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Értéknyilvánltás nélkUl feladott
'''j"d"lm". csomagok súlydlja
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•
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KilINlld. Szódlj: Ausztriába 12 f (hiriap 6 f), Csehszlováklába, ~ománlába és Jugolz1ávla IS f (hiriap 91), Lengyelországba 20 f (hirlap 101), Németországba 28 f (hiriap 14 f)
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''''j"d,Im•• csomagok

1

i=ie:
t::.c;g-

l00~g

Súlyhatár 2000 gr.
E6' darab könyv
3000 gr.
Terjedelme 45X45,
tekercs 75XI0 cm.

20

Értéknyllvánltás
ntml

60

"

6 f.

Súlyhatár 2000gr
Oroszországba
csak nyitva.
Po.la.lal.~.,.ok. B.INlI •• : 20 P-Ig 20 f, 100 P-Ig
60 r, 500 P·lg 1'20 P, 1000 P·lg 2 P 80 f, 1200 P-Ig 2"20P.
KilINlldre:
40 P-Ig 50 f. 100 P-Ig 80 f. minden további
100 P-Ig 50 f. Belföldre rózsaszlni!, kUlföldre sárgaszlni!
lIr1ap használandó. Belföldre feladható legmagasabb összeg
1200 P. KIllföldre kUlön engedély nélkUl 1200 P értékben,
ezen felUl kUlön engedéllyel. KIllföldre az utalvány kUlföldi értékben töltendő kl, a beflzetés azonban pengöértékben történik.
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--SO
-'SO
-"70
-'70
2""1'40
3'2'-·
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1'SO
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3·---'
2'25
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1'OS
2""10 3'3'4'SO
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1..BérmentetlenUl feladott csomag után beszedendö pót-I értékig 40 f, ezen felUl'minden megkezdett 400 P után 40 f.
díj csomagonkint 12 f.
a. Súlyhatár 20 kg. Kiállftásra szánt csomagok súly
2. Ertéknyllvánltással ellátott csomagok után a belföldi határa kivételes engedéllyel 50 kg ls lehet.
forgalomban a biztosítási díj: 100 P értékig 20 f, 400 P

D1et6kek. (Érvényes
&ufm1allleWt. 200 P-Ig 2 fillér, 200-500 P-Ig 5 fillér,
500-töllOOOP-Ig 10 f. 1000-2000 P-Ig 20 I, 2000-5000 P·lg
50 f, 5000-töl 7500 P-Ig 75 f, 7500-10.000 P-Ig 1 P, 10.000
P-nél több 2 P.,
Nyalfdlt~. dtWt.II .Iúmlll'fllrryek után a D. fok. helyett
0-6% Illeték Jár. A 2 pengőt meg nem haladó összegröl
kiállftott nyugták 'ésátvétel ellsmervények illetékmentesek.
Blrl."
~. hGl%onblrl""
.un6d~••k után az illetékdIlIegyzék 20. tételében' megszabott U. fokozat helyett
0'60/0 illeték jár.
EIJY"U~",k után az Uletékdlllegyzékek 27 tételébea
meghatArozott III. fok•• illetve II. fok. Illeték helyett 2'4%,
illetve 1'2% Illeték fizetendő
"'_'-_.6...
~"'.6_L v 1'11tékdljj
ék29 tételéb
•••••••••••••••
un •••••••••
fZ
e
egyz
.
en
megszabott II. fok. helyetV '2 10Illeték alá esnek. Ha olyan
élelmezését vagy eltartását vállalják el ellenszolgáltatás
fejében, akit a törvény szerint eltartaninem köteles, 2'4%
Uletéket kell lerónI.
llázaa.á,i nnzU~••" az Illetékdlllegyzék 43. tételében meghatározott II. fok. helyett I'S % Illeték alá esnek.
K~rca6naun6d~ •• k kötvények és adóslevelek az Illetékdlllegyzék 64. tételében meghatározott U. vagy Ill. fok.
héíyett: 0-6% lleték alá esnek. Ugyancsak 0'60/0 iUetéket
kell ler6nl az eddigi II. fok. helyett a lfII'Iq~fllállaláanr klállltott okiratok után ls.
laH(~)~kutánazllletékiri. titelében mqhatározott
IL vagy III. fok.
az IUleta a-6 %.

°

1932. április

10,-étól.)

Illetéke az llletékdllleD'zék 92. tételében megszabottll. fok. helyett 0-60'0.
Ulalf1ányok után az llletékdlJjegyzék 93.tételében meghatározott Il. fok. helyett 0-60/0Illeték rovandó le.
FOFlGlmlatl61t6,.I •• /o,ilIb".t.kblSI
eredö oklratokn4\
a százalékos okirat! Illefék kulcsának az ált. forgalmiadó
kulcsával meg kell egyezni.
In,6 adela""." ~. ánf.zállil/ÚI nnzUl ••", Ideértve
az épltkezésl szerrződéseket ls, a korábbl lII. fok. helyett
a'6°/ll illetékkel kell leróni.
A1lalúod.d.l.al6k. Minden olyan kmön fel nem
emlitett okirat (szerzödés), amely a korábbl szabályok
szerint fokozatos Uleték alá esett, az eddigi 1. fok. helyett
o-a%, a II. fok. helyett I o/o, a ill. fok. helyett 2% ilL alá
esik, 1932. VI. óta 200/0 pótlékkal emelkedett.
A rendelet értelmében fizetendő százalékos illeték alapját husszal maradvány nélkUl osztbató összegre kell kikerekfteni oly módon hogy 10 pengőnél kisebb maradványösszeg figyelmen' kivlll marad, a 10 pengö vagy ennél
nagyo bb maradványösszeg pedig teljes 20 peng6nek vétetlk. A 20 pengöt meg nem haladó értékalapot kettövel
maradvány nélkülosztható
számra kell kikerekíteni, olyképpen, hogy 1 pengőnél kisebb összeg nem sdmlt,
1 pengönél nagyobb maradványösszeg pedig 2 peng6nek
számit. Ha az értékalap 2 pengönél nem nagyobb, akkor az
iUetéköszszeget kell kettövel maradék néIkm osztbató
számra klkereldtenf, úgy, hogy 1 fl1Iérnél kisebb összeg
nem számlt, 1 fillér vaD' ennél aqyobb
maradvány
2 fillérre egészltend6 ki.
T6,Iái

tnI,.dllytlk
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ÉVFOLYAM
ALAPíTOTTA:

HETVÉNYI

•

LAJOS.

SZERKESZTETTE:

NÉMETH

SÁMUEL

SOPRONI AG. HITV. EV. LíCEUMI IGAZGATÓ.

A TISZTA JÖVEDELEM ELSÖ SORBAN A ilL U THE R - NAP TÁRu
MEGERÖSITÉSÉNEK ÉS KÖZHASZNÚ TÖREKVÉSEI MEGVALÓSfTÁSÁNAK SZOLGÁLATÁBAN ÁLL.
A "LUTHER-NAPTÁR" SZERKESZTÖSÉGE SOPRON, HUNYADI JÁNOS-UTCA 9.
KIADÓHIVATAL SOPRON, GENSEL ÁDÁM-UTCA 3.

NYOMATOTT SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SOPRONBAN.
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Naptári és egyéb tudnivalók
az 1937. kGzGnséles évre •
.{; Neptun, 621 millió

méríöldnyíre a Naptól,
164 év és 216 nap alatt teszi meg körútját.
Ptuto, 797 millió mérföldnyire a Naptól, körutját 249 év alatt teszi meg.
Mellékbolygók vagyis holdak: Földnek 1,
Marsznak 2, Jupiternek 9, Szaturnusznak
10,
Uranusznak 4, Neptunnak 1 holdja van.

Kortani ismertető jellegek.
Aranyszám
Epakta, vagy hold
Napkör
Római adószám
Vasárnapi
betű

19 (új modorú)
17
•
14

kulcsa

19 (ó modorú)
29
•
14

5

5

C

D

Változó ünnepek.
Hetvened
vasárnap
-Nagypéntek
- - - ~
Husvét-vasárnap
- Ajdozócsütörtök
- Pünkösd-vasárnap
- Szentháromság-vasárnap
Advent első vasárnapja

-

-

-

-

-

-

-

január
március
március
május
május
május
novemb.

24
26
28
6
16
23
28

A négy kántorszerda.
Február

17_

Május

19_

Szeptember

15_

Decemher

15_

A hold fényváltozásának jegyei.
•
)

q:

kos ..fE rák
bika ~
oroszlán
Ö ikrek ill szűz

Az
évben:

Csillagászati évsza~ok.

Holdtölte
Utolsó negyed

Az állatkör [zodiakus) jegyei.

wr
IP«

Farsang tartama.
A farsang tart VIzkereszt
napjától. Hushagyókeddlg
vagyls jan. hó 7-től febr, hó 9-ig (bezárólag), tehát 34 napig

®
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Nap és holdfogyatkozások 1937·ben.

Tavasz kezdete:
Március 21-én lóra 45 perc, tavaszi
napéjegyenlöség.
- Nyár kezdete:
Június 21-én· 21 óra
12 p, Leghosszabb
ez időtájt a nappal; nyári napfordulás.
Ösz kezdete:
Szeptember
23-án 12 óra 18 perc, őszi
napéjegyenlóség.
Tél kezdete:
December
22-én 7 óra
22 perc, leghosszabb
az éj; téli napfordulás.

Ez évben két napfogyatkozás
fogyatkozás lesz.

és egy hold-

1-.Teljes napfogyatkozás június 3-áll. Kezdődik \o
1 p.- kor, végződik 23 ó. 21 p.- kor.
Látható Polinéziában, Csendes Oceán nagy részén, Eszak-Amerika délnyugati részében, Középamerikáhan,
az Antillákon és Dél-Amerika
északnyugati részein,
ö.

A nap és rendszerének csoportja.
Központi test; a 0 Nap.
Fóbolygók:
!;l Merkur, 8 millió rnérföldnyire a Naptól, 88 napból áll az éve. ef' Vénusz,
15 millió mérföldnyire a Naptól, 225 napból
áll az éve. O Föld, 20 millió mérföldnyire a
Naptól. @ Marsz, 32 millió mérföldnyire
a
Naptól, 687 napból áll az éve. 1152 kis bolygó,
de mindig újakat fedeznek fel. '4 Jupiter,
107 millió mérföldnyire a Naptól, majdnem
12 év alatt teszi meg útját a Nap körül.
Ti Szaturnusz,
194 millió mérföldnyire
a
Naptól, 29 év és 116 nap alatt teszi meg körútját. @ Uranusz, 3961/2 milJlómérföldnyire
a Naptól, 84 év alatt teszi meg körútját.

2. Részletes holdfogyasztás november 18 án.
Kezdődik 8 ó. 37 p.vkor, végzódik 10 ó.vkor,
Látható Europa északi és északnyugati szélein,
Angliában, az Atlanti Oceánon és Azsia északnyugati részében,
3. Gyűrűs napfogyatkozás dec. 2-3-án.
Kezdődik 22 ó.18 p.-kor, végződik 1
52 p.,
kor. Látható Azsía keleti partjain, JapánbanFülöp-szigeteken,
a keleti Szunda.sztgeteken.
Uj-Guinéban
Polinéziában, a Csendes Oceanon.
és Eszak-Amer ika nyujatí részében.
ó.

Boi y 9 ó k jár ása.

I

Vénusz

Hónap
kél

I Január,
Február
Március
Április
Május
Június,
Július
Augusztus
Szepternber
Október
November
December

10-12
9'07
7-48
545
3-40
2-26
1'38
1 21
2-Ol
3'13
4'76
5-59

I

nyugszik

I

20-02
21-13
21'52
21'03
- 17-20
1.'i~.J2
16'06
16-49
17'09
16-47
16-04
15'29

-

Marsz

I

kél

138
1'04
0-19
2305
21'08
18-15
15-58
14'37
13-56
13'23
12"46
11'50

~-

I

nyugszik

1226
11'02
943
8'05
.5'58
3'13
O-58
23'15
2202
21'25
21-08
21-12

Jupiter
kél

7'34
559
4'31
2-45
0'56
23-54
20'48
18'29
16-19
14'22
I 12-31
II 10'51

Szaturnusz

nyugszik

I

16-14'31
13-09
II-31
9-46
7-44
5'32
3-05
0'51
22'54
21'07
19'35

kél

~

11'9'06
11-5-26
3'33
1'37
23-43
21'42
19'39
1732
15'26
13-27

I nyugszik

I

22-06
20'18
22'06
17'06
15'27
13-41
11'47
948
6-37
5'22
3-10
1',7

I

I

f
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XIII. Törvényhozási

Vadászati és halászati tilalmi időszakok.
Vadászat.
A 38.500/1933. sz. és e rendelelet mödosítő
föld
múvelésügyi miniszteri rendeletek szerint az általános vadászati tilalom tart jan. 1. napjától
júl. 31-ig, mely idő alat! hajtókutyákkal
(kopó,
tacskó, agár, komondor vagy egyéb hajtóebbel)
egyáltalán nem szabad vadászni. - Ettől elté·
rőleg tilos a vadászat:

Vadászati

tilalmi

idő

sziinnapok.

. Törvényszünetek
iránt az 1868-lki LlV. t-c. rendeli,
hogy a Ill. c. I. fejezet 100. §-a sürgős eseteit kivéve, senki
sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés elrendelése vagyelhalasztása
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 nélkal a közbeeső ünnepekre, az ott megáUapított szünnapok alat! is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szünnapra esnék, a legközelebbi
köznapig terjed. vm. c. 1. fej.
375. §. [1881 : LX. t-c, 22. §. A marasztalt
fél vallásának
ünnepei a végrehajtásuál
is lehetőleg figyelembe veendők.
Izraelitákat
e napokon nem szabad törvénybe idézni.
Az összes szombati napokon. - Purim napon (március 8.)
A husvéti ünnepek 1.,2.,7. és· 8. napján (április 7.,·1l., 13.,
14.) Sabuoth (Pünkösd) ünnepén (május 27. 28.) Jeruzsálem
elpusztulása
napján
(július 28.) Ujév
1. és 2. napján
(szept, 17., 18.) Engesztelés
napján
(sz ept, 26.) Sátoros
ünnepen (október 1., 2.) Törvényöröm
napján
(okt. 9.)

