temette, anyja Stir Karolin, .házi közigazgatás terén gyorsan és fokozatosan
néhai St. Dániel kucorai lelkész és bács- haladt előre. 1892-1901-ig
az akkori pestmegyei.iresperes~ leánya volt. Elemi iskoláit megyeí
nagy egyházmegyének
al-, majd
Pilisen 'és a német nyelv elsajátítása. végett a 1901-1905-ig
fójegyzöje, 1905 -1911-ig al-,
nagyszülői háznál Kucorán végezte. A középmajd 1911-1920-ig esperese. Utóbbi állásról
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más irány ú egyházi elfoglaltsága
miatt lemondott. 1905 --1914-ig a bányai egyházkerület
al-, 1914 óta főjegyzője. 1911 óta egyetemes
törvényszéki bíró s az egyetemes nyugdíjint.
és közös protestáns bizottság tagja. De Kecskemét városa is korán Ielismerte derék és
tudós egyéniségének
értékét
s nagy munkaszeretetét. Máig is tagja Kecskemét th. város
kísgyűlésének
és törvényhatósági bizottságának,
a tanügyi bizottságnak
és az iskolaszéknek.
Hűséges szolgálataít a haza, városa és egyháza
dolgaiban a legfelsőbb helyről is méltányolták
a III. oszt. magyar érdemkereszt adományozásával. Kecskeméti áldásos papi· müködéséhez
fűződik egyházközsége 2 emeletes bérházának
felépítése, az OFB által az egyháznak juttatott
35 hold földnek megszerzése és az orgonának
felállítása. Jelentékeny
tényezők
egy evang.

ahol Fíllisch János, Hörk József,
Csengey
Gusztáv, D. 'Szlávik :Mátyás,
Mayer Endre
voltak
tanárai.
Theologiai
tánulmányaít
a
halle-wíttenbergi
egyetemen folytatta. Németországból visszajövet Czékus István tiszakerületi püspök 1889-ben lelkésszé avatta. Löcsén,
Oláhpatakon
műkődőtt,
Iő működési helye
azonban
Besztercebánya
volt. A besztercebányai három nyelvű ev. egyházközség
1897ben egyhangulag meghívta lelkésznek, - s 36
évig működött itt áldásosan.
Kitűnt
szervező
hépességéuel.
Társai már Halleban a "Biblioteca Hungarica"
könyvtárosává
választják.
Oláhpataki 7 éves működése alatt rendbehozza
a templomot,
paplakot ; kisdedovó
intézetet
szervez, új iskolát épít. Szervezö képessége
Besztercebányán
tágasabb munka rnezőt talált:
nagy része volt az algmmázlumnak "főgimnáziummá való fejlesztésében,
különösen pedig az
országoshírtl,
eleven lüktető életet élő ••Evangelikus Egyesület" kifejlesztésében.
Ez az egye
sület Besztercebányán
nemcsak a vallásos, hanern kulturális,
hazafias
működésével
is
nagy érdemeket
szerzett. Kíváló munkatársa
volt Dr. Oravecz Odön gimn. igazgató. Meleg
érdeklődéssei
fordult kora ifjúságától kezdve
a gyáminiézeii ügyek felé. Már mint fiatal
theológus 1889-ben a Gusztáv Adolf Egyesület
évi rendes közgyűlésén
előadást
tartott az
elnökség felhívására a magyarhoni gyámintézetr ől. A bányakerüJeti
gyámintézet
~Inöke
volt, s az összeomlás után is írányítója volt a
zólyomi egyházmegye
gyámintézeti ügyeinek.
Fel tudta kelteni híveiben az adakozás szellemé!. Igy áldoztak hívei közül nagy összegeket
egyházi és iskolai célokra:
Stadler
Tófor,
Halassy Malvin. - Három nyelvű egyházközsége 1933. október 29-én, búcsuzása
napján
megható szeretettel
vette körül búcsuzó hű
pásztorát.
Dr. Sztehlo Zoltán.

Id. Bakay Péter.
A jóságos isteni Gondviselés különös kegyeltjeként nagy patriarcha kort elért volt zólyomi
esperesieikész
Szarvason
1851 márc,
21-én
szűletett. Elemi és középiskolai tanulmányait
ugyancsak Szarvason végezte, amelynek gimSztehlo Gerő.
náziumában a Petőfi korabeli
Koren, Tatay,
Delhányi és Kicska voltak ismertebb tanárai.
Theol. tanulmányait Pozsonyban végezte, ahonegyházközség anyagi és szellemi boldogulásában é.s Ielvírágoztatásáhan
l Folytatásuk
Isten nan a jénai egyetemre ment, ahol Hase, az
egyháztörténetíró,
Hilgenfeld a bibliai kritikus
nevében é~ erejében következzék I
voltak
Szép működési körében továbbra is az Isten és Fischer K., a bölcselettörténetíró
ismert k iváló
tanárai:
Egy évi
éltesse és vezérelje hazát és egyházat
építő világszerte
nevelősködés
után Sárkány János békési esés védő munkájában I Ad multos annos I
peres mellé segédlelkésznek
került. Felavatta
Dr. Szliívik Mátyás.
1874. Szebrényi
Gusztáv bányaker.
püspök.
Sztehlo Gerő beszfercebányai ev. 1879-benaZóJyommegyeiNagyócsa,
Bél Mátyás
lelkész nyugalomba vonult.
szülőhelyének tekintélyes egyházközségébe választották
meg lelkésznek,
ahol egészen az
A Sztehlo-család 250 év óta adja a kiválóbbösszeomlásig
53 évig működött
s ahonnan
nál kiválóbb lelkészeket,
tanárokat
ev. egy- csaknem 59 évi lelkészi működés után nyugaházunknak.
Ennek az ároni családnak
tagja lomba vonult. Kivételes fizikai és lelki ereje
Sztehlo GHő is, aki 44 évi lelkészi szolgálat már nem tudott megküzdeni a rettenetes csehután nyugalomba
vonult. Eperjesen
született szlovák állapotokkal.r Kovácsi József balassa1865-ben, édesapja:
János
is lelkész VOlt'1 gyarmati tanító leányával Irmával 1880. házasfőesperes, püspökhelyettes.
Középiskolai
és ságot kötött, akivel az 1930. évben:ünnepelte
theologíai tanulmányait
is:Eperjesen
végeste, meg aranylakodalmát.
Házasságát ja jó Isten
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8 gyermekkel áldotta meg, kik közül 2 le!kész.
Egyik szarvasi ösük már 1796. volt a wittenbergi egyetem hallgatója.
Papfiai közül az
egyik: Péter ma apóstagi lelkész és alsópest~
megvei esperes, a másik Zoltán dunaegy~ázal
lelkész és tanűgyi
esperes. A Gondviselés
rnűve az is, hogy az id. Bakayesperes
családjának minden tagja a csonka hazában él. Ö
maga nejével együtt nyu~díjban
Modorban
lakik.'
I
;:..A zólyomi egyházmegyében
20 évig:. mint
esperes működött.
A bányai egyházkerulet. s
az egyetemes egyház több bizottságának
tagja,
előadója és zsinati kiküldött je volt. Zsilinszky
M. és' Osztroluczky M. Iöíspánsága
alatt tekintélyes politikai szerepet is játszott. A földmív.

mintaképe a papnénak, anyának és hitvestársnak, akinek nagyrésze volt, lelkészi-esperesi
hivatása és társadalmi műkődése
gazdag eredményének. ,
.
.
"
Legkiemelk,edőbb vonása lelkipásztori lelkűlete volt. Az 53 év ala It minden évben legalább egyszer látogatta
'meg a 3 ezeret jóval
meghaladó híveit. Híveinek tanácsadója,
szinte
atyja és orvosa volt. Nejével együtt lelkén
hordozta
őket, Mint fia írja, legfényesebb
jutalmuk volt, hogy amikor 53 évi lelkészi
szolgálat után a hívektől
elbúcsúzva a kőzségből csehszlovák
nyomásra
eltávozni
voltak
kénytelenek,
le sem írható az a meleg szeretet
s a sok megható jelenet, amellyel-körülövezték őket, Boldog volt, aki ruhájukat is érinthette.
'
Hozzá méltó hasonnevü
fia, ma apostagi
lelkész és a pestmegvei evang. egyházmegye
esperese
szül. 1884. szept. 5. a békésmegvei
Pusztaszenttornyán.
A középiskolát
Selmecbánván, ahol Breznyik,
Jezsouics és Király
E. voltak kíválóbb
tanárai, s a .theológiát
a
ma szétzülesztett eperjesi kollégiumban végezte,
Diáktársa volt Kemény Lajos bpesti esperes.
Magócsai, zólyomi, libetbányai,
nagyszalatnai
és rozsnyói rövid idei segédlelkészkedese
után
1910. az apóstagi egyházközSég, lelkészének
választotta.
Közvetlen szornszédságában
él és működik
Dunaegyházán
a szintén Selmecbányán,
és
Eperjesen tanult Zoltán nevű öccse, aki már
is 1924 óta esp. főjegyző s 1931 óta tanügyi
esperes.
Még soká erőben
és egészségben
legyen
öröme az apának derék pap fiaiban és többi
"gyermekeiben. Ad multosannos l
Gömöri,

•

D. Dr. Szlávik Má.tyás,

a Luther Naptárnak hűséges munkatársa,
az
evang. egyházi irodalomnak
mai napig lelkes
munkása 50 évvel ezelőtt (1934. június 27 -én]
szerezte meg a halle-wittenbergí
egyetem filozófiai fakultásán a doktori oklevelet.' Az azóta
eltelt 50 év ritka munkakedvvel
megharcolt.
szép irodalmi sikerekben gazdag félszázad volt.
Nincsen olyan evangélikus folyóirat, érdemes
ev. irodalmi vállalat, amelyből hiányoznék D,
Dr. Szlávik Mátyás neve. A theol. tudományos
irodalomban
való széles körű jártassága teszi
ítéletét határozottá'[s
avatja:őt~biztos kalauzza
a sokfelé ágazó szakirodalomban.
Szívből kíId. Bakay Péter.
vánjuk, hogy még sok éven át teljes lelki s
testi frissességben
találjon nemes győnyöriiminisztériumnak
40 évig volt gazdasági tudóséget az életeszményében : a magyar ev. irosítója,
'
dalom szolgálatában.
A ritka alkalmat a diploHűséges szolgálatainak elismeréséröl az egy- mát adó egyetem is megragadta elismerésének
házegyetem
jegyzői tisztséggel,
s a király a kifejezésére. Szlávik Mátyást a halle-uiittenFerenc Józsefrend
lovagkeresztjével,
majd a bergi egye/em arany diplomával tilntette ki.
vaskoronarenddel
tűntette ki. De legnagyobb
N. S.
kitüntetése
volt írja meghatott
lélekkel
hasonnevű esperes fia - a jó Istennek megsegítő kegyelme, mely dacára betöltött 83-ik
élet~vének "?ind. eddi~ úgy testi, mint ..kivételes
"Az Istenbe és az ő gondviselésébe
l.elkl-szelleml erővel. ~I~.otta m~g, s fol~g ~eg-I vetett szent hit az embernek minden
áldotta
egy melegszívü
fenkolt lelkuletu
s
.
önfeláldozó
tevékenységű
élettársával.
}ki boldogsága.",
':
KazinfZY Ferenc.
ő
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flz evang. egyház helyzete Nérnetorszáqban,")
I

1. Hitler előtt. Hitler Adolf tíz évi zuhant a megsemmisülés

felé" - az
küzdelem után 1933 január 30-án vette érti meg, hogy Hitlert Isten kűldőttát a német nemzet sorsának irányi- jének tekintették
azok, akik mint
tását, - s az addigi iránnyal 'szemben németek is kétségbe voltak esve népük
egészen új helyzetet
teremtett.
A felett. A bolsevizmus
olyan erővel
világháború
befejezése
után Hitler itatta át lassankint a német nép lelkét,
uralmáig~(1918-1933)
anémet
bíro-] hogy p. o. az evangélikus egyházból

A német evangélikus egyház vezetöi.
A középen ült nyakában kereszttel, a birodalmi püspök: Müller Lajos. mellette
, a . "német keresztyének"
sokat emlegetett vezére: Hossenfelder
Joachim,

balról

dalombanalelkek vezetése lassanként
1918-1928.
között két millió hivő
a nemzetközi szociáldemokrata,
ille-. lépett ki, a katholikus Centrum
töleg bolsevista vezetés alá került. párt kancellárja nyiltan vörösnek valCsak aki adatokból tudja, vagy egyé- Jotta magát. Egyetemi tanárok hirdetnileg tapasztalta, hogy a józan, isten- ték, hogy a hit és tudomány kizárja
félő német nép a vallástalanságnak.
egymást. Az "istentelenek"
nyiltan
az erkölcstelenségnek
milyen lejtőjén I szervezkedtek
s 1928- ban,~lKölnben
*) Részletes tájékozást nyújt;
A~~Evangelikus Élet köuyvtára 1.

D. Raffay

Sándor:

Vallási mozgalmak

Németországban.
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tartott gyülésukön egyik szón okuk kijelentette, hogy "a vallás ma már csak
múzeumba
való ócskaság .. A nép
bódultan örvendezett,
hogy az isteni
törvény
és az erkölcsi tekintély, s
általában minden tekintély alól függetlenítheti magát.
, 2. Hitler elvei. Hitler' a nemzeti
szocializmust
állította a nemzetközi
szocialdemokrata
és bolsevista világnézettel szemben. Ez a két világnézet
örökös ellentétben
áll egymással; A
marxista. bolsevista világnézet szerint
az "En áll mindenek kőzéppontiában,
s azért azt tanácsolja, hogy mindenki
igyekezzék ezt az életet jól, kényelmesen, közvetlen ösztönös élvezetein ek megfelelően ,ikiélni." Mellékes,
hogy ezt az életet hol élem, kikkel
élem együtt, mellékes a haza, hit;
erkölcs, család, szeretet. sőt
tisztesség is. Ezzel szemben áll az a
vallás erkölcsi fi:dfogás, amelyet Hitler
politikájának alapjává tett. Szerinte a
"csak egységes, öntudatos és vallás
erkölcsi alapon álló nemzet küzdhet
ki s érdemel jobb jövőt. A meghasonlott, bűntudafától
megszabadult. nemzetkőzi eszméktől
megfertőzött
nép
egy ilyen világválságon irtózatos veszteségek nélkül nem vergödhet keresztül.
Ezért a német népet elsöbb is és őntudatosan németté és lelke gyökeréig
istenfélövé
kell tenni." Az 1933 márc,
23-ik nagy beszédében ezeket mondja:
IlA kormány az egyház és az állam
becsületes
együttélésére
törekszik,
mert meggyőződése, -hogy az anyagias
életfelfogás ellen és a valódi néPegy-1
ségért való harc nemcsak anémet
nemzet érdeke, hanem a keresztyén
hitnek is javára szolgál." Ime ezek a
fö elemek:
egységes, erős kőzponti
vezelés az eddigi széthuzás és sokféle
kormányzás, állami széttagoltság
helyett - erős némel nemzeti érzés, a
nemzetközi
szellem helyett az
oszinte vallásosság, az istentelenség
helyett - lekintélytiszlelet a féktelen
szabadossággal
szemben.
II

II

a

3. Az eoangelihus egyház beleillesztése az új helyzetbe. Hitler s általában a nemzeti szocialisták az egyházakat
is igyekeztek
beállítani
a
megujhodott nemzeti élet szolgálatába.