Időjárás a "Százéves Naptár"
szerint.
Január. l-én hideg, azután három enyhe nap
után (5-ll-ig)
havazás. A hó közepe szeles
és viharos. 17-18. nagy hideg. Végre szél és hó.
, Február. Elején erős hideg. fi-án havazás.
7 -10 ismét csikorgó hideg, A hó közepe felé
Siket fajdkakas
?~I?~I?~I 1?~1?~1?~1?~1?~1?~1~:~
kissé enyhül. 14-én hóvihar. Majd borus napok
Nyirfajdkakas
2i~I?~I?~1 1~~1?~1?~1~~1~~1~~1?~
után enyhébb és esős.
Tuzok·tyuk és jérce
?~I?~I?~I?~I~~I?~I~~I?~I?~I?~I?~I?~
Március. Kezdetben enyhe, azután esős. Majd
Tuzok-kakas
?~I~~1
I?~I?~I?~I?~I?~I
1
derült 21-ig hideg. A legutolsó napokban haFácánkakas
1?~I?~I?~I~~I?~I?~I?~I~~n:.
I
vazik.
Fácántyuk
1?~I?~I~:~I~~I~~I?~lr~lr~I~'<I~
I
Április. 4-Ig tart a hideg. 5. és '6_ szép napFogoly, fürj, haris
~:~I?~I?~I?~I?~I?~I?~1
sütés. Majd borús és esős. 12-17 .. barátságtaErdei szaJonka
·~I?~I?~I7:?L7.~I.,?i,.-;I_---;c"",,,,
Császármadár
?~I?~I?~I?~I~~I~:~I?~[?
I
[~:~I?~lanúl szeles. 18--20. eső és dara. Es egy esős
hét után néhány napra kiderül.
Vizi madarak
I~I~~I~~I
Május Elején derült szép idő. 3-n borús, 4-n
Nvári lud ss tőkés kacsa
I~~I?~I~~I~~I
rnennydörgés. A következő héten reggelenként
A tiltott időszakban
is szabad vadászni a seregekben
vonuló vadludakra
és -kacsákra,
seregélyre,
keselyüre,
dér, 14-én borús. Azután kellemetlenül hűvös.
sasra, sólyomra, kányára, véresére. a héja és ölyv minden
Junius. Erősen változó, hirtelen esőkkel. Csak
nemére, végül a hollóra, szarkara. várjakra
és verebekre is.
Jegyzet. Minden időben tilos a vadászat házi galambra,
a vége felé jönnek tartós szép napok.
éneklő madárra. valamint a kis és nagy kócsagra, kanalasJulíus. Néhány b. rús nap után beáll a nagy
gémre. üstökös gémre. batlára vagy íbiszre, reznek tuzokra,
gólyatöcsre, gulipánra vagy godára és ugartyukra.
továbbá
meleg és tart az egész hónapban,
ID-én zivatar.
a bibi ere. kis véresére. az egerész ölyvre. a baglyok fajára
Az utolsó napokban több eső .
. és a sirályra. A tilalmi idők alatt a vadak fiait. a
madarak tészkelt
szándékosan
érinteni vagy tojásaikat
Augusztus. Változó időjárással kezdődik. Majd
elszední tilos.
melegre fordul. 11-15. esős. Azután ismét deHalászaI.
~ ~ ~ .oE rült és meleg
'" .o'" ~ .0.0
Szeptember, Első fele változó. 12-15.
.o"
N" E
~ "~ .E'" ;~
'" ~ 1;, ",'" '" a reggelek már csipősek. A következő
er .o
A halfaj neve
'"
'"
'"
'"
._
bIl <>.- > ::1 -"'~
~ :co.
" .o~ -ee
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három nap szép derült
Azután szeles,
"
" -'"-'" o '" jI;
:;" ::s
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később ködös .
1
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Faitok. tok, tokhal
Fogas-süllö, fogas. süllő
Galóca, gadóca, gadóci
Kecsege, kecsegetok
Kősü!1ő, bandár, tarka süllíí
Lazac, lazacpisztráng
Lepényhal, pénzes
Márna, barna, harcsaponty
Pisztráng
Ponty, poz sár
Sőreg. csillagos tok
Színtok
Tetemestek.
halszüke
ViZ3, orr hal, színviza
~ák

•. .,

;.~

.•.

.-

I?~I~~I§'
I
I~~I~~I~
I
I~~I~:~I~~I
I~~I?:~I~,
I
I~~@I~ I

I 80
Október. Első hete szeles és esős.
I 35 10-25. komor őszi idő. Végén határoI 54 zott hideg, sok köddel.
I 30
November. Néhány derült nap után
I 40 változóra fordul. 13-16. ismét szép. 17.
50 és 26. közőtt
r~1
hó és nagyobb lehülés.
I ~I~~I?:~I?~I
I~I~{I
I 25 Végre szél.
I~~I~~I~I I I I I I I '30
December 1-3. esős hó. Majd derült
20
?' I
I;':{I~~I~~I
és egyre nagyobb hideg. A hó közepén
Ir<:iI?~I~~I?
I
I 30 beborul, esős napok következnek. 19-én
1~~lr~I~,
I
I 50 havazik. Karácsony nagyon hideg a hó
I~;~I?~I?
I
I 80 végéig.
1~~lr<:il~
I
I 100
Ir~I~~I~
I
I 150
I ~
I~"I~ I

Jelmagyarázat.
A szürkével
jelzett rovatok
a tilalmi időszakot, a félig beszürkltett
rovatok' pedig a hónap első" 11Ie:öleg
második felére megállapított
tilalmi Időszakot tüntetIII feJ.

Január
(31 nap)
RéJ!ente: Vízöntő

hava.

Télhó .
Nap

I

I

Protestáns

,

llPént. IQjév
2 Szo. lAbel
1. héL

3
4
5
6
7
8
9

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

C1. Melánia
Ágota
Ernő
Vidor
Bódog
Lóránt
Gusztáv

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

•

C2. Antal
Piroska
])
Sára
Fábián, Seb.
Agnes
Artur
Zelma
C. Tádé
Pá I fordulás
@
Va nda
Lo thár
Ká roly :
Ad él
Ma'rtonka

Izraelita
1 = Tebeth
2
9
13
Sebat
16=
23
21

=

30

=

C. Jézus sz. n.
Titusz pk.
Teleszfor p.
Vízkereszt
Lucián vt.
Szörény
t
Julián vt.

.,

C. Vízk. e1..v.
Teoktisztusz
Teona
Epifánia
Iván
Bazilissza
Polyeukt vt.

Cl. Szentes.
Higin p. vt,
Ernő ap.
Veronika
Hilár pk. ea.
Remete Pál t
Marcell p. vt.
C2. Antal ap.
Piroska sz. vt.
B. Margit
Fáb. és Seb.
Ágnes sz. vt.
Vince vt. t
Raimund

..

C.Hetvenedv.
Pál megtér.
Polikárp pk.
Ar.vsz. sz. J.
Nagy Károly
Szal. Fer. t
Martina sz.

748
ti 748
fl 748
qe 748
cie 748
~ 747
~ 747
~
~
~
~
til

746
746
745
745
744
lf1 744
~ 744

naptár.

6. p ,

6. p.

22.

1622
1623
1624
1625
1625
1626
1628

2352 1033
-- 1051
056 11 9
2 O 1131
3 4 1151
4 4 1230
5 31312

1629
1630
1632
1633
1635
1636
1637

555
643
721
756
824
849
913

14 3
15 5
1614
1728
1844
20 1
2121

Rom. 12, 7 - 16

:= 743 1638

C. Triodium
N. Atanáz
Eufrozina
Eutim ap.
Jenő és Valér
Anasztáz
Kelemen vt.

936 2240

<Ff 742 1640 10 0-fiil' 741 1641 1026

~
~

740
739
~1738
~1 738

1643
1644
1646
1647

O 1
1058 122
1136 243
1224 4 O
1322 5 9

Kor 1 9, 24-10 , 5

C. Hetvened.
Naz. Gergely
Simon
Krizoszt. er.
Efrém
Unác er.
árom püsp.

h 737 1648 1428 6 3

"IE 736 1649 1541 646
~

735
734
~ 732
~ 731
Mi 730

"

Sexagesima Luk. VII!, 4·-15. Kor. II. 11, 19-12,

18 569f
19 S. Semoth
26 S. Waera
1 Ros Khodes
4 S. Bo
11 S. Besalakh
15 Fák ünnepe
18 S. Jithro

6, p.

Rom 12, 1-6

C. Vizk. ut. v.
Teodóz ap.
Taciána
Sztratonik
Szinai vtk.
Pál remete
Péter láncai

Septuagesima Mate XX, 1-16

5. béL

=
=
=
=

6. P

2. vas VIzkereszt utan. Jan. II, 1-11.

311Vas. IC. Virgilia
Jan.

I ([ I kelt~la!Ugta I kelt~I!~ugta

Új görög

1. vas Vízkereszt utan. Lukacs II; 42-52.

4. béL

24
25
26
27
28
29
30

I

I Újév'
IIN 17481162012141110 1
I Szilveszter p.1 MI 7481621 224811018

IÚjév

I Makár

C. Benjamin
([
Leona'
Simon
Vízkereszt
Attila
Szörény
Marcel

3. bét.

17
18
19
20
21
22
23

kath.

Újév után való vasárnap: Máté Ill. 13-17. 1. Péter -:3, 20
Vízkereszt ünnepe: Máté II. 1-12; Ézsaiás 60, 1-6.

2. bét.

10
11
12
13
14
15
16

Róm.

IC. Hatvanad·1C.l!úshagyó

1651
1653
1655
1656
1658

1655
1810
1921
2029
2136

718
744
8 4
823
839

9.

1 n 17291165912241/856

A hold fényváltozásai.
([ t,Jtolsó negyed 4-én 15 ö, 22 p.
• Ujhold 12-én 17 ó. 47 p.
]) Első negyed 19-én 21 ó. 2 p.
@ Holdtölte 26-án 18 ó. 15 p.
Elsején a nap hossza 8 Ó. 32 p.,
a hó végéig 1 óra 1 perccel nő.

Idéijárás Herschel szerínt,
A hónap eleje na2yon hideg,
4-11. Csendes havazások.
12-18.
hideg és szeles.
Azután sok hó.
föld távolban ő-án 16 ó.
([ földközelben 22-én 4 Ó.

I ([

5
"Aki tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak." Jakab 4. 17.
Egyháztörténeti emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik • 1484; Szeberényi János • 1780. - 2. Luther Nagy kátéja mj. 1529. - 3. Haase Károly t 1890. 4. Gradeczi Stansith Horváth Gergely t 1597. Kolbenheyer Mór t 1884. 6. Belgioioso
a kassai evangélikusoktói elvette a főtemplomot 1604; Zvonarich Imre s a csepregi vértanuk t 1621.· - 7. A nikolsburgi béke ratifikálása 1622; Győry Vilmos
* 1838. - 10. A görögnyelvű Újtestamentum első kiadása nyomatásának befejezése
151-t - 13. Spener Fülöp, Jakab * 1635. - 14. Atoklevél Luther ellen 1521; Gerok
Károly t 1890. - 19. A münsteri anabaptisták leveretése .1536; Sárkány Sámuel
* 1823. - 20. Hans Sachs t 1576. - 21. Fliedner Tivadar • 1800. - 23. Honter
János
1549. - 27. Kassai zsinat Egri Lukács ügyében 1568. - 28. Nagy Károly
császár
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.

t

t

Gazdasági iudnivalók
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 mezőn: Megkezdjük a trágyakihordást és teregetést. A mesgye árkokat javítsuk ki. A hiányos határjeleket pótoljuk. Enyhébb idő esetén
a szántókról
levezetjük a hólevet. A
vízlevezető barázdákat kiigazít juk.
Az isfálMban: ügyelünk az állatállomány gondos takarmányozására
és mérsékelt
jártatására.
A pihenő
állomány takarmányozása kíssé csökkenthető. A csikóknak, horjuknak,
malacoknak bővebben almozunk.
A gyli.mölcsösben: Hernyóztatunk,
trágyázunk és gondoskodunk oltógallyakról. amelyeket tava szig a pincében száraz 'homok közt tartunk
A baromfi
udvarban:
Az ólakat
fokozott mértékben
kell tisztogatni,
mivel a tyúkok tojni kezdenek. Ha
malátával, pörkölt zabbal etetjük a
tyúkokat.
hamarabb tojnak

........ _-_

_----- ..-

-

.

Február
(28 nap)
Régente: Halak haTa.

Télaló.
Protestáns

Nap

Róm. kath.

~
li.

Új görög

11Hétfő Ignác
2 Kedd Karolin
3 Szer, Balázs
4 Csüt. Ráhel
5 Pént. Ágota
6 Szo. 1Dorottya
6. hét.

7
8
9
10
11
12
13

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

~elte 1 nyugta
60

..

C. Farsangv.
Aranka
Abigail
Elvira
Bertold
Lidia
Ella

•

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

CI. Bálint
Fausztin
Juliánna
Donát
Konrád
Zsuzsa
Álmos

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

)

CI. Invocabit
Kolomb. K.tt
Julian. vt. tt
Don. pk. vt.tt
Simon vt. tt
Konr. hv. ttt
Aladár pk. tt

9. hét.

IC3. Oculi

Izraelita naptár.
Febr. 6 = Sebat
II =
12 = Adar
13 =
20 =
24 =
25
26=
27

=

=

C. Nb. l.vas.
Onezim
Pamm vt.
Marianna
Leó pápa
Appia
Leó pk,

25 S. Mispatim
30 Ros Kbodes
1 Ros Kbodes
2 S. Theruma
9 S. Thezave
13 Eszter böjt
14 Purim
.
15Sus
an Thiza
PUrim
16
S. Ki

~

~

.o.
\I!IiJI

")

1

®

nyugta
6p

112345 915
2-935
4 049 959
5 151 1029
7 24011 6
8 34511152

1

III
li1
#;
#

1;

7 9 1721 8 5 2146
7 7 1723 832 23 9
@' 7 5 1725 9 2
~ 7 4 1726 939 031
~ 7 2 1728 1023 149
tJ\ 7 O 17291116 258
tJ\ 659 17301218
357
1

Tess. I. 4, 1-7.

-ss 657

173211327 443
655 17341439
519
653 17 351552 547
651 1737 17 2 6 9
Mi 650(38 1811 628
it 6481740 1918 645
Mi 6461741 2(1251 7 3

~
~
~

Efez. 5, 1-9.

IC. Nb. 3. vas. 1n 164411743121301720

A hold fényválto~ásai.
([

1

. .

np

720 17101434'1250
718 17 11 5 17.13 56
717 1713 554 15 8
715 1715 62411624
713( 11 65'1'742
7111719
71719 3
710 1720 7412024

ea

C. Nb. 2. vas.
Eugeniai vtk.
Polikárp
.Ián. feje megt.
Taráz
Porfír
Prokóp

Böjt 3. vas. Luk. XI, 14-28.

28 1Vas. IC3. Elemér

kelte

Kor. Il. 6, 1-10.

Böjt 2. vas. Máté XV, 21-28.

C2. Eleonóra
C2. Reminisc'l
Pél. székf. tt
Gerzson
D. Pét. et tt
Alfréd
Mátyás
Máty. aps. tt
L Géza
® Géza vt. tt
Sándor
K. Marg. ttt
. Gáb.passz.j+
Ákos

Hold

I

Kor. 1. 13, 1-13.

C. Vajhagyó
Zakariás
Nicefor vt.
Pálvt.
Teodóra
Melét pk.
Fotina

Böjt 1. vas. Máté IV, 1-11.

8. hét.

21
22
23
24
25
26
27

C. F arsangv.
Máth. sz. .Ián.
Alex. Cirill
Hamv. szerda
Lurdi M. tt
7 szerv. ttt
Ricci Kat. tt

op

Trifón
n 728 17
Jéz. talk. Sim. n 726 17
Sim. és Anna "'IE 725 17
~'
Izidor
723 17
Teodula
~ 1722117
1Julian orvos ~ 721 17

Quinquagesirna vas. Luk. XVIII, 31-43.

7. hét.

14
15
16
17
18
19
20

1Ignác pk, vt.
Gysz, B. A.
([ Balázs pk,
I}:.András pk.
Agota sz. vt.
Dorottya vt.

Nap

1

1

Utolsó negyed 3-án 13 ó. 4 p.
U j h old ll-én 8 ó. 34 p.
Első negyed 1S-án 4 ó. 50 p.
Holdtölte 25-én 8 ó. 43 p.

Elsején a nap hossza 9 óra 33 perc,
a héo ve'g"g
el l' ora 29 perc ce 1"no.

1

Időjárás Herschel szerint.
Derűs hidegek. 3-tói borús
és h avas. 11-17. vi h aros
szelek fú jnak. A hó második
felében sok csapadék.
([ földtávolban 3-án 13 ó.
ff" főldkö
-s,
o
oze lb en 15'-en 21' o.