•..
E célból mindenekelőtt arra lett volna
szűkség,
hogy az egyes egyházakkal
mint egységes központ vezetése alatt
álló szervezetekkel
tárgyalhasson
a
nérriet birodalom, kancellárja.
A katholikusoknál az egységes
szervezet
meg volt, s így 1933 juliusaban
a
katholikus egyházzal anémet birodalom konkordatumot, egyezménytkötött.
Ebben az egyezményben
benne van,
hogy a papok politikai pártokban részt
nem . vehetnek.: =': Az evangelikus,
illetőleg mondiuk protestáns
egyházakkaI szemben a helyzet nem volt
ilyen egyszerű. A német protestáns
egyház három csoportra oszlik: 1. a
lutheránus
egyház: 12 országos egyházban, 2. a kálvinista egyház 2 országos egyházban és 3. az .1817 -ben
császári parancsszóra létrehozott uniósok 14 országos egyházban. - Tehát
anémet
birodalomnak
28 protestáns
egyházzal kellett volna tárgyalni
az
állam és egyház között levő űgvekröl.
Ez az egyházi széftagoltság
épp 'úgy
merev ellentétben
állott Hitler kőzpontosító "vezérelvével"
mint a
politíkai széttagoltság,
A 'küzdelmek
tehát főleg ebben az irányban indulnak meg. A 28 országos egyházat
egységes birodalmi egy házzá kell tenni.
Itt azután a következő nehézségek,
kérdések
merültek fel, amelyek az
egyházi és állami életet mind a mai
napig is élénken foglalkoztatják Németországban:
a) hogyan lehet egységes hitvallás
nélkül egységes birodalmi egyházat
szervezni? b) a politikai életben megvalósított
vezérelv"-et,
dikta turát átvigyék-e az egyházi életbe is j elhagyják-e a gyüléskezést, a parlamentarizmust, az autonómiát? c) a zsidókérdést
hogyan oldják meg az egyházban.
A meginduló küzdelmekben
kűlő.nősen nagy szerepet játszott a .Német
Keresztyének Hitmozgalma"
Hossenf~lder Joachim
vezetése
alatt. Az
Otestamentummal szemben tartózkodó
álláspontot foglaltak el j a németek
és zsidók közt házasság
szerintük
tilos. A német keresztyének
nagy
propagandája
megmozgatta
az egész
birodalom evangélikusságát.
Mellette
és ellene a különféle árnyalatú felII
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fogások légiója sorakozott fel. Kiemel- evangélikus egyházban is legyen egy
jük ezek közül az ••Uireiormátori központi szerv,
melynek
útján az
Mozgalmat". Ennek hívei nem fogadták egész egyházzal közvetlenül tárgyalel anémet keresztyének
álláspontját. hasson. Az evangélikus egyház a mai
Szerintük az igehirdetés tárgya nem széttagoltságában
a nemzetépítő muna nemzetiség, hanem az Isten országa. kára nem alkalmas".
Az összezilált
Kiemelték továbbá, horty az egyháztól helvzetböl
a kifelé vezető utat az
minden politikai vonatkozást és mód- időközben
elkészített
új alkotmány
szert távol kell tartani. A szervez- mutatta meg. Az új"'alkotmányt .az
kedésnek nevezetesebb
mozzanatai a egyházak képviselete július 11-én elkövetkezők voltak.
fogadta, ezzel megalakult a "Némel
A Német Evangélikus Egyházi Vá- Evangélikus Egyház". A kormánylasztmány
1933 áprilisában
az úi biztosí állást megszűntették
. Az alkotalkotmány tervezetének elkészítésével
mány lényegesebb
megállapításai
a
megbízta Kapler elnököt és a választ- következők:
A német evangélikus
mány két tagját. Hitler maga is fel- egyházak egyetlen Német Evangélikus
szólította Kaplert és a hármas bizott- Ej!yházzá tömörülnek.
Ez egyesítL a
ságba bizalmi emberéül küldte akésőbbi reformációból
eredő azonos jogosultbirodalmi püspököt Müller Lajost. A ságú, egymás mellett álló hitvallásokat
négyes bizottság Loccumban,
május ünnepélyes
szövetséggé.
A· Német
5-én kidolgozta a szervezetet,
amely Evangélikus E~yház országos e~yhászerint a történelmi hitvallások tisz- zakra tagozódik, amelyek hitvallás és
teletben tartása mellett egységes nem- istentisztelet
dolgában őnállóak.
Az
zeti egyházat szerveztek. Sok nehéz- egyház élén a lutheránus
birodalmi
,ségnek
vált kútforrásává,
hogy a püspök áll; mellette szerveztetik
az
hármas bizottság
MÜlIer Lajosnak, egyházi minisztérium, amely két teoHitler bizalmi kiküldött jének megkér- lőgusból
s egy jogászból
áll. Az
dezése
nélkül 1933 Bodelschwingh
egyházkormányzás
és a törvényhozás
Fri~yest, a bétheli viláéhírű
lelkészt ellátására a Német Evangélikus Nempüspöknek jelölte. Bár Bodelschwinzeti Zsinat müködik közre.
ghet az országos egyházak képviselői
Ezt az alkotmányt
mind a 28 orna~y többség~el május 25-én püspök- szagos egyház elfogadta. Az alkotmány
nek választották,
aNémet
Keresz- alapján megindultak
a választások,
tyének Hitrnozgalma nyiltan BOdel-\ amelyek a nagy propagandával dolgozó
schwingh ellen s Müller Lajos jelöltsége Német Keresztyének győzelmével végmellett foglalt állást. Bodelschwinhg
ződtek. Az alkotmányban ielzett zsinat
megválasztását Hitler sem fogadta el. is összeült 1933 szept. 27-én. Fontos
Már 'ez is elkedvetlenítette
Bodel- mozzanata volt a zsinatnak a biroschwinghet, mikor azután a porosz dalmi püspök megválasztása.
A birokultuszminiszter június 27-én a porosz dalmi püspök Müller Lajos lett, aki
egyházak autonómiáját
megszűntetve
kezdettől fogva mint Hitler bizalmi
dr. Jii~ert Poroszország
összes egy- embere s a Német keresztyének vezeházai fölé teljhatalmú korrnánvbiztostője nagy szerepet játszott az egyházi
nak nevezte ki, Bodelschwingh június élet kialakulásában.
Megválasztották
29-én lemondását
beadta. Dr. Jiiger az alkotmányban előírt egyházi miniszaz addigi vezetőket elmozdította, min-tériumot
is, s úgy látszott, hogy
den'felé 'új
embereket
állított.
Az megindul a békés, egyház és lelket
Evangélikus Egyházi Szővetség
élére építő munka. - A zavarok azonban
Hitler bizalmi emberét Müller Lajost nem szüntek me~ most sem. ANémet
nevezte ki, majd ugyancsak őt nevezte Keresztyének
1933 nov. 13-án Berlinki júl. 6-án a porosz egyházak élére ben, a Sportpalastban
gyűlést tartotis. Az ellentét az államilag így átszer- tak, amelyen dr. Krause azt fejtegette,
vezett egyház és a régi vezetők között hogy az egyháznak nem a hitvallásokigen éles volt. Maga Hitler is nyilat- hoz való ragaszkodás
a főhivatása,
kozott:
"Törekvésem
az, hogy .az hanem a nép gondod.s~.
A ?:~id6·
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keresztyéneket
külön egyházba kell s a "hitvallás"
jelszavat mind erőtömöríteni j az Ótestamentummal
sza- teljesebben hangsúlyozzák úgy a lutkítani kell. Az egyetlen igazi isteni heranusok,
mint a kálvinisták,
Az
tisztelet a nép szolgálása.
~ Ez ellen ellentétek hiélesedésének
harmadik oka,
a faji állásfoglalás ellen maga a biro- hogy aNémet
Keresztyén Mozgalom
dalmi püspök foglalt, állást. Ugyanezt ellenfelei még most sem bíznak azoktette a "Lelkészek Szükség Szövetsége" ban, akik ebből a mozgalomból kerűltek
is, amely szövetkezet
a Némel ki s .vezető álláshoz jutottak. Ugy
Keresztyének Bifmozgalma
és 'az Uj vélik, hogy ezek aNémet Keresztyéreformátusi Mozgalom mellett a leg- nek erősebben
hangoztatják
a nemjelentősebb alakulás. Zavarólag hatott zetiséget, a fajt, - ,mint igazi keresz'
a birodalmi püspöknek az a rendelete tyénekhez illenék. Igy kűzd még mai
is, amely az evangélikus
ifjúságet
napig is az a nagy német egyház,
beolvasztotta
a politikai célt szolgálő amelynek sorsa, küzdelmei természe"Hitler Jugend"-be.
- Az újra meg tesen
érdekelnek
bennünket,
hisz
újra fellépő zavarok Hitlert magát is Németországból kaptuk hitvallásunkat. .
cselekvésre
indították.
1934 január Meg vagyunk győződve róla, hogy
23-án a minden írányhoz tartozó vezető ez áldatlan küzdelmek
után megtaemberekkel beható tanácskozást foly- lálják az útat ahhoz, aki az "igazsátatott, - s személyes hatásának lehet got" és "élet"-et nyújtja az emberi
köszönni, hogy minden egyházi vezető gondolatok és cselekedetek útvesztőkijelentette, hogy a birodalmi püspök jében.
N. K.
rnőgé áll és kész annak intézkedéseit
~~~~~~o-.a.-o
végrehajtani.
4. A jelenlegi helyzetet is jellemzi
Napoleonról mondja a hagyomány,
még mindig a fennálló
ellentétes hogy amikor Egyiptomba vezette serevélemények
küzdelme.
Megvan
az gét, egy éjjel meghallotta,
hogy a
ellentét az egyházpolitikában. A júliusi hajón utazó tudósok,
akiket a
egyházalkotmány
tudatosan
nyitva
hagyta a birodalmi egyház vezetésnek hadvezér Franciaországból
vitt magáaz országos egyházhoz való viszonyát, val, - az Isten létéről vitatkoznak.
mert mind a két párt azt gondolta, Napoleon is figyelmessé lett a beszélhogy későbbi, nyugodtabb időkben az getésre
de nem sokáig bírta a hallalkotmányt
a maga izlése szerint g tá t '
di
t'
k
kk I
magyarázhatja
és alkalmazhatja.
A a as
s a
IS~U ana
e~e ~. a
központi és tartományi
egyházkor- szayakkal vete.tt veget: "Uralm.~ezze~
mányzati elv állott egymással szem- nek fel a csillagos egre, vajjon ki
ben, - az egyik elv zsinati korrnányteremtette azt?" Ilyen formán szégyezást, a másik pedig a birodalom jelenlegi nített meg engem Görgey Arthur,
P?litikai vez~téséne~ I?intájára a "ve- midőn egyszer Leányfaluba,
Gy~lay
zerelvet" [Fűhrerprinzip] akarta meg-.
. ,
.
,
valósítani. Voltak olyanok is akik úgy P~lho: kl~ertem.. Mmt har~ad~y~~
gondolkoztak, hogy egymás mel.lett is bolcse~z, fttogtatn~ akartam a ft!ozofl.~l
meglehet a kétféle kormányzah
elv. tudomanyomat
es Shopenhauerrol,
A birodalmi egyházkormányzat
újabb Hartmannról,
pesszimizmusról,
emberi
intézkedéseivel szemben azért is nagy rosszról beszélgettem.
Az öreg dikaz ellenállás, mert úgy érzik, hogy tátor hallgatta egy ideig, végré röviden
az ev ... egyház kort;tány.z~ta. pápai így fejezte be a beszélgetést:
"Sajátalakot olt. Az egyhazpohttkal
ellen- ságos
hogy ezek a filozófusok az
tétekhez járulnak a teológiai ellentétek. 1 t '
't'
1t
f t<l I .t 1
•
,
g há . s en neve es az sen oga ma o yan
M'19 az 1933 -1ik ev
nyaran az e y aZI
"1 'k"
Elh II
ellentétek főleg az egyház fogalma, nagy,0n k:r~ geh
...
allgattam,
az egyháznak az államhoz való viszo- de ~lÍkon ~rultem, h~~~.a. ~a~y .hadnya" körül támadtak, az ősz folyamán vezer vallasa meggyozodeserol
Ilyen
a hitnek kérdése lépett az előtérbe bizonyságot tett.
Dr. Koczogh Andrá$
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Az eklézsia humora.
Anekdóták Bél Mátyásról.'

. Érdekes az is, hogy ez a császárné
Bél Mátyásról,
a világhírű tudós és királyné, Erzsébet Krisztina braunpozsonyi lelkészről
mondja Bod Pé- schweigwolíenbütteli
hercegnő, a hitter a Magyar Athenásban:
"Kézről- buzgó Mária Terézia későbbi királykézre adatott kőzönséges
beszéd az nőnek édesanyja,
házassága
előtt
eredetéről, hogy alacsony sorsú árva maga is evangélikus volt, és csak a
gyermek volt, kit mikoron Pápán az császári korona fénye által elvakított
oskolában a deákek
mellett szolgált, szüleinek kedvéért
nagynehezen tért
fejér hajáról neveztenek volna Bélnek át 1707. a római katolikus egyházba.
mely nevezetet azután örömest meg- Nagy Frigyes anekdotája a .
tartott",
Más életírói erről nem tud'magyar ökörről.
nak. Csak annyi bizonyos, hogy mint
diák Veszprémben és Pápán is tanult
Szomorú
helyen,
nehéz időkben
s az utóbbi helyen egy veszprémi ne- jegyezte ezt fel Kazinczy Ferenc.
mes ember fiának volt a nevelője s Martinovics
és társainak
kivégzése
már atyjának,
az ocsovai mészáros- után őt is várfogságra harcolták Kufnak is Zólyom megyében
Bél Mátyás steinba.
Utközben
Brünn
mellett
volt a neve. A pápai elnevezés tehát Obr?vic fe?yí~őházáb~n
is ~?gvata~megkésett volna.
.
tott~k egy Ideig. Halljuk errol magát
Egy másik anekdotát
is tudtak a I Kazmczyt :
régi evang. lelkészek Bél Mátyásról, . "Direktor
Srámek
(a fogházfelaki mínt világhírű tudós 1735 és 1737 ügyelő) 1798. május 14-én hozzám
között háromszor is volt Ill. Károly jöve;
király előtt kihallgatáson.
Az egyik
- Ha nem vagyok
alkalmatlan,
alkalommal, mikor a király Bél Má- úgymond, itt töltök fél órát. Mivel
tyást fogadta, Jelen volt a királyné is, mulatj a magát az úr?
akinek nagyon megtetszett a hírneves
- A helybeli lutheránus
predikáíérfíunak
nemcsak a nagy tudomátortói
kölcsönvett
könyvek
közt,
nyossága,
hanem elökelő, finom uri mondám,
a IL Fridrik anekdotájit
modora és kedves egyénisége is.
is találom, melyeket
Büschíng gyüj;
Bél távozása után a király meg- .tőgete.
.
mondta nejének, hogy ezt a tudós,
- Benne van ez? hát ez? hát ez?
kedves férfiut meg akarta ismertetni Hát a magyar ökör?
vele, azért fogadta az
jelenlétében.
- Az nincs, felelém.
Mit gondol, nem volna-e jó, ha gyer- Elmondom
hát.
És
Srámek
mekük, Mária Terézia mellé ezt fo- direktor elkezdte.
2adnák meg nevelőül.· A királyné
Fridrik és az öccse Henrik egy
örömmel beleegyezett.
Erre azután nyert ütközet után kisétáltak a szomKároly király mosolyogva világosítá
széd franciskánus klastrom felé.
fel, a királynét-:·
- Hány noviciusai vannak? kérdé
- Tudja-e Felséged, hogy ez a fér- a király a gvardicfnt.
fiú, aki Felségednek annyira megtet- Csak kettő.
szett, protestáns prédikátor?
- Hozassa elő. A két izmos kapa
A király. így tréfalta meg a felesé- - s fegyverkerülő belép.
gét. Haan Lajos a békéscsabai tudós
- Hallja, jó páter, mondá a király,
lelkész, aki Bél Mátyás életrajzában
ez inkább szűletett muskétát forgatni,
ezt az anekdotát elmondja, megjegyzi: miní breviáriumot. Elviszem, de helyet"Van-e valami igaza dologban, nem tük két más írátert küldök j csakhogy
tudom. An':lyit legalább is bizonyít ez sok idő alatt fogja pappá faraghatni.
a hagyomány s ezt az evangélikusok
mint ezeket is,
jól tudják, hogy Bél Mátyás a királyEkkor Henriknek idegen nyelven
nak kedves embere volt."
mondja, hogy a franciskánusok helyett
ő
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két magyar ökröt fog küldeni.
A
gvardián megértette a király beszédét,
hálásan megköszönte
s megfogadta,
hogy az egyik noviciust ezen királyi
kegyelem emlékezetére
fráter Fridericusnak, a másikat pedig Henricusnak fogja nevezni.
Kazinczy látván,
hogya
morva
Srámek direktor itt nem sértő szándékkal említette a magyar ökröket,
megkérdé:
.
- De hát látott-e az úr valahol
magyar ökröt?
- Bécsben, a heccben (az állatviadalban) láttam.
- Ott igen is láthatott, válaszola
Kazinczy. No tehát, azt várom az úr
egyenességétől,
hogy vallást
tesz,
hogy az én hazámnak még az ökre is
sokkal nemesebb teremtés, mint Csehés Morvaorszagnak
a lova.
Megsz~ntam Srameket, mondja Kazinczy. O engem nem akara bántani
s íme vpírult, hogy hazájának még a
lova sem nemes."

annak
a gyalázatos
hárfaverőnek
megengedted,
hogy itt alamizsnát
szedjen s egy szerencsétlen beteg aggnak tiltod azt?
S most engem szólított
fel, hogy
hordjam körül a tányért. Az asszony
két marok réz és ezüst pénzzel mene
el tölünk s ezt egyedül a Schwartner
gyönyörü kifakadásának
köszönheté
Mindnyájan irigylénk neki a szép tettet -és osztozni akaránk érdemében."
Ime a nagy Kazinczy, aki Schwartner felhívására tányéroz a vendéglőben egy öreg beteg asszony számára.
Milyen szép kép ez a mult idökböl.!
Szobor a soproni Heckenastházon.

Heckenast Gusztáv régi pesti könyvkiadó neve a magyar .irodalomtörté-·
netbe is belekerült.
Ö és későbbi
társa Landerer Lajos adta ki Bacsány.i, Berzsenyi,
Kisíaludy,
Tompa,
Jókai és több más magyar
költő
müveit. Az ő nyomdájukból került ki
szabadsajtó első két ter(Kazinczy Fogságom naplója. 76. 1.). 1848-bana
méke, a Nemzeti dal és a 12 pont.
Schwartner és Kazinczy a
Vagyonos ember volt. Pesti evang.
vendégiogadóban.
egyházunknak
is 1855-ben, mikor a
A régi magyarok
leveleikben
a tótoktél
különváltak,
1000 forintot
"humor"
szót véralkat,
természet, adott, ami nagy pénz volt akkor. Az
kedy, tetszés stb. jelentéssel is hasz- édesatyja kassai evang. lelkész vólt.
nálták. Széchenyi György esztergomi
Az első ismert Heckenast . a sopérsek például "nem humorom szerint I ronmegvei Harka kőzségböl
költözött
való embernek" mondta azt, aki nem be Sopronba, ahol 1726. mint magyar
tetszett neki.
kalapos
nyert polgárjogot.
A fia,
Igya "Humor" rovatába foglalhat- Heckenast Mihály (1745-1825)
már
juk Kazinczynak Schwartner Márton- ötvös volt Sopronban és házat szerról (1759-1823) Kis János tanítójáról, zett a Várkerületen. Otvös volt ennek
a jeles soproni, majd pesti egyetemi fia Dániel is (1775-1840). Fennmaradt
tanárról írt ezt a jellemzését is:
arany- és ezüstmüveik
ma is' igen
Pályám Emlékezete című mü vében becsesek. Dániel arról is nevezetes,
szokása szerint leírja Schwartner kül- hogy az
tulajdona volt a hires sopsejét is: "Husos, középtermetű, barna roni Csányi-krónika
kézrrata. Dániel
hajú, barna szemű, sok és hangos fivére, Mihály
Sopron ból Kassára
beszédű jmerész,
meleg szeretője az került
lelkésznek..
A fia, Gusztáv
igaznak, de néha magának is." Dicsé- pedig zongoragyáros volt Pesten. Ennek
re tére Schwartnernek
egy szép kiía- fia dr. Heckenast Gusztáv ma is jeles
kadását mondja el Kazinzy:
orvos a fővárosban, a családi hagyo"Az 1790-diki diéta alatt egy ven- mányok buzgó gyüjtője.
dégíogadó
asztali pincére vadul kerHeckenast nevét és a Heckenastgete ki kőzűlűnk
egy kolduló öreg és házat már régen elfeledték volna a
beteg asszonyt s a hosszú asztal vé- soproniak, ha ennek emléket egy hozgében Schwartner látta ezt a vadságot. záíüződö
anekdota
fenn nem tartja.
- Micsoda?, kiáltotta Schwartner, Azon a kétablakos keskeny kis emeö
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letes házon [Várkerűlet
97.), melyet a papok is ellene vannak.
- De hátha még se zsidó?
Heckenast ötvös még 1800 előtt szerA két atyafi gondolkodóba esik.
zett, az utcára néző fülkében Szent
Arra megy Pásztor Berci az ellenJózsef szobra állott és áll ma is. A
két evang. tulajdonos,
Mihály és a zék egyik főembere, - megszólít ja az
fia Dániel, a házzal együtt a.szobrot
egyik .~öldmíves :
- Ugyvéd uram, tessön mán sziis átvette és az emeleti homlokzaton
a két ablak között évtizedeken át ves lönni mőgmondani, hogy hát izé;
az a Jókai zsidó-e vagy se?
épségben megtartotta.
Pásztori Berci váll at vont:
Dániel halála után ennek fiától,
- Móricnak hívják,
Gusztáv zongoragyárostól
az idősb
Zűgn György kalácssütő, a hires sopAzzal tovább lépett.
Jókaira nem szavazott Egerben egy
roni diós patkók készítője vette meg
a házat. Ekkor már nagy szűkség földmives se.
levén a tatarozásra,
az új tulajdonos,
(Gárdonyi G. Aranymorzsák.)
míg a kőmivesek dolgoztak, levétette
a szobrot, hogy baja ne essék. De Ballagi Károly, a tanielügyelő.
az új díszbe öltözott házra azután a
A Ballagi családról már több anekrégi helyére ismét szépen feltétette. dotát elmondtunk:
Mórról, az apáról,
Evangélikus
szomszédai
ezt látván, az. igen szórakozott
nagy tudósról s
megszólíták
:
két fiáról: Gézáról, a sárospataki jog- Minek az a szobor a te háza- tanárról és Aladárról,
a pesti egyedon? Hiszen, mi evangélikusok
.nem terni nagy historikusról.
A harmadik
folyamodunk
a szentekhez,
hanem fiú még hátra van.
csak magához Krisztushoz,
a MegBallagi Károly az idősebbik fiú, tuváltóhoz.
dós és buzgó kir. tanfelügyelő
volt
Erre a soproni diós patkók mestere Sopronban
a mult század hetvenes
ezt válaszolta:
éveiben. Egyalapos
jó német nyelvNe beszéljetek,
hagyjátok!
Ha tant és egyéb müveket is írt magyar
a két evangélikus
Heckenastnak
oly nyelven.
hosszú időn át nem ártott Szerit
Hivatalos útján anémetajkú
kőzséJózsef, nekem sem fog ártani.
geket látogatta Sopron környékén. Itt
Es a szobor ma is ott van a házon, történt az egyik falusi iskolában, hogy
midőn már a Badenből beköltözött 1 a német gyerek a "könyv" szót így
R. M. cukrász a tulajdonosa.
mondta ki: Khini.
I
A soproni evangélikusokat
ellenA tanító kiigazította:
feleik azzal vádolják, hogy Bocskay
Nem .khinf az, fiam, hanem:
idejében és később is képrombolók khünf.
voltak. Ime, itt a világos példa, hogy
Ezt már a jó Ballagi sem tűrhette,
nem azok.
(Dr. H. G. k őzlése.] hanem mint tanfelügyelő
közbeszólt :
- Tanító úr, nem khinf az, de
Miért nem lett Jókai egri
nem is khünf, hanem: khenf.
képviselő?
Ballagi tanfelügyelő
ugyanis a ki'tudós Bloch Mór proJókait egyízben Egerben is jelölték keresztelkedett,
képviselőnek. Az őregűr egy szép va- fesszornak volt a fia, családi körükben
sárnapon el is. mondta a piacon a a magyar szót bizony ök sem beszél
beszédét. Aznap délután történt, hogy ték valami nagyon tiszta kiejtéssel.
a Kaszinó mellett két jó módű
egri
(Bakonyi L közlése.)
földmiv-es beszélgetett.
- Hát én is rászavalnék,
mondta A szerény váci püspök.
Schuster
Konstantin
váci püspök
az egyik, csak azt tudnám,
hogy
zsidó-é vagy se?
(t 1899.), aki egyszerű és takarékos
- Nem zsidó, mondja a másik, életmódjában valóságos aszkéta volt,
szeretett szellemesen tréfáiőzni.
semmi zsidó formája nincsen.
Egy hivatalnok, aki nagyravágyáZsidónak köll pedig lennie, mert
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sáróf és nagyzolásáröl
volt ismeretes
és mindenkit lenézett, felkérte a pűspököt ujszülött kisfia keresztapjául.
A'pűspők, aki ismerte a gőgös embert,
irónikus mosollyal igy szólt hozzá:
- En kedves
uram, közőnséges
embert nem hívnéle komának.
- Ah, a világért sem! - felelte
a hivatalnok.
- Akkor, édes uram, - mondotta
a püspök - ne hivja ön komának a
váci püspököt sem, mert mostanában
az is csak - Schuster.
P. H. Vas. 1934.

Sokan vannak a lutheránusok.
Sok magyar theológus emlékezik a
bázeli alumneumról hálával. E sorok
írója is annak volt lakója.
A második félév elején 1886. kora
tavasszal sürgősen hivtak a dolgozószobámból : siessek, magyar ember
érkezett, ott vár reám az alumneum
előcsarnokában.
- Csakhogy
végre egy magyar
kálvinistát is találok - eszavakkal
borult a nyakamba. Most jövök Berlinböl, de kérlek, azok mind lutheránusok.
Már torkig vagyok
velűk..
Örülök, hogy rád találtam.
Mosolyogva bontakoztam ki a karjaiból,
.
- Szegény te, sajnállak, barátom,
dehát én is lutheránus vagyok.,
Az-e?
Te is lutheránus
itt
Bázelban? Nohát ilyen az én szerencsém! Dehát mit tehetünk? Az Isten
éltessen. Majd csak összeférünk.
k2.Futó Zoltán református segédlelkész
volt ez, később. szentesi lelkész és
igen .buzgó esperes. Nem régiben halt
el. Ö a tanulmányi
évében
inkább
országot,
világot akart látni, mint
unalmas német professzorokat
hallgatni. A svájci gyönyörü hegyek és
tavak vonzottak. De kirándult innen
Párizsba
is, sőt ami nem könnyen
ment, rávett
engem is, hogy vele
menjek. Nélküle sohasem láttam volna
Párizst. Ö azután tovább ment Londonba
is. Mikor ezt a szándékát.
leendő ipának (mert már vőlegény
volt) az öreg esperesnek megirta,ez
tamáskodva felelt reá:
_..,-Nem hiszem,. ha csak egy pint

sós tengervizet
nem, meríte sz és
hozol haza, mikor a' csatornári áthajózol
Futó Zoltán áthajózott. A pint tengervizet is meghozta s velem is 'megkóstoltotta,
sós volt. Az öreg esperes úr nyugodtan
bízhatta
reá a
kedves leányát,
Derék életrevaló, világlátott ember
volt a' Zol tán barátunk.
Csak azért
nem tudtunk jobban ősszernelegedni,
mert bizonyos felekezeti felsőbbséggel szekett beszélni és mindig oktatott. En pedig lehűtö
feleletekkel
szoktam ezt megköszönni.