7
Isten munkatársai vagyunk; Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. I. Kor. 3: 7. 9.
Egyháztö(téneti emlékeztető február hóra: 1. Bethlen Gábor • 1580; Carpffa 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
Sámúel * 1830: Czékus István t 1890. - S. Az
1790-91-il, 26. t.-c. megállapítása a pozsonyi országgyűlésen. - 9. Kís János t 1846.
- 10. Szeberényi Ján. t 1856. - 11. A magyar gályarabokat Ruyter Mihály kiszabadította rabságukból 1676; Sárkány Sámuel + 1911. - 12. Schleiermacher
Frigyes + 1834. - 13. Schwartz Keresztély t 1798' Huszár Dávid Pápán bevégzi
a heidelbergi káté első magyar kiadásának nyomatását
1558; Vitnyédi István
t 1670. - 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 (t 1586); Reuchlin János * 1455. - 23. Ziegenbalg Bertalan t 1719. - 24. A debreceni zsinat
Melius Juhász Péter elnöklele alatt 1579; Bahil Mátyás • 1706. - 27. A schmalkadeni szövetség megkötése 1531.

Gazdasági tudnivalók
február hóra.

________._.

._.

t..

_

------------------------------------------------,----------------------------Otthon: A vetőmagvak előkészítése.
A magnak való tengeri válogatása, -------------------------------_.:._-----------------_:----------------------morzsolása. A vetőmagvak csiráztatása. - Leltári tárgyak jókarba hozatala.
A mezlJn: A trágyát
kihordjuk és
--elteregetjük. Az olvadás okozta víz --------------_._---------.,.-----------------~---------:--------------_._-levezetése. Ha az idő kedvez, a zabvetésnek előkészítjük
a földet. A
vakondturásokat elegyengetjük.
Az istállóban: A vemhes állomány
gondozására különös gondot fordítunk. Az igás állatokat jobban takarmányozzuk.
A gyümölcsösben:
A magról kelt
fiatal fákat, ha az idő engedi, ki kell
ültetni.
Némely
gyümölcsmagvat
(diót, mandulát) igen jó ebben a hónapban elvetni. A metszést
idejekorán el kell kezdeni, mielőtt a fában
beállana a nedvkeringés.
A dugványak szedése, oltás, hernyózás e hónapra vár. A fák környékét trágyázni
kell.
.
--- - ~---- - - - -- _._---------------------------------------------------- -------A szölllJben: A trágyát szétteregetjük. Ha ősszel nem végeztük el, a
metszést enyhe' időben eszközöljük.
A kertben:
Melegebb vidéken a
petrezselyem, zeller, sárgarépa, spenót, korai borsó már elvethető.
A méhesben: Akasokat
melegen
kell tartani. Az egerek irtandók.

.•

Március
(31 nap)
Régente: Kos hava.

Tavaszeló.
Nap

1
2
3
4
5
6

Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

Szo.

Protestáns

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján
Gottlieb

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

C4. Tamás
Zoltán
Franciska
Olimpia Ildikó
Aladár
Gergely
Krisztián

•
\

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

Szo.

tt Eudocia
tt Teodót
tt Baziliszk
tt Gerazim
ttt Konon
tt I Amorii vtk.

".

C4. Laetare
Istenes János
Franciska tt
40 vért.
tt
Szilárd
tt
1. Gerg. p. ttt
Szabin

CS. Matild
Nemz. iinn.
Henriette
Gertrud
Sándor
József
Hubert

.

..

.

n 642

1744
640 1746
638 1748
637 1748
1634 17 50
6321751
1

'IE
'IE
"'iE
!>r
~

2234
2337

740
8 3
-- 829
037 9 4
134 946
22511038

Gal. 4, 21-31.

~
D. Hush. v.
Teofilakt
Szebasztei vt. ea
Iti
Kodrát
Szóírón pk.
tA
Teofánesz
=t
~
Nicefor

630 17 531
17 55
626 1756
624 1757
622 17 58
621 18 O
619 rs 2'

a 628

BOlt. 5. vas. Jan. VIlI, 46-59.

3 9 11 38
348 12 46
421 14 O
4501517
5'17 1637
5421759
6 61923
1

ZSid. 9, 11-15.

CS. Fek. vas. C. Nb. 5. v. 1'ill' 617118 3 634 2047
Nemz. ünn.
(jif 61518
5 7 4 2213
Nemz.ünn.
Geréb pk. tt Szabinusz vt. ~ 61318 6 739 2335
Patrik pk. tt Elek
~ 611 18 7 821 -11 6 9 18 9 913 049
Sándo, pk. tt C;,i11 pk.
tit 6 7 181011013 152
Fájd. Sz. ttt Krizsánt
..fE 6 4 1812 1120 241
B. Csák M. tt Szabb. vt.

I

)

Nali!ypéntek Ján. XIX. 16-30. Ézs. 53. 5-10.
Böjt 6. vas. Máté XXI. 1-9
Filipp. 2. 5-11

12. b6t.

21
22
23
24
25
26
27

Ozséb
Perpetus

Új görög

1

Böjt 4. vas. Ján. VI, 1-15.

U. b6l.

14 Vas.
15 Hétfő
16 Kedd
1'1\ Szer.
18 Csűt,
19 Pént.
20 1 Szo.

Albin pk.
Simplic
Kunigunda
~ázmér

([

10••• 6t.

7
8
9
10
11
12
13

Róm. kath.

1

C6. Bened.
Oktávián
Frumenc
Gábor

C6. Virágv.
Gen. Kat. tt
Viktorián tt
Gábor f. a. tt

C. Virágvas.
Vazul vt.
Nikon
Zakariás

...e 6

~
~
~
Gyüm. B.-A. (agycsüt. tt 1 Gyü. olt. B. A ti
m
Nagypéntek
Nagypént.ttt
Nagypéntek
Hajnalka
@ Nagysz~
tt Nagyszemb.
n

..

13. b6t.

21181 312301320
6 0181 51341 350
559181 61450 413
557 181 71559 434
554 181 917 6 452
552 182 011812 5 9
550 182 21917 526

Husvet 1. naplan : Mark XVII-8.
1. Kor, 5. 6-8 .
2.
••
Lukács XXIV. 13-35. Ap. csel. 10. 34-41.

c.

281 vas.~ C. Husv. v.
29 Hétf Husv. hétfő
30 Kedd Izidor
31 Szer. Arpád

1 Husv. v.
1Husv. hétfő
Kerény vt.
Guidó ap.

I

IZl'aelita naptár.

= Adar 23 S. Vajakh P.
= Nizan IS. Vaj. R. Kh.
=
8 S. Zav.
=
15 Passe. 1. n.

MArc. 6.
13.
20.
27.
28.=

16Pa •• z.2.n.

D

c. Husv.

1

v.

nis

48118 24120 211 545
6
'IE154418 26122 266 32
CIE 54218272324
1
1 7 4

1

I Husv. hétfő I n 546 18242124 6
Husvétkedd
Hipác

A hold fényváltozásai.

1

U~olsó negyed 5-~n 10 ó. 17 p.
UIhold 12-en 20 O 32 p
]1 Első negyed 19-én 12 ó. 46.
Q
H ld "1 2'
. 2
p
\lY
O to te
7-en O 0.1
p.
Tavas:: kezdete 21·én I Ó. 45 p. Elsején a nap
hossza 11 Ó. 2 p., a hó véiéig I ö, 44perccel nö.
[
•

Id6járás Herschel szerinl.
Baráta~~talan,
nyirkos napokkal
kezdődik.
5-11.
esős,
12-18.
Változékony .• 13-26:. újra ~ső. A
1 hó vége derus, az éjjelek htdegek.
([
([

".
.
foldtavolban 3-an 9 6.
földközelben 15-én 4 ó. -

9
Boldog ember az, aki a kísértetben

kitart.

Jakab 1: 12.

Egyhdziörténeti emlékeztető március hóra: 3. Bod Péter t 1769. - 5. A magyar
evang. lelkészek megidéztetése a pozsonyi rendkivüli törvényszék elé 1674. - 6.
Luther Wartburgból visszatért Wittenbergbe 1522: Bodelschwingh Frigyes • 1831:
- 7. Abritt és külföldi bibliaterjesztő társulat megalapítása 1804. - 8. Hrabovszky \
György • 1762; A spanyol inkvizició eltörlése 1820. - 9. Perlaky Dávid t 1802. tO. Batizi András beiratkozott a wittenbergi egyetemre 1542; Fabó András • 1810.
- 12. Gerhardt Pál • 1607. - 15. Karsay Sándor • 1814. - 17. Sibolti Demeter
t 1589; Geduly Lajoc • 1815. - 18. Fabó András t 1874. - 19. Livingstone Dávid
• 1813. - 21. Bach Sebestyén .• 1685. - 22. Abádi Benedek beiratkozott a wittenbergi egyetemre 1543; Franeke Agost 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 megnyitása 1610. 29. A schmalkaldení
szövetség megalakítása 1531. - 30. Mária Dorottya nádorasszony t 1855. - 31. Hesseni Fülöp t 1567.

Gazdasági tudnivalók
március hóra.
Otthon: Az adóknak és a befejezett
vetés után a jégkár elleni biztosításnak a befizetése.
.!
A mezőn: A vetés folytatása. A felfagyott ősziek száraz időben lehengerelendők.
.
A réten: A herések, lucernások, legelők éles fogassal megboronálandók.
Az istállóban: Ha a csikók 10-14
naposak, már zaboltatjuk
őket. A
kancát 3 héttel ellés után már mér-

.
.

.
;

;

.

sékelten Igáhll foghatjuk. A borjuk 'tisztogatását és nyirását nem kell elha-

_...
.
.
nyagolní. Az igás állományt a fokozott munka alatt jobban kell abrakolni.
A gyümölcsösben: A gyümölcsmagvakat el kell vetni. A bujtásokat, dug-··················································
.
ványozásokat
most foganatosHsuk. A
fák ehlltetése most biztosabb, mivel
.
a talaj már átmelegedétt. A bogyós
gyümölcsöket szaporítani kell.
A kertben: A spenót, kel, sárgameg vörösrépa, késői borsó, kalarábé,
fejessaláta, végül a korai bab elve----- -- - .

I

~~~~yAoTá~1t%~:~~~~!~~~~~1~~~s~~~1............................
.
őntőzésétől
függ a palánták fejlődése.
.
A spárgaágy gondosan porhanyí- ------.------.--.-.--..
tandó, gondozandó. A szamócaágya-'
kat megkapál] uk, .
A szöll15ben: A magas Iekvésű
szőllőkben, ha az időjárás megengedi,
s a metszés az előbbi hónapban már
megtörtént. nyitni lehet.
A méhesben: A méhek szép időben
már megkezdik a kijárást. ügyeljünk,
hogyaméheknek
mindig elegendő
táplálékuk
legyen.

.

,

.

.

..

. ..

.

.

.
.
.

- .

,

Aprilis
(30 nap)
Réitente: Bika hava.

Tavaszhó.
Nap

Protestáns

Róm. kath.

4
5
6
7

Vas'ICl.
lzidor
Hétfő Vince
K e dd Cö 1esztin
Szer, Hermann
Csűt, Lidia
9 Pént. Erhardt
10 Szo. Zsolt

12
13
14
15
16
17

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

c,üt.

1

2. vas. húsv. u. Jan. X, 11-16.

C2. Leó
Gyula
Ida
Tibor
Atala
Lambert
Anicét

16. bét.

18
19
20
21
22
23
24

•
)

C3. Dma
Kocsárd
Tivadar
Anzelm

IC3. Jubilate
Emma
Tivadar hv.
Parzh. Konr.
Szót. és Kái.
Béla pk. vt. t
György vt.

Szótér

17. bét.

2 == Nizar
3=
10 =
11 =
12
Iiar
17 =
19 =
22 =
24 =
26 =
29 =

=

@

naptár.
21
22
29
30
1
6
8
11
13
15
18

o. p.

o. p,

o. pop

Passz ah 7. n.
Passzah 8. n.
S. Sem. 1. P.
Ros Khodes
Ros Khodes
S.Tbasz.2.P.
Seni böjt
Khamiei böjt
S.Ak.M.3.P.
Seni böjt
Lat beo mer

C4. Cantate
Kilit és Marc.
Kaniz. Pét. et.
Kereszt. Pál
Péter vt.
ISiennaiKat.t

Ján. I. 5, 4-10.

~153411833 '14311030
~ 532 1834 218 II 40
III 53018 36 2481253
li1 528 18 37 3151410
526 18 39 3411529
524 18 40 4 51651
522 18 42 1 4311817

1:

Péter I. 2, 21-25.

C2. Antipa
Vazul pk.
Márton p.
Arisztark
Kreszcenc
Irén
Agapit

1

521 is 4215 1 1943
5J9 1841 534 21 9
~ 517 1845 615 2230
tA 514 1847 7 4 2340
111 512
84-"':JE 5 10 18 50 9101 036
"lES 91851 1021 1 20

1:

1848

1 1

Péter I. 2, 11'- 20.

C3. Ján. szer.
Pafunc
Teodór hv,
Január
Syc. Teodór
György
Szaba vt.

4. vas. húsv. u. Ján. XVI, 5-14.

C4. Márk
Ervin
Arisztid
Valéria
Albertina
Katalin

Izraelita
Aprilis

C2. Miseric .
Gyula p.
Hermenegild
Sz. Józs. olt.
Anasztázia
Labrei B. J. t
Anicét

3. vas. húsv. u. Ján. XVI, 16-22.

Pént. Béla
Szo. 1 György

25 Vas.
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szer.
291 Csüt.
30 Pént.

1. vas. húsv. u. Jan. XX, 19-31.

([ Cl.Fehérvas'ICl.
György
*Gy.-o. B. A. Diodór
Coe 1esztin p. E uti k
Herm. József Kallióp vt.
Herodion
Déne, pk.
Konrád
t Eupszik
Ezekiel
Ferenc

81

11 Vas.

~elt~I:~ugta\ ke1t~I!~Ugla

1~ 1

jlír

Fehérvasárnap,

15. bét.

görög

1Hugó pk.
Egyipt. Mária
54011829 - ~I 742
Paulai Fer. t Titusz
Mr 538 1831 O 16 830
1Rikárd pk.
Nikéta ap.
1yr 53611832 1 31 926

11Csüt. Ijugó
2 Pént. Aron
31 Szo. Keresztély
14. bét.

1. Új

7 18 5211133 152
218
~ 5 3 18 551352 238
il 5 118 571458 257
559
5916 4 314
55818 017 81332,
55718
1 18 12 350
1

~15

H 5 5 18 541243

I~

18

Jakab 1. 16-21.

IC4. Márk ev. 1~ 45519 211915 411
Vazul pk.
qe 4 53 19 4 20 17 436
Sim. .Iéz, rok. qe 451 19 62116 5 5
9 vértanu
Mr 44819 72210 542
Szozipater
lír 448 19 82259 627
Jakab aps.
Yrl447119923411720

A hold fényváltozásai.

IdGjárás Herschel szerint.

([ Utolsó negyed 4-én 4 6. 53 p.
• Ujhold l1-én 6 Ó. 10 p.
) Első negy~d 17-én 21 6. 34 p.
@ Holdtölte 25-én 16 6. 24 p.

Eleje esős és szeles. 4-10.
gyakori eső, 11-16 kellemes napsütés, hideg szelekkel váltakozik. 17-24. túlnyom6an szeles. Azután
kellemesebb.
{[ földközelben 12-én 9 6.
{[ földtávolban 27-én 11 6.

Elsején a nap hossza 12 6ra 49 perc,
a h6 végéig 1 6ra 37 percce1 nő.

s

11
Mindent cselekedhetem

Krisztus által, aki engemet

megerősít.

Philipp 4 13.

Egyháztörténeti
emlékeztelő április hóra: 2. Nagy Károly császár * 742; - Bodelschwingh t 1910. - 3. A rózsahegyi ev. zsinat megnyitása 1707 (ápr. 10-ig tartott).
- 6. Dürer Albert t 1528. - 7. Wi ch ern János Henrik t 1881. - 12. Hrabovszky
György t 1825. - 13. IV. Henrik francia kírály nantesi ediktumával a' hugenották
(francia protestánsok)
vallásszabadságát
biztosította 1598; Ráth Mátyás * 1749. H. Győry Vilmos t 1885; Gustav Adolf bevonul Augsburgba 1632. - 16. Apaffy
Mihály erdélyi fejedelem Kolozsvárott a második protestáns nyomdát alapítja, az
elsőre 1672-ben adott engedélyt. - 17. Luther megjelenése a wormsi birodalmi
gyűlés előtt 1521. - 18. Luther világtörténeti jelentőségű felelete a wormsi birodalmi gyűlésen 1521; 1. Rákóczi Györgyné Lorántffy Zsuzsanna t 1660. - 19: Az
evang. rendek 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 konstanzí zsinat befejezése 1418. - 27. Gyurátz Ferenc * 1841.
28. Az első .magyarországi
diakonisszák felavatása Pozsonyban 1895.

Gazdasági tudni valók
április hóra.
Otthon: Atburgonyát
JUk. A lucemát.

vörösherét

vetésre előkészítés kendermagot

vetésre készletben tartjuk. A magtári
készleteket forgattatj uk,
A mezfJn: 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 takarmányozzuk. . 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.
A g!Jümölcsösben: Az oltás és nemesítés végzendő. A még megmaradt
hernyófészkeket
elpusztítjuk.
Virágzás előtt permetezés.
A zöldséges kertben: A termelésre
kitelelt zöldségeket gondos válogatás
után kiültetjük. A nyári zöldséget ritkítsuk, Elvetjük a babot és a második borsót. Hagyma-, spenőt-, retek-,
répaíélék elültetése,
illetve vetése befejezendő.
A hiányos
komlóés
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 szöllfJben: Karózás, kötözés.
A
szöllővesszőt még most is ki lehet
ültetni.

.-.. -----.,.,.•• <t.~,..-.•

••._.•.,.••.-- .•-_•._.•

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

Május

(31 nap)
Régente: Ikrek hava.

Tavaszuló.
Nap

I

Protestáns

1 Róm. kath.

1

ÚJ' görög

I frli. I_N~I
~.Iet 1 nyugta
o. p.

11 Szo. 1Fülöp
18. bét.

21Vas
3 Hétfő
4 Kedd
5 Szer.
6 Csüt.
7 Pént.
8 Szo.
19. hét.

91 Vas.
10 Hétfö
11 Kedd
12 Szer.
13 Csüt.
14 Pént.
15 Szo.

1Fülöp, és Jak. 1Jeremiás

21 bét.

231 Vas.
24 Hétfő
25 Kedd
26 Szer.
27 Csüt.
28 Pént.
29 Szo.
22. bét.

'I~"

6. vas. husv. u. Ján. XV. 26-XVI,

C6. Gergely""
Armin
.,
Mamertus
Pongrác
Szervác
Bonifác
Zsófia

C6. Exaudi
Antonin
Hieron. Fer.
Pongrác
Bellar.Rób. et.
Bonifác vt.
Salle Sz. J. t

443
441
440
438
436
435
434

~

CS. Zsigm.
CS. Atanáz
CS. Ronate
Irma
{[
Teodóz
Sz. + íe
Florián
Monika
.;;~ Pelágia
Gotthard
V. Pius p. ~" Iréne vt.
Áld. csűt,
Áldozó csűt. Jéz. menyb.
B. Gizella
Sz. t meglel.
Napoleon
Gizella
Mihály f. m. t János ev.

"

rA

lfl
#
#
fH'

4. Péter 1. 4. 7

,

016
047
115
140
2 4
229
256

926
1036
1149
13 5
1423
1545
17 9

1922
1923
1925
1926
1927
1928
1930

327 1835
4 5 20 1
450 21 19
546 2223
653 2314
8 5 2352
919 --

ll.

432
431
429
rA 427
ti 426
~ 425
'i)E 424
~
~
~

C6. lzaiás
Zelot. Simon
Móc
Germán
Glícéria
Izidor vt.
Akill

1912
1914
1915
1917
1917
1919
1920

Pűak. vas. .Ián. XIV. 23-31. Ap. cs 2. 1-13.
Pűnk, hétf. Ján. Ill. 16 - 20. Ap cs. X 42-48

C. Pűnk. vas.
Pűnk. hétföl
Erik
Ivó
Bernát
Konstantin
Julia

C. Pűnk, vas
Pünk. hétfő
Venanc
CölesztKántt
Bernardin
Bobolai A. ttt
Julia sz. vt. tt

Szentharomsag

Jan

C. Pűnk. vas. iM 422 1931 1032 021
H 421 1932 1142 044
Pünk. hétfő
Pét. és Dénes Mi 420 1933 1250 1 3
Patrik és tsai il 419 1935 1355 122
Talalé
418 1935 15 O 139
Konst.ésllona fl 417 1936 16 4 157
Baziliszk
416 1937 17 7 217

n
n

III 3, 1- 15 Rom

Cl. Szenth.
C. Szenth.
Kereszt. seg.
Eszter
Orbán
® VII.Gergelyp.
Nérei Fülöp
Fülöp
Úrnapja
Béda
Emil
Agoston pk. t
Pazzi Magd.
Maxim

I C2. Arki J'I C2. Izác
Kegy. o. B. A. Herma vt.

Izraelita naptár.

A

II

C. Mindensz.
Simeon styl.
Ker. Ján. f. m.
Kárpusz
Hellád
Nicét
Teodózia

Szenh. u. 1. vas. Luk. XVI. 16, 19-31.

Máj. 1
Ijar
20 S. Emor 4 P.
S~
.
27 S. Beb er 5. P.
11 - Szivan 1 Ros K~odes
15 =
5 S. Bamí. 6. P.
16
6 Sabuoth 1. n.
17 ~
7 SSaNbuoth2. n.
22 _
12.
assaa 1. P.
Z9:;;
19 S. Beha!' 2. P.

=

-1 820

5. vas. husv. u. .Ián. XVI. 23-30. Jak. 1. 22-27.
Aldoz6 csütörtökön Márk XVI 14-20 Ap csel 1, 1-11

301 Vas. I ci. Nándor
31 Hétf. Petronella

=

1~1445119111-

Hold

n1'u~ta 1 nyugta
o. p.
6. p.

.

20. bét.

16 I Vas.
17 Hétfő
18 Kedd
19 Szer.
20 Csűt.
21 Pént.
22 Szo.

6. p

.

~

415 1939
413 1940
~ 412 1942
Iir 411 1943
Iir 410 1944
ea 410 1945
ea 4 9 1945
(jE

1810
1910
20 5
2056
2140
2218
2250

~40
3 8
341
424
515
613
717

Ján. 1. 4. 16-21.

1~14 911946123181825
I lfl 4 8 19472343
936

hold fényváltozásai.

Utols6 negyed 3-án 19 6ra 37 p.
Ujhold 10-én 14 6ra 18 p.
_
••
(:
Elso negyed 17-en 7 ora 49 p.
® Holdtölte 25-én 8 óra 38 p.
Elsején a nap hossza 14 6ra 26 p..
a hó végéig. 1 óra 15 perccel nö.

([
•

33 - 36

Idfijárás Herschel szerin\.
Kezdetben
egyenletesen
meleg,
10-16. néhány változékony
nap
után ujra derült napsütés. 17-24
kö t
f d I hó ég hü 1 oz e.~osre ..or ur, a
v e uv~s

{[ foldkozelben 10-n 19 o.
([ földtávolban 24-n 14 6.

13
Nem-az kedves,.aki magát dícséri, hanem az, akit az Ur dicsér. II. Kor. 10: 18.
Egyháztörténeti emlékeztető május hóra: 2. Szegedi Kis István t 1572 (* 1505);
Nagy István ev. superintendens
* 1728. - 3. Beythe István t 1612; Pósaházi János
t 1686; Gyurátz Ferenc t 1925: - 4. Luther Wartburgba vitele 1521; Livingstone
Dávid t 1873. - 5. Bölcs Frigyes t 1525; Illésházy István t 1609. - '7. Sickingen
Ferenc t 1523. Budai Ezsaiás * 1766; A Prot. Orsz. Árvaház alapítása 1859. 9. Zinzendorf Lajos gróf t 1760. - 12. Wasa Gusztáv * 1496. - A herrnhuti
testvérfelekezet mint független önálló keresztyén közösség megalapítása 1727; Wimmer Gottlieb Ágost t 1863. - 15. Münzer Tamás lázadó parasztjainak
leveretése
1525. Nagygeresdi egyezség 1833. A prot. egyházak szervezése ügyében kiadott
császári pátens visszavonása 1860. - 19. Alkuin t 804. - Az első német istentisztelet Wittenbergben
1525. - 20. Tilly feldúlta Magdeburgot 1631. - 21. Fry
Erzsébet- * 1780. - 23. Savonarola elégettetése 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 gyomirtását folytatjuk, a répafélék, len, kender, cirok
vetését és után vetését befejezzük.
Előkészítjük a köles- és muhar-táblákat. A takarmány
és rozs etetését
megkezdjük. Vörös here, baltacin, lucerna, zöld takarmány, esetleg a széna
kasza alá kerül.
Istállóban: A zöld takarmány adagolására való fokozatos
átmenetet
befejezzük. A korai csikókat elválasztjuk és igen jól zaboljuk. A befogásra érett csikók at és tinó kat jártatjuk, fokozatosan befogjuk,
hogy
hordáskor használhassuk. A birkákat
fürösztjük, nyírjuk. a gyapjukat gondosan osztályozzuk.
A gyümölcsösben: A fákról a vadsarjakat el kell távoUtani. A h6 második felében kezdjük a szemzést. A
hernyözás, 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
kerűl. A melegágyba vetett dinnye,
uborka indái 2-3 levéllel a termés
felé kiirtandó
(herélés).
Nagyobb
dinnye, uborka alá üveget vagy cserepet teszünk.
A szöllőben: Az első virágzás előtt
meg kell történni az első kapálásnak.
Kapáláskor a földet jól felforgat juk.
A dudvákat ki kell gyomlálni. Permetezés.
A méhesben: A méhek ebben a hónapban rajzani kezdenek. A raj okra
vigyázni kell és befogni. A kasokat a
pókhálóktói tisztogatni kell.

I

Június
(30 nap)
Régente: Rák· han.

Nyárelő.
Napok

I

11Kedd
2 Szer.
3 Csüt.
4 Pént.1
5 Szo.

Protestáns

Pa mfilius
An na
Klo tild
Ke rény
Bo niíác

23. h6t.

6
7
8
9
10
11
12

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

C2. Norbert
Róbert
Medárd
Félix
Margit
Barnabás
Klaudius

C3. Tóbiás
Vazul
Vid
.Iusztin
Töhötöm
Arnold
Szo. Gyárfás

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

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

ti

•

C3. Norb. pk.
Róbert hv.
Medárd pk.
Prim., Fel. vt,
Margit kir.-né
Barn. aps. t
Fak. János t
C4. Pád. Ant.