Azért maradtmeg emlékezetemben
ez az esel, mert ime vannak emberek' akik mindenütt lutheránusokba
ütköznek és akiknek mi még mindig
igen sokan vagyunk.

VIHAR UTAI:J. *)
Irta: Jakus Imre.
Összeteszem a két kezem,
Imádkozom ...
Lázadó szavak nem égnek
Halvány ajkamon
Nyugodt vagyok.
,
A csendességem tengerek nyugalma. ,
Tán pillanatnyi csak.
,
IDe Iehérszárnyú béke-madarak
Szállnak felettem és fürösztenek
Kegyelem-sugarak
A csendességern tengerek nyugalma,
Vihar utáni áldott nyugalom.
Sátáni szelek kacajos átka
Zúgott eddig a hullámokon
És állt a torna:
Célterhes hajók, álomhordó könnyű
Búktak a mélybe, . .
[ladikok
Iszapos mély tengerfenékre.
S ma ~ szent a Béke.
A nagy szeleknek füttye megszakadt.
Pokoli, táncra nem kergeti már
A bűn-hullámokat.
Elült a jajszóm, élek! élek!
Úszik a bárkám. fényes szivárvány
Inti az élet új ívén :
.
Valaki járt a vízek színén.
..
,
clm;)v~~::$' ~~::tééb6fádár Gyula "Ma~vetöt vár a föld'
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Jegyzetek az egyházi élethez.
1. Az 1933-ik évben az egyeterpes közgyűlés
pontokban
módosítja s egészíti ki; olyan ponnov. l O-án volt Budapesten,
dr. Luther Márton tokban, amelyeken az idő áthaladt,
amelyekszületésének
450. évfordulóján.
A dunántúli
nek megváltoztatását
a gyakorlati élet vagy
egyházkerület
okt. S-én Sopronban,
a bányai elvi megfontolás feltétlenül szűkségesnek
tartja,
egyházkerület
szept, 28-án Budapesten,
a du- Igy ilyen nevezetesebb
pontok:
a hitvallás
náninneni szept. 7-én Magyaróvárott.
a tiszai törvénybe iktatása,
a fokozatos alárendeltség
egyházkerület
14-én Miskolcon
tartotta
évi tisztázása és az engedelmesség
biztosítása;
a
rendes közgyülését.
preszbiterium
megszervezése
afelsö fokon; a
II. 1. Amint az 1932-iki egyházi gyüléseinken
püspökök székhelyeinek
megállapítása;
a törGusztáv Adolf halálának háromszáz éves év- vénykezésben a büntetési fokozatok űjból való
fordulóján Gusztáv Adolfról.
úgy az 1933· iki megállapítása;
tisztviselők áthelyezése. Ünálló,
gyűléseken
Luther Mártonról történtek kegye- egyházi adót fizető nők is tagjai legyenek a
leies megemlékezések
születésének
450 éves közgyűlésnek ; egyházunk
neve egyszerűen
évfordulója
alhalmábál. Egyetemes gyülésün"evangélikus egyház", s nem "ág. h. ev." lesz.
kön báró Radvánszky Alb ert egyetemes felügyelő megnyitó
beszédét szentelte Luther emlékének.
Különösen kiemelte és Iejtegette,
hogy Luther szerint az egyház az
istenigéjének s il szentségeknek
a
sáfára; Luther szerint az egyházÁ
nak minden tagja pap; Luther
~~1
szerint az egyház egyik ismertető
Áé.:.mN
l.'\."\NCEL1l\.1JS
jele a kereszt, tehát a szenvedés.
l'El1PlOM
Tanuljunk Luthertől
szegénységünkben is áldozatkészséget.
Az
egyetemes gyűlésnek a Lutherra
való emlékezésen
kívül ünnepi
szint adott az a meleg ünneplés
is, amellyel az egyetemes gyülés
báró Radvánszky Albertet egyetemes felügye1övé való megválasztásának tizedik évfordulóján
körülvette.
Egyházkerületi
felügyelőink közül Dr. Zelenka Lajost
és Dr. Mesterházy Ernöt ünnepelte egyházkerülete
és az egyetemes közgyülés
is felügyelőségük
10. évfordulója alkalmából.
2, Élénll:en foglalkoztatta
egyházi közvéleményünket
a megtartandó zsinat ügye. Az egyetemes gyülés szükségesnek tartotta
a zsinat összehivását;
tekintettel
azonban a nehéz gazdasági viszonyokra kimondotta,
hogy csak
notrelláris intézkedésekkel
foglalkozó zsinat legyen. A zsinati bizottsági elömunkálatoknak
a zsinaton tárgyalásra
kerülő részeit
az egyetemes' egyház kinyomat ja
A rákosszentmihályí
evangélikus templom.
s közli az egyházkerületekkel
és
egyházmegyékkel,
hogy az érdeklödők a munkálatokkal
már előre foglal- Ezekben, s ezekhez hasonló egyéb kérdésekben fog a novelláris zsinat dönteni.
kezhassanak.
A mostani egyházi alkotmányt
azf1891-94:
zsinat állapította meg. Hogy ez
3. Egyházunk
közvéleményét
igen erősen
az alkotmány változtatásra
szorul, érezték az foglalkoztatta a liturgikus isteni tisztelet kérdése.
egyházi körök már a háború előtt is. Az A liturgiai bizottság indítványa
alapján az
egyetemes közgyűlés
1912· ben elhatározta
az egyetemes közgyűlés elhatározta,
hogya böjti
új zsinat tartását; sőt a zsinat 19J3-ban össze időszakban minden egyházközség
vezesse be
a pesti magyar egyházbm
beis jött, de aztán a világháború a rendes mun- próbaképpen
kálatokat megakasztotta.
A most össze ülö. vezetett liturgiai rendet. A beérkezett tapaszzsinat nouelláris jellege azt jelenti, hogy je talatok alapján ícglalkozhatik majd a kérdéssel
lentékenyebb
reformok, változtatások
mellö- a novelláris zsinat. A liturgikus isteni tisztezésével egyházi alkotmányunkat
csak egye; leteket meg is tartották
a gyülekezetek.
A
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közvélemény
egy része, amint egyházi lapjainknak tükröződik a liturgia mellett, a másik.
része azonban ellene van. Hogy minden tekintetben a próbára bocsátott liturgia rend lesz-e
a legmegfelelőbb,
arról lehet vitatkozni. Altalánosságban azonban kétségtelen, hogya liturgikus elem az isteni tiszteletbe változatosságot,
hoz s a hivő lelkében az ige befogadását
előhészitő lelki hangulatot teremt, nagyobb tevé.
kenységet biztosít a gyülekezetnek is az isteni
tisztelet rendjében,
mint az eddigi rend. A
szokatlanságot
az idő legyőzi.
4. A reoerzális kérdés mind jobban előtérbe
lép eqházi
közéletünkben
; s feldúlja sok
családnak nyugalmát s állandóan nyugtalanítja
az egyházakat,
fenyegeti a felekezeti
békét.
Nemcsak egyházi lapjaink szólnak állandóan
erről a kérdésről, hanem tényleg a mindennapi
élet jelenségei
sorában
napról-napra
találkozunk vele, s mélyen belevág egyházi kőzéletünkbe.
Az állam nem tud vagy nem akar
érvényt szerezni törvényének,
s eltűri, hogy
"az állampolgárok nagy részének tisztes házasságát nyilvánosan becsméreljék és gyalázzák".
Minden k~s~rtés, fenyegetés ellen~re. is, öntud.a-[
to.s evangehkus?ak
nem lehet mas allaspon~!a,
mint "nem tanacsos, .?O~y az e?Jber lel~lI.smerete ellen cselekedjék",
vagyis renerzsilist
nem adni. Egyik öntudatos
gyüleke~etünk
a
következő határozatot
hozta;
" .•. Atlátva a
.
k·arun k ra a d o tt reverza '1'ISOk 1'1
e e k rom b o léo es
a gyülekezetet
sorvasztó
hatását, a jövőben
azokat az egyháztagokat,
akik anyaszenlegyházunk kárára reverzálist
adnak, egyházunk
tagjainak nem tekinti s velük minden kőzösséget megtagad". Teljes nyugalmi hel zetet itt
csak a hirhedt "Ne' temere" dekretum visszavonása teremtene.

A Magyarhoni

Ev.

Lelkészegyesület

közgyülése.

D

Az Ev. Tanáregyesület
kőzgvűlése.
Ev, Tanítók
Országos Egyesületének
közgyülése.
10. Az egyetemes egyház közgyülése.
20. A Luther Társaság Luther-ünnepe.
ee. 3

A gyóri szeretetház
félszázados [ubileurnát ünnepelte.
7. A Prot. Irod. Társaság Luther-űnnepsége.
15. Országos Bethlen Gábor Szövetség elnökéül Tasnádi Nagy Andrást választották.

21. A budapesti ev. leány középiskola ötven
éves fennállásanak
emlékünnepe.
1934. jan. 21. A Bethlen Gábor szövetség és
a Protestáns
Irodalmi társaság
kulturünnepélye
Sopronban.
Febr. 1 2. A Magyarhoni Ág Hitv. Ev. Miszszióegyesűlet negyedszázados
iubileuma alkalmából diszközgyűlés és
konferencia. Ezzel kapcsolatban elöadássorozat a misszió körében.
A
lipcsei mis eiót képviselte Dr. Ihmels
Károly,
Máre. 5. A Luther Társaság biblia ünnepe.
- 24. A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem
ev, hittudományi karának missziós előadása Gödöllőn.
Ápril. 7 A J hanit
d ..
B d
t
.
u apes en.
R'
t o Itant a ren
é t unnepe
• . fOk'
h esz ve. a n me csa szar la . sz ar
erceg IS. .
..
.
5 - 8. A: ~e.th~ma Egyesulet Országos evangehzalo ertekezlete.
10 12. A Magyarországi. Evangelíkus Lelkészek
Egyesületének
értekezlete
Békéscsabán.
A tárgy föleg a zsinati
anyag megbeszélése volt.
Május, júniusban. Körzeti konferenciák DunánEgyházi életünk naplója.
túlon. D. Kapi Béla lelké szkörzetí,
tanitó1933. aug.";' 1934. aug.
kőrzeti
konferenciákat
ta; tott s kűlőn
konferenciákat a Világiak számára. ÖsszeAugusztus 17-18. Kardoskuti belmissziói konfoglaló témák; Az Úrvacsora szentsége.
ferencia.
.
Tanító és az egyház. En és az egyház.
Szept. 7. A dunáninneni ev egyhk. közgyűlés e.
Máj. 20-21.
Az Ichtys cserkészek
Munka- 14. A tiszai ev.egyhk. közgyüléseMiskolcon.
közősségéne k dunántuli pünkösdi tábora
- 28. A bányai ev. egyhk. közgyülése
Bpesten,
Bakonyszentlászlón.
Résztvett 47 cserkesz.
Okt. 3. A soproni tanítóképző 75 éves jubileuma. - 23. A mérgesi ev. egyházközség fennálláEislebeni Luther-ünnepségek.
sának 300 éves évfordulóját ünnepelte.
5. A dunántúli ev. egyházkerület
kőzgyűJúnius 3-4. A szarvasi ev. gimnázium fennlése Sopronban.
.
állásának száz éves ünnepe.
8. Magyarhoni ágo h. ev. Misszióegyesület
- 4 20. I. Nelson Christananda több egyházközgyülése
Nyíregyházán.
községben előadást tartott.
12. Purgly László beiktatása az erdélyi ev.
-- 10. Irjii Loimaranta,
Matti Pesonen és dr.
egyház felügyelői állásába Aradon.
Héstesko finn vendégek
előadásai a
16. "Epileptikusokat
gortdozó egyesület"·
soproni theol. fakultáson.
közgyülése Dr Szalay Laszló és Wallrabenstein Jakab vezetésével.
17. A rákosszentmihályi
ev. templomot
31. Budapesten a Vigadóban a réformátuavatta fel dr. Raff,ay Sándor püspök.
28. A dunáninneni
egyházkerület
rendsokkal közös ünnepély. Horthy Miklós
kívűli közgyűlése.
Tárgya dr. Sztraszemélyében először jelent meg magyar
államfő a reformáció emlékünnnepén.
nyavszky Sándor egyházkerületi
felügyelő lemondása.
Nov. 8. Országos Luther-Szövetség
közgyülése.
Egyetemes
Gusztáv Adolf GyámintéJúlius 8. A budafoki ev. templom alapkő letétele.
,zet közgyülése.
.
Julius 29-aug.
11. A sonderhauseni
Lutherakadémia
nyári előadásai.
Megnyitó
9. Luther-szobor
leleplezése
a Lutherbeszédet D. DI. Pröhle Károly tartja.
Otthon kertjében.

67

Évfordulók.
Szeaci Molnár Albert. (1574-1633.) amely 1608-ban Hanau-ban jelent meg.
,
,
.
A biblia kiadásában nagy segítségére
A magyar p~otestaI?s ~allas~.s. lr..C?-volt Móric, Hessen fejedelme. Móric
dalomnak,. egYlk,legbuzgobb muv~loJe magyarul is' tudott, s a magyar tudóst
~olt Sze~cI Molnar Albert. ~u?o?la~y- a marburgi egyetemen helyezte eL
es egyhazsz,eretete, ayat~a, Irov,a j. on- Nagy kedvvel foglalkozott nyelvészeti
zetlesége , eletet , aldozo Ideal,lzmusa munkákkal:
1604-ben magyar-deák
~ette a magyar Irodalom egyik. ~eg- szótárát, 161O-ben a gyakorlati célra
~!d~kesebb s leg~okonsz~I?vese~b al~k- írt magyar nyelvtanárát adta ki latin
Ja~a. A ,XyI~: szazad e,leJere, ,Paz~,a~'y nyelven. E munkájának a ielentöségét
P~ter hitvitáinak
kora~a esik m~~o- növeli, hogy semmiféle előtü' munkádese. A pozsonyme~yel Szen~en sz~.le- latokra nem támaszkodhatott. Sylvestett 1574:?el!! s, mint tanulo ~ar~oz- ter nyelvtanát nem ismerte. Fordításai
k~dot~ G~nc~n eppel! ~~kor, a?Ilkor közül különösen Kalvin teológiai nagy
Karolt, Gasp~r a blbltat, for~h,tot~a, müvét: az Institutiól említhetjük meg.
Szenci M?lna~ ~lbert ~aro,lttol Irt ,Hangya szorgalmával, önzetlensége"l;velees~eket
~I~t a visolyi .nyom- vel, széleskörü ismereteivel egyike
d~ba, s Igy s~,gedk,ezett ,az "Istenes azoknak a lelkes magyaroknak, akik
ven embernek,
BIzonyara ezek a a külföldön szerzett tudást és okulást
gyermekkori ben~omásC?k nagy ,~é~- a magyar közművelődés vérkeringet~kbe~ ~~to~t,ak r~, amlkC?,ra ~aroh- sébe oltották bele. Lelkületének megfele bibliát Ujra kiadta, ~onerol ~eb- felelően nem hitvitákkal.
hanem a
re,eenhe ment,de
tudo~anyszo~Ja
a zsoltárok dallamain égbe sz~lló,· s a
nemet egye!emekre hajtotta. E~pel! biblián megerősödö vallásos hit ébreszab,bal! az, evb~n, ,a~,~lyben .Karolt tésével vett részt a protestantizmus
Gaspar vizsolyí bibliáia megielent : küzdelmeiben
.
N. S
1590-ben búcsúz ott el hazájától, 16
.
. • ~
éves korában. Ettől az időtől kezdve
Bél Mátyás. (1684-1749.)
élete örökös vándorlás,
hányatás.
Kétszázötven évvel ezelőtt született
Hosszabhideig
tartózkodott Strass- a magyar evangélikus egyház, sőt a,
burg, Heídelberg, Wittenberg egyéte- magyar tudományosság egyik büszkemein j Herborn, Frankfurt, Marburg sége: Bél Mátyás. Zólyom megyében:
városokban. Közben haza is jöri, -így Oesován született 1681 március 24-én.
1613-ban, Pázmány Péter Kalauzá-nak Losoncon, Pápán,
Besztercebánván
megjelenése s Bethlen Gábor trónra- tanult, de különösen nagy hatással
lépése esztendejében. Rohoncon, Ko- volt rá három évi hallej -tartózkodása,
máromban volt lelkész, de csak két' ahol a nagy Franeke Agoston volt rá
évig maradt idehaza, Oppenheimba irányító hatással. Bár külföldön egyement ki, itt volt tanító. Sokat szen-, terni tanárságot kináltak neki, idehaza
vedett a harmincéves háborúban j a pedig a kurucvilág
háborúi
dúlnak,
durva zsoldos katonák megkínozták, hazaszeretete mégis hazahozta, Beszvagyonából kiíosztották. Végleg 1624- tereebányán lesz tanár. Innét 1714-ben
ben tért haza jeleinte Kassán, majd a pozsonyi iskolába kerül, itt igazgató
Kolozsváron tartózkodott s az itt dúló lesz, 1719-től kezdve pedig pozsonyi
pestisben halt meg 1633-ban. Nagy lelkész. Itt müködött haláláig- 1749
jelentőségű
művei: az 1607-ben meg-- aug. 29-ig. Széleskörű munkásságának
jelent Psalterium Hungaricum, magyar esak főirányait említjük. lskoldszervező
zsoltárfordítás.
A francia dallamokra volt, A pozsonyi iskolát új tantervéversben fordítja le a zsoltárokat olyan vel, tankönyveivel, űj tanítási módsikerrel, hogy zsoltárait még mai nap szerévei a legkiválóbb evangélikus
is' használják a reformátusok. Kíilő- iskolává tette. Mint hirlapíró 1721-ben
nösen nagy szeretettel fáradozott a latin nyelven hetilapot adott. Mint
Károli-Iéle biblia javitásán és kiadásán, tankönyvíró 1729-ben a magyarul ta5*
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nulni akaró németek számára Írta :
"Der ungarische Sprachmeister" című
könyvét, amely több mint 100 évig
volt használatban.
De különösen nagy
érdemeket
szerzett mint földrajz- ~s
történelem tudós. Sok idevágó munkái
közül legértékesebb Mágyarország ismertetése,
Notitia Hungariae.
Latin
nyelven írott úttörő munka, amelyben
ismerteti
Magyarország
vármegyélt.
Ö maga is sok vidékét bejárta Mag'yarországnak, semellett
tanítványait is
hozzászoktatta,
hogy az adatgyűjtésben segítségére
legyenek.
A nagy
műből
csak 4 kötet
jelent meg:
173~-42. Nagyon sok kézirata' maradt
fenn. Jelentőségét
a külföld is elismerte j tagja volt a londoni, berlini
szentpétervári,
jénai, olmüci tudós
társaságoknak. Bod Péterjoggalrnondta
róla: "Bél Mátyás, a pozsonyi első
pap 'nagy ékességére
és dicsőségére
született volt Magyarországnak."
N; S.

Fényes név örököseként, fejedelmek
utódaként
született Rákóczi Ferenc
1676 márc. 27-én a Zemplén m. Borsiban. Édesanyja
a hőslelkű
Zrinyi
Ilona. Edesatvját; korán .elvesztétte,
mostohaatyja a szabadsághős Thököli
Imre volt. A Thőkőli .féle szabadság .•
harc leveretése után elvették édesanyjától il gyermeket s évekiga neuhanseni jezsuita intézetben. nevelték
Mindent elkövettek,
hogy kiirtsák a
zsenge gyermekből magyarságát/Ő·
szinte szabadságvágyát.
Szinte csodálatos, hogy nem .sikerűlt 1 Amikor
magyarországi
fejedelmi
birtokára
Sárospatakra visszavonult, kőzvetle nűl
látta a magyarság romlását. Különösen
Bercsényi Miklós felvilágosító, tüzelő
szavaira amikor elérkezettnek
látta
az időt, kibontotta ra zászlót, "pro
patria, pro libertate" a hazáért, a sza"
badságért.
1703-'-'-1711-ig folyt a
kuruc-Iabanc
véres kűzdelem, - a~
mely végre is a szatmári békében
Rákóczi Ferenc. (1676-1735.)
végződött.
- Rákóczi. nem fogadta
Kétszáz évvel ezelőtt, nagypéntek el a békét, mert . véleménye
szerint,
napján 1735 április 8-án a rodostói nem adott meg mindent, amire a nemszáműzetésben
halt meg Rákóczi Fe- zetnek joga volt. Elbujdosott, Lengyelrene, a magy~r szabadsághősök
leg- országon, Franciaországon
keresztül
nagyobbika.
O benne testesült meg a magyar
emigránsok
országába :
legtisztábban
az az eszme, amelyet Törökországba : Rodostóba. Itt élte'·a.
mai -nap a nemzeti öncélúság íogal- bujdosók csendes életét halála napmával szoktunk jelezni. Az az eszme jáig i 1735 április 8-ig.
,
amelyért a szerencsétlen
magyarságRákóczi Ferenc fejedelmi vagyonát,
nak annyi vért, annyi anyagi és szel- családi boldogságát,
életét adta eszle mi áldozatot kellett paz arolnia a méjeért: a magyar nemzet függetlenHabsburgok uralma idején. Bocskay, ségéért, A kuruo-Iabanc
világ nem
Bethlen, Thököli, Rákóczi, Kossuth érte el mindazt, amit Rákóczi szereegy és ugyanazon eszmének harcosai. tett volna a nemzet számára biztosítani.
Valahányszor
tudatára ébredt a ma- de még így is nagy jelentőségű a
gyarság, hogy idegen érdekek szolgá- nemzet történetében, Először is meglatába
akarják hajtani büszke fejét,' mutatta, hogyamagyarságban
van
mindannyiszor fegyvert ragadott, hogy élniakarás,
van ragaszkodás
az ősi
:v~l~ra váltsa.' amit ,már a görög krÓ-\ ~lkotmányho7., stabadságához
s e~ő
nikások megírtak rola: "szabad ez a, IS van· a nemzetben,. hogy évekig
nemzet." - Rákóczi Ferencet is ez kűzdhessen
egy olyan világhatalomaz ősi vágy hívta: hívta a Rékócziak,'
mal, amilyen abban az időben a HabsII Zrinyiek vére, a nemzet bizalma si burgok .birodalma volt, . De .a harcok
kényszerítették
rá "a nemes, magyar' eredményét
sem szabad lekicsinyelnemzet. újra felfakadt sebei", Lipót- nünk. Önként felvetődik' a kérdés,
nak alkotmányellenes,
vallási és nem- hogy mi lett volna. Magyarország sorsa
zeti szabadságot
vérbefojtó uralma, Rákóczi nélkül ? A legnagyobb valóCaraffa, a pozsonyi vértörvényszék,
színűség szerint teljesült volna. Koloaz idegen zsoldosok dúlása" foszte- nics óhajtása: Magyarország. koldus,
gatása a szerencsétlen magyar népen. katholikus és nemet lett volna!' Hogy
j,
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ez nem történt
meg, az Rákóczi
érderne, s ezért lesz az ő neve a nemzet, történetében,
mindig
egyenlő
a
szabadság
fogalmával,
N.' S.
A "Bárányok" bibliafordítása.
A jubiIáris évfordulók
sorába hálás
kegyelettel
kell beleilleszteni
Szeniczei Bárány
Györgyesperes
és Ha,
János dunántuli
püspök, valamint Sartorius Szabó János 'lelkész közös Ujszővetség fordítását,
amelyet 1754-ben
adtak ki a szászországi
Laubanban.
A fordítás
a következő
címmel jelent
meg:
"ami Urunk 'Jézus Krisztusnak
Uj Testamentorna,
most görög nyelvből újonnan magyarra
fordíttatott
és
némely
világosabb
értelmű
s lelki
épülésre szolgáló
magyarázatokkal
és
jegyzetekkel,
azonkiviil
minden könyv
és levél eleibe
tétetett
hasznos
utmutatással
.és közőnséges
elöljáró beszeddel
kibocsáttatott
Lauban
1754ben" .
A fordítás
tulajdonképeni
lelke s
irányítój a az idősebb
Bárány
volt, a
magyar pietisták
e jeles képviselője.
Munkájukat
az ugyancsak
evangélikus
Torkos András
győri lelkésznek
18
évvel korábban
kiadott
Ujszövetség
fordításának
szellemében
végezték.
Céljuk az volt, hogy a hazai
evangélikusságnak
megbízható,
ió magyarfÍzatosbibliafordításuk
legyen.
Az
Oszövetség
lefordítását
is tervbe. vették, de ennek
kiadására
már nem
került sor.
A pietizrnus
szellemének·
megfelelően ugyanis
nem elégedtek
meg azzal, hogyegyszerűen
lefordítják,
a
görögnyelvű
szőveget,
hanem magyarázatokkal
s jegyzetekkel
látták
el,
úgyhogy az tulajdonképen
a kor tudásának
megfelelő
irodalomtörténeti,

szövegmagyarázó
s építő jellegű bibliai kézikönyv
volt, megbízható.
szintén pietistairányú
német szerzők szellemében.
Ez teszi épen a fordítást
különösen
értékessé,
mert a reformáció
alapelvéből kiindúlva,
az egész keresztyén
életet az Irásra
kívánták
helyezni
s
.ezért a napi bibliaolvasást
a nehezebben érthető versek magyarázatával
megkönnyíteni.
A kiadás óta eltelt
150 esztendő
hosszú idő. A' Bárányok
bibliaíordi-.
tása azóta könyvtári
ritkasággá
lett.
Mégis kegyelettel
kell megemlékeznünk munkájukról,
mellyel épen Mária Terézia
uralkodásának
nehéz idejében erősítették
és tették öntudatossá
evanqélikus
.eleinket,
akik az elmúlt
üldöztetések
után most a nem kevésbbé veszedeimes
csábítgatásoknak,
hivatali s házassági
előnyök igérgetésének csak úgy s' azért tudtak ellentállni, mert .a laubani Bárány-bibliaidehaza
még a kiadását
sem engedték meg -- magyarázatos
szővegforditása világossá
tette előttük a kővetendö utat.
Aki a XVIII. sz.-beli
evangélikus
I kegyességgel
foglalkozik,
az egyik Iőforrásként
~ bibliafordítás ra kénytelen
rámutatni,
amely
még a következő
generációknak
is segítségére
volt, hogy
a racionális
"felvilágosodás".
helyesebben lelki közöny vallás és hitmérgező időszakát
kiböjtölhették.
.
Szép feladat volna, ha pl. az őszszeülő zsinat
alkalmából
az egyházi
és iskolai könyvtárakban
meglévő régi
magyar bibliafordításokat
közszemlére
tennék,
hogya
mult élő vallásosságából. merítsen erőt a jelennek szintén
nagy megpróbáltatások
közt élő evangélikus népe!
Dr. K. J.

Azevangelikus
-

Irta : Ajkay

Kossuth.

István dr. -

1934 márciusban
mult negyven éve akik oly sok megvilágításban
láttuk a
annak,
hogy a hazájáért
leglángotörténelem
lapjain és oly sokszor lellóbb lelkű magyar:
Kossuth
Lajos kesedtünk
az államférfiu Kossuth alakörök álomra huny ta le szemét.
jáért - még kűlőn érdekeini
fog, ha'
Bennünket - akik méltó büszkeségaz évforduló
alkalmából
néhány kigel soroljuk őt hitsorsosaink
közé és I,ragadott
ese:nény
kapcsán
szemünk

70
elé idézzük az evangelikus Kossuth
képmását is.
Eközlemény
szűkreszabott ' keretei
nem engedik meg, hogy külön foglalkozzam azzal; mennyire magán viseli
az ő egyénisége, elgondolásai a protestáns világszemlélet fényjelzését.
Néhány lapot szeretnék
csak ideilleszteni egy nagy élet történetének
gazdag anyagából,
hogy jellemezzem
Kossuth evangélikus hitéhez való törhetetlen
raaszkodását
és egyházszeretetét.g

A tállyai evangélikus templom, amelyben
.
Kossuth Lajost keresz!elték.

A világesi gyásznap
után Kossuth
elhagyni kényszerült
az országot és
több társával
egyt.itt török földön
talált menedéket.
Eletük azonban itt
sem volt biztonságban.
A diadalittas
osztrák és orosz kormányok csakhamar
igen erélyes lépéseket !ettek a portánál,
amelyeknek
kapcsán
a menekültek
azonnali kiadatását követelték.
Mármár ugylálszott, hógy a török kormány
- minden jóakarata mellett, amellyel
a menekült magyárok ügyétfelkaroltanem lesz képes ellenállni különösen

a hatalmas Oroszország részéről jövő
nyomásnak,
amidőn a török részről
felmerült a gondolat:
térjenek
át a
magyárok
a mohamedán hitre és igy
mint a szultán alattvalói teljes védelemben részesülhetnek.
Sokan engednek a felhívásnak.' Bern,
Kmety,
Guyon,
szabadságharcunk
mindmegannyi
csatában
edzett hadvezérei
áttérnek' a próféta
hitére.
Kossuth ellenben
állhatatos marad.
Ekkor írja Palmerston lordhoz az áttérést
illetően
ezeket a gyönyörü
sorokat:
itA halál és gyalázat közt
sem kétséges, sem nehéz nem lehet
a választás".
Ha meggondoljuk,
hogy a válaszút