Nagy Vazul
Jolán
Regisz F erene
Rainer hv.
Efrém ea.
Gyárf. és Pro.

.)

C3. Thekla
Teodót vt.
-Tecdór er.
Cirill és At.
Sándor
Barn. aps.
Onufrius

C5. László
Arszlán
Péter és Pál
Pál

Izraelita
Jún. 5 = Szivan
9
10
Tham.
12 =
19 =
26 =
27

C6. Lászlö
I Ireneus

I

lDl

S. Selakh L 3P
Ros Khodes
Ros Khodes
S. Korakh 4 P.
S. Khukat. SP.
S. Balak 6. P.
Templ.elf.böjt

~4
C.f".F 14
C.f".F4

Hold

I

kelte
óp

nyugta
op

030 1322
056 1442
125 16 5

61950
51951
41952

4195
3195
írn 4 3195
tJf 4 3195
3195
3195
3195

l;al:

3 15811729
4 23711851
4 327,20 3
5 42921 1
5 5412146
6 6572220
6 8122247

21957
21957
!ti 4 21958
• 4 21958
n4
21959
21959
I t1 4
qe4
220 O
~14
Iti 4

926 23 8
1037 2326
1145 2344
1251 - -1355 O 2
1459 021
16 1 044

Róm. 8, 18-25.

qel4

220

017

2 110

q;e 4 220 O 18 O 142

i!tr 4 220 01852

HiT 4
éYt4
~4
éYt4

222
3 9
4 5
5 8
61 6

320
320
320
420

11939
12019
12054
12152

420
5 20
5 20
620

112148\727
1 22 13 839
112~361 953
1225911 8

Péter I. 3, 8-15.

=

I

c[ Utolsó negyed 2-án 6 ó. 24 p.
)
~

,

nyugta,
op

~4
~4

A hold fénYTáltozásai.

O

I ..

Ilf}. 4 71948 -.-11049
~4
61949 O 712 4

k.1 C6. Sámson
Iil
Cirus és J án. ~
Sz. Pét. és Pál Péter és Pál ~
Pál ernlék.
12 apostol

naptár.
26
30
1
3
10
17
18

I I

kelte
óp

Péter 1. 5, 6-11.

C4. Aquilina
Metód
Ámosz
Tíkon pk.
.Szabel
\ Leone
Judás aps.

Szen th. u. 5. vas. Luk. V, 1 -11.

Nap

c[

J án. 1. 3, 13 -18.

C~. Ráfael
C5. Szilvérp.\C5.Metódpk.\
Gonz. Alaj.
Julián vt,
Alajos
. Ákos
Özséb pk.
Paulina
Zoltán
~ Ediltrud sz.
Agrippina
K. sz. Ján. sz. Ker. .Ián, sz.
Iván
Vilmos hv.
Febronia
Vilmos
János, Pál
János és Pál Dávid

27\ Vas.
2d Hétfő
291 Kedd
30 Szer,

=

Jusztin
Nicefor
Klotild
Paula sz.
.Iéz. Sz. Szi.
Metrofán
Bonif. pk. vt, Tiri Dorót
vt.

Szenth. u. 4. v. Luk. VI, 36-42.

26. hét.

=
=

1Pamfil vt.
c[ Erazmus

Szenth. u. 3. v. Luk. XV, 1-10.

25. h6t.

20
21
22
23
24
25
26

Új görö~

Szen th. u. 2. v. Luk. XIV, 16-24.

24. h6t.

13
14
15
16
17
18
19

I

Róm. k~th.

Újhold 8-án 21
43 p.
Első negyed 15-én 20 ó. 3 p.
Holdtölte 23-án 23 Ó. 59 p.
ö,

Nyárkezdet 21-én 21 óra 12 perc.
\
Elsején a nap hossza 15 óra 41 perc. 21-ig 17
perccel nil. azután a h6 végéig 4 perce el fogy.

4
4
4
4

Időjárás Herschel szerint.
Változékony és nagy.on .~z~le~:k 8-1514·22gyak
..on r.olv~d
eso ',
. ero~ sze. es
sok zapor· 23;t tan szepre
f
....
or u..
•
.C[ f.?ld~ozelben 8-~n 3 O
c[ foldtavolban 20-an 21 ó

15
A J6~ember az ö szívének jó~kfnc.efből

J6t hoz elő. Luk. VJ. 45.

Egyháztörténeti emlékeztető június hóra: 1. A vallásszabadság kihirdetése a tordai
országgyűlésen 1557; Oberlin János Frigyes t 1826. - 2. Nádasdy Tamás t 1562.
Csepregi kollokvium - 1591. - 4. Karsay Sándor t 1902. - 2. Bonifacius t 755.
- 6. Horváth Mihály kultuszmíniszter 1849-ben a haza veszélyes állapotára való
tekintettel erre a napra (szerda) minden vallásfelekezettől megtartandó országos
bőjtöt rendelt. - 7. Wasa Gusztáv királlyá választatása 1523; Gerhardt Pál t 1676.
- 8. I. Rákóczi György * 1593, Franeke Ágost Herman t 1727. - 10. Apáczai
Cseri János * 1625. - 12. Szemerei Matkovich Pál * 1743. - 18. Luther Márton
és Bora Katalin házassága 1525. - 14. Abádi Benedek Sárváron bevégezte Erdősi
János nyelvtanának nyomtalását 1539. - 15. X. Leo bullája Luther 41 tételét átok
alá veti 1520; Szász Károly • 1829. - 17. A cseh morva testvérek letelepítése Zinzendorf Lajos berthelsdorfi birtokán (Herrnhut) 1722. - 18. Münzer Tamás' kivégeztetése 1525. - 19. A niceai zsinat megnyítár a 325. - 28. A bécsi béke megkötése 1606. - 24. Bugenhagen János * 1485. Gucztáv Adolf seregével megjelent
Pomerániában 1630. - 25. Az ágostai hitvallás felolvasása az augsburgi birodalmi
gyűlésen 1530. A Concordia-könyv kiadása 1580. - !~7.A lipcsei vita kezdete 1519.
29. Pál apostol lefejeztetése Rómában Nero alatt 6t A hagyomány szerint ugyan e
napon feszítették meg Péter apostolt fejjel lefelé. - 80. Reuchlin János t 1522.

Gazdasági tudnivalók
. Június hóra.
A mezl)n: Répa, ten~eri és burgonyák második kapálásat szorgalmazzuk. A burgonyabokrokat,
mihelyt
annyira növekedtek, feltöltjük. A virágzó lucernát, vörösherét kaszáljuk.
A betakarított zabos bükkönynek
tarlójába kölest vetünk. A repce és
gabonafélék aratása a h6 vé~e felé
megkezdődik. A buza aratásat idejében kell megkezdeni, nehogy a szem
kipere~jen. A rétekről betakarít juk
a szénat. Az ugart felszánt juk, miután
megtrágyáztuk.
A baromfi udvarban: Most történik
a növendékbaromfi első osztályozása.
A tenyészbaromfinak osztályozottakat gyürüvel látj uk el. Második osztályozás októberben, végleges osztályozás decemberben.
A gyümölcsösben: A cseresznyétől
és meggytől a madarakat távoltartjuk. A férges, lehullott almát, körtét
és szilvát a fák alól sertések számára
fölszedjük. Állandó szárazság idején
a fáknak tövét jól megöntözzük, porhanyón tartjuk, a ~aztól állandóan
tisztogatjuk. Virágzas után permetezés ..
A kertben: Kiültetjük a téli fej eskáposztapalántákat.
A gyógy- és
füszernövényeket érés idejében szedjük, és árnyékban száritva, gondosan
osztályozzuk.
A szöllőben: E hónapban legelső
teendő az úgynevezett törés, kacs 0zás, vagyis letördelése a fölösleges
vesszöknek.
ami a legnagyobb elővigyázattai történjék. Azután jön a
szöllővesszőknek akarókhoz
kötözése. Második permetezés.
A tuéliesbeti: A méhes tisztántartására na~y gondunk legyen. Tartsuk
szem előtt az előbbi utasításokat.

Július
Régente:

(31 nap)
Oroszlán hava.

Nyárhó.
Nap

1 1Csüt.1 Tibold
2 Pént.1 Ottokár
3 ISzo. Kornél
27. hét.

4
5
6
7
8
9
10

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

C6. Ulrik
Enese
Ézajás
Cirill
Teréz
Lukrécia
Amália

I

•

C8. I. Pius p.
Gualb. János
Anaklét p.
Bonaventura
Henrik cs.
Karm. B. A.t
Elek hv.

C7. Uli
Izabella
Jenő

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

Eörs
)

Henrik
Valter
Elek

Atenogén
Marina

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

C9. Jakab
Anna
Olga
Ince
Márta
Judit
Oszkár

Izraelita
Júl. 3 = Tham.
9=Ah
10=
17=
18=
24=
31 =

naptár.
24 S. Pinkh. 1. P.
1 Ros Khodes
2 Matoth. M. 2. P.
9 S. Debadm
10 Jer. puszt. böjt
16 Voethk. 3. P.
23 S. Ekev 4. pl

lDl

~
~

4 8
4 9
n4 9
ti· 410
410
411
412

1=
\:

413
41,*
~ 415
n 416
n 417
n 418
'ílE 419

([

I

Hermolaus
Pantalemon
Nikánor
Teodota
Szila
Eudocim .

~
#
~
rg
\ rg
~

A hold fényváltozásai.
Utolsó negyed l-én 14 ó. 3 p.
Ujhold 8-án 5 ó. 13 p.
~ Első ne~yed 15-én 10 6. 36 p.
Holdtölte 23-án 13 6. 46 p.
([ Utols6 negyed 30-án 19 6. 47 p.

,

Elsején

03111626
115 1742
2 91845
315 1937
429 2017
546 2047
7 2 2111

19561817 2132
1955 927 2150
19551036 22 9
1954 1143 2227
1953 1247 2248
1952 13512313
1952 15522342
1

420119 511551\-421 19 501645
42219 491735
423 19 481818
425 19 471855
426 19 451925
427 19 441954

019
1 4
157
258
4 5
516

Kor. 1. 10. 6-13.

CIO. Jakab a'l CIO. EUfrázilIIII
Anna assz.
Pantaleon
Ince p.
Márta sz.
Judit vt.
t
Loyolai Ignác

19591
1959
1959
1959
1958
1958
1957

Róm. 8, 12-17.

C9. Jácint
qJE
Makrina
~
Illés próféta
Air
Simeon rem. !IT
M. Magdolna ~
Ezekiel pr. 1~
Krisztina
lf1

30. héL .

156

Róm. 6, 19-13.

Quirik

C9.Kamill hv.
Páli sz. Vince
Jeromos hv.
Praxedes
M. Magdolna
Apollin. pk. ti
B. Kinga

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

4 8 20 0---,.-

~

Róm. 6, 3-11.

C8. Euíénia
Hilárion
Gábor föa.
Aquila, Priz.

Szenth. u. 8. vas. Máté VII. 15-23,

C8. Frigyes
Emilia
Illés
Dániel
Mária Magd.
('MJ
Lenke
Szo. Krisztina

14 7 20 1[2325 1225

.eg \4 '} 20 02355 1344

C7. Krét. A.
Márta özv.
Lucia
Tamás
Prokép vt,
Pankrác
Leone vt,

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csűt.
Pént.

25
26
27
28
29
30
31

ert

Jézus sz. vére IKozma
Sarlós B.-A·t 1B. A. meze
Minden sz. p. Anatói
C7. Ulrik pk.\
Zakkari Ant.
lzaiás próféta
Ciril, Metod
Erzsébet k.
Veronika sz. t
Amália

..

. .

Szenth. u, 7. vas. Márk VIlI, 1-9.

29. "'ét.

18
19
20
21
22
23
24

([

Róm. kath.

Szenth. u, 6. vas. Mát.é VII, 20-26,

28. héL

11
12
13
14
15
16
17

I

Protestáns

a nap hos •• a 15 6ra 54 pere.
vé.éi~ 56 perecel fogy.

a h6

428
429
430
432
433
434
435

194312018
19422042
1941215
19402130
19382158
19372231
19362310

628
742
857
1014
1132
1251
1410

Id6járás Herschel szérint.
7.-ig tart li szép napos idő.
8-14. gyakran esik. 15-22
változ6, több záporesővel.
23-30. minden nap esik.
~ földközelben 6-án 10 6.
földtávolban 18-án 11 6.

17
Valamit imádságban kértek, higgyétek, hogy elveszitek. (Márk XI. 24.)
Egyháztörténeti emlékeztető július hóra: 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;
Bauhofer János
1864. - 15. Jeruzsálem elfoglalása Bouillon Gottfried által 1099.
16. A pápa követei leteszik a kiátkozási bullát a konstantinápolyi Sophia templom
oltárára 1054. (Keleti egyh. szakadás.) - 17. Kolbenheyer Mór * 1810; Luther
kolostorba lép 1505. - 18. Bouillon Gottfried t 1100; a pozsonyi ev. templomok
és iskolák elvétele Kolonics által 1672; Perlaky Dávid * 1754; a vatikáni zsinaton
a pápa csalatkozhátatlanságáról megállapított dogma kihird. 1870. - 20. A Káröli
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
királlyá választása 1099; a baseli zsinat kezdete 1431; a nürnbergi vallásbéke 1532.
- 24. Kempis Tamás t 1471; Baltik Frigyes * 1834. - 26. A porosz egyházi únió
megkötése 1817. - 28. Bach János Sebestyén t 1750; Baksay Sándor • 1832. 29. Kálvin tanainak elfogadása Genfben 1537; Székács József t 1876. - 30. A
husziták Ziska vezérlete alatt a prágai városháza ablakából a polgármestert és a
tanácsosokat kidobják 1419. ---: 31. A passaui vallásbéke 1552.

+

Gazdasági tudnivalók
július hóra.
Otthon: A magtárak, hombárok készen állanak a termés befogadására.
A szérűskertben az asztagok helyét

előkészítjük.

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 gyümölcsös ben: A fák tövét tisztán és porhanyósan tartjuk. Az almaaszalást megkezdjük. Az oltványole
hajtészeméből nőtt hajtásokat kötözzük. E hóban eszközöljük a ribizke
és pöszméte (egres) bujtását. A magastörzsüek 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, ritkitani kell. Az
érett virág és zöldség magját gyűjtjük. Akitakarított sa1átaágyakba télire való ugorka stb. ültethető.
A szöllőben: E hónapban történik
a .második kapálás, amit a második
kötözés követ. A megtágult karókat
újra le kell verni.

Augusztus
(31:nap)
Réi!ente: Szűz hava.

Nyáruló.
Nap

1

Protestáns

I

Róm. kath.

Új görög

l' [.

1 ~e1t~I~;ugta
o. p.

31. hét.

Szenth. u. 10. vas. Luk. XIX. 41-48.

ClO. V. Péter
Lehel
Hermina
Domonkos
Oszvald
Berta
Ibolya

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

•

32. hét.

eu. Lászlő

Emöd
Lőrinc
Tibor
Klára
Ipoly
Ozséb

33. hét.

)

34. hét.

221 Vas.
23 Hétfő
24 Kedd
25 Szer.
26 Csüt.
27 Pént.
28 Szo;

mt
mt

446 1925
447 1923
448 1921
fl 450 1919
fl 451 19 ia
~ 4531916
q;e 145411914

C 12. Emilián
Mátyás ap.
Lőrinc vt.
Euplusz diák
F otin
1Maxim hv.
Marcell vt.

•

G#r 1454 1913
~ 456 1911
1v 457 1910
45919 8
~
III 5 219 4
~ 5 319 2

C13.Nagyb. a.IC13. Nagyb. a
Joakim
Dioméd
Jácint hv.
Miron pap
Ilona cs.
Laurusz
András vt,
Lajos pk.
I·Sz. István kir. Sz. István kir.
Santal Franc. Tádé

ea

S~entlL u. 14. vas. Luk. XVII. 11-19.

Izraelita

III 15 419

11846
51859 1910
71857 1935
WI' 5 8 1855 20 3
WI' 510 1853 2035
~ 511 1851 2113
Fit 512 1850 2157

IlS 131'1848/2252'11423
1 iif 515184623561521

,"IE

A hold fény változásai.
\Il!Il' Uihold 6-án
) Elsö negyed
"""
.

=
=
=

527
642
8 1
919
1039
1159
1315

Gal. 5, 16-24.

'IC15.K.Ján·f.I'C15.K.Ján.fei.iif
Limai Róza
Sándor pk.
Raimund
B. A. öve

naptár.