egyik oldalán a szabadulás reménye,
a másik oldalán a biztos halállal egyértelmű kiadatás állott, azt kell mondanunk:
aki meg nem tántorodik az
életösztön pergőtüzében,
annak lelkében élő valósággá lett a hít és meg
nem alkuvó meggyözödéssé
egyházához való ragaszkodása.
Egyébként
töb);> körülményekböl
következtethetünk
arra, hogya Kossuth
családban:
mint az ősöktől maradt
tradició erős evangelikus szellem uralkodott.
,
Az 1850 márc. 9-én megjelent osztrák hivatalos lap a külföld re menekült
Kossuth gyermekeinek elhelyezéséről
közöl ismertetést, megemlítvén.
hogy
az utóbbiak Kossuth Lajos édesanyja
ilyen tárgyú kérvények
-figyelembe
vételévei Láng Mihálynál a pesti ág;
hitv. evang. egyházközség német lelkészénél helyeztettek el, megbízván őt
a gyermek feletti gyámsággal és azzal,
hogy a gyermekek erkölcsi és vallási
neveltetésére
felügyelni tartozik.
Nem lehet kétségünk az iránt, hogy
az osztrák kormány intencióját fedte
az a. tény, hogy. a hazában maradt
Kossuth gyermekek német ember felügyelete alá kerüljenek, hogy azonban
ez a német ember evangelikus pap
legyen az már alighanem az öreg
Kosuthné egyházát szerető lelkének
helyeslésévei találkozott.
Végezetül még egy kedves epizódot
kell megemlítenem j az agg Kossuth
egyik áldozatkész
megnyilatkozását
egyházáér!
két évvel halála előtt.

Ez

évre [Kossuth
kilencvenedik
szűletés
napjára) határoztatott
el az
újonnan épült tállyai evang. templomnak .felavatása.
Itt - a régi tállyai
templomban - keresztelték
Kossuth
Lajost és az új templom felavatása
alkalmából a hegyaljai evang. egyházmegye elnöksége levélben kérte meg
az agg turini remetét, hogy a Ielavatáson magát egyik fiával képviseltesse.
Kossuth 1892 szept 4-én kelt levelében válaszol az egyházmegyének.
Levelét amely remeke az ő még'
öreg korában is ragyogó stilusának
és gondolatfüzéseinek
panasszal
kezdi : "Nagyon öreg ember vagyok,
szemeim kifáradtak, kezem megnehezedett, munkaerőrn megfogyatkozott,
pedig nemcsak szerződési kötelezettség, hanem szerény nevem becsülete
is munkára kötelez ... "
A továbbiakban
hosszasan fejtegeti
azokat a politikai indokokat, amelyek
lehetetlenné teszik, hogy a kérésnek
eleget téve fiát elküldje a hazai földre
a templom felavatási ünnepélyére.
.. Közbe ezeket írja: " ... esedezem
Onőknek tisztelt Uraim engedjenek
meg 'nekem annyit, hogy a kunyhó
és iparmühely
becsületes
munkával
IIlIe'"3f!IUle"".u ••elllleUlle""ellllellll
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Bornemisza
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keresett filIéreihez én is csatlakozhassam hasonló módon keresett filléreimmel, melynek Radványi István egyházmegvei felügyelő úrra szóló postautalvánnyal elküldése felől avevényt
iderekesztem.
Meg vagyon' írva,' hogy
"az Ur a szíveket rostálja"
erre hivatkozva kérem elnézésüket.". 'Majd utóiratban: "Az aranyban befizetett 220
frankot, melyről a mellékelt vevény
szól, az itteni postahivatal 100 forint
értékünek számította."
Mindehhez még hozzá kell füznünk
- hogy a kép teljes legyen - azt,
hogy Kossuth akkor áldozott egyházának ily tekintélyes összeggel, amidőn
- élete végén - keserves munkával,
súlyos anyagi nehézségek közepette,
ernigrációs iratainak kiadásával tartotta
fenn megélhetését. '
Amint már említettem
a fentebb
közöltek csak egy kis bepillantást engednek a legmagyarabb magyar ember
szívének abba a rejtekébe,
ahol a
törhetetlen hit és egyházszeretet
ütött
tanyát.

Legyen az ő példája búzdítás
mindnyájunkra
és a legnagyobb
hazafi
eszményképe
mellé zárjuk lelkünkbe
az evangélikus Kossuth alakját is.
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Péter. (1535-1584.)

Irta: Schulek Tibor.

Idén négyszáz esztendeje,
hogy' a
XVI. század utolsó nagy reformátora,
Bornemisza Péter megszűletett.
Illő.
hogy emléke
szeretett
evangélikus
egyházának késő utódai előtt felelevenítessék. Bár sugároznek
a századok homályán keresztül minél több
az ő fáradhatatlan hitvalló, bizonyságtevő szelleméből felénk!
1535 február 22-én született Pesten,
Szülei vagyoncsak voltak s bizonyára
gondtalan ifjúságban lett volna része,
ha a török foglalásnak áldozatúl nem
esnek. Kora gyermekségében
árvaságra jutott, s ma már azt sem tudjuk
megállapítani,
vajjon az akkoriban
tekintélyes, Pesten és Budán számottevő Bornemisza kereskedő családból,
vagy pedig valamely felvidéki szárma-

zású, előkelő nemesi családból veszi-e
eredetét.
Egy ideig mint apród vagy szolgáló
diák valamely nemesi udvarban nevelkedik, serdülő korában pedig kassai
diák. Itt már erősen a reformáció
szellemi hatása alá kerül. 1558-ban külföldi tanulmányútra indult. Alighanem
ebben az időben szerezte azt a szép
énekét,
amelyben
szomorú
sorsra
jutott
hazájától
búcsúzik.
Visszavissza tér benne a sóhaj Vajjon s
mikor leszön jó Budában lakásom ?
A szellemi mézgyüitésnek
áldott
ideje következett most számára. Mint
korának annyi magyar diákja, ő is
felkereste Európa szellemi életének
gócpontját.
Elöszőr
valószínüleg
a
bécsi egyetemre
ment, ahol akkor
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sok

magyar
diák
tanult.
Tanárai
nak bujdosnia kell. Ez idétt fordítja
elég, ha Tanner Györgyöt
em- Bornemisza
segítségével
németből
lítjük, akinek pártfogása
alatt készí- Balassa
Bálint
szerelmes
sziileinek
tette 1558-ban Sophokles után neves háborúságokban
való vigasztalására
a
magyar
nyelvű humanista
drámáját,
"Beteg lelkeknek
való liioes heriecske"
az Elehirát, - amelyet némi modern című kegyes elmélkedéseket.
[Kinyofeleresztéssei
az elmúlt
években
a matott Krakkóban
1572.) E hányatNemzeti
Sztnházban ' is több ízben ta tás első idejében
hű támasza,
vínagy sikerrel előadtak.
gasztalója maradt az üldözött
családBornemiszában
már erősen lobogott nak, de míkor udvartartásuk
felosza reformáció lelkének lángja, s mikor lott,
sem maradhatott
sokáig terFerdinand
kitiltotta az Ige hirdetését
hükre, hiszen maga is öt éve feleséa templomokból.vőmaga
kezdett pré- ges, több gyermekes
állapotban
volt
dikálni a szállásán.
már.
Mikor még Bécsben tanuló ifjú voltam,
1570 táját
Galgóczon
prédikátor
izgatoff
az Ur Isten erővel is, hogy Thurzó
Erzsébet
birtokán,
férjének,
szállásom on predikáljak.
Kire sokan a hatalmas osztrák nagyúr Salm Gyula
gyűltek. Ez miatt Oláh érsek, egri pis- grófnak védelme alatt.
Itt lát hozzá
pek ki oztán érsekké
lőn: Verancius
annak az óriási feladatnak,
amelynek
Antal
és az nitrai Bornemisza
pispek előkészítésén
már a pozsonyi országreám gyülekeztek,
hol elejehben,
hol gyülésen
fáradozott:
előbb Huszár
az császár eleibe hioattah,
ijjesztöffek
Gál, majd a saját betűivel nyomatni
sok képen, hQgy ne predikálnék.
kezdi vasárnapi
prédikációit
az egész
Alighanem
a magyar püspökök be- esztendőre.
folyására
kellett
Bécsből
távoznia. 1" Két
év mulva
a
nagyforgalmú
Megfordult
még
sokfelé
külföldön,
Sempiére
kerül,
ahol
fáradhatatlan'
többek
közt az olasz Velencében
és tevékenységet
fejt ki nemcsak igehiraz akkor
erősen protestáns
érzelmű detéssel és kőnynyerntatással,
hanem
Páduában
is. 1561-ben még mint diák már mint az egész környező Mátyusismét Bécsben
sajtó alá "rendezi az földjének
szuperiniendense,
az egyre
első magyar nyomtatott
naptárt.
jobban tért hódító reformáció irányi. 1564·ben. végre itthon találjuk megint. tásával és szervezéséveL
Es pedig a nagyhatalmú
zólyomi
A posztillagyűjtemény
vaskosköispán
és várkapítány
Balassa
János tetei egymás
után hagyják el a saiházában, mint udvari prédikátort.
Úr- tót. Sok ezer forint kőltségét
a királynője Balassáné Sulyok Sára,
akinek ságbeli
nagvurak,
Bánffy
Lászlóék,
"négy élő gyermeke közül Bálint 14 özv. Dobó Istvánné
Sulyok Sára, a
esztendős
és idejét
jórészt
már a Balassák,
Enyingi Törökök
és sokan
végeken tölti, de Mária és Annácslea mások
készséggel
fedezik, Mint
még kicsinyek
s valamelyikük
szá- szuperintendens
őrködik
az egyház
mára írja bájos Gyermekek
rengelé- jórendje
felett, prédikátorok
között
sére való énekecskét.
felügyeletet
és fegyelmet
tart s elPatrónusával
megy az 1569. évi szántan
ostromolja
első urának Bapozsonyi
országgyülésre
is, .ahol a lassa Jánosnak
védelme alatt Nagyfőpapság nagy botránkozására,
Miksa szombat
városát,
ahol akkor
már
király tilalma ellenére, magán a gyü- Telegdi Miklós pécsi püspök az érseki
lésen is nagy bátran prédikál. A sok helytartó és az aláhányatlott
régi egyíenyegetésen
kívűl semmi bántódása
ház tehetséges
és mindenre
elszánt
nem esett,
Balassa Jánost
azonban
vezére.
"
más miatt hamis okkal elfogták
és
Telegdi idézteti, vádoltatja
Bornebörtönbe vetették,
ahonnan a követ- miszát,
harangoztat,
gyertyát
oltat
kező tavasszal
sikerül felesége segít- reá átok alatt, fenyegeti bracchium
ségévei megszőknie. Ártatlansága
csak saecularcval
: még sem foghat ki rajta.
évek mulva derül ki.
Az 1576-iki pozsonyi országgyűlésen
Közben
azonban az egész családa protestáns
rend ek elkeseredetten

közűl

ő

íö-
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támadják a pűspőkőt hatalmaskodásáért. Telegdi viszont minden
ellentámadását
Bornemisza
és pártfogói
ellen intézi. A gyülés hangos a sernptei szuperintendens
nevétől.
Külső sikerei mellett azonban személyes
életét
szőrnvű
megpróbáltatások érik: 1575-77
között borzalmas dogvész pusztit végig az ország északnyugati
területén,
amely
elragadja egymásután
két feleségét
is. Azután
meghal Peti fia, akit
igen szeretett és igen megsiratott.
Közben-közben
pedig
rettenetes
lelki harc ok szakadnak
rá. Mintha
csak a Jézus Urunk emlegette hét
gonosz lélek akarná megszállni. (Luk.
11, 24-26.) szörnyű ördögi kisértések
gyötrik, amelyeknek nyomával prédikációiban gyakran találkozni.
Ennek a sok belső tusakodásnak
egy rendkívül
jelentős irodalmi lecsapódása keletkezett, amely ma egyik
legbecsesebb kortőrténeti emlékünk a
XVI. századból, Bornemisza 'életére
azonban súlyos következményekkel
járt és ellenfelei kezébe erős fegyvert
adott. Aki a sátán realitását a maga
életében olyan keservesen megtapasztalta, úgy vélte, hogy nagy szelgálatot
tesz a jámbor híveknek, ha a riasztásul
nyomatékosan
felhívja figyelmüket a
Pokolbelinek
emberfölötti
hatalmára
és szörnyű undokságaira j ezért hatalmas prédikáció gyűjteményének
IV.
kötetéhez
vaskos fü~geléket csatolt
1578· ban az Ördögi Kisirtetekről.
Ebben a művében
azután összehordott minden fertelmességet,
amiről
csak tudomása' volt. De nemcsak a
történelem
régen' porladó alakjairól,
hanem bizony kortársairól is j Enyingi
Török Bálintról csak úgy mint Kálmáncsehi Mártonról és Silvester János
feleségéről. A könyv óriási feltünést
keltett. Több nyelvre
le fordították.
Egyesek megértették
a szándékát és
dícsérték,
mások megbotránkoztak.
Igen sokan meg is haragudtak
rá,
kiváltképen
a nevükön nevezettek
vagy azok családtagjai. A legnagyobb
baj azonban abból származott,
hogy
Rudolphus
császár
személyét
sem
kimélte, akiről ,,1577-ben hallja, hogy
az ördögök szolgák képében hisérih:"

Ez már felségsértés
számba ment s
ezért Salm Gyula gróf sem íedezhette
tovább, aki pedig eddig állhatatosan
megvédte császár és főpapok ellen.
Ömaga
hívja össze 1578 őszén
Trencsén,
Galgóc. Szempcz, Bazin,
Szentgyörgy prédikátorait s tart velük
harmadnapos
tanácskozást.
Bornemiszát elmarasztalják,
amiért patrónusa
híre nélkül annak birtokán e könyvet
kinyom atta, s nyilvános, "hátrahivásra"
kényszerítik. Szorongatott helyzetében
előbb beadja derekát,
de hamarosan
újból megembereli magát és mégsem
nyomat ja, ki a megernendált
hátrahivást.
Ugy érzi, hogy minden sor
írásáért Isten előtt vállalhatja a felelősséget. Az ördögi kísértetek
leírásával is csak a Megváltó dicsőségét
akarta szolgálni..
.
Hat hétre meghúzza magát valamely
rejtekhelyen,
alighanem Detrekő
várában, - s lázas sie Uséggel dolgozik Postilláinak befejező, V. kötetén.
lsten nóditton nóditott, hogy semmit
ne féljek, hanem irton irjah ; érzetiem,
hogy azkor ezerszer lelkemben csendesb voltam, hogynem mint az békességes helyen.
1579 február 22-én megjelenik Detrekőben a Postillák utolsó kötete. A következő napon pedig Bécsben. Balassa István "asztala
felyül"
letartóztatják
Bornemiszát.
Telegdi ujongott.
A semptei föeretnek túl sok bosszúságot
okozott
neki. Még az elmúlt évi országgyűlésen is egy Fejtegetés círnű kiméletlenül éles támadó iratot osztogatott
ellene. De az öröm nem tarthatott soká:
a harmadik
hét végén
mint madarat a kalitkából Isten kiszabadította. Nagy kőház ablakon kiereszhedéh, S az, ki kezét Ieltiiruén
örült fogságom on és várt, hogyha
kezébe adnák, és processzióval készűli
előmbe, hogy .a Dunába uetiessen, aznak vitték hirét, hogy elszabadúltam.
Két hónapig legnagyobb titokban
Bánffy Lászlo
várában,
Beczkóban
rejtőzködik,
azután pedig Balassa
Istoánnál, a' hirhedt Menyhár vajda
derék fiánál talál menedéket.
aki az
uralkodóház kegyelnek elvesztését is
vállalja érette.

74
Irodalmi tevékenységében
azonban
nem lankad. 1582-ben kiadja igen
nagybecsű Énekeskönyvét.
Majd magához veszi Mentskovíts Bálintot,
a
bibliafordító Károlyi Gáspár leendő
nyomdászát, aki néhány kisebb munkája ,mellett kinyomat ja nagy ivrét
alakban több mint ezer levélen rövidítve és kissé átdolgozva egyetlen kőtetben mégegyszer az egész esztendőre való prédikációit, Rárbokon [Nádasfő] 1584-ben. Még mindig tele van
irodalmi tervekkel : ki akarja adni
magyarul a teljes Bibliát, a szentek
ünnepeire való prédikátióit,
régebben
kiadott kátéit bővitve, a Carione nevű
világtörténelem fordítását és egyebet.
Fáradhatatlan lelkének iramát azonban törékeny teste nem bírja: még
1584-ben visszaadja életét teremtő és
megváltó Urának. Balassa István nagy
tisztességgel saját ősei mellé temeti a
szélesküti templom kriptájába.
.

már erősen Zwingli és Kálvin irányaiba sodródott.. Bornemisza tudatosan tartja magát Lutherhez.
Bornemisza Péte~ szernélyisége legbilincselő : még a gőgös és önző magyar nagyurak is meghajlanak előtte
és hihetetlen
áldozatokat
vállalnak
könyvei kiadásáért, személye biztonságáért.
Fáradhatatlan:
irásainak tömege és az azokból kimutatható olvasottsága elképesztő: sokoldalú tevékenysége szinte emberfelettinek tűnik,
Rettenheietlen : a lej:!nagyobb veszedelmektől sem riad vissza, pedig
háromszor került azoknak tömlöcébe,
akik halálra keresték. A kiméletlenségig őszinte: ami a szívében,
az a
száján, sőt a tollán is i ha kell legnagyobb jótevölt is pellengérre állítja,
csakúgy mint önmagát. Lelke még
négyszáz év távlátában
is nyított
könyv előttünk. Vérmérséklete impulziv: minden külső benvomásra erősen
reagál. Ami pedt~ a legíellemzőbb reá:
*
minden erejével, idejével, vagyonával
Bornemisza a nyugati magyarság- Istennek sáfára, aki nem tud és nem
nak egyik egészen kimagasló
alakja. is akar mást, mint ő neki szolgálni,
Atíogó,
európai műveltségű
ember Égett a szioe és talám az oldalán is
volt. Ifjúsága kezdetén a humanizmus kifakadt volna, ha a száját fel nem
szelleme ihlette, később mélyebbre tátotta volna.
hatolt a lelke: Isten Igéjének nóditfonKét végén meggyujtott gyertya volt,
nóditotf prédikátora lett.
amely messzire világított és elégett
49 esztendő alatt.
A reformáció ügye az ő korában az Úr szolgálatában

Nekem égés kell.
Az életem eliékozoltam,
Nem is tettet, csak gondolattal,
Sírtam,
ha sírt a sarki béna
S kacagtam is, kacagtam néha.
111
egőröltek
a törpe
évek,
Életmagamból
kis kenyér lelt,
Majszolgatja
a szegény gazdag,
- Kazallá lelt a terhes asztag.
Holnapra
ezt is vihar tépi,
A szálait is elfecsérli,
Legtöbbje
útra, porra
téved
S készül. belőlük - oerébjészek.
Vagy verembe, ha kell a szalma,
Belevelláz
egy. béres karja.
Pedig én másra, másra
vág!Jam.
En elpusztulak
a póri ágyon,

Nékem égés kell, szörnyű tenger,
Melynek
a lángja
eget nyelvei.
Uram!
Gyujtsd fel az életkazlat,
Mielőt[
veszni szertehúznak,
Érje a villám
gyújtó
lángja
Egy oaksotétű
éjszakába.
Amelyben
százan eltévedtek,
Az utaid ra sose lellek ,
Talán a fényem utafszabdal
...
És őle elérnek diadallal.
Aztán maradjanak
hamu:
holtan.
Ne tudja. senki, miéri voltam,
Szántassam
be a föld rögébe,
Vagy szórj
bele az őszi szélbe.

Jakus Imre.
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Megemlékezések elhunyt [eleseínkről.
Dr. Ajkay Béla.
Kevés olyan fia van ev. egyházunknak, aki egyéni, érdekeinek teljes háttérbe szorításával
olyan önfeláldozó
fáradsággal
és hűséggel
szolgálta
volna 46 esztendőn át egyházát, mint
Ajkay Béla, a soproni alsó evang.
egyházmegye 'volt 'felügyelője.
Ajkay Béla Sopronban, 1862 szept,
4-én született.
Szűlei Ajkay Dániel
és Szemerev Krisztina voltak. Dédatyja Berzsenyi' Lajos, avadosfai
gyülekezet lelkésze s a .soproni alsó
egyházmegye esperese, nagyapja Szemerey Sándor, aki mint egyházát .rajongásig szerető férfiú, eszményképe
volt' s akínek ma is sok egyházi alapítvány őrzi áldott emlékét.
Elemi iskoláit Répcelakon, a kőzépiskola alsó osztályait mint a soproni
líceum magántanulója
végezte, mikor
nevelői és oktatói Haniffel Sándor. a
későbbi kiváló líceum tanár, Mód Lénárd,' később nagysimonyi
és . Kring
Miklós somogydörőcskei
lelkész voltak. Nevelőiről
öreg korában is a legnagyobb szeretettel
és kegyelettel
emlékezett meg s boldog volt, ha
őket otthonukban felkeresheHe s velük néhány órát tölthetett.
Miután.
a soproni
líceumban
az
éretteégit
letette, a budapesti
tudományegyetem jogi fakultására iratkozott be. Nagyambicióval
és szerétettel látott hozzá jogi tanulmányainak s
feltett szándéka volt, hogy élethivatását e 'téren keresse.
1886-ban a
pestvidéki törvényszékhez
joggyakornokká, majd később
törvényszéki
jegyzővé nevezik ki. Sokat dolgozott
akkor jogi szaklapokban s jogi felkészűltségével
és alapos tudásával magára vonta feljebbvalói és pályatársai
figyelmét, kik allegszebb jövőt jósolták neki.
Tervei azonban nem válhattak valóra. Atyja határozott kívánságára
át
kellett vennie atcsaládi birtok]~kezelését s ő fájó' szívvel engedelmeekedett:a szűlői parancsnak.
A családi birtok átvétele után 1896ban megnősült, feleségül vevén egy.

régi evang. tradíciókkal
áthatott' család' sarját:
felsőeőri Patthy Annát,
kiben Isten!végtelen
kegyelme a leg~
megértöbb.
[ó és rossz napokban egyaránt szerető és önfeláldozó hitvessei
ajándékozta meg, biztosítván számára
a legnagyobb kincset: a családi békét
és a boldog egyetértést. Isten kegyelme volt rajta az' is, hogy olyan fiúval
ajándékozta meg, aki a lelkét is ö,rö-·
költe.
Egyházi élet terén müködését'1888ban kezdte, mikor a Farádon tartott
egyházmegyei
kőzgyűlés
jegyzőjévé

Dr. Ajkay

Béla.

választotta.
Tizenötévi iegyzől műkő- .
dés után 1903-ban az egyházmegye
felügyelője lett s e hivatalát haláláig
viselte. Nemcsak a családjában
uralkodó évszázados tradició, hanem lelkének legmélyebb
szűkségérzete
. is
állította az egyház szolgálatába, inert
úgy volt meggyőződve,
hogy akkor
jár egy úton Jézusával, ha élete ;legszebb erőit egyházának
ajánlja fel,
ha mint "szeretett hitrokonai" vezére
élete példájával jár erői és mutat példát az: egyház iránti szeretetre, hű •.
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ségre és el nem fáradó áldozatkész- állandó
igazgatójáJ;lak a becsületes
ségre. Egész egyházi müködésére és munka és hűséges kőtelességteljesítés

a lelkűletére jellemzők azok a sza. vak, melyekkel egyházmegyei felügyelői székét elfoglalta, mikor azt
mondta:
"Szeretett
egyházunkban,
mely az egyetemes papság elve alapján áll, mindenkinek el kell foglalnia
azt a helyet, ahová őt a hívek bizalma szólítja s hogy buzgó evangélikus
embernek a feléje irányuló bizalmat
komoly ok nélkül visszautasítani nem
szabad. Ennek alapján az egyházmegye hívó szavát parancsnak tekintem, amely elől kitérnem nem lehet,
nem szabad." Valóban parancs volt
számára ez a bizalam s ezt a parancsot 46 éven át úgy teljesítette, mint
a római őrtálló katona. Nem mozdult
el őrhelyéről
szíve utolsó dobbanásáig. Elete utolsó éveiben szeretett
övéi orvosa tanácsára arra kérték,
hogy amint már minden egyéb kőzéleti
tevékenységtől
visszavonult,
mondjon le az egyházi életben viselt
tisztségeiről
is. Nem tette. Tagadó
válaszát azzal indokolta, hogy "amíg
mozdulni tudok, egyházam szelgálatával fel nem hagyok." És a halála
napján az íróasztalán egy, az egyházmegye espereséhez írt levelet találtak, melyet halála előtt néhány órával írt egyházi ügyben. Elküldeni már
nem tudta. Szavát beváltotta. Utolsó
tollvonása egyházáé volt.
I934 március 2-an váratlanul magához szólította az Úro Árván maradt
egyházmegyéje akiadott
gyászjelentésre a Cselekedetek kőnyvének eme
szavait iratta : "Atyámfiai, férfiak, én
teljes jó lelkiismerettel szolgáltam
az
Urnak mind a mai napig".
Mikoiás Kálmán,

esperes.

.. ..
Dr. Oravecz Odon. (1881-1934.)
1934. július 14-én Aszódon az esti
harangszó megszólalásakor
egy, az
alkotás vágyától még égő lélek hagyta
el mulandó porsátorát,
hogy átkőltőzzék Mindenható
Teremtőjéhez
és
számot adjon annak a talentomnak
felhasználásáról,
amelye gondterhes
földi életben s~fárkodására volt bízva:
Dr. Üravecz Odönnek, az ev, bánvakerület aszódi Petőfi-reálgimnáziuma

mezején ősszetőrt
szíve megszűnt
dobogni.
Egész életét egy feladatnak a szolgálatába állította: .élni, dolgozni, alkotni a drága magyar honért azon a
pályán, ahova Isten keze vezette, az
evangélikus középiskolában,
az ev.
egyházi intézményekben.
Ebben a
kűzdelemben ' harrivadt el földi élete,
hogy az' isteni szikrától
lobogó lelke
fényt, derüt, világosságot árasszon az
őt szerető tanítványokra,
amellette
kitartó
munkatársakra,
az. őt megbecsülő barátokra, a tehetsége elött
meghajló tisztelökre
és nagyszámú
ismerőseiré.

'

Összes életkörülményei
és egész
életefolyása elhivatottá tették őt arra,
hogy a magyar kulturának
előharcosa
legyen az evangélikus középiskolán
át a veszélyeztetett végeken.
Rozsnyón 1881. március 12-én szűletett. Már gimnáziumi tanuló korában
atyja mellett, aki a rozsnyói
evangélikus gimnáziumának volt az igazgatója, látta azt a kűzdelmes életet,
amelyet az evangélikus
iskoláknak
kellett megvivniok a maguk léteért
mind anyagi, mind szellemi téren. E
küzdelmes életnek a dicsősége vezette
őt is a tanári pályára. 1899 - -1903. a
kolozsvári egyetemen végezte kitünő
eredménnyel tanulmányait a magyarlatin szakon. Doktori értekezése Rozsnyón jelent meg 1903-ban e címmelJános vitéz. Irodalmi tanulmány Petőfi
Sándor költeményéhez. Még egy nagyobb műve jelent meg nyomtatásban
Költemények
címen 1908-ban Besztercebányán,
ahol már 1904. szept.
1-én az ev. algimnázium tanára lett.
IE költemény-kötetében emlékezik meg
I édes anyjáról, akinek képét és szavait
egész életén át gondosan megőrizte
és megtartotta.
A munka útján megszerzettbecsűlet
lett élete jelszava és é'jelszóval ő
képviselte a 'kis besztercebányai
algimnáziumban a kitartást, 'lelkesedést,
mikor ez a kis iskola a létéért küzdött
az államtól agyprifámo~atottkir;kath.