5 O( 6

143612259
15282348
1613 -1652 046
1726 150
1755 259
1822 412

~5
~5

ó

a'
Aug. 7 = A b .30 S. R eeh 5.. P
8
Elul 1 Ros Khodes
14
7 S. Soltim 6. P.
21 =
14 S.Ki Theze1.2.P.
28
21 S. Ki Th. 3.•4. P.

7 611954
8172013
9 ~6 2032
1032 2053
1142 2116
1240 2144
1340 2218

Gal. 3, 15-22

C14. Zotik
1CI 3. Menyh® C14. Timót
Fa rkas
Benili Fülöp Kallinik
Bertalan ap. Eutik
Be rtalan
Lajos kir.
Bertalan
La jos
Izs
Zefirin p.
Natália
Ge bhárd
1Kalaz. JÓzs.t / Liber
Á~oston pk. Mózes rem.
Ág oston

29'1Vas. 1Cl4. Ernes~
30 Hétfő Róza
31 Kedd, Erika

p.

Kor. II. 3, 4-9.

Szen th. u. 13. vas. Luk. X. 23 -37.

35. hét.

Ó.

Kor. 1. is, 1-10.

Szenth. u. 12. vas. Márk VII. 31-37.

lsIVas.IC12.
Mária'
16 Hétfő Abrahám
17 Kedd Anasztáz
18 Szer. Ilona
19 CsüL Huba
20 Pént. István kir.
21 Szo. Sámuel

p.

-es

1Cl2. Cirjékvt.
Vianney .Ián,
Lőrinc vt.
Zsuzsánna
Klára sz.
oly, Kassz.j
zséb vt. ttt

i

Ó.

Kor 1. 12.

lPtt 436 1934 2359 1525
Cll. Sz. tk.
Istvánere ly. iif 437 1934 -- 1632
iif 439 1932 059 1727
Fausztulusz
Efezi gyerm.
440 1931 2 7 1811
Fábiusz
~ 442 1929 321 1841
~ 443 1927 438 1912
Úrszfnváltoz.
Pulkéria
~ 445 1926 553 1934

Cll. V. Péter
Liguri Alfonz
István er.
Domonkos
Havas B.-A.
Úr színev. t
Kajetán hv.

Szenth. u. 11. vas. Luk. XVIII. 9-14.

slVas.
9 Hétfő
10 Kedd
11 Szer,
12 Csüt.
13 Pént.
14 Szo.

/ kel~y!Ugta

o. p

13 Ó. 37 p.
14-én 3 Ó. 28 p.

Holdtölte 22-én 1
47 p.
trw Utolsó
negyed 29-én O
55 p.
Ó.

1

5 16 1844, - -

16 8

Időjárás Herschel szerint.
Eleje szép melec,
6-13.
ó
újra változékony, 14-21.
hűvös esöI{ 22-28. kellemes, derűs.

Ó.

CD

földközelben 3-án 5 Ó.
[földtávolban
15-én 4 Ó.
földközelben 29-én 4; Ó.

[

1

Elsején a nap hossza 14 óra 58 perc,
a hó végéig 1 óra 35 perccel fogy.

q:

19
Óvjátok meg magatokat,

vigyázzatok és imádkozzatok.
mert nem tudjátok mikor jő el az idő. (Máté XIII. 33.)

emlékeztető augusztus h6ra: 1. Grynaeus Simon t 1541 C* 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; Hibini János t 1788 C* 1722);
Csengey Gusztáv • 1842. - 15. 1. Szent István magyar király megkoronáztatása
1001(újabban 17-ére teszik) és t 1038. - 17. A lipcsei evang. missziótársulat megalapítása 1836. A csehek II. Ferdinánd ellenében Frigyes pfalzi választot kiáltják
ki királyulmak 1619. - 19. Szeberényi Gusztáv A. t 1890; Zelenka Pál • 1839. 20. Claírvauxí Bernát t 1153; Wimmer Gottlieb Agost * 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.
EgyháztörténetI

Gazdasági tudnivalók
augusztus hóra.
Otthon: A cséplés után azonnal kezdetét veszi a rostálás és a vetőmag
osztályozása. Az új gabonát sürün
kell forgatni.
A mezőn: Foly tat juk a forgatást,
szántást és boronálást, vagyis előkészítjűk a földet az őszi vetésre. Folytatjuk a tengeri ritkítását. A tarlórépát kapáljuk. gyomláljuk. A lent,
kendert, nyüjjük és áztat juk. A réteket kaszáljuk. A repcét és a zöld·······················
takarmánynak való rozsot elvetjük.
Betakarítjuk a borsót, babot, lencsét,
.
lóbabot. Cséplés. A hó végén az őszi
vetés megkezdődik.
A gyümölcsösben:
Ha a fák gyümölccsel rakottak, ágaikat alá kell
támasztani. A gyümölcsöt kézzel szedjük és sohasem rázzuk, A gyümölcs.
magvak gyűjtését foly tat juk, de csak
jófajta és teljesen érett gyümölcsök
magvait tegyük el. A jövő évben ültetendő fák számára már most lehet
gödröket ásni. A málna felnőtt ágait

.

.
.
.

.

I ~~~l"k~v~~:11E;~!:ő~~B
~.~
••••••••••••••..............•..
·····...1
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 istáll6ban:
Az állománynak
csupa zöld takarmányt ne adagoljunk és a szemes abrakolast
sem
szabad elmulasztani.

.
.
.

Szeptember
(30 nap)
Régente: Mérleg hava.

Öszelö.
Nap

1
2
3
4

Kedd/Egyed
Szer, Rebeka
Csüt./Hilda
Pént. Rozália

36. hét.

5
6
7
8
9
10
11

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

37. hét.

12
13
14
15
16
17
18

27
28
29
30

Szenth. u 15. vas. Mt. VI, 24-34.

C15. Viktor
Zakariás
Regina
Mária
Ádám
Erik
Teodóra

=
=

=
=

/:kelt~I:~ugta
ó. p.
o. p.

I

kelt~I~~Ugla
ó. p ,
o. p.

C16. J. Lőrinc
Ida
Kassai vért.
·Kisb. assz.
Kláver Péter
Tolent. Mikl.t
Prot. és .Iác.

Gal. 5, 25-6.

10.

Ml
MI 524 18 31771837

C16. Zakariás/
Mihály csod.
Szocont
Kisasszony
Szeverián
Menodóra
Teodóra

n
n

526
527
qjE 528
qjE 529
qjE 531

18 29 8141857
18 27 921 1920
182 510251946
182 3/11 2720 17
182 2 122512111

Szenth. u. 16. vas. Luk. VII. Efez. 3, 13 - 21.

C17. Már.ia n.
Notburga
Sz. t felmag.
F. Sz. Kant. tt
Korn. p.
Sz. F. sebh.
Kup. JÓzs.ttt

Atr

C17.Autonóm
Kornél
Kereszt felm.
Filoteusz
Jozafát érs.
Zsófia
Ariadne vt.

~ 534 1816 14 6 2234
~ 535 1816 1447 2335
~ 537 1813 1522 -1812 1554 042
i'il. 539 18 9 1622 153
i'il. 540 18 7 1648 313

~IS37

Szenth. u. 17. vas. Luk. XIV. 1·- 11. Efez. 4, 1 '--6.

C18. Jan. vt.
Euszták
Máté ap.
Móric vt.
Tekla sz. vt.
Fog.-kiv. M. t
Gellért vt. t

C18. Trofim
Teopiszta
Jónás pr.
Fóka pk.
Ker. .Ián. fog.
Tekla
Eufrozina

Szenth. u. 18. vas. Mt. XXII. 34-46.

Izraelita naptár.
4 = Elul 28 S.Nez. 5. 6. P.
6 = Thisri 1 5698.
7
11
15 =
18 =
20 =
2\ =
25 =
27
28

1;

Új görög

I

Vas. 1 C18. Jusztin
[
Hétfő Adalbert
Kedd Vencel
Szer. Mihály
Csüt. Je romos

Szept.

/

/Egyed
/Évkezdet
/--16/518/184111 6/1644
István király Mamánt
~ 5 19 1839 2 19 17 13
Manszv. pk. ti Teoktiszt
1~1520118381333/1737
IQ Viterb. Róza Babilasz érs. ~ 521 1836 447 1758

.

Vas. C17. Vilhem
ew
Hétfő Friderika
Kedd Máté
Szer. Móric
Csüt. Tekla
Pént. Gellért
Szo. Kleoíás

39. hét.
261

Róm. kath.

Vas. C16. Guidol
Hétfő Ludovika
Kedd Szerénke
Szer, Nikodem
Csüt. Edit
Pént. Ludmilla
Szo. Titusz

38. hét.

19
20
21
22
23
24
25

Protestáns

2 Újév 2. nap.
6 S. Vajelekl •
10 Jom Kippur
13 S. Haaszinu
15 Szukkoth In
16 Szukkoth 2. n /
20 Szabbath
22 Sem. azereth
23 Szimkh. thor

Jusztl

C19. C.,
Koz. és Damj.
Vencel király
Mihály főa.
1 Jeromos ea.

~
~
íi'f
íi'f
~
~
h

543
545
546
547
548
550

18 31735
18 O 18 6
1758 1836
1757 1913
1755 1957
1753 2049

540
659
821
943
11 2
1214

Kor. 1, 4-9.

C19. Nilusz
Kallisztrátusz
Baruch pr.
Kiriák rem.
Gergely

1 tft

h 5531748225814
6
~
5541747 - - 1445
t>I8 555 17 45 O10 15 16
~ LS 56117431 1 2211541

.. A hold. fényv,áltozásai.
~ Ujhold 4-en 23 o. 54 p.
:) Első negyed 12-én 21 ó. 57 p.
Holdtölte 20-án 12 ó. 32 p.
[Utolsó
negyed 27-én 6 Ó. 43 p.

ew

I

Id6járás Herschel szerint.
Zavartalan
szép napok.
4-11. napos meleg. 12-19.
szelesre fordul, szeles és
esős napok.

Elején a nap hossza 13 ó. 23. p. a hó
1 s. 41 perccel fogy,

[

földtávolban Ll-én 23 ó.

A

[

földközelben 24-én 22 Ó.

u8zkezdet: 23·án 11

ő,

13 p.

21
Boldogok az-irgalmasok, mert irgalmasságot nyernek. (Máté V. 7.)
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 győzelme Breitenfeldnél 1631, a Zsedényi-féle alapítvány
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
t 1810; Linzi békekötés 1645; a Gusztáv Adolf-egyesület megalapítása 1842. 17. Kermann Dániel t 1740. - 18. Viktor Emánuel
csapatai megszálljálc
az egyházi
államokat 1866. - 19. Haubner. Máté * 1794; 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 Államokban megszüntetí 1862; Kis János * 1770. - 23. Wormsi concordatum
1122.- 24. Gellért püspök megköveztetése 1046 .(1047-re is teszik). - 25. Augsburgi
vallásbéke 1555. - 27. A porosz vallási uníó létrehozatala 1817. - 29. Vasa
Gusztáv t 1560.

Gazdasági tudnivalók
szeptember hóra.
Otthon: Foly tat juk a gabonakészletek forgatását, rostálását. A vetőmagról idejében kell gondoskodni.
A babot száraz helyen tartjuk.
A
buzavetőmagot vetés előtt gondosan
csáváztatni kell.
Az istállóban: Az állatokat 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 letörjuk, de ne hagyjuk a héjában.
Elkészítjük a pincében vagy veremben
a répa és burgonya helyét. Különös
gondot fordítsunk arra, hogy a répa
és burgonya a földben meg ne fagyjon. Az öszíek elvetése után foly tatjuk a tavaszi ak részére a szántást.
A gyümölcsös ben: A gyümölcs szedése s osztályozása. A kertben szedjük a magnak valókat. Alma- és
körtemagok vetése megkezdődik.
A szöllőben: E hónapban van á
harmadik érés alá kapálás. A fölösleges leveleket a tőkéről le kell szaggatni, külőnősen
azokat, amelyek a
fürtöktől elvonják a napot. Ilyenkor
kell megjelölni a terméketlen tőkét,
hogy helyére szüret után mást űltessünk.
A mébesben: A méhek sejtjeit e
h6 vége felé már föl lehet metszeni.

Október
(31 nap)
Régente:

Bököly hava.

Öszhó..
1

Nap

1 Róm.

Protestáns

kath.

1

.
1[

Úi~görög

1kelt~I:;ugta1 ~elt~OI
~~ugta
6. p

I ~emig

pk.
Örzőangyal.

11Pént.1 Malvin
2 Szo. 1Petra
40. bét.

3
4
5
6
7
8
9

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

.

Szenth

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

.

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

Szo,
43. het.

24
25
26
27
28
29
30

.

6. p.

IX 1- 8 Efez 4 , 22-28.

C20. 1. Teréz
Assziszi Fer.
Placid vt.
Brunó hv.
Rózsafüzér
Magy.b,N.-A·t
Dénes pk.

C20. Gedeon
Brigitta
)
Miksa
Kálmán
Helén
Teréz
Gál

C21. B. Fer.
C21. Eulamp ~
Fülöp diak.
Placidia
~
Miksa
Andronik
~
Papi!
Ede kir.
~
Kalliszt p.
Nazár
Teréz sz. t Lucián vt.
Gál apát
1Lengin vt.

~ 6 11736 452 1641
31734 559 17 2
h6
K~
6 31733 7 61723
51731 811 1749
n6
61729 914 1817
~6
81727 1014 1854
~6
~ 610 1725 11 91936

1C20. Dénes
Hierót
Mamelta
Tamás aps.
Sz ergiusz
Pelágia

Jakab

aps.

.. XXII. 1-14. Efez. 5, 15-21.
Szenth, u. 20. vas. Mate

Szenth. u. 21. vas. Jan. IV. 47-54.

42. bet.

17
18
19
20
21
22
23

o. p.

lS

C19. Helga
Ferenc
•
Aurél
Brunó
Amália
Etelka
Dénes

41. bet.

10
11
12
13
14
15
16

li 19 vas Máté

6. p ,

1B. A. védelmel ~
58117 401 234116 2
1Ciprián
1 Mi 1559117 ~8 34311622

C21. Hedvig C22. A. Marg.
Lukács
Lukács ev.
@ Aik. Péter
Lucius
Iréne
Vendel
Orsolya vt.
Orsolya
Előd
Kordula sz. t
1Győngyíke
IIgnác pátr,

44. hét.

17 2311582027
17 2112422123
171 913192226
171 713512334
171 51420 --171 311446 044
17 11 15 11 158

Efez. 6, 10-17.

C22. Ozeás
Lukács ev.
Kleopatra
Artémiusz
Hilárion ap.
Aberc pk.
Jakab aps.

Szenth. u. 22. v. Máté XVIII. 23-35.

Vas. <:22. Salamo C23.Ráfáel1.
Hétfő Blanka
Mór pécsi pk.
Kedd Dömötör
Dömötör
Szer. Szabina
[Szabina
vt.
Csüt. Simon
Simon, Judás
Pént. Zenő
Nárcisz pk. t
Szo. Kolos
Rodr. Alfonz

la

611
612
613
615
617
618
620

..

'# 621 17 91536

~

622
(j<f 624
(j<f 625
~ 627
~ 628
~ 630

319
432
553
840
957
6

FIlipp. 1, 3-ll.

C23. prOklUSl ~
Marcián
~
Demeter vt. ~
Nesztor
fM
Terenc
~
Anasztázia
1~
Zenób
Mi

Szenth. u. 23. vas. Máté XXII. 15-22.

17 816 4
17 6 1634
1741781716
17 21751
17 018411
165819'4111

631 1657 2049 12 2
632 165522 1 1245
634165423141318
635 1652 - - 1346
6371650
02514 8
6391648
1351428
6401647
2 401459

Filipp. 3, 17-21.

--

31 IVas. I C23. Re!. em.1 C24 Kriszt.k.I C24. Epimak 1n 1641116461 350115 7
Izraelita

naptár.

1

.

A hold fényváltozásai.

Időjárás Herschel szerint.

Okt.2 = Thisri27 S. Beresith
5=
30 Ros Khodes
•
Újhold 4-én 12 Ó. 58 p.
12-ig tartós esők, 12-18.
6 = Markh.
1 Ros Khodes
]) Első negyed 12-én 16 ó. 47 p.
borult de enyhe, 19-26.
1~ ~
: ~~~obakj~' @ Holdtölte 19-én 22 ó. 48 p.
többször esik. Az utolsó
. 14 =
9 Kbamisi
böjt [Utolsó negyed 27-én 14 26 p. napok kellemesenderültek.
16 =
11 S.Lekh·Lekha
1 [föld távolban 9-én 19 Ó.
18 =
13 Senibőjt
Elsején a nap hossza 11 ó. 42 p.,
23 =
18 S. Vajere
a hó végéig 1 óra 40 perccel fogy. [földközelben
21-éri 17 Ó.
30 =
25 SKhajeSzarab
ó,

23
Valamit akartok azért, hogy cselekedjenek az emberek tiveletek, azt cselekedjétek
ti is azokkal. (Máté VII.12.)
Egyhdzlörténeti 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; Flíedner Tivadar t 1864. - 5. Ezen a napon 1582-ben
XIII. Gergely új naptára értelmében okt. 4-ike után mindjárt 15-iket irtak. 6. Komáromi Csipkés György t 1678. - 8. A Luther Társaság megalapítása 1884.
9. A tübingeni egyetem alapítása 1477. - 11. Ziska János t 1424; Zwingli Ulrik
t 1531; 1. Rákóczy György t 1648. - 13. Petrovles Péter t 1557; Fry Erzsébet
t 1845. - 14. Pozsony a szent koronával Bethlen Gábor kezére jut 1619. Szeberényi Gusztáv Adolf * 1816. - 15. Bocskay győzelme Almosdnál 1604. A magyarhoni evang. egyetemes egyházi Gyámintézet megalapítása 1860. - 16. Cranach
Lukács t 1553. - 18. A wíttenbergí 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 kiszögezése 1517; a salzburgi prot. elüzetése 1631.
• 1795. - 19. Thurzó Imre t 1621. A Baldácsy-féle alapítvány létesítése 1876.

--"1

tudnivalók
október hóra.

Gazdasági

Otthon: A szemes gabonák készletét
forgatni kell. Takarékoskodni kell a
szálas takarmány készlettel, amíg lehet
zöldet is kell adagolni. Gondosan kell
a töreket és polyvát raktározni. A
tengeri, a répa s a burgonya betakarítását
sürgősen be kell fejezni. A
sárgarépát és petrezselymet a pincében homokba rakjuk.
it szántóföldön az őszi vetést folytat juk. A tavaszi vetés alá szánt földet megforgat juk. Trágyát hordunk a
földekre.
A gyiimölcsösben: Porhanvítani
és
trágyázní
kell a gyümölcsfák tövét.
A fiatal fák törzsét tövises ágak felkötésével biztositani kell a nyulrágás
ellen. A diót gondosan kihéjacva zöld
burkából,
erős sósvizben kefével lemossuk és szellős helyen kiterítjük,
többször megforgat juk, hogy meg ne
avasodjék.
A kertben: Terménytakarítás,
ásás,
trágyázás.
A szö!lőben: A szüretet a legjobb
száraz időben tartani.
A méhesben: A méhek most már
téli pihenőre készülnek. Ezt elő kell
segíteni; a kasokat kivűlről
sárral
kell betapasztani, hogy azokhoz semmiféle méhellenség ne juthasson.

November
(30 aap)
R6geate: Nyila. han.

Öszuló.
Napok

Protestáns

I

1 Hétfő Marianna
2 Kedd Achill
3 Szer, Győzö
41 Csüt.1 Károly
51 Pént.1 Imre
6 Szo. Lénárd
45. hét.

7
8
9
10
11
12
13

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

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

Szo.

:)

C25.Klem.
Lipót
Ottmár
Hortense
Ödön
Erzsébet
Jolán

@

C26.0livér
Cecilia
Kelemen
Emma
Katalin
Milos
Virgil

({:

.

C27. Sz. M. b.
Cecilia vt.
Kelemen p.
Ker. János
Katalin vt.
Berch. János
Érmes Sz.M.t

ct. Pign. hv.
Szaturnin
András ap.

naptár.

Nov. 4 = Markhes 30 Ros Khodes
5 = Kiszlev
1 Ros Khodes
6
2 S. Toldotb
13 =
9 S. Vajeze
20=
16S. Vajislakb

=
=
=

23 S. Vajesev
25 Khan. kezd.

O.

Q.

p.

45511528
6 011552
7 41619
8 4 1552
9 1 1733
953 1821

654 1634 1117
655 1632 1150
lt1 657 1631 1220
658 1629 1246
65916291311
7 016281335

1:

1

1

Tess. 1. 4, 13

I~

2015
2119
2227
2337
050

18.

7 2
7 4
7 5
7 7
7 9
710
711

1626 14 112 4
1625 1429 322
1623 15 1 443
1622 1528 6 7
1621 1626 730
1621 1724 845
16201831
949
1

Tess. II. 1. 3-10.

.~ 712

161911941 1039
714 16182059 1118
715 1 172214 1148
717 1616 2326 1212
718 1615 --1234
.~
7201614 - O 35\12 53
~ 7201614
1421312
1

~
~
~
~

Róm. 13, 11-14.

C28. Irenark
Paramon
András ap.

A hold fényváltozásai.

fl 7 21 16 1-3 248 1333
fl 7231613
3461355
~ 7241612
4551421
Idójárás Herschel szerint.

p.

p.

Első felében bőséges esősés. 18-24. esinős hideg,
25-től pedig szeles.

Utolsó negyed 25-én 1 ó. 4 p.

({: földtávolban ő-án 11 ó
({: földközelben 19-én 2 ó.

') Első negyed 11-én 10 ó. 33
6i>. H ldtőlt
18'-an 9' o. 10 p.
Woo
e
\ ({:

P

!Jr. 652 1635 1037 1915

C27. BA. fela
Filémon
Amfilok
Kelemen p.
Katalin vt.
INikon
Perzs. Jakab

@ Újhold 3-án 5 ó. 16

Elsején
~

I ~el~I~~ugta~

~
~

C26. Joz. vt IC26. Fülöp
N. Albert et. Szamőnasz
~
Ödön pk,
~
Máté ev.
Csedat. Gerg. Csod. Gergely eg
Pét. és Pál b. Román vt.
wt
írn
Erzsébet a.
Abdiasz
Valois Félix t Dek. Gergely írn

·Urjövet 1. vas. Mt. XXI. 1-9,

Izraelita

1 ~elt~I~~ugta
o. P.
o. p.

Kol. 1, 9-14.

C25. Hieron
Mihály fóa.
Matróna
Olimpa
Géza
Alam. János
Arsz, János

Szenth. u. 26. vas. Mt. XXV. 31-46.

28 Vas. C1. Stefánia
29 Hétfő Noé
30 Kedd András

21
29

C25. Eng. pk.
Gottfried
Tivadar vt.
AvelI. András
Márton pk.
Márton p. vt.
Koszt. Szan. t

Szenth. u. 25. vas. Mt. XXIV. 15-28.

48. hét.

1 ({:

1Mindaz.
Damján
fl 164211644
1Halottak n.
Acidin
fl 164411642
e Hubert pk. Acepszimasz ~ 6461640
Bor. Károly INikandor
I c.;;e 648 16391
Imre herceg IGalaktion
I !Jr 64916381
Lénárd hv. t Pál pk.
!Jr 650 1637

C24.Rezsó
Gottfried
Tivadar
Luther
Márton
Jónás
Szaniszló

47. hét.

21
22
23
24
25
26
27

Új görö!!

Szenth . u. 24. vas. Mt. IX. 18-26.

46. hét.

14
15
16
17
18
19
20

Róm. kath.

.

a nap hossza 10 óra 2 pere, a hó végéig 1 óra 16 perecel fogy.

~

25
Valaki nem akar dolgozni,

ne is egyék. (ll. Thess 10.)

Egyháztörténeti emlékeztető november hóra: 1. Huszár Gál bevégezte Bornemissza
Péter <Az evangéliomokb61 és az epistolákból való tanulságok> c. munkája 1. részének nyomását 1573. - 5. A konstanzi zsinat megnyitása 1414; Hans Sachs * 1494;
Henckel János t 1539 C* 1481); Lányi Illés t 1618 C* 1570). - 8. A fehérhegyi
csata 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 t 1768.
22. Lethenyei István a wittenbergi egyetemre beiratkozott 1609; Alvinczi Péter
t 1634. - 24.. Knox János t 1572, C* 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).

Gazdasági tudní valók
november hóra.
Otthon: Ha száraz a tengeri, úgy a
hizók szükségleteit lemorzsoljuk, de
mindig csak annyit, amennyi az
azonnali fogyasztásra szükséges.Megkezdjük a takarmányrepcével az etetést. Bevégezzük
a kendertörést
és
tilolást. Megkezdjük a fonást.
Az istállóban: Az őszi munkák befejezése után az igás állatok takarmánya szükebbre szab ható. A vemhes
állatokat gondosan jártat juk és takarmányozzuk. A fejőstehenekkel megkezdjük a répaetetést. Minél nedvesebb a takarmány, annál több a tej,
ha kellő erőtakarmányt
adagolunk,
úgy annál több a vaj. Nagyon fontos
az állatok vakarás a és kefélése.
A mezőn: Mig az idő engedi, szántunk. Ha a szántás kifogvott, trágyázunk.
A gyümölcsösben: Trágyázunk s a
száraz ágakat levagdossuk. Lombhullatás után permetezés.
A kertben: Tisztogatunk, trágyázunk és ásunk.
A szőllőben: Hidegebb éghajlat
alatt idejekorán be kell födni a szöllőket, még mielőtt beállnának a fagyok. Trágyázás. Akarók felszedé se.
A méhesben: A kasokat be kell
födni, hogy a méhek a hideg ellen
védve legyenek.

--_._-----_
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December
(31 nap)

Régente: Bak hava.

Télelő.
Protestáns

Nap

1

Róm. kath.
1

1 Szer.
2 Csüt.
3 Pént.
41 Szo.

Elza
Aurelia
Olivia
1Borbála

49. hét.

•

.
Urjövet

50. hét.

12
13
14
15
16
17
18

2. vas. Luk. XXI. 25-36.

)

.
Uriövet

Vas. 1C3. Gabriella
Hétfő Luca
Kedd Szilárdka
Szer, Johanna
Csüt. Albina
Pént. Lázár
®
Szo. Auguszta

51. hét· Urjövet d.v.dán.

C3. Otilia
Luca sz.
Níkáz pk.
Valér Kánt.j+
Etelka cs.
Lázár
ttt
Grácián
tt

.

I ~elt~OI ~~ugta
op. .
ov p .

Róm. 15, 4-13.

=

3. vas. Máté XI. 2-10.

I kelt~I~~ugta
op. . op.

~17261612155711453
~ 7271611 6551530
rit 17281611 749 1616
1fir 73011610 83517 9

1C2. Szabbas C29. Szabbas ~
Miklós pk.
~
Miklós
Ambrus pk.' Ambrus ea. ~
til
Szepl. fogant. Patáp
Fourier Péter B. A. fogant. ~
Melkiades p.t Menna
Dániel stilit. ~
Damáz p.

C2. Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit

51 Vas.
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szer.
9 Csüt.
10 Pént.
11 Szo. Árpád

Eligius pk.
Nahum
Bibiana vt.
Habakuk
Xavér Fer. t Szofoniasz
Borbála vt. 1Borbála

ct

731 1610
733 16 9
734 16 9
735 16 9
736 16 9
73716 9
73816
9
1

916 18 7
952 191 o
1023 201 6
1050 212 4
11 15 223 4
1138234 5
12 2-1

Kor. 1. 4, 1-5

C. Ősatyák
Eusztrát
Tirzus
Eletitér
Aggeusz
Dániel pr.
Sebestyén vt.

1::
WI'
~
~
~
~

739
739
/40
740
741
742
743

16 9
16 9
16 9
1610
1610
1610
1610

1227
1256
1329
1410
15 2
16 4
1717

059
216
335
458
617
727
826

1,19-28. Filipp 4.4-7. Karácsony 1.nap: Luk. II. 1-14 Ezs.IX.5-8.

C4. Pelágia
~
19 Vas. 1C4. Viola
1C, Szentaty.
Ignác vt.
20 Hétfő Teofil
~
Timót vt.
Julianna
~
21 Kedd Tamás
Tamás ap.
tN
Anasztázia
22 Szer. Zénó
Zenó
Krétai 10 vt. ~
Viktória
231 Csűt, Viktória
il
24 Pént, Ádám, Éva ([ Ad., Eva ttt Kar. előböjt
n
25 Szo. Karácsony
Nagykarács.
Nagykarács.

743
744
744
745
745
746
746

1611
1611
1612
1612
1613
1613
1614

1834 912
1952 947
21 81015
22211038
233°11059
--1119
0431139

52. hét.

26
27
28
29
30
31

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.1

149112 1
C. Istv. 1. vt. IC.Sz.Istv.1.vt. C. Istensz. M. n 7471614
János ap.'
István 1. vt. qe 747 16 15 248 1226
János
Aprószentek
Több ezer vt. qe 7471616 3501255
Kamilla
Tamás pk.
Aprószentek
~ 7471617 4491330
Dávid
Zoárd
Dávid
t Anizia sz.
'fir 174816171 5441413
Szilveszter
Szilveszter p.1 Melánia
fir 7481618 63315 3

!zraelíta

naptár.

=

=
=

A hold fényváltozásai.
3-án 23 óra 11 p.
([ Első negyed l1-én'2
óra 12 p.
~
H oldtölt
W
o e 17'-en 19' ora 52 p.
([ Utolsó negyed 24-én 15 óra 20 p.
El"sejen a nap hossza 8' ora 46 p.,
22-ig 19 perccel fogy, a hó végéig
3 perccel nő.
Télkezdeis 22-én 7 óra 22 perc.

(1 Ujhold

=

Dec. 4
Kiszlev30 S.MikezR.Kh.
5
Tebeth 1 Ros Khodes
6=
2 SzothKhanuk.
11 =
7 S. Vajigas
14 =
10 Jer. ostr. böjt
18 =
14 S. Vajekbi .
23
19 Sobebim böjt
25
21 S. Semoth

I

Idéijárás Herschel szerinl.

10-ig hideg. gyakori szél,
11-16. borongós, többször esik. 17- 23. havazás
és hideg, 24- 31. enyhe,
többször napsütés.
([ földtávolban 3-án 18 ó.
([ földközelben 17-én 15ó.
([ földtávolban 30-án 19ó.

27
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent

szeretik,

minden javukra van. (Róm. 8.28.)

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.
13. A tridenti zsinat megnyitása 1545. Gellért Keresztély t 1769. - 16. A jezsuiták
kitíltása Erdélyből a meggyesi országgyűlésen 1588. Linzi békekötés 1645. - 19. Kálmáncsehi Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf * 1594 (új naptár szerint).
20. Luther Mártonné szül. Bóra Katalin t 1552; Vitnyédi István * 1612; Szemerei
Matkovich Pál t 1823. - 21. Limberger István * 1825. - 22. Czékus István * 1818
23. Id. Acs Mihály t 1708. - 24. Thurzó György t 1616; Bahil Mátyás t 1761.
27. Pákh Mihály t 1858. - 29. Bocskay István t 1606. - 31. Wiclif János t 1384:
Nikolsburgi békekötés 1621; Apáczai Cseri János t 1659.

-------------------------------r------------------------------------~
Gazdasági tudnivalók
december hóra.
Otthon: Foly tat juk a gabonaforgatást, rostálást, tríörözést,
A tengerit
szükséglet szerint morzsoljuk. A Kerti
magvakat és gyógynövényeket osztályozzuk, a fölösleget értékesítjük,
A
gyümölcs kiválogatását gonddal végezzük, mert a romlott gyümölcs elrontja a többit is. A fonást foly tatjuk, a gazdasági szövést megkezdjük.
Fokozatosan valamennyi gazd. naplónkat lezárjuk, hogy január havában a vagyonmérleget el készíthessük. Pontos számadás
nélkül csak
saját zsebünket csapjuk be. Az évi
adókat és számlákat ki kell egyenlíteni. A követeléseket az új nyilvántartásba át kell vezetni. Kosárfonás,
keíekötés, fafaragás a téli hónapokban gyakórlandó.
Az istállóban: A szálastakarmányt
adagolva etessük,
hogy elejét vegyük a céltalan takarmánypusztításnak. A hízók istállóját melegen tartsuk. Csak állott vizet itassunk. Ugy
szellőztessük
az istállót, hogy ki ne
hűljőn. Gondoskodjunk,
hogy elléskor az állatoknak kellő helye legyen.
Jártassuk az állatokat. Nagy hidegben az egész állományt az istállóban
itassuk. A hízóba fogott
sertések
moslékát sózzuk, mert igy étkesebbe
válnak. Ha a szemes tengerit nem