főgimnázium mellett. Aző Iáradhatatlati buzgalma 'hozta rendbe az 'intézet
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könyvtárait és szertárait, ő alapította is. 1919. jan. 27-én a cseh tanügyi
meg ebben az intézetben,
amelyben referens bezáratta a magyar ev. főa tót nyelv külön tan tárgy_ volt, a gimnáziumot, a magyar .tar.ulók vezeBél Mátyás-önképzőkört.
E céltudatos tőit a cseh katonák véresre verték,
szerveZö és fokozatos- fejlesztő munka igazgatók .és tanárok
hontalanokká
tette lehetővé a'zt,. hogy az állam is lettek. 28-án kiadtuk . mégfanulóinkhozzájárult az algimnáziumnak fi?gim- nak a félévi értesítőt évvégi .bizonyítnáziumrná való átalakításahoz.
Erde- vány hatályával j az iskola magyar
meinek elisrneréséűl
őt választották
zászlajának foszlányait magyar tanumeg 1916-ba;n ajZintézet igazgatójáv:á Ilóink egymás közt ereklyeként széta legnehezebb háborús évekre.
osztották.
,
'
Besztercebányán
tárult fel elötte a •Ezt a szörnyű megrázkódtatást
Dr.
felvidéki életnek minden titkos moz- Oravecz Odön igazgatónk nem bírta
zanata:
a kormánypárt
mindenható- soha többé kiheverni. Lelke az erölsága,
fenntartásának
eszközei,
az
ellenzék
szavaló
tehetetlensége,
a
lappangó megfizetett pánszláv izgátás.
Ö volt az, aki il Fel vidéknek ebben 'a
kulturális gócpontjában, de pártoskodó
önző, személyeskedő kisvárosiéletében
megtalálta az egyház éshaia
eszményéért élő kulturernber igazi hivatását
a magyar kultúrának
iskola, folyóiratok, egyesületek, népszerű előadások
útján való terjésztésében
és megk~d-'
veltetésében.
E cél szolgálatába írt cikkeket, tár- i
cákat, verseket, kisebb irodalmi érte'
kezések az Árvamegvei Lapokba, a ~
Sajó-vidékbe,
a Rozsnyói Hiradóba, :
Besztercebánya
és Vidékébe s ,a buda- l '
pesti
lapokba és folyóiratokba
is ji
vállalta tíz éven át a besztercebányai
'_
Figyelőnek szerkesztését,
kővetelve a i
közélet tisztaságát j tartott a kűlőnböző egyesületekben és ezek estélyein,
a-munkásgirnnázium és szabad líceum
keretében, a 16. honvédezred altiszti
Dr. Oravecz Ödön.
körében együttvéve
több mint száz
előadást. A magyar nemzeti kultura . tetett munkában keresett hosszú álszellemében irányította tíz éven át a' ,matlan éjjeleken át megnyugvást,
de
Besztercebányai Ev. Egylet működését ezt soha sem találta már meg e földi
mint titkár, e szellem képviseletében
életben, mert honvágya mindig oda
volt a besztercebányai 'ev.
egyház vonzotta
a Garamparti
szépséges
preszbitere, a Zólyom megvei csperes- magyar Besztercebányára.
ség törvényszéknek,
számvizsgáló és
Hogy felettes hatóságaink utasítását
iskolai bizottságnak
tagja, a város kikérjűk, Dr. Oravecz Odön vezetéképviselő testületének,'
amegye
tör- sével 1919 februárjában
télviz idejim
vényhatósági bizottságának tagja.
többen tanárok lejöttünk Budapestre.
A világháború
csúfos pesti befeje- Elmentünk a közoktatásügyi
minisztézése derékba
törte ezt a szervező riumba is, ahol fogadtak is bennünket,
és alkotó munkát, A Felvidék el- de csakhamar mélyen lesújtva távozveszett.
tunk: nekik fogalmuk sem volt arról,
Az új honfoglalók, 1918 decemberé- mi történik a végeken. D.' Raffay
nek végén besétáltakBesztercebányára
Sándor püspök ur a kerületéhez tarI

I
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tozó besztercebányai
fögimnázium állás nélkül maradt tanárait szelgálatra
osztotta be kerületének többi iskoláihoz
ugyanezt tette később a selmecbányai
líceum tanáraival
is. A lezárt határokon
még visszalopództunk,
hogy
elbúcsuzzunk
Besztercebányától.
·1919. márc. 15~re visszajöttünk.
Az
igazgató val jött 'négy tanár, mintegy
25 tanuló, köztük tizenegy nyolcadik
osztályos, akik Aszódon május kőzepén érettsegit is tettek. Ez volt az
egész országban az egyedüli rendes
érettségi vizsgálat a kommunista uralom idejében.
..
Dr. Oravecz Odön még arra is
gondolt, hogyabesztercebányai
gimnáziumot áttelepíti Orosházára de ez
irány ú tárgyalásai az akkori bizonytalan időben neIIÍ vezettek eredményre.
Ezzel lezárult Dr. Oravecz Odön
tanári pályájának első 15 éve. A második 15 évet Aszódon töltötte el. Az
ő hi~atása itt az volt, hogya
150
éves Petöfi-Iögimnázium
fennmaradását biztosítsa egy új iskolaépület felépíttetése
által "és ezt az iskolát a
F elvidék felé lakó evangélikusságnak
és a magyar kulturának új végvárá vá
kiépítse. Sok nehézséggel és félreértéssel kellett e célja elérésében itt
is megküzdenie j a felmerülő ellentétek érzékeny lelkét nagyon bántották j
közben betegeskedni
is kezdett. De
hite nem tántorodott
meg mert tisztán látta maga előtt az utat, amelyre
lépnie kellett.
Az aszódi ev. egyház megfogyatkozott anyagi ereje Iolytán
új iskolaépületet emeltetni nem tudott és így
az intézetet az a veszély fenyegette,
hogy' az állam megvonja tőle a nyilvánossági
jogot. Ebben a kritikus időben. 1926-ban ö lett a Petőfi reálgimnázium igazg~tója.
Dr. Oravecz Odön nagy tapasztalata, szervező ereje és egyházi körőkben való jártassága
révén az intézet
átment a bányai ev. egyházkerület
tulajdonába. Az ő soha nem nyugvó,
fáradtságot
nem ismerő alkotóereje
mozgatta meg ekkor az összes illetékes tényezőket, hogya Petőfi-gimnázium új modern épületbe jusson. Ez
meg is történt 1931. őszén. Az építési

hitelek törlesztésére
új vásártér megvételévei
[ővedelmezöbbé
tette
a
Podmaniczkyaktól
agimnáziumra
hagyományozott
aszódi vásárjogo.!:, Ö
maga végezte egy országos. gyuJtesnek a megszervezését
is halála órájáig leghüségesebb
munkatársával hitvesévei : Paulinyi Annával.
1931. okt. ll-én D. Raffay Sándor
püspök úr felavatta az új épületet az
evangéliumi 'lélekről
mondott beszédével.
Ez az evangéliumi lélek hatotta át
Dr. Oravecz Ödőn aszódi munkásságának 15 esztendejét,
amikor az éjt
is nappallá téve iskolánkért dolgozott,
amikor cikket cikk után irt összes
egyházi lapjainkba, az ifjúsági és tudományos folyóíiratainkba,
amikor mint
a Protestáns
Tanűgyi Szernle szer
kesztő bizottságának
tagja: mint a
Rozsnyói üreg Diákok Szővetségének
alelnöke, mint az Ev. Tanáregyesület
titkára, megírván annak 25 éves történetét, mint a kerületi. és az eRyetemes iskolai bizottságok
refe.rense és
jegyzője müködött. O maga IS érezte,
hogy ezt a sokoldalú munkát testi
ereje nem bírja sokáig és életének az
a vágya, hogy cikkeit, kutatásait, műveit , elméje gazdag tárházának kin.
cseit egy nagyobb műben összegyűjtse
már nem teljesedik be, Utolsó fohásza
a Jöjjetek
Énhozzám
c. ev. hetilapunkban
halála előtt pár nappal
jelent. meg:
Legyen meg a te akaratod.
Vétkeznék, ha átkoz6dnám,
Ha szítokra nyilana szám --'Sorssujtotta, hogy mért vagyok?
Sőt elesittul végül lelkem . . .
Legyen meg az akaratod,
Ugya földön, mint a mennnyben.
Az Ur keze sujt és emel,
Akkor is áld, hogyha lever;
Ha szenvedett már annyi jobb,
Mért kimélne éppen engem?
Legyen meg az akaratod,
.
U~y a földön, mint a mennyben.
Mert vigasztal az a tudat,
Mit az Irás lapja mutat :
Ide lenn az szenvedni fog,
Kit kegyébe az Ur veszen ...
Legyen meg az. akaratod,
Ugy a földön, mint amennybep

...
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Isten kiszámíthatatlan
akarata
folytán
igazgatásána'k
utolsó
tanévát
Koren
Istvánról,
Petőfinek
100' év
előtt Aszódra
jött tanáráról
való megemlékezéssel
.nyitottameg
és Bél
Mátyásra,
a nagy ev. pedagogusra,
volt besztercebányai
ígazgatóra
való
megemlékezéssel
zárta be a 18. századbelí Bél Mátyás
és. a 19. századbeli K?r.en. Istv~.n iSkolájána.k
s~á-I
zadbeli 19azgatoJa: Dr. Oravecz Odon.
Saját szavait önmagára
vonatkoztat-]
hat juk most, amikor elbúcsúzunk
tőle:
fl Benne
valóban
az evangéliuru
igaz
lelke szélalt meg. Ennek az érzelmeit
éreziék át, eszméitől míndazok időtlen
időkig, kiknek kezére
a jövendő története bizni 'fogja Petőfi iskoláját!
... "
Stribrányi Gyula

ao,

Tervszerűen,
'egymás
után valósitotta meg a' templom
kűlső-belső
renoválásának,
orgona
beszerzésének,
a düledező
lelkészlak
megépítésének,
harangole vásárlásának
a munkálatait.
Gyülekezetet
szervezett
Szatmáron,
az új lelkész beiktatásáig
vezette annak ügyeit is. Nagybánván
191~-'ben
az öreg templom
helyébe
új,nagy
t~mp.lom mege.' pítésének
a tervét valósitotta meg.
.
. .
Révész
.Iános képességeinek
megnyilatkozása
nagyon
hamar
túlnő
gyülekezete
határain.
Egyházmegye"

volt besztercebányai.
jelenleg aszódi gimn. tanár.

Révész János. (1863-1933.)
Révé&z János
édesatyja
dr. Riszdorfer
János,.
Nyíregyháza
jónevű,
keresett
ügyvédje
volt. Nyíregyháza
fellendülésének,
köz-, társadalmi
és
emberbaráti
intézményeínek
" alapjait,
sok esetben
felvirágzását
dr. Ríszdorfer János
városi
főjegyzőnek
lehet
köszönni,':aki
feleségével,
szűletett
nádosi .Tresztyánszky
Nádosy
Zsuzsannával;
nagy gondot fordított drága
kincsűk,
János gyermekük
neveltetésére.
'
A szülők lelki finomságát,
értelmi
műveltségét,
emberekkel
való bánni
tudását
fiuk mindenben
örökölte. Érthető, hogy boldog
örömmel
vették
tudomásul
vonzalmát,
majd elhatározását a lelkészi pálya iránt.
A pozsonyi
Theologia
Akadémia
elvégzése
után Hódmezövásárra
került segédlelkésznek.
22 éves korában
azonban
már
Nagybányára
küldik
helyettes
lelkésznek.
Két éven
át,
nagykorúságának'
eléréséig
ilyen címen, .de teljesen önállóan vezeti gyü'
lekezete
ügyeit. 1887-ben iktattak be
rendes lelkésznek.
Benne a nagymultú
ev. egyház
kiváló
erőt
nyert,
aki
nemcsak
a belso .hitélet
emelésére
fordított
nagy gondot,
de a külső
gyülekezeti
élet kereteinek
a kiépítése' 'érdekében
is
fáradhatatlanu!'
munkálkodott.

.Révész János.

egyházkerület,
egyházegyetem,
mintahogy
ez már nálunk'
szokásos
is,
kérnek
buzgó egyéniségéből
egy-egy
részt s rakják
vállaira
a különböző
tisztségek
nagy munkakörét.
Lelkesűltségének,
jól felkészűlt
képességeinek
kifejtésére
ezek a munkaterületek Is kevésnek
bizonyulnak.
A. társadalmi'
életet nagyszerűen
jel.:

lemző

"Ilyen az élet" 'című

könyvét

adja' ki. Megindítja
és csaknem ötven
esztendőn
át szerkeszti
és kiadja
a
hetenként
megjelenő
"Nagybánya
és
Vidéke" című folyóiratot.
Ez maga is
elég volna egy embernek;
szerkesz-
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tője mindig tudja, rnit és miért kell
megírnia, cikkei állandóan alakító
erővel hatottak városa életére.
Soltész Elemér akkori nagybányai
ref. lelkésszel, jelenlegi tábori püspökünkkel szerkeszti a protestáns lelkészek kitűnő segédkönyvét,~az "Igehirdelő" - t.
Nagyobb könyvei: "Egyház és Haza",' "Szentírási beszédek";
"Emléklapok" i "A mi osztályrészünk" i, .Hétkőznapi imádságoskönyv";
"Ui magyar Sion" ; "Jézus· hét szava Q
keresztfán" stb. mellett állandóan jelentek meg cikkei csaknem az összes
protestáns lapok an.
'.
Az egyházon kívűli dolgok is hogy
mennyire érdekelték, bizonyítja az a
tény, hogy a "Nagybánya és Vidéke"
lapjában több mint 2000 heti krónikát
írt. Révesz János ott volt nemcsak városának, megyéjének,
de hazájának
is rúinden megmozdulásánál. ürült és

sírt az események jobbra és balra
Iordulásánál
.. A híres nagybányai
festőiskola megvalósulása nagyon sok
örömöt szerzett neki. Müvészekkel,
írókkal állandó meleg baráti viszonyt
tartott fenn. A müvészek közül nem
egy későbbi nagy kiválóságnak
ő volt
az első pártfogója, lelkesítö bátorítója,
Révész János páratlanul tevékeny
életmunkáját Nagybányáról kért fényképére tömören így írták fel: ev. lelkész, a magyar párt elnöke, szerkesztő, az erdélyi magyar ev. egyházkerület számvevőszéki elnöke és
törvényszéki
bírája, volt magyarországi egyetemes jegyző stb., 1933.
dec. l8-án a magyar párt gyülésén
tragikus körülmények
között szívbénulásban varatlanul elhunyt.
Révész János lelkesítő próféta, sebetkötöző samaritanus és fáradhatatlan apostol volt. Legyen emlékezete
áldott!
Szuchovszhy
Gyula.

Tükörk~pek.
1. Zűr-zavar. A leJolyt 1934-ik esztendő
egyike volt a legviharosabb
éveknek nemcsak
az európai, de az ázsiai, amerikai politikai
életben is. Viharos. forrongó, ki nem alakult
politikai helyzet, váratlan
fordulatok,
véres
harcok Párisban, Bécsben feljogosítanak bennünket arra, hogy zűr-zavarnak mondjuk ennek
a lefolyt évnek történetét.
Balkán-paktum,
Stavisky-botrány,
-- Hitler-lengyel
paktum,
- Dollfuss harcai és meggyilkolása
magyarorosz gazdaságl
szerzödés,
- japán dumping,
- Gömbös-Mussolini-Dollfuss
találkozója,
Barthou izgatött utazgatásai
mind annak az
erőlködésnek
a nyomai, amely ki akarja emelni
Európát a chaosból,
Reméljük, hogy a mély
pontot most már csakugyan elértük; reméljük,
hogya zűrzavar lassanként
mégis meghátrál
a rend előtt, a köd a fény előtt. Magyarországnak szerencséje,
hogy Gömbös Gyula
vezérlete mellett sok politikai kísérletezéstől,
véres pártharcoktóI,
diktaturától
mind eddig
ment marast s ha kűzdve, vesződve is, de nagy
lelki erővel, elszánt nyugalommal,
s rendszerető fegyelemmel
várja sorsának
jobbra
fordulását,
, 2. A római hármas egyezség. 1934. március
16-án Rómában Gömbös. Mussolini s Dollfuss
olyan megegyezést
írtak alá, amely KözépEurópa sorsára jelentős befolyással lehet. A
nemzetközi béke és a gazdasági kibontakozás
a célja ennek az egyezménynek.
Igen jelentős
eredménye, hogy Ma~yarország búzafeleslegét
s bizonyos mértékben egyéb gazdasági terményeít is Olaszországban
s Ausztriában értékesítheti, viszon I Dlaszországtól
és Ausztriától

Magyarország
iparcikkeket
vesz át. Ez az
utóbbi évek autarchiás,
őnellátásos
gazdasági
politikájának
áttörése.
Ez az egyezség nem
robbantó
politikai célzatú: hiszen a jegyzőkönyv
csatlakozásra
hívja fel az érdekelt
középeurópai
államokat.
3. Beheriiési
politika.
Balkán-paktum.
Barth ou Romániában.
A revíziós rnozgalom
az elmúlt időszakban
is nagy lendülettel tört
előre. Bethlen István gróf és Eckhardt Tibor
külföldi előadásai, .angol és francia képviselők
budapesti
látogatásai
sok hivet szereztek a
re vizió politikájának.
Ez a siker ellenrnozgalomra indította a kisantantot. Az ellenmozgalom
két irányú : a magyar kisebbségek
példátlan
sanyargatása,
másrészt különféle szerződések,
paktumok
létrehozása
a mai állapotok megrögzítése céljából, szóval Magyarország politikai
bekerítése.
Titulescu kezdeményezésére
megkötötték
az úgynevezett
balkáni paktumot;
ezt az egyezményt Törökorsz \g, Görögország,
Jugoszlávia
és Románia írták alá Athénben
kölcsönösen
garantálva
egymásnak
balkáni
határait. A paktum annyiban nem teljes értékü,
mert Bulgária hozzájárulását
nem tudták az
érdekeltek megszerezní.
Már nagyobb
eredményt ért el a kisantant
Barthou.
francia
külügyminiszternek
szerepeltetésével.
Barthou
Nemetországot.
a kisantant
Magyarországot
akarja bekeríteni,
s Barthou szívesen nyilatkozott Magyarország ellen Benes és Títulescu
szája íze szerint csakhogy biztosítsa a kisantant
feltétlen ragaszkodását Franciaországhoz.
Barthou olyan éles, véres nyilatkozatokat
tett
Romániában,
mintha nem is a francia külügy-
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miniszter, hanem Titulescu nyilatkozott volna. kérdésekkel
szemben, mint nekik tetszett. Azt
Nyilatkozatai még Franciaországban
sem talál- gondolták továbbá,
hogy Hitler a rohamosztak osztatlan tetszésre, Magyarországban
pedig tagokkal szemben, az SA alakulatokkal
szemfelháborodással
utasította
vissza nemcsak a ben inkább a hadsereget akarja fejleszteni, a
közvélemény,
hanem a parlament is. Tudjuk, rohamosztagosokat
pedig visszaszorítani.
Ezért
hogy a revízió nem hull munka, kitartás nélkül már márciustól kezdve alattomos propagandaölünkbe, s azért az ilyen csalódások sem tud- val támadtak
Hitler rendeletei
ellen. Hitler
nak bennünket a revízióért folytatott harcban
azonban mielőtt a második forradalom kitör1.1egtántorítani I Egyébiránt Barthounak
a régi. hetett volna 1934 június 30-án hirtelen megszővetségcsoportokr
a emlékeztető
politikáját
jlllent Münchenben s itt drámai jelenetek között
Anglia ellensúlyozza.
Anglia erősen hangez- itélkezett
hűtlen alvezérei
felett. Az egész
tatta, hogy nem vesz részt olyan politikai
mozgalorn világszerte azért keltett meglepetést,
alakulatban, amelyben Németország nem vehet- mert mindenütt az a meggyőződés élt, hogy
ne részt, s hogy a politikai összefogásokat
Hitler állása rendíthetlen
s hogy mögötte az
nem külön-külön
paktumokkal,
hanem a nép- egész német nemzet áll.
szövetség keretén
belül kell létrehozni.
.Ió
6. Dal/fuss halála. Amióta a "kis kancellár"
szerencse, h~gy a heves vérű franciát akellö
igazgatta
Ausztria
ügyeit,
azóta
Ausztria
pillanatban a higgadt angol lélek ellensúlyozza.
nemzetközi vonatkozásban
határozottan
emel
S ellensúlyozza Mussolini tekintélye. Mussolini kedett. Különösen a vörös szociáldemokráciáújból és újból kijelentette:
"az az állam, amely nak a bécsi kedélyességet
meghazudtoló véres
jo gal törekszik a revízióra, Magyarország...
energiával
való elfojtása után Dollfuss tekinMeggyőződésem,
hogy a trianoni
szerződés
télye nagyot nőtt. A belpolitikában
igen nagy
revíziója nélkül a Duna medencében
lehet jelentőségű
eredménye
volt,
hogy az úgyugyan rövidebb vagy hosszabb fegyverszünet,
nevel et! "Heimwehr" vezéreivel: Starhem berg
de igazi béke nem. Franciaország
a béke- herceggel
és Fey őrnaggyal
siker ült megszerződések
védelmezőjének
tekinti
magát. egyeznie. Nem tudott azonban megegyezni a
Valójában a revízió határidejét csak kitolhatja,
nemzeti szocialistákkal
és hitleristákkal.
A
és tárgyalásokkal
nyujthatja. ••
Hitler-mozgalom
nyomán
fellángoló
német
4. Orosz-magyar
kapcsolatok.' Az orosz nemzeti'
önérzet
dolgozott
a "nácik" -ban,
szovjet diplomáciai elismerése nagyon vegyes amikor DoIlfuss kormánya
ellen való elégeérzelmeket fakasztott a magyar közönségben.
detlenségük kifejezésére ismételt bombarobbanMa~yarország
előtt már Olaszország,
Nemet- tásokkal hívták magukra a figyelmet. A nemzeti
ország, az Egyesült Allamok, Anglia, Franciaszocialistákkal
való ez az ellentét robbant ki
ország elismerték· az orosz szovjetet s vele azután egy olyan vakmerő
támadásban
a
gazdasági összeköttetésbe
léptek. Amikor a bécsi kancellária épülete ellen, amely támadás
szovjetnek úgynevezett ötéves terve bukóban
alkalmával Dollfuss kancellárt
meggyilkolták.
volt s a szovjet gazdasági helyzete a legSÚlYO-1 Europa szerte megrázta az emberek lelkét ez
sabb, akkor tárnogatták a kommunista
rend- a megdöbbentő
esemény s a politikusok az
szert a legfejlettebb tőkés gazdasági rendszerű
első percben
háború
kitörésétől
tartottak,
államok árúhitellel.
természetesen
a nyereség
olyan feszült volt a hangulat, különösen Olasza profit reményében.
Arra nem gondoltak,
ország és Németország között. Hitlernek hatáhogy majd az általuk talpraállított
orosz ipar rozott, nyugodt fellépése azonban lecsillapította
és gazdaság nemcsak az orosz területet veszi a felkavart érzelmeket.
Hitler kiemelte, hogy
el tőlük, hanem a náluk olcsóbban
termelt tiszteletben
tartja Ausztria függetlenségét,
s
cikkei vel a hazaí piacokon is versenytárs lesz. Ausztriával
való jó viszony helyreállítására
Vallási, világnézeti aggodalmaik meg úgyIátszik Papen-t
küldötte
Bécsbe követnek.
Talán
egyáltalán nem voltak. Pedig a vallás-erkölcsi
Dollfuss kancellár
halála, aki halálos ágyán
alapon álló államok részére nemcsak gazdasági is azt mondta:
"nem akarok vérontás"-t,
vonatkozású probléma az Oroszországgal való segíti Ausztriát belső rendjene c és külső helyösszeköttetés 1 Vigyáznunk kell. ha már egy- zetének megszilárdításában.
szer politikai szempontok és gazdasági szem7. Leszerelés, egyenjogusítás, béke biztosípontok miatt az összeköttetés
Oroszországgal
tékok. Mennyiszer hangzottak el már ezek a
megindult, hogya" behozatal" ne legyen olyan szavak a nemzetközi politikában s még mindig
lelki méreg, amit az export-import
táblázaton
ezek az európai béke próbakövei.
Ezekért
nem lehet feltüntetni 1
folya harc különösen a két nagy nemzet: a
5. A második némei forradalom leverése. német és a francia kőzőtt.
Franciaország
a
A világszenzácíó
erejével hatott az a híradás, nagy véráldozattal
szerzett győzelem gyümölhogy 1934 június 30-án Hitler kancellár
a, cseit, (egyébiránt
nagyon
is kétes értékü
saját alvezéreit, közöttük különösen legbensőbb
gyümölcseit),
mindenáron
biztosítani
akarja
bizalmasát Röhm-őt és a mozgékony politikus
magának. Ennek két útját látja: Franciaország
tábornokot
Schleichert
megölette, - s rajtuk óriási fegyverkezése,
a védő és támadó bekívül mé!! sokan véreztek el, -- rner.t Hitler rendezések soha nem látott és hallott tökéleellen a második forradalmat szervezték. Hitler testtése egyrészt, másrészt a nagyellenfélnek
:
a birodalmi
gyülésen július 12-ikén tartott
Németországnak
visszaszorítása,
az egyenjogunagy beszédben tárta fel az okokat, amelyek sítás, a teljes fegyverkezési egyenlőség visszamiatt annyi sok rohamosztagos
alvezéme,
utasítása vagy legalább is minél későbbi időbe
kellett meghalni. Röhm és társai úgy látták, való elhalasztása.
Franciaország
rettegé se és
hogy Hitler sokat engedett eredeti terveiböl,
Németország
sértett
önérzete
a sarkpontjai
békülékenyebb bizonyos társadalmi és politikai még mindig az európai politikának 1 Ez hallat-
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szik ld a Hitler vezetése alatt elemi erővel
felbuzgó germán szellemböl,
s ez nyilvánul
meg a Po inc ar é hagyományait folytató Barthou
paktumlázából.
Adná a jó Isten, hogy a két
_nagy nemzet szívük szerint megbékélnének,
akkor Európa békéje is szilárdabb
alapokra
helyeződnék !
8. Hindenburg halála. Amilyen megdöbbenéssel és felháborodással fogadta az egésl világ
D.ollfuss mel!l!yilkolását, éppen olyan nagy
részvéttel, megindulással fordult a neudecki
kastély felé, amikor aug. 2-án a németek legkimagaslóbb egyénisége: Hindenburg, a köztársaság elnöke 87 éves korában meghalt. A
világháború kiemelkedő nagy hadvezérei között
is az első helyet érdemli s a tannenbergi és
mazuri csatákban kivivott diadalai páratlanul
állanak a világtörténelemben.
Nem csoda," ha
a német nép
benne látta anémet
erőnek,
rendíthetetlen kitartásnak megszemélyesítöjét.
De nemcsak hadvezéri lángelméje emelte öt
még életében mithoszi alakká. A hazája iránt
érzett mélységes szeretete, erkölcsi felelősségérzése s bölcs politikai tapintata éppen olyan
ielentőségesek jellemének vonásai között, mint
hadvezéri lángelméje. Szinte megrázó erövel
ő

I hat

az a mondása, amellyel az összeomlás
után a német hadsereg visszavonulását vezette:
"Holt fáradt vagyok,
de állani fogok, amig
össze nem esem, hogy példát adjak, amig ez
az öreg test valamire jó!" S amikor anémet
nép bizalma a k öztársaság
élére állította, s
amikor a győztes hatalmak aggódva azt gondolták, hogy az
személyében :l kiméletlen
_porosz katona uralom került az állam élére,
bölcs higgadtságával bebizonyította, hogy épen
olyan [ó politikus, amilyen jó hadvezér. Amikor
látta, hogy az egész nép Hitler mellé áll, átadta neki a hatalmat isa
német nép megnyugvással látta Hindenburg hatalmas fékező
erkölcsi egyéniségét Hitler mellett.
Az
koporsójánál ellenség és jó barát egyaránt meghajtja zászlóját. Az élete egy olyan
nagy egyéniség élete volt, amilyen egy ember
élet folyamán egy népnek csak egyszer adatik i
olyan élet, amely nem ismert mást, mint hazáját
s ezért a hazáért való fáradhatlan munkát.
Halála után Hitler Adolf a kéztársasági elnöki
és kancellári hiv <italt személyében egyesítette,
amit a német nép szavazás útján 90 százalékos
szetöbbséggel
tudomásul vett.
ő

ö

ö

---------,------------------------------------------------------"Otthont a lelkiismeretnek l"
A Luther-Naptár
régebbi olvasói
talán még emlékeznek arra, hogy Istenben boldogult Hetvényi Lajos liceumi vallástanár a Luther-Naptár 1926.
évi számában cikket írt a fenti cím
alatt a soproni evangélikus
liceumi
Diákotthon akciójáról.
A tiszteletre
méltó cíkkíró,
aki az egész akció
lelke volt, ekkor hozta a Luther-Naptár olvasóinak is tudomására,
hogy
micsoda gondolattartalommal
telítette
meg ő ezt a szót: "Diákotthon".
A soproni evangélikus líceum mellé
azzal kapcsolatosan olyan nevelőintézet létesítése
lebegett szemei előtt,
amely a vidéki tanujóknak
nemcsak
szállást és ellátást biztosít, hanem a
maga szervezetével és szellemével alkalmas legyen arra, hogy az éber
evangéliorni lelkiismeretnek,
a gerinces férfiak, szilárd jellemek képzésének minden tekintetben megfelelő nevelőotthonává legyen.
Csak éppen jelezni tudom, hogy
ennek az eszmének
mily gazdag a
történeti háttere.
1894-et írtak, amikor a Diákotthon
gondolata Hetvényi lelkében megfogamzott. Akkor ugyan még egy egész
"diákfaluról" álmodott, amelynek tan-

intézetei,
külön kórháza, temploma,
gazdasági épületei vannak, de ebből
a nagy horderejü
elgondolásból
az
évtizedek csak a Diákotthont hagyták
meg.
1924-ben a soproni evangelikus liceumi diákszövetség
Hetvényi beszédének hatása alatt elhatározta, 1hogy
hozzáfog
a Diákotthon
épitéséhez.
Eleinte sem maga Hetvényi
sem a
soproni evangélikus
Líceumi Díákotthon gondolatának barátai nem gondoltak másra, mint valami kis bérházra, amely csak néhány tanulóval
kezdi meg munkáját. De később ebből akartak a nevelési feladatok és
feltételek szelgálatára
egy pedagógiai,
illetve belmisziói központot fejleszteni.
Diákok, szűlők, ismerősök és iskolabarátok versenyre keltek egymással
az adakozásban
s e nemes verseny
rövid időn belül már tekintélyes öszszeget eredményezett
a Diákotthon
céljaira.
'
A világháború
azonban nemcsak
háttérbe szorította, hanem meg is állította útjában Hetvényi és a Diákszövetség
megindított
akcióját.
A
másik szomoruság
pedig az volt, hogy
Hetvényi Lajos 1926. december 16-án
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Íás

nagy gondolatának
megvalósítása
előtt
meghalt.
A Diákotthonnak
még a leglelkesebb
és legbizakodóbb
barátai és
munkásai
is reményüket
vesztve
néz
tek a bizonytalan
jövendő elé.
De az eszme tovább élt, akárcsak
a Iár áó-sirok
titokzatos
búzaszemecskéi, Istápolói a líceumi tanári testület,
s a líceumi Diákszövetség
búzgó tagjai.
Nekik köszönhető,
hogy Hetvényi halála után a Diákotthon
ügye egyete-'
mes érdekü ügy lett és hogy a korábban oly nagy erővel és lelkesedéssel
megindított
akció nem került
le az
időszerű prograrnek
napirendjéröl.
Pe-

le;

lig
ez

et
s
1-
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r

nos-utca
nyugati
oldalán,
közel a romantikus
lőverekhez
és közel az ősi
város szivéhez. Szeptemberre
tárja ki
először kapuit az előtt az 50 diák
előtt, akik első lakóivá lettek és akiknek internátusi
élete fogja hirdetni,
hogy Isten kegyelméből
sikerült otthont
építeni
a magyar
evangélikus
jővendönek,
az éber keresztyén
lelkiismeretnek,
mert sikerült
otthont építeni a soproni
evang.
líceum
evang.
diákjainak!
Dicsőség
legyen Istennek!
Vitéz Magassy Sándor.

Ev. egyházi tiszti névlár.

A Soproni Evangélikus Líceumi Diákotthon.

t

dig ekkor már sokan
feladták
reményüket.
1927.· június
29-én azonban
döntő
fordulat
állott be a Diákotthon
ügyének kérdésében.
D. Kapj Béla püspök
a Diákszövetség
ez évi kőzgvűlésén
azzal a nem várt bejelentésseI
lepte
meg a líceumot
is és a Diákotthon
ügyének
csüggeteg
harcosait
is, hogy
a Diákotthon
céljának megvalósitására
sikerült
évi annuitásos
államsegélyt
biztosítani.
Erre a bejentésére
új erőre
kaptak az elhatározások
s ezek nyo,
t kő tk
tt
man !ett te,t r~ ?ve
ez,~ '.,
Azota mar ali IS az uj Diákotthon
két emeletes
épülete a Hunyadi
.Iá-

I

1. A.z egyetemes egyház tisztviselői.
Egyházi és iskolai felügyelő:
D. báró
Radvánszky Albert, Budapest, VIlI. üllői-út 16/a.
Egyházi elnök: D. Geduly Henrik, püspök,
N yiregy háza.
Világi főjegyző: dr. Szelényi Aladár, Budapest, IIV. Ferenc József-rakpart
3.
Telefon: 84-3-07.
Világi tb. főjegyző:. dr. Lehotzky Antal,
Monor.
Világi aljegyzők: vitéz dr. Pétery Aladár,
Budapest, IV. Eskü-tér 6. sz. Telefon:
84-0-81. és dr. báró Radvánszky
Antal, Budapest, Trefort-u. 2.
Egyházi főjegyző
Zongor
Béla, Körmend.
Egyházi aljegyzők: Tóth József, Fancsal,
Kardos Gyula, Balássagyarmat
és Kuthy
Dezső, Budapest, VIlI. Üllői-út 24. 1.
Tanugyi biz. elnöke: dr. Mágócsy-Dietz
Sándor, ,Budapest,
1. Attila-ú. 195/99.
Telefon: 57-3-21.
Tanúgyi biz. alelnöke: dr. Melich János,
Budapest, VIlI. Baross-u, 77.
Gyámint. világi elnöke: báró Feilitzsch
Berthold, . Budapest,
1. Csaba-ú. 7/c.
Telefon: 56-4-12.
Gyámint.egyh.
elnöke: Ziermann Lajos
Sopron.
Számvev. vil, elnöke: üresédésben:
Számvev. egyh. elnöke: dr. Dómján Elek,
. Sátoraljaujhely.
Ügyész: dr. Rásó Lajos, Budapest, IV. Veress Pálné-u. 7. Telefon: 88-1-00.
Főtitkár:
Kuthy Dezső, Budapest, VIlI.
üllői-út 24. 1. Telefon: 101-3-07.
Pénztáros: Szelényi Gyula, Budapest, IV.
Deák-tér 4. Telefon: 80-0-60.
Levéltáros: dr. Scholtz Oszkár, Budapest,
VIlI. Szentkírályi-utca
51. II.
Nyugdijint. id. ügyvivő: dr. Scholtz Oszkár, Budapest, VIlI. Szentkírályí-utca
51. II,
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II.. Bányai egyházkerület.
Püspök : dr. Raffay Sándor Budapest, lY.
Deák-tér 4.
Felügyelő: dr; Pesthy Pál Budapest, II.
Ermelléki-út 11.
Ügyész: dr. Mészáros Gyula Budapest,
IV. Király Pál-uo 9.
Püspöki
irodavezető:
Bezegh
Sámuel
Budapest, IV. Deák-tér 4.
Ker. központi lelkész: Magócs Károly.
Ker. misszió lelkész: Virág Jenő, Budapest, IV. Deáktér 4.
Pénztáros:
Szelényi Gyula Budapest, lY.
Deák-tér 4.
Ellenőr: Kesztler László Budapest,
IV.
Deák-tér 4.
Számvevő:
Sándy Gyula Budapest,
II.
Toldy-utca 20.
Levéltáros: dr. Scholtz Oszkár Budapest,
VIlI. Szentkirályi-utca
51.
Egyházi főjegyző:
Sárkány Béla, Kecskemét.
Világi főjegyző: dr. Scholtz Oszkár Buda- pest, VIlI. Szentkirályi-utca
51.
Egyházi jegyző: Magócs Károly, Budapest
Világi jegyző: dr. Lányi Márton Budapest, 1. R~th q,yörgy-utca 18..
Ker. tanfelügyelők:
~artos ..Pa~,.. lelkészl
Szarvas és d.r. Hllt~lsh O~?n töígazgató
Budaí!est, V~lma királyné ut 5~. .
1. . Aradl:békésl es~.: dr. S~eber~nYl La·
J.os Z~~gmond, bekéscsa~al,lelkész,
felug.yel,o: dr •. KrayzeIl MtIdos Budap,~st:
2. Bekes~ esp.:. K~)"~7ác~
And?~, or~sha.~~~
lel~{~s;, !,elu~ye.lő. dr. Haviár G) ula kii
kozJe",yzo,. Szal vas.
,.
3. Buda?estI. esp ';. K~men:y. ~aJo~, .Bu'l
dapest, felugyelo . dr. Miklei Károly,
Budap,es.t, Rudo!f-:akpa~t <5
4. Csan~di-csongradl .~sp.... E~y0. :Ala~~r
szegedi lelkész;. felugyelo jószási vlt~z
dr. Purgly Emil Tompapuszla
Csanad
vm. ..
.
.,
5. r:elsop~slmegY:l. ~sp~: BI,~.tl11t~kl P.~l,
CZll1kOt~1lelkész, felugyelo . baro PIOnay .. György, Bud!lpest. .
. .
'
6. ~{.ozéppe~tme~lel esp.. Honeczy Pal,
Pilis ; felugyelo : dr. Lehotzky
Antal,
7 M1fO{ t eg e' esp.: Bakay
Péter,
.
s p~s m ,y 1
apostagi lelkesz , felügyelő: báró Kaas
Albert, Budapest.
lll. Dunáninneni egyházkerület.
Püspök: D. Kiss István. Sámsonháza (Nógrád vm.)
Felügyelő: dr. Sztranyavszky Sándor, nyug.
belügyi államtitkár
Budapest, Aldás u.
11. és Nógrádmarcal.
Világi főjegyző: dr. Zelenka Frigyes Bu·
dapest, I. Eszéki-út 13-15.
Egyházi főjegyző: D. Kovács Sándor egyel.
tanár Budapest, V. Hold u. 29, sz. és
Sopron.
Világi jegyzők: lándori dr. Kéler Bertalan Budapest, IV. Veress Pálné-u. 15.,
dr. Farkas Béla Budapest, IX. Ráday-u.
5. sz.
'
Egyházi jegyzők: dr. Csengődy Lajos,
T

"

Salgőtarján,
Kírchner Rezső, Sámsonháza (Nógrád vm.)
Pénztáros: Szelényi Gyula Budapest, lY.
Deák Ferenc-tér 4.
Számvevő:
Podhradszky
János, Tordas
(Fejér vm.)
Ügyész: dr. Handel Béla ügyvéd, Budapes l, IX. Ráday-u. 15. és dr. Petrovics
Rudolf ügyvéd, Balassagyarmat.
Levéltáros:
Kardos Gyula, Balassagyarmat.
Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső, Sámsonháza (Nógrád vm.)
1. Fejérkomárorni esp.: Podradszky János
tordai lelkész, felügyelő: dr. Handel Béla ügyvéd.
2. Mosoni esp.: Wenk Károly, hegyeshalmi lelkész; felügyelő: Csatáry Elek
nyug. alispán Magyarovár.
3. Nógrádi esp.: Mihalovics Samu, bél']
lelkész; alesperes:
Kardos Gyula, balassagyarmati
lelkész; felügyelő: Lasz
káry Gyula földbirtokos Romhány ; másodfelügyelő:
Horváth Sándor polgár.
mester Balassagyarmat.
IV. Dunántúli egyházkerület.
Püspök: D. Kapi Béla, Győr.
Felügyelő:
dr. Mesterházy Ernő, Nagy.
geresd (Sopron megye).
Egyh. főjegyző: Németh Károly, Léhény
(Moson megye).
Y.ilági főjegyző: Üresedésben.
Egyházi aljegyző: Gyalog István, Kéty.
Világi aljegyző: dr. Berzsenyi Adám, Ke.
menessömjén (Vas megye).
Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.
Ugyész : Berecz Abel, Sopron.
Másod.
ügyész: dr. Zergényi Pál, Sopron.
Pénztáros: Mühl Nándor, Sopron.
Ellenőr: Wojtech Vilmos,' Sopron.
Levéltáros: Németh Sámuel, Sopron.
Püspöki titkár: László Miklós, Győr.
1. Alsósoproni esp.: Mikolás Kálmán, Szi!sárkány;
felügyelő:
Virtsológi Rupprecht Antal, f'öldbirtokos,
Sajtoskál,
(Sopron m.).
2. Felsősoproni
esp.: Scholtz Odön, Ag.
falva; felügyelő: dr. Schindíer András,
Sopron.
3. Györi esp.: Németh Károly, Lébény ;
felügyelő: Szalay István, földbirtokos,
Gyömöre (Győr m.).
4. Kemenesaljai esp.: Molitorisz János,
Ostffyasszonyfa;
felügyelő:
Koltai Vidos Dániel földbirtokos,
Mersevat, Vas
megye.
5. Középvasi esp.: Zongor Béla, Körmend ;
felü~yelő:
szentmártoni
Radó Lajos,
felsóházi lag, Szombathely és Répcelak;
másodfelügyelő : dr. Schneller
Aurél,
Kőszeg.
6. Somogyi esp.: Horváth 'Lajos, Gyékényes;
felügyelő:
dr.
Ittzés
Zsigmond, Kaposvár.
7. Tolna-baranya-somogyi
főesp.: Müller
Róbert, Felsőnána ; alesperes:
Gyalog
István, Kéty (Tolna m.); felügyelő: dr.

')
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mson,

Pesthy Pál nyug. igazságügyminiszter
Budapest és Uzd (Tolna megye); másodfelügyelő:
Koritsanszky
Ott6, Budapest.
8. Veszprémi esp.: Takács Elek, Homokbödöge; felügyelő: Mihály Sándor, gazdasági felügyelő, Pápa,
9. Zalai esp.: Nagy Lajos, Szentantalfa ;
felügyelő:
dr. Berzsenyi Jenő, nyug.
járásbiró,
Zsédeny (Vas megye).

I, IV.

)rdas
:udaivícs
yar-

r

rch.

•

V. Tiszai egyházkerület.
Püspök: D. Geduly Henrik, Nyiregyháza.
Felügyelő: dr. Zelenka Lajos, kir, kúriai
bir6, ldr. táblai tanácselnök.
főrendiházi tag, Budapest.
Püspöki titkár és ker. levéltáros:
Hronyecz József, Nyiregyháza.
)
Egyházi főjegyző: Duszik Lajos, mískolcí
lelkész.
Világi főjegyző: dr. Zsedényi Béla, jog-

1.)

nos
Bé'es-

[ek
érj

ia-

akad. tanár, Miskolc.
'Egyházi jegyző: Marcsek János, Ozd és
Belák Sándor, Tokaj.
Világi jegyzők:
Szohor
Pál,
Nyíregyháza és dr. Aradványi' Endre Nyiregyháza.
Ker. pénztáros: Schulz György, Budapest.
Számvevő: Varga Lászl6 abaujszánt6i lelkész.
Egyházker.
ügyészek:
dr. Viet6risz István, dr. Salzmann Ottó, kir, ügyész,
Nyiregyháza, dr. Bartus Dezső, Miskolc,
dr. Rőck Aladár, .Miskolc.
1. Hegyaljai esp.: Duszík Lajos, miskolcí
lelkész; felügyelő: Lichtenstein
Lászl6,
Miskolc ; számvevőszéki
elnök és tanügyi esperes: Tóth József, fancsali lelkész.
2. Tiszavidéld
egyházme~yei
esp. : Dr.
Domján Elek, sátoraljaújhelyi
lelkész;
felügyelői állás üresedésbéri.

Sz

,

ár-

Eg és föld elmulnak ...
-

,

,.'

Irta: Hamvas

Az idők változnak
és mí együtt
változunk
az időkkel, mondja a latin
közmondás.
Régi képeken
más ruhák,
más szokások
láthatók.
Meggyőződések változnak.
Még az igazságok
is,
"amik az egyik kernak
a vezérei voltak, megöregesznek.
elgyengülnek
és
lomtárba
kerülnek.
Az élet egész berendezése
állandóan
ki van téve a
változásnak.
Mennyit változott
az állam rendje az utóbbi
ezer év alatt!
Az ég is megváltozik.
Csillagok keletkeznek,
csillagok
elmúlnak.
Az
egyikben
csak most születik
az élet,
a másikban
már kihalt
minden.
A
napsugár,
me ly a földön melegít, világít, életet
nevel,
egyszer
majd el.homályosodik,
a nap kihűl és nem ád
többé
meleget
a körülötte
keringő
csillagoknak.
Ég és föld elmulnak.
Ebben a világban az ember
sorsa
csak
az elmulás?
Ha változik
az ember
körül
az élet, belenyugodjék
ebbe a változásba?
Alkalmazkodjék
ahhoz,
ha
új jön a régi helyébe?
Hódoljon
az
ember a gondolatok
változó
divatjának ? Belenyugodjék
abba,
hogy a
lelkek virágzó tavaszára
is eljön mindig ez őszi hervadás?
Az evangéliomi
ember nem az élet
felszínéröl
szívja életerejét,
Gyökerei
mélyebbre
hatolnak.
Olyan
mélrye,

József.

-

ahová a változó időjárás
következtében sem ér le a fagy és ahonnan nem
szivhatja
ki az üdeséget
a szárazság.
Az evangéliorni
ember
lelkének
tartalma nincs alávetve
az idők változásának.
Ég és föld elmulnak,
de az
evangéliom
sugalma el nem mulik soha.
Mit mond ez az örökkévaló
beszéd?
Az ember ne adja oda magát míndenestül
a változó pillanatoknak.
Se
az elmuló örömnek,
se az elmuló'bánatnak.
Se a test, se a lelkek divat-iának. Vigyázzon,
hogya
lelke ne:ott
legyen, ami elmulik. Azt keresse,
ami
sohase
mulik el.
Soha el nem mulik a lélek nemes
tartalma.
Az, ami Istennel
köt össze
bennünket.
A hit, mely] fölemel hozzá
és a földi élet szenvedései,
igazságtalanságai,
tévedései,
mulandőságai
fölött a benne valólboldogságot,
igazságot, egyenes
utat,
örökkévalóságot
látja.
A szeretet,
mely
arra:i;tanít,
hogya
Gondviselő
minden alkotását
megbecsüljük.
ápoljuk, segítsük,
védjük.
Ég és föld elmulnak,
de az evangéliomi embert
az örökkévalóság
felé
viszi Jézus beszéde.
.
Igy látja meg az ember/ hogy' rninden érette adatott és fölötte áll minden
mulandóságnak,
mert az örökkévalóság ihletését
hordja magában.

86

Országos vásárok Magyarország mai területén.
Használt rövidítések:
áv.= állatvásár,
kv.= kirakóvásár, e.= előtt,'. u.= után, mege.= megelőző, köv.=követő,
közv.=közvetien,
közn.s=köznapon,
mfogI.=magában foglaló, v.=vagy,
vm.= vármegye, ő-n. sz.s= ő-riaptár szerint, legköz .•- legközelebb.

J.-N.-K.-Szolnok m. febr. 16, Badacsonytomaj
Zalam. márc. 12, szept.
máj. 18,aug. 10 és nov. 11-ét mfogl.
1, ha ünn., köv. közn,
vas. és hétf.
Baja febr. 14-ét megel. vas., ápr. 24, júl.
Abaujszánt6
Abauj-Torna m. Nagycsü22, szept. 21, dec. 6. Ha hét közepe,
törtök e. szerdán, júl. 13, okt. 5, dec.
megel. vas. és hétf.
7, ha a három utóbbi nem szerdára Bajna Esztergomm. febr. 16, május 16,
esik, a köv. legk. szerd., ha a határn.
aug. 16, nov. 16. mfogl. hetek szerdáünnepre esnek, a kőzv, köv. közn.
ján és csütörtökön.
Abony Pestm. márc. 19, aug. 20 és nov. Bakonya Baranyam. jún. 21, ha vas. v.
30, vas. v. ünn. esetén a köv .. kőzn,
ünnep, köv. közn., szept. 29.
Á.cs Komáromm. husvétot köv, hétf., okt. Balassagyarmat
Nógrádm. Orsz.. áv. és
utolsó hétfőjén.
kv. mínden hó első hétfőfén (áv.) és
Acsa Pestm. ápr. és okt. hónapok utolsó
keddjén (kv.) tartja. Ha ezek a, napok
hétf., ha ünnep, úgy a köv. legköz. közn.
ünnepnapra esnek, úgy a rákövetkező
Adánd
Somogym. «Laetáre»
vas., Nep.
legköz. két hétköznapon.
Ján., Urszine változása és Mindszent na- Balatonendréd
Somogym. márc. 15, júl.
pokat mfogl. hetekben hétf.
15, szept. 15. mfogl. csüt., ha ünnep,
Adony Fejérm. ápr. 2, jún. 16, szept. 15,
köv. közn.
,
nov. 24,
Balatonjűred Zalam. jan. 14, ápr. 15, júl.
Ajka Veszprémm. márc. első hetében szer11, szept. 11. mfogl. szerdán kv. és áv.
dán, Péter-Pál nap., Szt. Istv. nap., Szt. Balatonielle Somogym. Husvét u. kedden,
Márton napot mfogl. hét szerdáján.
máj. 9, ha vas., legk. hétközn.,
KísaszAkaszt6 Pestm. márc. 11-ét, szept. 9-ét
szonyn. el. hétf., Farkas n. kv. és áv.
megél. hétf. á. v. és kedden kv.
Balatonfőkajár
Veszprémm ápr. utolsó,
Alap yejérm: júl. _25, okt. l.mfogI. hétf., I aug. és nov. első csüt., ha ünn., köv.
ha unn., kov. kozn.
.,
köznapon.
Alaltyán. J.-N.-K.-Sroln?km. _jun, 9, nov. Balatonszabadt
Veszprémm. márc. 1, okt.
4, h~ unn. v. va~., kov. kozn.
1. mfogI. hétf.
Albertz Pestm. máj. 16, ,Júl· 13, I?-0v.5~ét Balkány Szabolcsm. ápr. 1, nov. 1 és dec.
megeI. vas. és hétf. Elozo nap av., mas25. n. megeI. és aug. 20-át mfogI. kedd.
nap kv..
kv. és áv.
Alcsni FeJé!m. JÓz.sef naI!0t, E!zs. napot Balmazuioáros Hajdum. febr. 2, máj. 25,
mfogI. csut., ~a, unn., kov. csut.
aucto 14 nov. 19. n. mfogl. szerdán áv.
Alpár Pestl1!' viragvas. és okt. .10-ét megés "'kv. '
e16őzéő
vda~arpnaPton.
á
2 "1 4
t Bánokszentgyörgy
Zalam. ápr.· 24, jún.
AZ ~ n me z
es m. p~. ,Ju.
,8,zep.
24, aug. 3, nov. 29.
-, dec.. 3, mfogl. vasarn ap ~s hétfőn.
Bánréoe Gömör K.-Hontm. márc. 18, és
Alsópatyl
Vasm. febr. 3, máj. 4, szept.
szept. 6.
4, nov. 4.
B
. lj B
.,
2
kt 21
Als6ság Vasm. ápr. 4, máj. 25, szept. 21,
aranya/en
• aranya~. jun, _' o.'
,
nov. 5, ha ünn., köv. napon kv. és áv.
ha vas. v. unn., ,a köv, l.e,gkoz. közn.
Apátjalua
Csanádm. ápr. 24, júl. 26, Barcs Somogym: apr. 1, J~n. 2.4, szept.
szept. 8 és nov. 25. U. szomb., ha ünn.,
2, dec. 9, ha u~nep~ legkoz. kozn.
köv. közn.
Báia Tolnam. máj, 4-et és okt. 15-ét maApc Hevesm. jan. 15, márc. 19. megél.
gábafogI. hétf. kv. és áv.. ,
hétf., aug. l-én, ha ez szomb. V. vas., Bátaszék Tolnarp: márc. 19, jun. ~6, szept.
a köv. hétf.; okt. 15. megeI. hétf.
24 és okt. 28-at ~egel. hétf. n; av. és kv.
Apostag Pestm. jún. 24-ét és okt. 12-ét Báté Somogym. marc. 10, J:?áJ. 25, •aug.
hét keddjén.
29 ~s ~kt. 9, ha vas., v. unnep, kovetArl6 Borsódm. ápr. 20, szept 20, ha hétf.
kező koznapon.
.
esnek, ellenk. esetb. a megeI. hétf.
flatt?n,!Ja . ~sanádm. J~dlca v. !ekete,:as;
Á.rpás Sopronm. jún. 6, szept. l1.elottl,
.lun. 29. utáni, nov. 5-lke elötti
Aszód Pestm. márc. 19, áld. csüt., Szent
'PéntekI napokat megel. szomb. napon
Istv. és Szt. Márton n. U. péntek.
av., vasárnap kv. .
Altala Somogym. márc. 16, nov. 5, ha Becsehely Zalam. márc. 19, máj. 11, szepűnn., köv. közn.
tember 11 és okt. 13.
.
Babácsa Somogym. márc. 19, SzentháBékés Békésm.
márc. 24, i,ún.. 20, szept.
romság vas. u. hétf., aug. 24, nov. 30.
29, ha nem vas. esnek, míndiga megeI.
Bácsalmás Bácsm. febr. 9, máj. 1, szept.
vas. Ezt megel. 2 napon áv., nov. 25-ét
14 és nov. 22, ha vas. esnek, a köv.
megel. pént. és szomb., ha szomb. esik,
hétf., ha más napra, az ezt megeI. hétf.
ezen a napon kv. az el.· levő pént. áv.

Abádszal6k
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Békésm. febr. hó utolsó, jún.
3., okt. 4., dec. 1. hétf. (marhavásár),
keddjén (lóvásár), szerdáján kv. lukszuslóvásár ápr. 24.
Bélapátjaloa
Borsodm. márc. 19, máj. 29,
aug. 14, nov. 30.
Berencs
Szabolcsm. lásd Rétközberencs.
Beretfy6ujfalu
Biharm. ápr. 24, aug. 15,
okt. 9. napját megeI. hét és febr. havának első csűtőrtökén.
Berkesd
Baranyarn. márc. 2, jún. 30, ha
vasárnap, a köv. közn,
Berzence
Somogym. fekete vas. u. hétfő,
jun. 13, aug. 10, dec. 19, ha vas. v. 'ünnep, a köv. hétközn, kv. és áv.
Bicske
Fejérm. jan. 25-ét, máj. 3-át, Jakab napot (júl.), Máté ev. napot (szept.)
mfogI. keddjén (áv.) és szerdáján (kv.).
Bibarkeresztes
Biharm. máj. 29-ét, szept.
12-ét mfogI. hét szerdai napján.
Biharnagybajom
Biharm. márc. 4, június
4, szeptember 27.
Bogdása Baranyam. márc, 18, aug. 14, ha
vasárnap v. ünnep, a köv. legk. hétk,
Bodajk Fejérm. újév U., jún. 29 u. szent
Mihály n. u. hétf. napokon kv. és áv.
egy napon.
Bodrogkeresztur
Zemplénm. febr. 24-ét,
aug. 24-ét és nov. 24-ét mfogI. hét csütörtök és pünkösd utáni csütörtök.
Bodvaszilas
Abauj- T.-m. márc. Hl, jún.
24, nov. 25 csütörtökön,' ha e napok
nem csütörtökre esnek, amegel. csűt.;
karácsony első napja el, csütörtök.
Boruihád Tolnam. márc. 6, máj. 1, júl. 10
és szept. 4-et mfogl. hét és dec. 8-át
megeI. hétf. áv. és kedden kv.
Bő Sopronm. febr. 6, máj. 9, aug. 10,
okt. 4.
Böhönye
Sornozvm. márc.
19, Urnapot
kőv. napon, júl. 20, aug. 21.
Rudapest
márc. más. vas. (Józsefn. vás.),
máj. utolsó vas. (Medárdnapi
vás.),
aug. harm. vas., nov. első vas. (Lipótnapi vás.).
A kirakó vásárok a fenti
határn. kezdődnek, két héten át, a második hét szombatjáig tartanak. A marha- és lóvásárok
a vásári időtartam
második vas. és hétf. tartatnak. A kirakó vásárok első napját megeI. szerdai naptól a köv. második keddi napjáig bőrirha vásáro A kőv. egész tartama alatt borvásár. Lóvásárok : ápr.
24-ét mfogl. hét vas. el. vas. hétf. és
kedden, okt. első vas. hétfőjén és keddjén. Lukszuslóvásár
márc. 21, 22; 23.
Bűdszentmiháln
Szabolcs- és Ungm. jan.
25-ét, júl. 24-ét, okt. 18-át mfogl. hétfőjén, ápr. 23-át mfogl. keddjén.
Bűk Sopronm. márc. és szept. első szerdáján, ha ünn., köv. közn,
R.ükkösd
Baranvam, márc. 25 Szentháromság U. hétf., okt. 4, nov. 11. Ha e
napok vas. v. űnn, esnek, a köv. közn.
Rüssü Somogym. febr. 16, ápr. 28, jún. 8,
aug. 21. Ha ünnep, a köv. napon ..
r:sászár Komáromm. Vince napot és Teréz
napot mfogl. csüt., ha ünn., a köv. közn,
Békéscsaba

Fejérm. fek. vas. U. hétf., Lőrinc és
Miklós nap u. hétf.
Cegléd Pes tm. jan. 15, ápr. 16, júl. 22,
nov. 1. napját me&eI. vas. és hétf.
Celldömölk
Vasm. bőjt első hétfőjén, máj
16, szept. 1, okt. 24, ha vas. V. ünn.,
a köv. közn.
Cibakháza
Pestm. márc. 31, máj. 30, szept.
15, nov. 18, ha vas. esnek, az el. levő
szombaton.
Csabrendek
Zalam. pünk. elötti csüt., Lőrinc el. csüt., hushagyókedd utáni csüt.
Csákány
Somogym. aug. 15 bucsuvásár,
Csák vár Fehérm. oc. vas. u., ro gate vas.
köv. hétf. és kedden, Anna napot és
Miklós napot mfogI. hét hétf. és keddjén, 1 nap áv., 2 nap kv.
Csanádpalola
Csanádm. jan. 31-ét, jún.
t l-ét, aug. 31-ét, okt. 23-át megelőző
szombaton.
Csapod Sopronm. febr. 10, máj. 22, aug.
17, nov. 23. mfogI. szerdán, ha ünnepnap, a köv. hétköznapon.
Csenger
Szalmárm. A decemb. kivételével minden h6 3-ik pént. napj., ha ünn.,
akkor előző pént., kar. el. pénteken.
Csépa J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 12, júl. 12,
szept. 5, dec. 18. Ha hétközn.
esik,
akkor megelőző vasárnap.
Csepreg
Sopronm. hamvazósz. U. csüt.
nagycüt.,
áldozócsüt., U. pént., júl. 29,
szept. 29, karácsony elötti szerda. Ha
a júl. és szept. vásár vas. v. ünnepre
esik, a köv. közn,
'
Csesztreg
Zalam. jan. 19, márc. 19, máj.
16, aug. 25 és okt. 31.
Csipkerek
Vasm. febr. 10 és szept. 17.
Csetétuj Veszprémm. ápr. első hétf., okt.
15, ha ünn., a köv. közn.
Csetutrád Csongrádm. márc. 1, máj. 1,
aug. 25 és dec. 10-ét megeI. vas. kv.,
megeI. nap áv. Ha vas. esnek, a vásár
e nap tartatik.
Csorna
Sopronm. jan. 6, Gergely nap,
Fülöp Jakab nap, sz. Iván, sz. Mihály
és sz. Márton napján. Ha ünn. Y. vas.,
továbbá péntek, szombatra v. zsídóünnepre esnek, az utánuk köv, hétfőn.
Csögle Veszprémm. márc. 12, jún. 23,
okt. 9. mfog!. hetek hétfői napján.
Csököly
Somogym. jan. 25, nagycsüt.,
aug. 28, nov. 25.
Csurgó Somogym. husv, U., pünk. U. kedden, szept. 1, nov. 20. Ha ez a nap
vas. v. ünn., a köv. közn.
Darátuj
Somogym. márc. 9, aug. 18, nov.
5. Ha ünn. esék, úgy a .köv. hétközn.
Debrecen
a remete Antal, sz. György,
Nagyboldogasszony és Dénes napokr61
elnevezett vásárok 9 napon át tartatnak, a vásár az ünnepeket megeI. héten hétf. kezdődik. Nyersterrnényekre
s iparcikkekre nézve az egész 9 nap
alatt; első héten csüt. és pént. juhv.,
szomb. és vas. sertésv., vas. és hétf.
lóv., a második hétnek hétf. és kedd
napj. pedig marhav. A hortobágyi pusztán jún. 20-át mfogI. hét csűt. áv.
Cece
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Veszprémm.
husvét hetében csüt.,
András napot megel. csűt.
Decs Tolnam. ápr. 15-ét és szept. I-ét
mfogl. hét hétf., ha ünn., a köv. közn.
Demecser Szabolcs- és Ungm. ápr. 24-ét,
szept. 29-ét mfogl. kedden, ha ünnep,
'a köv. közn.
I
Derecske Biharm. jan. 15, ápr. 24, aug.
15 és okt. 15-ét megel. n. el. pént.
Dévaványa
J.-N.-K.-Szolnokm.
jan: 17,
ápr. 15, júl. 5, okt. 12. megel. hétf. és
kedden; első nap áv., másn. kírakóv.
Devecser Veszprémm. jan. 25, máj. 1, aug.
6 és nov. 1. napját előző hétfői és
keddi napokon.
Diósjenő Nógrád- és Hontm. kv. és áv.:
Szt. György nap és András nap hetében hétfőn; kv.: Pál napot, Kisasszony
napot mfogl. hét hétfőjén.
Diásuisztá
Baranyam.
febr. 10, ápr. 1,
júl. 13, szept. 10, okt. 26, ha vas. v.
ünn., a köv. közn.
Dombovár
Tolnam. márc. 28-át köv. és
szept. 28rát megel. szerdán, ha ünn., a
kőv. hétkőzn.;
Vízkereszt, Szentgyörgy,
Szentpéter napját s nov. 30-át megel.
szerdán, ha ez ünn., a köv. hétközn,
Dombrád
SzaboIcsm. jan. 15, április 28,
júl. 8 és okt. 8-át mfogl. hét hétf.
Döbrököz
Tolnam. virágvas. elötti, István király utáni hétf.
Dömsöd Pestm. márc. 7, jún. 22, aug. 10.
áv. és nyersterrnényv.,
a kőv. n. kv.
Drávafok
Somogym. febr. 15, május 20,
szept. 15, ha vas. v. ünn., a köv. közn.
Dunaföldvár
Tolnam. márc. 25-ét mfogl.
hétf. és kedden, pünkösdöt mfogl. kedden és szerdán, aug. 20-át, nov. l-ét
mfogl. hétf. és kedden, első nap áv.,
második kv. Ha a határn. hétf. vagy
keddre esnek, azon a héten kedden és
szerdán, ill. szerdán és csüt.
Dunapataj
Pestm. febr. 19, ápr. 14, jún.
29, okt. 4 és dec. 13-át megél. hétf. és
kedd; ha ker. űnn., a kőv. közn.
Dunapenfele
Fejérrn. sz. György napot,
sz. Háromságvas., Kisasszonynapot
magábafogl. hétf. és az első adventi vas.
u. köv. hétf.
Dunaszekcső Baranyam. márc. 12, Szentháromság u. hétf., szept. 1, nov. 5. Ha
ünnep v. vasárn., a kőv, hétf.
Dunavecse Pestm. febr. második, május
első, júl. utolsó, szept. utolsó hétf. (áv.)
és keddjén (kv.). Ha ünn., a köv. közn,
Edelény Borsod-Gőmőr-Kishontm.
január
15-ét, ápr, 15-ét, júl. 15-ét, okt. 15-ét
megeI. csüt., ha ker. v. zsidó ünn., a
megelőző kedden.
Eger Hevesm. Vízker. u. hétf., Pongrác n.
hetében hétf., Sarlósboldogassz.
u. hétf.,
szept. 28 és 29 marhav. 29 és 30 kv.
Eqeráq Baranyam.
ápr. 5, jún. 15, okt.
11, ha vas. v. ünn., a köv. legköz. közn.
Egervár Vasm. márc. 19, nov. 25.
Egyed Sopronm. márc. 1, okt. 29, ünn. és
vasárn. esetén a kőv. közn.
Endrőd Békésrn. máj. 18, aug. 22, nov.
23, ha ezek a napok szomb. esnek, elDég

lenkező esetben amegel.
szomb.
Ha
ker. ünn., a legköz. közn.
Enying Veszprémm. sexagesimavas.
utáni
köznapon,
Kisasszony hetében hétfőn,
dec. Aprósz. het. az első kőzn,
Ercsi Fejérm. Leó napot és szept. Mihály
napot mfogl. hétf. állat-, kedden kv,
Érd Fejérm. máj. első hétf. és keddjén,
aug. 10-ét mfogl. hét hétfőjén.
Erdőcsokonya
Somogym. febr. 25, husvét
ll. csűt.,
jún. 27, szept. 21 kv. és áv.
Ha vas. v. ünn., a köv. közn.
Erdőbénye
Zemplénm. jan. 28, ápr. 24,
okt. 28. Ha ünn., a megeI. hétf. kv.
Erdőfelek
Hevesm. ápr. 1-2, okt. 15-16.
Érsekvadkert
Nógrád- és Hontm. január
l-ét köv. vas., ápr. 23-át, jul, 22-ét
szept. 24-ét megel. vas.
Esztergom
Esztergomm.
Gergely, Orbán,
Lőrinc, Simon-Juda u. kőv. hétf., kedd
és szerda áv. és kv.
Eutek Fejérni. máj. 8, szept. 8. hetében
'csüt., ha ünnep, a köv. közn.
Fndd Tolnam. márc. 12, okt. 15. megel.
hétf. és júl. 25. első v. ezt köv. hétf.
Fegyvernek
puszta J.-N.-K.-Szolnokmegye
márc. 1, jún. 1, szept. 14, nov. 20. hetéb.
vas. és hétf.; első n. áv., másn. kv.
Fe!sődabas Pestm. febr. 18-át, aug. 3-át,
nov. l-ét megeI. vas., máj. első vas.
FeTsőireg
Tolnam.
Balázs nap, Szent
György, Kisasszony és Katalin napokat
mfogl. hétfőn és kedden.
Fclsőrönök
Vasm. búcsú köv, Imre napját (nov. 5.) köv. vasárnap.
Felsősegesd Somogym. márc. 30; júl 2.
u. hétf., szept. 8. megeI. hétf., nov. 25 kv.
Fertőrákos
Sopronm. szent Györgyelőtti
és szent Mihálv utáni csütörtök.
Ferfőszentmiklós
Sopronm. bőjt harmadik hétf., pünkösd utáni kedden, Máté
nap és Miklós nap .utáni hétfőn.
Földeák Csanádm. Mátyás napot, Cantate
és úrangyal napokat és Boldogasszony
fogantatása ünnepét megel, pént. áv., a
ráköv. szombaton pedig kv.
FTilöpszállás
Pestm, ápr. 8-9-t,
június
17-18-t,
szept. 5-6-t,
és dec. 6-7-t
megeI. V1.S. áv., hétf. kv,
Fűzesabonq
Hevesm. márc. 12, június 12,
szept. 12, dec. 12. megeI. vas. áv., hétfőn kirakóvásár.
Fűsesquarmai Békésrn. márc. 29-30, jún.
10-11, aug. 25-26, okt. 24-25. Ha nem
szombat,. vas. esnek, amegel.
szomb.
szarvasmarha-,
juh-, sertés-, vas. a k.
és lóvásár.
Galambok Zalam, febr. 16, aug. 2. elötti
hétfőn.
.
Gálosja Somogym. márc. 12, máj. 16, júl.
3, aug. 21, szept. 21, ha: űnn., v. vas.,
akkor a köv. hétkőzn.
Gamás Somogym. jún. 6, szept. 18, ha
vas. v. ünnep, a köv, közn.
Gasztotuj
Vasm. Urnapot
és Sarlósboldogasszony napot köv. vas. kv.
Gelej Borsodm. ápr. 24, nov. 19-ét mfogl.
kedden.
Gelse Zalam. máj. 11, okt. 26, ha vas., a
I
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következő köznapon.
Gesztely Zemplénrn. jan. 25 (Pál ford.),
ápr. 12 (Gyula), jún. 29 (Péter és Pál),
okt. 26 (Demet.) het. eső keddi nap.
Gindllcsalád Tolnam. jún. 20-t, okt. 23-t
mfogI. csüt., ha ünn., a kőv. közn.
Godiso. Baranyam. máj. 29, okt. 9, ha vas.
vagy ünnep, a köv. kőzn.
Gödöllő Pestm. József, Péter-Pál,
Szent
Mihály, Luca napot köv. hétf.
Gönc Abauj- Tornam. márc., jún.,
aug.,
okt., dec. hónapok 2-ik keddi n., ha.
ünn., akkor a hónap 3-ik keddjén.
GÖrc.~ön!J Baranyam. febr. 24, máj. 25,
aug. 24, nov. 5.
Gyékén.lles Somogym. máj. 1, okt. 30, ha
vas. és űnn. esnek, a köv. közn.
Gyoma Békésm. márc. 10 és 11, június
1-·2, aug. 15-16,' nov. 15-16,-át megelőző pént. áv., szomb. lóv., vas. kv.
Gyömöre Gvörrn. márc. és okt. hónapok
első keddjén, ha ezek ünnepek, a köv.
hétköznapon.
Gyömrő
Pestm. márc, 30, okt. 15, ha
vas. v. ünn., a kőv. közn.
Gyöngyös Hevesm. febr. 3, máj. 25, aug.
24, nov. 19, ha ezek a napok nem hétf.
esnek, ezeket a napokat megel. hétf.,
ha pedig a hétf. napok ünn. esnek, a
köv. hétkőzn.,
márc. 2. pént. tenyészállalvásár.
Gyöngyösmellék
Somogym. ápr. 5-ét, okt.
5-ét mfogl. hét hétf. és keddjén, aug.
21, ha vas. v. ünn., a legköz. közn.
GiJönk Tolnam. hushaayókedd
elötti csüt.
áv., szept. 29 kv., pünkösd elötti csüt.,
aug. és nov. első csüt. áv. és kv,
G"őr
jan. l8-ál, Urnapját,
júl. 22-ét,
szept. 8-át nov. 25-ét a Teréz napját
mfogI. hét hétfőjén, végre nagyhéten
hétfőn, a határnapokat
megél. szomb.
és vas. kizár. lóvásár.
G!lőrasszon!lla
Győrm. máj. 9-t, szept.
14-t, nov. 5-t mfogl. hétf. Ha a szeptemberi vásár vas. vagy bármelyik vás
űnn, esik, a kőv. közn,
Gllőrszenfmárton
Győrm. József napot
mfogl. csüt., Lőrinc napot mfogl. csüt.,
november 11. Ha ünnepre vagy vasárnapra esik, a köv. napon.
Guuk: Békésm. Pál fordulást,
«Exaudi»
vasárnapot, július 22-ét és szept. 8-át
megeI. het. szerd, hétf. délig.
Gllulaj Tolnam. ápr. 8, szept. 20, ha vas.
v. űnn. esik, a köv. közn.
Gtnilakeszi Zalam. ápr. 24, szept. 9 és
29, nov. 11 állatfelhajtással.
Szent Háromság vasárnap utáni hétfőn..
Haliát
Zalam. Szt. Margit napját köv.,
Szt. Mihály n. megél. csüt.
Hajdllböszörmény
Hajdum. febr. 3, ápr.
1, jún. 24, aug. 25. és nov. 19. napot
mfogl. hétf. Ha ünn., a köv. hétf.
Hajdunánás
Hajdum. márc. 19, júl. 16,
szept. 14, dec. 4. napokat mfogl. szerdán kv. és áv.
"aj6s Pes tm. márc. 25, jún. 29 és szept.
29 után köv. hétfőn.
Halászi Győr-Moson-Pozsonym.
február

24-t, jún, 27-t, aug. 20-t, nov. ll-t köv,
hétf., ha ünn., a köv. közn.
Harka Sopronm. jún. 29, au~. 24 kv,
Harkány
Baranyam.
Zsuzsanna, Szent
György, vasas szent Péter és Miklós
hetében hétfőn.
Háromja
Somogym. márc, 1, nov. 19,
máj. 6, aug. 30. Ha ünn. v. vas. a kővetkező hétköznap.
Hatvan
Hevesm. febr. 9, márc. 9, ápr.
28, jún. 2, aug. 31, okt. 2 és nov. 5.
hetében hétfőn és kedden.
Hédervár
Győrm. husvét utáni kedden,
Úrnap, szept. 8, nov. 25-e utáni hétf.
Heqnialu Vasm. jún. 8 és nov. ll-ike u.
szerdán kv, és áv.
Heg.llklJ Sopronm. husvét elötti és szent
Mihály nap u. hétf. marhav. és kv.
Hetes
Somogym. márc. első hétfőjén,
máj. első csüt., jún. 18, okt. 4-ik hétf.
Himesháza
Baranyarn. máj. 25, aug. 5,
ha vas. v. űnn., a köv. közn.
H6dmezővásárhel.1J jan, Jézus nevenapja,
vas. és hétf., márc. József napot, Urnapot, júl. apostolok oszlását és okt.
szent Gáj napot megel. vas. és hétfő,
megelőző szombat áv.
II osszuhetérni Baranyam. márc. 14, máj.
4-ét megel. hétf., júl. 20, Szent Ker.
napja előtti hétfőn.
Hosszupereszteq
Vasm. márc. 4, máj. 5,
jún. 30, aug. 21.
[[ő.gyész Tolnam. Pál ford., József napja,
Péter és Pál és Lipót napja u. szerdán,
marhav., csüt. kv., szept. első keddjén,
ha ünnep, a kőv. közn.
lqal Somogym. -ápr. 24, máj. 22, jún. 24,
szept. 1, okt. 28, nov. 25, ha vas. v.
ünnep, a köv. közn.
lliarosberéruj
Somogym. Mátyás napja,
(febr. 24.), máj. 16, jul. 16, szept. 21, kv.
és áv.
lkeroár Vasm. márc, első szerd., szept.
21 és dec. 21-ét megel. szerda. .
lrsa Pestm. febr. 14-t, jún. 15-t, szept.
l-t, dec. 13-t megel. hétf. Ha ünnep, a
köv. hétfőn.
lstvándi
Sornogym. ápr. 28, jún. 7, aug.
30, okt. 27. Ha ünn., v. vas., a köv,
napon, a jún. vás. alk. amegel. közn.
lsztimér
Fejérm, József és Mindszent n.
mfogl. hétfőn kv. és áv.
luán Sopronm. sz. Pál u. Jubilate vas. u.
Bertalan nap ll. és Mindsz. u. keddi n.
Ioáneqerszeq Vasm. jan. 6 u. szerd., tov.
ápr., júl. és okt. hónapok első szerdán.
l zméruj
Tolnam. minden év okt. 28-án
bucsu kv,
Izsák Pestm. márc. 23, júl. 19, okt. 11-ét
megel. vas. áv., hétfőn kv,
Iánosluiza Vasm. márc, 19, pünkösd el.
hétf., aug. 23, nov. 15.
.Jászals6szentgzJörgy
jan. 10-t, aug. 2-t,
okt. 15-t megel. vasárn. u. hétf., Szentháromsáz vas. köv. héttőn.
Jászapáti J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 19, jún.
24, szept. 8, dec. 3. n. megeI. hétfőn.
Jászárokszállás
J.-N.-K.-Szolnokm. febr.
24-25, jún. 15-16, aug. 5-6, szept
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megel. vas. (áv.) és hétf. (kv.)
márc,
25, máj. 18, aug. 15,
okt. 4, dec. 9-ét mfogl. hétfőjén. Ha
ünnep, a köv. közn.
Jászkarajenő
Pestm. ápr. 3, júl. 8, okt.
2-ét megel. hétf. Kar. únn. megel. hétf.
Jászkisér
J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 8, ápr.
25, júl. 25, nov. 11-ét megel. vas. (áv.),
hétf. (kv.), máj. 3 (kv.).
lászladámi
J.-N.-K.-Szolno.km.
jan.
18,
ápr. 5, júl. 2, nov. 22-ét megel. hétfőn,
ha ünnep, a legköz. közn.
Kadarkut
Somogym. sz. János el. kedd,
sz .. István, Bertalan és Imre el. hétf.
Káll6
Nógrádés Hontm.
márc. 12-ét
szept, 17-ét mfogl. hétf. (áv.) és kedd
(kirak6vásár).
Kálmáncsa Sornogvm. márc. 22 (áv.), ha
vas. v. ünn., a köv. köznapon,
Aldozó
csüt. el" Kisasszony
n. el. hétfőn.
Kalocsa Pestrn. rnárc. 19, aug. 15, nov.
30. el. hétf. és kedden és jún. hó első
vasárnap és hétfőn.
l(á.l6z Fejérrn. febr. l-ét mfogl. hétfőn,
husvét el. hétf., Boldogasszony napját,
sz. Mihály napját mfogl. héten hétfőn.
A kar. ünnep megel. hétfőn.
Kapolcs Zalam. máj. 10, okt. 28. Ha vas.
v. ünn. esnek, a kőv. köznap,
Kaposmérő
Somogyrn, febr. 10, ápr. 1,
máj. 18, jún. 14, aug. 11, szept, 30. Ha
vas., köv. hétf.
Kaposvár Somogvrn. ápr. és dec. hónapok kivételével
minden
hónap
első
szerdáján, ha ünn., a köv. kőzn.
K anosszekcső
Baranyarn.
ápr. 15, okt
30. el. csüt., ha ünn., a köv. közn.
Káptalantáti
Zalarn. márc. Hl
Kanuuár
Sopronm. jan. 25, márc. 19, tov.
Ur-napra,
júl. 26, okt. 15 és dec. 13,
ha nem hétf. esnek, a köv. hétf.
Karád Somozvrn. márc. 12, máj. 4, jún.
27, szept. 29 kv. és áv. Ha űnn., v .•vas.,
l ás rberérnj

köv.

közn.

Kareae J.-N.-K.-Szolnokm.
Mátyás nap,
Margit nap, sz. Míhály nap, sz. András
nap el. hétf.
Rarmaas Zalam. máj. 3, nov. 1 u. kedd,
Kattimár
Bácsm. máj. 16-át kőv, hétf.,
old. havában Teréz napot mfogl. hétf.
kv, és áv.
Kecskemét
márc. 12, máj. 10, aug. 10,
szept. 26, nov. 25. el. csüt. és pénteken, ha csűt. ker. űnn., úgyamegel.
hét csüt. és péntek.
Kecel Pestm. husvét után első vas. és
hétfőn, júl. 20. megel., okt. 26. napját
mezel. . vas. és hétfőn, első nap áv., második nap kv.
K ebida Zalam. márc. 26-t, Mária napját
köv. n., ha ünn., v. vas., a köv. közn.
Renderes J.-N.-K.-Szolnokm.
ápr. 9, aug.
9, nov. 9, febr. 9-ét mfogl. hétf.,. ha'
űnnep,
a köv. lezköz. közn.. aug. 9-ét
mfogl. hétf., ha ünnep, a kőv. közn,
Kercseliqei Somogvm. márc. 24, május
1!). aug. 16, ok. 15.
Kerekecuháza
Pestm. jún. 5-ét, okt. 10.
megel. hétfőn.

Zalam. febr. 16, ápr.
23, jún. 10. és aug. 6. u. kedden.
Kerta Vasm. Vízkereszt u. köv. hétfőn.
aug. második hétfőn, nov. havában Katalin napot mfogl. hét hétf., ha ezek
ünnepre esnek, a köv. első hétköznap
áv. és kv.
Resstbeiu Zalarn. jan. 6, febr. 2-t, husvétet, Urnapját, júl. 2-t, aug. 10-t köv.
csüt.,
szept, 21. okt. 15-t, Szt. Márton
napot, dec. 8-t köv. csűt,
Kétecuháza
Békésrn. ápr., aug. és dec.
hónapok elsejét kőv. hétfőn.
Kéthelu
Somogym. Szentháromság
vas.,
Adorján n. és Dömötör n. u. hétf.
lí.éfy Tolnam. ápr, és okt. hónapok
második keddi napján.
Kiliti Somogym.
ápr. 26. köv. és július
21. mf'ozl. hét hétfőjén.
Kisbárapáti
Somogym. máj. 20, okt. 6.
Kisbér Komáromm.
ápr. 24-t, sz. 'Iván
napot, Nagyboldogasszony
napját és sz.
Márton n. mfogl. csüt.
.
Kislcomúrom
Zalarn. sz. György, sz. Pál
és Katalin elötti hétfőn.
Kiskőrös
Pesttri. febr. 24-t, május I-t,
aug. 1-t és okt. 18-t megel. hétf',
Kiskundorozsma
Csonzrádm. ápr. 7, jun.
29, szept. 16, dec. 8. Ha nem vas. esnek,
a megél. vasárnap.
Riskuniéleqtiháza
Pestm. jan. 20, márc,
19, máj. 27, aug. 18. és okt. 4. napokat
megél. vas. és hétf. kv. ~ áv.
.
Kiskunhalas
Pes tm. márc. 25-ét, június
21-él, szept. l-ét, nov. 19-ét mezel, szerda és csüt. napokon, ha a határnapok
szerdára esnek, úgy ezen a napon és
köv. csüt,
Kiskunlacháza
Pestm. febr. 28-29,
máj.
25-26,
aug. 3-4, okt. 15-16.
mfogl.
héten vas. és hétf., első n. áv., másodnap kv.
Kistelek Csongrádm. jan. 13-át, ápr. 16-át.
júl. 7-ét és okt. 20-át megel. vas és hétf.
Kisterenue
Nógrádés Hontm. máj. l-ét
köv. kedden (áv.) és szerdán
(kv.),
nov. 11-12.
Kisuiszállás J.-N.-K.-Szolnokm.
márc. 19WI 20-ig, jún. 30, szept. 4-5 és dec.
13-át megel. vas. és hétf. Ha vas. és
hétf. esnek, akkor ezen napok
Kiwárda Szabolcsm. márc, 17, máj. 23,
jún. 16, szept. 1. és nov. l-ét mfogl.
héttőn és karácsonv elötti hétfőn.
J( 6ka Pestm.
febr. 22, ha nem vas. esik,
a rneael, vas. és hétf., jún. 22, szept. 22,
nov. 22. mfozl. vas. és hétf.
Komádi
ápr., jún., aug., okt. 21-ét magábafoglaló
héten.
.
Komárom
Komáromés Esztergemm.
Mátyás napot, Fülöp-Jakab n-t, PéterPál n-t, Rókus n.vt, Ferenc n-t, András napot mfogl. hétfőn.
K6nlf
Győrm,
máj. 8-t köv. hétf., okt.
28-át mfogl. hétfőn.
Kálcse
Szatmárm.
február
utolsó napiát, má i.. aug .. dec. l-ét mfozl. hétf.
Kö!esd Tolnam. Judica, sz. Gotthárd, S1..
László és sz. Márton hetének ked-"
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Agoston és Erzsébet napokat mfogl. hétmarhav., szerdán kv.
főn, ha ünnep, a köv. napon.
f(ömlfJ
Hevesm. máj. második és 'szept.
l.övfJ Sopronm. febr. 14-t, ápr. 24-t, Nagynegyedik hétfőjén.
Tí.örmend
Vasm. febr. 6, márc. 12, ápr.
boldogasszony
napját, sz. Márton napját megeI. csüt.
5, május 10, jún. 24, júl. 20, aug. 24,
szept. 21, okt. 12, nov. 11. és dec. 13. IIftid Zemplénrn. febr. 15, máj. 30, okt. 6,
Ha szombatra,
vasárnapra,
vagy ünn.
dec. 12. kv.
esik, a köv. hétkőzn,
Máqocs
Baranyam. febr. 14, ápr. 18, jún.
13, okt. 7-ét mfogl. hétfőn; ha ünnepTí.15röshegy Somogym. márc. és aug. hónanapra esik, a köv. hétközn.
pok utáni kedd napján.
Tí.őrÖsladány
Békésm,
máj. 10, jún. 28 Magyarboly
Baranyam. márc. 10 és sZ,epés szept. 15. Ha vas. v. ünnep, a megtember 15, ha vas. v. ünn. esnek, ugy
a köv. Iegköz. hétközn.
előző két napon. Első nap áv., második
Magyarkeszi
Tolnam. sz. György nap el.
nap kv.
hétf., Nagyboldogassz.
és Márton napját
T(15s'Zeg Vasm. Virágvas. eL, pünkösd
el.,
Jakab el., Egyed ut., Orsolya el. és a
mf'ogl. héten hétf. Ha ünnepnap akkor
harmadik
adv. vas. ut. mindig hétfői
kedden.
napon, továbbá jan. ut. szerd. áv.
Mag!1ar6vár
Mosonm. jan. 6, máj. 5, aug.
1, szept. 21, okt. 28. mfogl. hét hétf.
((ötcse
Sornogvm. júl. és okt. első péntekén, ha ünn., a köv, közn.
Marr!!arszentiván
Baranyarn. febr. 20, máj.
12. mfogl. hét hétf., júl. 4, szept. 14.
rUíf('7('k
J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 25, máj.
5 és szept. 20, ill. ha nem hétfői napra Majs Baranyam. jan. 20, máj. 1, aug.' 29,
okt. 10.
esnek, megel. hétfőn.
Kövárróőrs
Zalam. aug. 17, nov. 5.
}f a k6 Csanádm. Judica vas.; jún. 24, aug.
19, nov. 19. megel. szornb., vas. és hétf.;
T(15l'áqósz1511ös Baranyam . júl. 22 és szept.
első nap áv., a másik két napon kv.,
15. Havasárnapra
esnek, a következő
jan. utolsó vasáruapját megel. péntek en
hétköznap;
márc. 1, dec. 1 áv.
Káoeskál
Zaalm. husvét u. kedden, AId.
áv., jan. utolsó vasárnapját
megelőző
csüt. ut. pént.,
Lajos nap ut. hétfőn
szemb. kv.
áv, és kv.
Simon Juda napot mfogl. hétf.; advent
első napját köv. hétf., ker. ünn. es etén
Kunheqqes
J.-N.-K.-Szolnokm.
Gyortyaszentelő Boldoaassz., Páduai sz. Antal,
kedden.
(
Sámuel és Lukács napján; ha hétközl1ány
Fejérrn. jan. 15, ápr. 1, júl. 8, nov.
sz. Margit, nov. 5. kőv. csüt.
napra esnek, az el. vas. és hétf .
. Rnnszentmárton
J.-N.-K.-Szolnokm.
febr.
hétköznap.
14-15, -ná], 22-23, nov. 11-13. napját MarcaltfJ Veszprérum. jan. 25, sz. György,
mfogl. héten vas. és hétf.
Marcali
Somogym. márc. 26, máj. 1, júl.
25, szept. 4, nov. 5, ha vas., a következö
Runsrentmiklá» Pestm. márc. 16-át, jún.
2-át, aug. 22-ét, okt. 26-át megel. hétf.,
24. mfogl. hét szerd. Ha ünn. v. vas.,
ill. ha a határn. hétf. esnek, e napon
úgy a köv. hétfőn.
áv., az ezeket kőv.
kedden kv.
kőv,
hétf., Nagyboldogasszony
napját,
SzaboIcsm.
Gyertyasz.
Boldog'(utas
Somogvm. ápr. 5, jún. 30, júl. 31, Mándok
szept. 6 kv. és áv.
asszony napját mfogl. hétf., Judica vas.
Laioskomárom
Veszprérum. febr., jún. u. Máriapócs
SzaboIcsm. febr. 6, május 3,
csüt., sz. István hetében csüt. Ha szent
aug. 21, Mária n., dec. 8. köv. hétfőn.
Fejérm, márc. 25, jún. 15,
István csűt. esik. megel. szerd., végül Marlonvásár
szept. 14, dec. 21. mfogl. hét hétf. áv.
nov. második csűt,
és keddjén kv.
Lajosmizse
Pestm. jan. 10, máj. 26 és
Mátészalku
Szatmárm. jan. 25, márc. 19,
szept. 15. megel. hétf. kv. és áv.
Lébérut
Mosonm. júl. 25, nov. 4. köv.
ápr. 24, júl. 22, szept. 29, nov. 19.
mfogI. hétfőn.
szerd, : ha a nov. vásár szerdára esik,
Mekényes
Baranyam. jún. 4. mfogl. hét
ugyanazon a napon.
hétf. kv. és marhavásár, aug. 10. mfogl.
Lenoueltáti Somogym. márc. 10, júl. 25,
okt. 10.
hét hétf.
Lenti Zalam. febr. 22, ápr. 10, dec. 6. Mernue Somogym. febr. 24, márc. 5, aug.
Ha vas. v. ünn. esnek, a köv. hétközn.
2, nov .• 5. mfogI. héten hétf.
Békésm. ápr .. 8, júl. 12 és
Lepsémi
Veszprérum. máj. 25, október 15. M ezfJberény
okt. 6. megeI. pént. szarvasmarha-,
sermegelőző hétfőn.
Lesencetomaj
Zalam, júl. 26 állatfelhajtés- és juhvásár, szombaton ló-, vasárnap kv., jan. Hi-t megeI. pént, áv.,
tással. Ha vas. esik, a köv, napon, máj.
l-ét köv, hétf, a Me~
n. köv. szerd.
szombaton kv.
Veszprémm. Judaca, Rog,
l.eteruie Zalam. fe~l,
júl. 29, Mezf5komárom
aug. 25, okt. 6. Ha vas. v • .....;..i1ep,követnapja, sz. Mihály napja het. kedd és
kezö hétközn.,
dec. 25. megeI. kedden.
szerda, ha sz. Mihály vas., a köv. kedd
Louasberéruj
Fejérm.
anagyhétben
és
és szerdán, sz. Kelemen pápa napján
pünk. el. hétf., szept. 11-ét mfogI. hét
két napon át.
hétfőjén és Dömötör nap u. hétf., ünn. Mezf5kövesd
Borsodm. márc. 19, jún. 27,
aug. 20, nov, 30. megel. hétfőn, A megesetén a köv. kedden.
Lonászpatona
Veszprémrn. Rezső, Antal,
előző vasárnap áv.
napján
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J.-N.-K.-Szolnokm. jan. <1,máj. 4,
aug. 4, nov. 4, a megel. nap áv., a határnapon kv., ha vas. v. ünnep, akkor a

a legköz. hétkőzn., v. ha a kőrrnendi v.
szentgotthárdi vásárok is azon napra
esnek, akkor az utána való napon.
köv. közn.
Nagycenk
Sopronm. husvét utáni és SiMihályi Sopronm. jan. 6, ápr. 12, jún. 13.
mon-Juda el. csütörtök.
aug. 6, okt. 4. ut. kedd és nov. utolsó Narmfüged Hevesm. febr. 12-ét megelőző
keddjén.
hétfőn és szept. első hétfőjén. Ha ünn.,
Mike Somogym. febr. 16, ápr. 8, szept. 1,
a köv. hétkőzn. áv. és kv.
nov. 5.
Nagydorog
Tolnam. márc. 13, június 5,
Mikosszéplak
Vasm. jan. 22, márc. 22,
aug. 1, okt. 16. mfogl. hét hétfőjén.
aug. 22, okt. 22.
Nagyecsed
Szatrnárrn. febr., ápr., jún.,
Mindszent Csongrádm. jan. 7-8, ápr. 14aug., okt. és dec. hónapok első keddj.
től 15-ig, jún. 30, júl. 1, okt. 27-28. Nagyharsány
Baranyam. jan. 25. el. hétf.
Ha nem péntek és szombat, amegel.
és kedden, ápr. 12, jún. 27 (sz. László)
hét péntek és szombat. Első nap áv.,
és okt. 9, ha vas. v. ünn., a köv. közn.
második nap kv,
Nagyigmánd
Komáromm. József nap, ViMiskolc Julianna, Orbán, Sámuel, Lukács
tus nap és sz. Mihály nap het. hétf.
és Lázár napokat mfogl. hetekben hétf., Nagykáll6
Szabolcsm. hush. kedd utáni
megeI. és köv. 3-3 nap áv.
csüt., sz. György, László király, szent
Miszla Tolnam. jan., ápr., szept, első hétf.,
Mihály, sz. András napját mfogI. heokt. 26. hét hétf., ha űnn., a köv. nap.
tek csütörtök.
Mohács Baranyam. febr. 24, márc, 19, Na.qykanizsa Zalam. jan. és júl. hónapok
ápr. 17, jún. 24, szept. 15, okt. 15-ét
kivételével minden hónap első keddjén.
héten hétfőn, nov. 11, dec. 21. megeI.
Ha ünnep, a köv, hétközn.
hétfőn. Ha vas., úgy a kőv. hétfőn; ha Naqukapornak Zalam. Jézus nevenapja,
hétfő ünnep, akkor a köv. kedden; ha
Fehérvas., Szentháromság vas., Boldoghétfőre esnek, úgy aznap tartandók;
asszony nap és Mindszent ut. hétf.
márciusban József és októberében Teréz Naaukáia Pestm. jan. 25, ápr. 24, szept.
napját mfogI. hét hétfőjén, ha ünnep,
14-ét mfogL hét vas.
a köv. közn,
Nagyk6nyi
Tolnam. ápr. 12-ét, jún. 24-ét.
Monor Pestm. márc. 12, jún. 1, aug. 18,
aug. 15-t, okt. 9-t mfogl. hét szerdáján :
dec. 8. megél. vas. Ha nem vas. esnek,
ha a jún. és aug. vásár napja ker. ünn.,
akkor a megelőző vasárnap' és hétfő.
a köv. közn.
Első nap áv.
Nagykőrös
Pes tm. márc. 5, ápr. 27, jún.
Monosz16 Zalam. márc. 10, júl. 10. meg27, okt. 26. megeI. vas. és hétf., aug.'
előző szerdán.
utolsó hétf. és keddjén, ha a határnaMo6r Fejérni. sz. György és Szenthárompok vas. esenk (az aug. kívételével),
ság napjai ut. hétf., Rozália és Márton
ugyanazon napon és hétfőn
nap hetében hétfőn kv,
Nagll16zs Sopronm. husvét el két héttel
Moson Mosonm. ápr. 2, júl. 13, okt. 4, I hétfőn Urnap eL, sz. István, Lukács
dec. 21-hez legk. eső hétf.; ha ünnep,
nap ut. és a karácsony el. hétfőkön.
köv, közn.
.I\'agymaros
Hontm. József, Jakab hetéMosonszentiános
Mosonm. márc. 19, jún.
ben szerdán, Brigitta és Judit hetében
24, aug. 20, nov. 11. mfogI. hétf., ha
héttőn kv.
ünnep, a köv. közn,
Nagyoroszi
Nóurádm.
márc. 19. hetében
Mosonszentmik16s
júl. 25-ét és nov. 4-ét
keresztjáró héten, aug. 6 és dec. 5. hemegelőző szerdán. Ha szerda, magán
tében hétfőn és kedden.
ahatárnapon.
Nagypirit
Veszprérum. máj. 10, július 25,
Mozsg6 Somogym. husv. ut. kedd. jún. 24.
szeptember 29.
Mllcsi Tolnam. máj. 20, okt. 20. mfogl. Nequrákos Vasm. febr. 10, máj. 25, aug.
héten szerdán. Ha űnn., a köv. napon.
16 és nov. 15.
Nádasd Vasm. márc. 2. és szept. 1. Ha N.-Szakácsi Somogym. febr. 10,· ápr. 1,
vas. v. ünn., úgyamegel.
hétközn.
nov. 11. Ha ünn, v. szomb., köv. közn.
Nádudvar Hajdum. jan., ápr. és aug. első N.-Vázsony
Veszprémm. Invocate vasárhétfőjén, okt. 25-ét mfogl. héten hétf.
nap, sz. kereszt feItalálás2~'
,
sz.
Ha újévre v. ünn. esnék, a köv. nap.
Iván napját (jún. 24),
__
felNamIatád
Somogym. Gergely nap, tavamagasztalását és karácsony napját megszi «keresztnap» , Illés nap el" Rókus
előző hétf. áv., kedd kv.
napján, őszi «keresztnap» el. hétfőn és Nemesdéd Somogym. márc. 24, Szenthánov. Ll-ét köv. hétf.
romság nt. kedden, szept. 29 és dec.
Nag!Jbajom Somogym. József nap el. ked21. el. hétfőn.
den, máj. 8, aug. 18, okt. 15. megelőző Nemeshefés Zalarn, husv. ut. kedden, Alhétfőn,
doz6csüt. el. szerdán, jún. 28 kv. és áv.
Niutuberki Somogvm. husvét ut. kedden, Nemes-Sándorháza
Zalam. jan. 25, márjún. 27, aug. 10, szept. 25..
eius 9.
Nagybörzsönu
Hontm. jan. 1, június 18, Nemesaid Somogym. jan. 22, márc. 21,
aug. 6, okt. 18. mfogl. héten kedd.
jún. 17, okt. 24. Ha vas. esnének, köv.
Nagycsákány
Vasm. febr. 2~, máj. 2, jún.
nap.
13.' aug. 6, szept. 9. és nov. 25. Ha ünn., Németbolu
Baranyarn. jan. 6, máj. 16,
Mezőtur
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júl. 25, szept. 8. Ha nem hétf. esik, a Pásziá Hevesm, Virágvas. ut. köv., febr.
megél. hétf., okt. 20, márc, 25-ét ma15, jún. 29, aug. 10, dec. 24. megel.
gábanfogl. hétf., ha ünn., a köv. napon.
hétf. és kedden, Mindszent napját megNi/da Somogym, dec. 6. búcsúvásár.
előző hétfőn áv .
•N 6grád Julianna, Zsófia, Anna és Erzsé- Pécs Baranyam.
minden hó első hétf.,
bet napját mfogl. hétfőn.
ker. ünnep esetén a köv. hétközn.
Noszlop Veszprérum.
ápr. sz. György és Pécs várad Baranyam.
Bálint, Adalbert,
okt. Teréz napokat mfogl. hétfőn.
Nagyboldogasszony
és Lukács napot
mfogI. hélf. és kedden, jún. 15. .
.
Nova Zalam. Gergely, György,
Sarlósboldogasszony el. hétfőn, Nagyboldog- Pécel Pestm, máj. hó első, szept. máso-asszony, Mihály el. és karácsony előLti
dik hétfőjén és keddjén.
Perkáia
Fejérni. márc. 12, aug. 29, ha
hétfőn.
Nyárad
Veszprérum.
máj. 1-1, okt. 15-t
hétfőre esnek, ellenkező esetben a köv.
mfogl. hét szerdáján.
hétfőn.
Nyirbakta
Szabolesin. jan. 27, ápr. 15, Pilis Pes tm. jan. 5, ápr. 5, júl. 5, okt.
ő-ét megeI. vas.
júl. 5, aug. 21 és nov. 6. napját mfogl.
Pilis vörös vár Pes tm. febr. 20-t, szept.
hétfőn.
8-t köv. hétfőn.
Nyirbátor
Szabolcsm. márc, 25, máj. 28,
szept. 8, nov. 9 és dec. 6. ut. köv. csüt. Pincehely
Tolnam. Hushagyó kedden és
Hamvazó szerd., sz. György nap, UrNyirbogdány
Szabolcsm. márc. 12, jún.
nap és Simon-Juda hetében kedden áv.,
24, okt. 4, dec. 6. hetében szerdán.
szerdán kv.
/I,'yiregyháza
Szaholcsm. márc. első, ápr.
második, júl. és szept. első, okt. harma- Polgár Szabolesni. jan. 4, márc, 15, jún.
14, szept. 20. mfogl. szerdán kv, és áv.
dik, dec. első hétfőjén, ha ünn., a köv.
hétfőn. Lovásár
Medárd napját mfogl. Polgárdi Fejérrn. márc. 19. és szept. 16.
megel, hétf. Ha ünnep, a köv. napon.
hét hétfőjén.
Nyirmada
Szabolcsm. Virágvas. ut. szer- Pölöske Zalam. nagycsüt., nov. 15, ha ez
a nap vasárnap, a köv, napon.
dán, Aldozócsüt. mfogl. Anna napját,
Kisasszony és András napját mfogl. Putnok Görnör K.-Hontm. febr. 2-t, husvétot, pünkösdöt, aug. 15-t, nov. l-t és
szerda kv. és áv.
karácsony napját megél. hétf. áv., kedOcsa Pestm. jan. 18, márc. 27, jún. 2·1,
okt. 19. megel. hétfőn.
den kv, Orsz. áv. minden hó első csüt.
Ocsöd Békésm,
márc. 10, szept. 22, ha
azon hónapokban,
amelyekben orszávas .v. ünnep, a köv. közn.
gos vásárt nem tartatnak.
Onod Borsod-,
Gömör-, Kishontm. jan l'iispökladány
Hajdum. márc.: 19-t, m.fogI. csüt., jún. más. csüt., szept. 29-t.
2, márc. 19, máj. 10, júl. 3, okt. 4.'
nov. l-t mfogI. csüt.
Oroszvár Mosonm. sz. Vida napján.
Orosháza
Békésm,
márc. első, június, Rábacsanak Sopronm. febr. és szept. mászept., dec. második hetének csüt.
sodik keddjén.
Vasm, jan. harm., husvét el.
Orkény Pes tm. jan. 23, aug. ll-t megel. Rábahidvég
hétfőn, jún. harm. hétf. és okt. 4. Ha
hétfőn. •
okt. 4 nem hétfő, a köv. hétf.
Ostiiasezomjia Vasm. júl. 13.
Ozora Tolnam. Jézus nevenapja, nagy- Rácalmás Fejérrn. ápr. 12-t, okt. 15. meghéten, Sarolta, Teréz, el. héttőn
áv.,
előző hétfőn.
Róckeve Pes tm. jan. 25, ápr. 17, júl. 15.
kedden kv.
és nov. 5-ét megeI. vas. és héttőn
áv.
Oriszentpéter
Vasm. febr. 28, márc .. 21,
és kedden kv.
máj. 18, jún. 20, aug. 1, nov. 4. kv.,
Ráckozár
Baranyarn. márc, 12,. máj. 5,
és áv.
jún. 26, okt. 20. Ha ünn., a köv. napon.
oskű Veszprémm. Hugó napját, Dénes
napot mfogl. hétf., ha ünn., a köv. hétf.' Rajka Mosonm, farsang ut. hétí., nagycsüt., pünkös d ut. kedden, Urszine válPacsa Zalam,
aug. 18 és Mátyás n. el.]
csüt. kv. és áv., ápr .. első csüt., szent ] tozást, Kálmán napot köv. hétf., TaIván el. csüt., okt. utolsó csüt.
más napján.
Paks máj. 16, júl. 15, szept. 21, nov. 25. Rakamaz Szabolcsm. ápr, 25, aug. és nov.
napját mfogI. hétf. áv. és kedden kv.
második hetében hétf., ha ünnep, a
Páli Sopronm. máj. 28, szept. 13, ha vas.
köv. napon.
v. ünnep, a köv. közn.
Regöly Tolnam. máj. 16. és aug. 15-él
mfogl. kedden.
Pápa Veszprémm. Gyertyaszentelő
bolRépceszemere
Sopronrn. máj. 7, szept.
dogasszony,
Gyümölcsoltó
~gaszszony, Szenthároms. vas.
~~s 14, vasárnap esetén az ut. való hétf.
boldogasszony,
aug.
Ná15'yJJulQogasz., Marhavásár u. a. napon.
aVsm. márc. 12, ápr,
szept. Kisasszony és dec. Boldogassz., Répceszentgyörgy
24 pünk. ut. kedden, okt. 26 kv. és áv.
szepl. fogant. ünnep után eső kedden
és szerdán.
Rum Vasm, jan. 10, márc. 21, jún. 27,
aug. 25, okt. 15.
Pápateszér
Veszprémm. ápr. 8-t, szept.
Sajószentpéter
Borsodm, márc. 12, ápr ..
I-ét köv. csütörtökön.
24, jún. 29, szept. 29 és dec. 6-át mPáp6c Vasm. febr. 14 s Pünkösd el. hétf.,
fogI. hétfőn és megeI. vas., ha ünnep, a
aug. 10; okt. 26. el. hétf. Ha ünnep
köv. hétf. és vasárnapon.
vagy vas. esik, a köv. nap.
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Sajloskál Sopronm. «Laetares el. csüt.,
sz. István, sz. Gellért és sz. Tamás heteiben csütörtök.
.
Salgólarján Nógrádm. jan., máj., júl. és
okt. hónapok 3. hétfőjén. Ha ünnep,
a köv. közn. áv., másnap kv.
Sárbogárd Fejérm. febr. 15-t, ápr. 4, jún.
14, sze.pt. 15, nov. 19. napját mfogl.
hétfőn av. és kv.
ari Pestm. aug. 15.
Sarkad Biharm. ápr. 24, jún. 8, okt. 10
és dec. 21. napját megeí, hét. csüt, és
péntek.
Sárkeresztur Fejérm. máj. 13-át, okt. 15.
megel. hétf. áv. és kv., márc, 20, aug.
10-t mfogl. hétfőn.
Sárosd . Fejérm, máj. 1-61, júl. 1-61, aug.
14, nov. Ll-ét mfogl. hét hétfőjén. Ha
ünnep, a köv. kedden áv. és kv.
Sárospalak Zemplénm. rhárc., máj., aug.
és okt. hónapok első, dec. ,hQnap második szerdáján. Ha ünnep, a következő szerdán.
Sárvár Vasm. au~. 2. ut. kőv, hétf., Simon-Juda napj an, Rogate hétfőjén, ad, vent első hétfőjén, ha ünnep, a köv. n
Sármellék Zalam. husvét és Szent Márton előtti kedden.
Sásd Baranyam. máj. l.,..,.júl. 8 és szept.
t-ét mfogl. hétfőn. :llii"' ünnep, a köv,
kedden, márc. 1 és okt. 1, ha ezek vasárnap vagy ünnepre esenek, úgy a köv.
legköz. hétközn.
Sátoráljaujhely
Zemplénm. Apollonia, Virágvas., júl. 2, szept. 2. nov. 5. hetében.
karácsonyt megel. héten hétf. és kedden, ünnep esetén csüt. és pénteken.
Sellye Baranyam. márc. 4, máj. 1, aug.
10, okt. 15 és dec. 3. el. hétfőn áv.,
kedden kv.
Seregélyes Fejérni. jan. 29. mfogl. hét
hétfőjén, Feketevas., Apostolok oszlását
mfogl. és okt. 4-ét mfogl. héten hétf.
Siklós Baranyam.
márc,
19. hetében,
Szentháromság vas. ut., Na~yboldogaszszony, nov. 30. hetében hetf., kedden
áv., szerdán kv.
.
Simon tornya Tolnam. Laetare, Exaudi és
őrangyalok vasárnapját,
Imre herceg
napját mfogl. hetekben kedden állat-:
vásar, szerdán kv.
Siófok Veszprémm. ápr. 20, okt. 19. mfogI. héten szerdán.
Solt . Pestm. Rókus napot megel., Sára I
napját, Márton napját, köv. hétf. áv.,
kedd kv., ha ünnep, a köv. közn,
Soltuadkert
Pestm. Szt. György napját,
nov. J-ét mfogl. hét keddjén.
SomlóvfÍsárhely Veszpréinmeg:ye Bene~ek,
Margit, Lambert napot, Karacsony unn.
mfogl. hétf. kv. és áv.
.
Somogy vár ápr. 18, máj. 20, okt. 15. Ha
vasárnap vagy ünnep, a köv. hétközn.
kv. és áv.
Sopron márc. első hétfőjén, ha ez farsang utáni hétfőre esik, egy héttel ké-:
söbb; máj. és· aug. első hétf., szent
Erzsébet napot mfogl. hétf., ha Erzs,
napja vasárn., a megél. hétf., febr., ápr.,
1

jún., okt. hónapok első hétf. lóvásár,
gazd. és marhav. Orsz. lóvásár: az orsz.
vásárokat megel. d. u., továbbá júl. és
szept. első hétfőn.
Soroksár Pestm. márc. 8, máj. 15, aug.
10, okt. 31. mfogl. vas. és hétf.
Sóskul Fejérm. Gergely, Medárd, Urszinvált. és Erzsébet hetében kedden és
szerdán. Ha ünn., a köv. napon, első
nap áv., második napon kv.
Söjlör Zalam. márc. első csüt., máj. második hétf., ha ünn., a köv. napon, júl.
30, okt. 15-t köv. hétf., ha ünn., a köv.
hétfőn.
.
.
Sümeg Zalam. Bőjt közepe utáni kedd,
.Nagyhétben hétf., Aldozócsüt. el. kedd.,
Sarlósboldogasszony, Bertalan, Dömötör és Erzsébet napján.
Szabadszállás
Pes tm. /.márc. 31, júl. 7,
szept. 17 és nov. 15. Ha nem vas. esnek,
amegel. vasárn. kv., el. nap áv.
Szabadszentkirály
Baranyam. Aldozócsüt.
el. napon, jan. 15-t, jún. 27-t, aug.
15-t mfogl. csüt., szept, 21, nov. 2, ha
vas. v. ünn., a köv. közn.
Szakcs Tolnam. febr. 24, jún. 3, szept.
14, dec. 5.
Szalkszetümárton
Pestm. jan. 28, máj. 19,
júl. 20, okt. 18.
Szany Sopronm, márc. 21-t, máj. 9-t,
szept, 19-t, nov. 25. köv. hétf. Orsz.
áv.: jan. 15-t, júl. 25-t mfogl. hétf.
Szarvas Békésm. febr. 24, jún. 24, okt.
19, dec. 21. megel. pént. marhav., szombaton lóv., vas. és hétf. kv., ha vasárnapra esnek, II kv. vasárnap és hétf.,
az áv. a megel. szombaton.
Szász vár Baranvam. márc. 25. köv. hétfőn, szept. 15, jún. utolsó hétf.
Szécsény Nógrádm. jún. 25, márc. 12,
ápr. 24, jún. 13, JÚl. apostolok oszl.,
aug. 29, nov. 25. mfogl. hétf. és kedden.
Szeged febr. 17, máj. 5, júl. 31, okt. 10,
első nap áv., második nap kv. Nov.
30. mfogl. helekben vasárnaptól vasárnapig, megél, pént. és szomb. sertésv.
Szeghalom
Békésm. febr. 10, máj. 20,
júl. 20, szept. 20. ut. hétf. és kedden.
Szegvár Csongrádm. márc, 10, máj. 19,
aug. 19. és nov. 19. napokat megel,
szombat, vasárnap és hétíőn, első na. pon áv., a köv. két nap kv.
'
Székszárd
Tolnam. Virágvasárnap,
AIdozócsüt., Sarlósboldogassz., Keresztföltalálás napját s Erzsébet napokat mfogl.
hétf. és keddi napok.
Székesfehérvár
febr., ápr., jún., aug., október és dec. hónapok 15-én. Orsz. áv.
jan.,_ márc., máj., j~I., sz_ept., nov. 15,
ha unn. v. vas., a kov. kozn.
r·
Szendrő
Borsodm. jan. 22, márc. 20,
aug. 1, okt. 4-ét megel, hétf.
Szeniantalja Zalam. febr. első, Antal n.,
hetének, nov. ut. hetének szerdán állatfelhajtással.
Szetitdienes Baranyam. jan. 2, jún. 1 áv.,
márc, 15, aug. 10 áv. és kv., jan. 2-án
áv. Dienes ut. köv. vas. kv. Ha vas. v.
ünnep, a köv. közn.
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Szentendre Pestm. máj. 5, aug. í-ét m.- Tállya Zemplénm. jan. 22, ápr. 4, jún.
fogl. hét hétfőjén, Mindszentek utáni
27, okt. 19.
első hétf. kv. és áv.
Tamási Tolnam. febr.,. márc, első KántorSzentes Csongrádm. febr. 2,ápr. 24, júl.
nap el., máj. és jún. más. Kántor-nap
22, szept. 21-ét, nov. 30-át megel. pént.
el., júl. Magd. el., szeptember Kántor
és szemb. Ha ünnep, amegel.
pént.
el., dec. Kántor el. hétfőn áv., követ.
és szombaton, szombat kv., a köv. két
kező napon kv.
napon áv.
Tápi6biácske Pestm, febr. 7, máj. 7. megSzentqál
Veszprémm. ápr. 8-t, júl. 16-t,
előző hétfőn, okt. 15-t megél. kedden.
nov. 25-t mfogl. hét hétf. áv., keddjén Tápi6györgye
Pestm, márc, 1, máj. 5.
kírakóvásár,
.
. Táplászele
Pestm, jan. 1, ápr. 1, jún. 29,
Szentgoithárd
Vasm. kántorszerda,
ut.
okt. 15. napokat mfogL hétfőn.
(márc.,
jún.,
szept., dec.)
hétfőn, Tápi6szenlmárlon
Pestm. márc, 5, okt. 1,
nagycsütörtök, máj. 1, júl. 22, okt. 18.
ha vas.. vagy ünnep, a köv. napon.
Szentgyörgyvölgy
Zalam. febr. 19, ápr. Tapolca Zalam. márc., máj., aug. és dec.
12, jún. 8, aug. 10, okt. 21. Ha ünnep
hónapok első szerdáján, ha ünnep, csüvagy vasárnap, a köv. napon.
törtökön.
Szentlőrinc Baranyarn. febr. 14, ápr. 12; Tarcai Zemplénm. febr. 3-t, márc. 10-t,
jún. 10, szept. 4, okt. 18, dec. 21, ha
máj. 5-t, aug. Ll-t, szept. 29-t, nov.
vas. v. ünn., az ápr. és jún. vásár a
17-t köv. hétfőn, ha ünnep, amegel.
megeI. hétfőn, a febr. és szept. vásár
hétfőn.
a köv, hétfőn, az okt. és dec. vásár a Tarján Komáromm.
márc, 31, máj. 10,
következő köznapon.
aug. 4, okt. 18. mfogl. hétf. kv. es áv.
Szepetk Zalam. márc. első, dec. Luca n. Tata' Komáromm,
Husvét, Pünkösd, ut.
elötti hétfőn.
János felv. és Imre hetében kedden és
Szerencs Zemplénm, jan. 16,. ápr. 24,
szerdán.
. '
aug. 16, nov. 2.
Tatabánya
Komáromm.
minden hónap
Szigetvár Somogym. jan. 25, ápr. 24, jún.
15-ét követő hétfőn.
12, aug. 2, szept, 29, nov. 19. mfogl. T~t Győrm. febr. 16-t, máj. 16-t követő,
hétfőn áv., kedden kv. A községhez
JÚl. 31-t, okt. 31-t megeI. csütörtökön,
tartozó Turbék helyen Nagyboldogasz-I
h~ a májusi vásár vas. v. ünnepre
szony és Kisasszony napján kv.
esik, amegel. közn.
Sziksz6 Ab.-Tornam. febr. 6, ·.máj. 1, júl. Tevel Tolnam. ápr. első hétfőn, Szent22, szept. 8, nov. Ll-ét mfogI. vasárnap
háromság és Tekla n. hétf. kv. és áv.
és hétfőn.
Tihany Zalam. ápr. hó 24, júl. 24. köv,
Szil Sopronm.' febr. 24, ápr. 24, jún. 4,
.hétf. áv., kedden kv.
Bertalan napján. Ha ünnepre, vasárn. v. Tl!lpye Pestm, Jan. és márS' hó első,
szombatra esne, a köv. hétfőn, Mindjun, h6 második és okt. elso hétf.
szent napja után hétf., Karácsony el. Tiszadob Szabolcsm. jan. 15, ápr. 17,
csütörtökön áv. és kv.'
.aug. 7, okt. 4-ét megél, hétfőn.
Szirák Nógrádm. febr. 24-ét köv., máj, Tl~;aföldvár J.-N.-K.-Szolnokm. márc, 24,
15, szept. 8. megeI. és nov. 25-ét köv. . jun. 8, aug. 29, okt. 11, ha hétközn.
kedden.
esik, az előző vasárnap és hétfőn.
Szob Nógrád- és Hontm. jan. 15-t ápr. Fiszakurt
J.-N.-K.-Szolnokm. minden . év
6-t, jún. 27-t, okt. 20-t megel. hétf.
máj. első vas., szept. 30-át mfogI. hét
Szolnok J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 24, máj.
vasárnap és hétfőn. Első nap áv., IPá18, szept. 8, nov. 5. Ha' vas., úgy ezen
sodík nap kv.
és a köv napon, ha nem vas. akkor Tiszalök Szaholcsm, febr. 14, május 15,
a megel. vas. áv. és hétf. kv. '
aug. 21, szept. 25, nov. 27. mfogl. hét
Szombathely Vasm. Hushagy6, sz. György;
csütörtökön.
H~ ünnep, akkor megel.
el. kedden ~s szerdán, ha keddre esik,'
.szerdán kv. és av. .
.•
..
aznap és·zerdán.
Urnap el. keddeni Tiszaluc Zemplénm. Jan. 5, apr. 15, JUI.
és szerdön, júl. 25, ha kedd, amegel.
.10, nov. 5.
..
kedden, Kisasszony nap és András nap Tiszanána Hevesm, febr. 2~l maj. 1, aug.
el. kedden és szerdán, ha András kedd,
.4. és ok~. 15. megel. hétfon.
. •.
esik, aznap és szerdán kv. és áv., máj. Tlsza,~zentlmr.e J.-N.-K.-Szolnokm. Juh.~s
3-ik és okt. első keddi napon.
elso hétf. es nov. 19-ét. meg,el. hétfon
-"k
S
.
21
..
kv. és áv.
Szu"If{u,sgyoro
omogym. marc.
~ maj. Toka] Zemplénm. márc, 24, jún. 23, júl.
16, ~zept. 9, okt. 18. Ha vas. v. unnep,
22, szept. 22, okt. 27, deé, 2-ét mfogI.
a kovetke~ő napon..
..
. .~.
a ünnep, a köv. hétfőn.
~zőny Komarom~. marc." 4, maj. 16, JUl.
~.:mplénm. ápr. 8, jún. 22, szept.
17, szept. 13. kov. hétfon.
no
10 k
H 1" ö
Szulok Somogym. Husv., Pünkösdi Lu. ('héffö;'
. v.
a unnep, mege oz
kács nap el. h~tfőn kv'. ~s áv.'
Toln~ Tolnam. máj. el. hétf." jún, 13-t,
Tob Somogym. apr. 11, jun. 2, aug. 1,
aug. 10, nov. I-t köv. hétf.
szeJ?t. 21! ha vas. és ünn;,. a köv. közn. Tolnanémedi Tolnam. jún. 21-t, okt: '22-1
Tobaid Fejérm. febr._ 3, maj. 24, aug. 30,
mfogl, hét, hétfőjén, ha ünnep, a köv.
nov. 8-át mfo~. csut. kv. és ;iy.
köznapon.,
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Toponár Somogym. ápr. 25, Szeritháromság vas. ut. napon, aug. 25, nov. ll.
kv. és áv. e. n. .
TÓlvázsony Veszprémm. júl. 2-t, okt. .lO-l
mfogl. hét szerdáján, ha ünnep, a köv.
köznapon.
Törökkopány
Somogym. jún. 15, szept.
17. Ha vas. v. ünnep, a legköz. hétköznapon kv. és áv.
Törökszentmiklós
J.-N.-K.-Szolnokm. jan.
10, ápr. 17, júl. 26, okt. 4. Ha hétköznap, az el. vas. és hétfőn áv. vas., kv.
hétfőn.
Tura Pestm. Virágvas. és okt. 2. vas. áv.,
hétfőn kv.
Turkeve J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 1, jún.
20, szept. 20, dec. 6. mfogl. vasáru. és
hétfőn. Ha vas., úgy ezen és a köv.
hétfőn.
Tűrje Zalam. febr. 24, ápr. 24, júl. 25,
szept. 29. Ha vas. v. ünn., a· köv, hétköznapon.
Tüskevár Veszprérum. febr. 24, jún. 13,
júl. 22, szept. 8. napokat megel. hétf.
Ujtebértá
Szabolcsm. Nagy K., Medárd,
Sámuel és nov. 20-át mfogl. hetek csütörtök kv. és áv.
Ujkécske Pestm. febr. 20, máj. 15, júl.
31, nov. 3. Ha nem vas., úgy a megel.
vasár
~s hétf. áv., hétfőn kv.
Ujmalomsok
Győrm. áv. és kv. márc.,
jun., szept., dec. hónapok második szerdáján; ünnep esetén a legk. hétköznapon.
Ujpest Pestm. febr., máj., júl. és okt.
Iő-ét köv, vasárnap.
Und Sopronm. márc. 20, máj. 11, jún. 30,
szept. 9.
Uszod Pestm. szept. 1. megel. hétfőjén
marhavásár.
.
(J[lIJ Pestm. márc. 4, aug. 10. megel. hétf.
Vác Pestm. husvét eL, Sarlósboldogaszszony napot, Gál napot, Tamás napot
megelőző vasárnap és hétfő; máj. 17,
aug. 30; ha a maj. és aug. vásár vas.
vagy ünnepre esik, akkor a köv. közn
Yaia Szabolcsm. aug. első hétf. kv. és áv.
Vál Fejérm. febr. 20, máj. 16, aug. 16,
okt. 20. mfogl. hétf. áv., kedden kv.
Városlőd Veszprémm. febr. 13, szept.
17. mfogl. szerdán áv.
Várpalota Veszprémm. ápr. 12, aug. 6,
nov.·l1 és dec. 13. na?Ját mfogl. hétf.
Vásárosbéc Somogym. maj. 23, okt. 4.
Vásárosmiske Vasm. Gy.-Szentelő boldogasszony napját, Gyüm. Boldogasszony
napját, S.-Boldogassz. napját, aug. N.Boldogassz., Kisasszony napját követő
napon, Ferenc, Katalin és Luca napján.
Ha ünnep, a köv. napon.
Vásárosnamény
Beregm. hushagyó kedd
után hétf., Medárd napot, mfogl. héten hétf., szept. 8-t köv. hétf., ha ünn.,
a köv. közn.
Vassurány Vasm. márc. 19, máj. 1, aug.
12, október 26. kv.
Vasszécsény
Vasm. febr. 16-t megelőző
csűt., jún. 17, ha vas. v. ünnep, a köv.

napon, szept. 14-t és nov. 22-t
csütörtökön.
l'asvár Vasm. jan. 27, márc. 15, m
jún. 13, aug. lO, szept. 29, nov. 1
Velence Fejérm. márc. 27, aug. 7, n
marha- és kirakóvásár.
Véménd Baranyarn. márc. 27, jú,
szept. 30. kv, és áv.
Vép Vasm. jan. 25, Fehérvas. ut. h
Aldozócsüt. el. szerdán, Péter és pl
István kir, el. napon, nov. 5. Ha
vagy vasárnap, köv. hétf.
V ése Somogym. márc. 5, aug. 5, ok
Ha ünnep v. vasárnap, a köv. na
v eszprétn Vesz?rémm. jan. 6, febr
márc. 12, maj. 4, aug. 10, szept.
napját mfogl. hétf.; nov. első hétJ
Vésztő Békésm. febr., máj., aug., nov.
napok első napját mfogl. hét szerdi
Villány Baranyam. ápr. 4-t megel. 1
júl. 5-t, szept. l-t, dec. 13-t mfogl.
hétfőjén, okt. 31-t megel. hétf. H
decemberi vásár
ünn., akkor a :
köznapon.
Visegrád Pes tm. jún. 24, szept. 8-át
vasárnap.
Vörs Somogym. ápr. 3, júl. 5. u.
hétfőn.
Zala Somogym. ápr. 5, máj. 25, aug.
okt. 4. Ha ünnep, el. v. ut. első hétké
Zákány Somogym. jún. 24. kv, és áv.
Zalaapáti Zalam. márc. 21, Pünkösd
szerda, Orangyal ut. napon, okt. 3j
Zalabér Zalam. sz. Gergely n. el., Med
nap el. szerdán, Nagyboldogassz.
Advent más. vas. ut. kedden marh
és kirakóvásár.
.
Zalaegerszeg Zalam. febr. 14, Virág I
el. hétf., sz. György ut. hétfőn, PÚ
kösd ut. kedden, júl. 22, szept. 9, o
28, nov. 30, dec. 28.
Zalalövő Zalam. jan. 10, ápr. 1, jún.
aug. 29, nov. 5, ha vas. v. ünnep,
aug. vásár kivételével a köv. köznap
Zalaszániá
Zalam. Pünk. ut. kedd, II
ut. kedd kv. és áv.
Zalaszentbalázs
Zalam. febr. 3-t, Ur
pot, aug. 20-t köv. hétfőn.
Zalaszentiván
Zalam. máj. 19, aug. eb
hétfőjén.
Zalaszentlászló
Zalam. jan. 17, máj.
aug. 15. utáni szerdán.
Zalaszentgrót
Zalam. febr. 3, márc. 1
Husv. el. szerda, jún. 24, júl. 13, sze,
tember 1, nov. 11, Kar. el. szerda.
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IIllIer-,NaDlár
1935
az

közönséges évre

lifteclelembea jelent meg mint eddig. A válságo. anyagi viszonyok kényszeri...,. a IdadóhivatalL A tartalomban igyekeztünk ezt a kis naptárt is olyan
ozatosaá tenni, mint a milyen a nagy volt. A naptár régi árával szemben

70 .(hetven) fillérben
ttak meg a kisebbterjedelmú naptár árát s reméljük, hogy ezen olcsó áron
minden evangélikus családhoz el fog jutni.

~_.D:yosok

számára a csomagokhoz mellékelt kísérő levelek
tartalmazzák az elszámolás feltételeit.

a Luther-Naptárra vonatkozó megr~ndelés és megkeresés Luther
tlíiIUitMd·vatalához:Sopron, Gens el Adám-utca 3. sz. alá intézendő.

LYÉsTÁRSA
u.yftIt6szet is voul.z6mlézet

a,Várkerii1et
_

T.I./on

66. szám

394. k6szft k6nyvet, újságot, plakátot,
tt űzi_ti könyveket, gazdasági,
68 _ayházi nyomtatványokat.

.d.

Pártl°Aoljuk
Lather-Tár~ ,ságankat
Budapest, vm., S
ály-atca51
mely minden könyvet ~_ zenemúvet.
papíro, tró- é8 rajzszereket azonnal
olcsón é8 pontosan szálltt.
ll::::::::::
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"K6pea Luther Naptár" könyvkereskeclésben és bizományos terjesztésben
,adány ára a kiadóhivatal által küldTe postaköltséggel együtt 86 fillér.