szivesen eszik, darálva adagoljuk.
A baromiiólakban: Gondoskodjunk
érdes, iszapmentes
homokfürdőről
állott vízről. Nagy hidegekben a taréjukat vazelinnal vagy sótalan zsírral kenjük be.
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Névnapok.
Ábel janu'r 2
Edulrd
mirc. t8, máj. Ibolya aug. 7
Abrahám aug. 16
26. okt. 13
Ida ápr. 13
Achil nov. 2
Edith szept. 16
Ignác febr. 1, JuI 31,
Adalbert szept 27
Egyed szept. 1
okt. 23
Adám szept. 9
Elek julius 17
Illés julius 20
Adám, Eva dec. 24
Elemér febr. 28
Urna ápr.· J8
Adél Jan. 29
Eleonóra febr. 21
Ilona aug. 18
Adolár ápr, 21
ElIa febr. 10, márc, 24 Imre nov. 5
Adolf febr. 12
Előd okt. 22
Ince julIus 28
Adorján rnárc, 5
Elvira febr. 10
Ipoly aug. 13
Agota január lJ, febr. 5 Elza dec. 1
Irén okt. 20
Agnes január 21
Emánuel (Manó) márc. 26 Irma május 3
Agoston aug. 28
Emil május 28
István aug. 3 és 20, dec. 26
Akos febr. 27
Emilia julius 19
Iván jun. 24
Aladár március lJ
Emma ápr. 19, nov. 24 Izabella julius 12
Alajos jun. 21
Emöd aug. 9
Izidor márc. 30,
r. 4
'Albert ápr. 23
Engelbert nov. 7
Izsó aug. 26
P
Albin március 1
Eörs julius 14
'..
.
Alfonz okt. 30
Ernesztina aug. 29
Jácll!t julius 3
Alfréd febr. 23
Erhardt április 9
Jakab máj. 1, juI. 25
Alice jun. 23
Erich máj. 18, sze t. 10 Janka május 24
Almos február 20
Erika aug. 31
p
János nov. 24, dec. 27
Amália [ul, 10, okt 7
Ervin április 26
Jenő julius 13
Ambrus ápr. 4, dec 7
Ernő január 12
Jeromos szept. 30
Amos márcins 31
Erzsébet nov. 19
Joachim márc. 20
Anasztáz aug. 17
Eszter május 24
Jób szept. 27 .
András (Bandl) febr. 4, Etelka okt. 8 dec. 16
Johanna dec.
nov. 30
Eva dec. 24 '
Jolán nov. 20
Angelika (Angyalka)
Ezsaiás julius 6
Jónás nov. 12
május 31
Ezechiel á rills 10
Jonathán
május lJ
Anna febr. 19, jun 2,
p .
József febr. 4. márc. 9
Julius 26
Fábián január 20
aug. 27, szept, 18
Antal jan. 17, jun 13,
Farkas szept, 1, aug. 23 Judit juI. 30, dec. 10.
julius 5
Faustinus febr. 15
Julia, Juliána febr. 16,
Antonia jun. 13
Felix junius 9
május 22
Antonius május 10
Ferdinánd
május 26
Julian január 9
ApoUinus julius 23
Ferenc jan. 29, jun. 16, Juszt!n junlus 16
Apollonia január 28
okt..4 és !O, dec. 3
Jusztína szept. 16
Aranka február 8, dec. 2 ~lórr jun. 19, nov'J2~
Kajetán
ápr. 22
Arisztid ápr. 27 .
ór á.n (Flóris) má.
Kalliszt okt. 14
Armin ápr .. 7, május 10 Franciska. (Fám) márc.9 Káll1!án okt. 13
Arnold junius 18
~r~~a .~áJUS 6t 20
Kamil, Karnilla dec. 28
Aran ápr. 2
r! en ~ szep .
Kanut jan. 19
Arpád. már~. 31, dec 11 ~~llf?'es J~.h~S
26
Károly jan. 28, nov. 4
Artur január 22
p
s,
Karohn febr. 2
Atala ápr .. !5
aug.
Katalin febr. 13, apr, 30
Atanáz maj us 2
Gábor márc. 24
nov 25
Atanázla aug. 14
Gabriella dec. 12
Kázmér márc. 4
Attila január 7
(Oál) Oallus okt. 16
Kelemen nov. 23
Auguszta dec. 18
Oáspár január 6
Keresztély ápr. 3
Aurél okt. 5
Oebhárd aug. 27
Klára aug. 12
Aurélia dec. 2
Oedeon márc. 28, okt. 10 Klementina
nov. 14
Avell, András nov. tO
Gellért szept 24
Kleofás szept. 25
Balázs február 3.
Oenoveva január 3
Klotild junius 3
Bálint február 14
Oergely márc, 12, nov. Kocsárd ápr. 19
B
bá
á' 18 J
11 17 (Csod.) máj. 9
Kolozs okt. 30
B:~~:lx
un.
Gertrud má;c. 17
Kenrád febr. 18
Beata január 1
Gerzson február 22
Konsta~ti~febr.l,máj.21
Béla április 23
O~za febr1!-~r 25
Kornél,Juhus
3
Bella junius 2
Gizella maJu~ 8
Ko.rnéha marc. 3
Benedek március 21
-. Oott~árd máJUS 5
Kr!stó.f márc. 15
Benjaminjan.
3, márc. 31 Gottlieb marc. 6
Kr!szt!án ~á.rc. 13
Bernát május 20
Gott~rled nov. 8
Kns~tma julius 24
Berta aug. 6
Gráelán dec. 18
Kunigunda
rnárc, 3
Bertalan aug. 24
Guidó sz~pt. 12
Ku!,? dec. 10
Bertold jui. 27. nov . .I7 Gusztáv Jan. 16, márc. 29, Kvírín márc. 30
Blanka okt. 25
aug. 2 .
Lajos aug. 19 és 25
Bódog jan. 14, nov. 20 Gy~rfás jun, 19
Lampert szept. 17
Boldizsár jan. 6
Gyongylke okt. 23
László jun. 27, aug. 8
Bonifác máj. 14, jun. 5 GyBrgy ápr. 24
Lázár dec. 7
Borbála dec. 4
Gy~la ápr. 12
Laura junius 17
Brigita febr. 1, okt. 11 Gyozö nov. 3
Leander febr. 28
Brúno okt. 6
Háromkirály,
(Gáspár,
Lehel aug. 2
Cecilia nov. 22
Menyhért, Boldizsár)
Leó ápr. 11
Ciril julius 7
január 6
Leokádia dec. 9
Coelestin á r 6
Hajnalka márc. 27
Leona, Leontine jan. 4
Pt' 26 d
9 Hedvig okt 17
Lénárd nov 6
C·Ippán szept,
,ec.
H 1
kt' 3
Lk'
'29'
1 23
Clr]ék aug 8
e ga o .
en e apr.
,Ju •
C '11 f b . ~
á
29 Helén okt. 14
Lidia április 8
yn
e r. ,m re,
Henriette márc. 16
Lill julius 11
Damaskus
dec. 11
Henrik julius 15
Lipót nov. 15
Dániel julius 21
Heribert márc. 16
Llvia április 6
Dávid dec. 29
Hermin ápr. 13, aug. 3 Longinus márc. 15
Dezső máj. 23, dec. 15 Hígín január 11
Lóránt január 15
Dénes okt. 9
Hilárion okt. 21
Lothar január 27
Domonkos aug. 4
HUda szept. 3, jun. 17 Lőrinc aug. 10
Donát febr. 17, aug. 7 . Huba aug. 19
Luca dec. 13
Dorottya febr. 6
Hubert márc. 20
Lujza márc. 2
DOlllötilr okt. :l6
Hugó ápr. 1
Ludmilla szept. 17
á

u.

'~l r

tu'{ju~' 29

Ludovlb
szept 3
Lukács okt. 18
Lukrécla Julius 9
Makár Január 2
Magda május 27
Ml'
223Róland
M:Fv~~an~k~I'1 ,aug.
Manó márc .26
.'
9
Marcell január
Marcion apr. 26.
Marl(lt jun. !O, JUI. 20
M~na a~g. 185,szept. 8,
uecemuer
j
Mána névnap ~ szeptel!,berbe~, kísasszony
utanl elso vasá!nap
Már!a.Magdolna
[ul. 22
Mananna
nov. 1
Márk ápr. 25, [un. 18,
októ~er 17
Márta [ullus 29
Márton no.v. 10 és 11
M~rtonka január 30
Maté szept. 21 .
Mahl~ márc. 14
Mátyas febru.Ar 24
Maximus. m~Jus 29
Medar~ jumus 8
Meláma január 10
Menyh~rt .aug. 22
M~tód [ulius 17
M!há!y szept, 29
M!klos dec. 6
Miksa okt. 12
MIlos nov. 26
Mónc szept, 22
Mózes máJUS 16
Nándor május 30
Napoleon május 7
Narcisz okt. 29
Natália dec. 9
Nikáz dec. 14
Nikefor márc. 13
Nikodém szept. 15
Noé nov. 29
Norbert junius 6
Odó
18
nov.
Oktáv.lán má r c.22
Oll(a Julius 2 7
Ol!v~r nov. 21
Ol~vla febr. 20, dec.
°Oh l1!pia máárc'JO
r ban m JUs
Orsolya .o~t. 21
Oszkár Julius 31
g~{óV~~r~iJ~ ~
Ottmár nov 16
Ottokár 'ul •2 nov 4
OttT
dJ .
odb~a noO;' 16
Özséb au' 14
.
g.
P~l Január 25, máre, 7,
[un 26. 29 és 30
P~s~ál m~J. 17
Patnk marc. 17 .
Paul~ m~rc. 22, jun. 3
Paulina Ju~, 22
Péter, Pál [unius 29
Pé~er Jan. 31,. febr. 22,
apr. 29, máj. 19, aug,
P It' Okt/9
dec. 5
e ra o . .
P~tronella május 31
Piroska Jan. 18
Pius május 5 julius II
. .
'11
Plac!dla okt.
Placidus ~kt. 5
Polykarp Január 26
Políxena sz~pt. 24
Pongrác máJUS 12
Rafael [un. 20, okt. 24
~áhel február 4
Rainer junius 17
Raimund január 7
Rebeka szept, 2
~eilna szept. 7

13

3

.

Itesa/l

~udolfl 'prllis 17
7
április 3
[unlus 7
aug. 16
május 29
Rornán febr. 29, aug. 9
Róza aug. 30
Rozália szept. 4
Ruíína julius 10
nov.
~Ikárd
Robert
Rókus

5

ala mon okt. 24
Samu aug. 21
SMld,?r febr. 26. márc. 18
Sára Januá~ 19
Sarolta máluS 19
S~bestyén Január 20
S!meon február 18
Slmon,lan.
5, okt. 28
Stefa~l1a nov. 28
Szab!na okt. 27
Szaniszlé. nov. 13
Szerena Jan. 28
Szerénke sz.ept. 14
Szervác május 13
Szever~n Január 8
Sz~ven.an. !e~ruár 21
Sz!dpma. J~~IUS 1
Sz~lard ~pr!hs 22
Szilvér junius 20
Sz!lveszter dec. 31
Szinér dec. 12
Szosztén ~ov. 28
Szó,tér áprills 22
Szorény Január 8
Sylvía nov. 26
Tamás márc. 7, dec.
21 és 29
Tacián január is
Tádé január 24
Terézia [ul. 8, okt. 15
Tekla szept. 23
Teobald julius 1
Teodora szept. 11
Teofil dec. 20
Tibold julius 1
Tibor ápr. 14, aug. 11
Tlrnon április 19
Timotheus
aug. 22
Titusz jan. 4, szept. 18
Tivadar ápr. 20, nov. 9
Tóbiás junius 13
Tódor február 7
Ub I
..
17
~ ma.lus
Ulnk [ulíus 4
'Valér dec. 15
Valéria ápr. 28
Valter julius 16'
Vanda január 26
Vazul junius 14
Vendel okt. 20
Vencel szept. 28
Veronika Julius 9
Vid junlus 15
Vidor január 13
Viktor szept. 5
Viktória dec. 23
Vilhelmina szept. 19
Vilibald julius 7
Vilmos jan. 10, jun. 25
Vilma dec/ 5
Vince ápr, 5, julius 19
Viola dec. 19
Virgil nov. 27
Virgilla január 31
Xavér (Ferenc) dec. 3
.
Zakanás
szept, 6
Zelrna január 23
Zenó dec. 22
Zenő okt. 29
Zita április 27
Zoárd dec. 30
Zoltán márc, 8, jun. 23
Zsigmond május 2
Zsófia május 15
Zsolt áprIlis !o
Zsuzsánna február II
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Hasznos tudnivalók a gazdálkodók számára.
1. Gazdasági növényeink termesztési viszonyai.
Vetőmag

kat. holdanként
,'00

Vetés
ideje

_ Növény neve

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

~

szept.-okt.
márc.-ápr.

szept.
aug.-szept.
márc.-ápr.

I

máj~jÚ~.
apr.v-má].

sz órt

\

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

soros

I fészkes

-,,'"
:s~
.".. """

vetésnél

::2

90
110
80
70
80
130
120
12
25

kgr

120
150
125
120
125
160
180
18
50 \12-25

"
"
"
"
"
"
"

"

A vetés
sortávolséga

I

Termése
kat. holdanként

Az alátakarás
mélys.

mag

centiméter

I szalma

métermázsa

4-5
11-15
11-15
4-5
11-15
2'5-5
11-15
4-5
11-15
4-5
11-13
4-5
11-15
4-8
12-20 \ 1-2
-lS-80
5-10

8-15
7-10
6-12
9-10
7-14
6-10
6-12
6-12\
10-20

A mag
hektol.
súlya

kg

15-30
8-18
15-30
12-20
10-15
7-14
12-25
10-20
15-25

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

2. A takarmánynövények és azok termesztési viszonyai.
Vetőmagszükséglet

Növény neve

Vetés
ideje

kat.
Takarmányrozs
Mohar
Csalamádé
Lucerna
Vörös lóhere .
Baltacim.
Tavaszi bükköny.
Tavaszi borsó .
őszi borsó
Keszthelyi

keverék

A vetés \ Az alásortátakarás
volsága
mélys.

takar\
k
mánynak
magna

szept.
május
ápr.-jún.
márc.-ápr.

kg
16-18
10-14
8-12
80-100
50-80
60-70
50-60

"
"
"
"
"

..
"
"
"

11-12\
10-12
11-15
11-15
11-15
11-15
12-30
12-30
12-30

rozs sz. 0'5-1
ro

repce

Takarmányés alomféle

1 kőbm,
súlya
kilogr.

100 kgr,
térfogata
köbméterekben

Zöld fü , , , , , , , , 11320-360 0'27-0'30
Zöld takarmány
.. 310-400 0'25-0'35
VermeIt, zsombolyázott takarmány , , , 550-580 0'17-0'19
Répalevél , , , , , .. 360-400 0'25-0'30
Réti széna , , , , , ,
100-110 0'85-0'90
Sásos széna . , , , ,
60-70
1'40-1'65
90-100 0'90-1'00
Sarju " , , , , , , , ,
Here, lucerna, baltacím, széna . , , , ,
80-95
1'10-1'25
90-toO
1'00-1'10
Z;abosbükköny, széna
aszi gabona szalma ,
1'20-1'40
60-75
Tav, gabona szalma,
1'40-1'80
45-60

I

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 és térfogata.
1 köbm.
sulya
kilogr.

Takarmányés alomféle

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

..

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

Amag
hektol.
súlya
kg

métermázsa

200
4-5
1
1-1'5 1404-6
200-300
1-5-2'5 120-150
1-2
100-120
1-5-3
60-90
2'5-4
3-5
120-180
3-5
150-200

3. Különféle takarmánynemüek és alom anyagok

I

ka!. holdanként
\
széna
mag

\

zölden

centiméter

holdanként

80-125
16-18
50-110
10-14
8-12
"
80-100
90-110
már~ius
márc.-ápr.
115
aug.-szept. 10080-110 1
50 rozs
auguszt.
{IO repce

Termése

II

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

100kgr.
térfogata
köbméterekben
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
0'13-0'16

4. Súlyvesztesége a terményeknek az elraktározás ideje alatt.
Súlyábólveszít a be száradás következtében 9-12 hónap alatt a buza és a rozs 1-2 %-ot
az árpa és zab 2-3· %-ot, a hüvelyesek 2-4 %-ot, a burgonya 8-10 %-ot, a répa prizmában
6-10o/u-ot, a széna 8-10 %-ot: a repce 6-8 %-ot, a lóíogu csöves tengeri 8-15 %-ot, a
közőnséges
magyar tengeri 7-11 %-ot, az apró keményszemü tengeri 5-7 %-ot :100 kgr,
csöves tengeriröl, a fajta szerint változó an körülbelül 75-90 kgr. szemet lehet morzsoltan kapni.

I
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5. Vemhességi naptár.
Ha a vemhesség
kezdete
január
"
február

1
16
2

"

15

"

15

március

1

április
"
május
"
június

1

'LI

I

I

akkor annak vége:
lova-k-n-á-I--~I---te-h-e-n~e=k=n=é~I~~I=i=Uh-Ok~ná~l~éS=k-e-tS-ké-kn-él~l---

dec~~ber

2~

október

január

július

7
20
3
19
6
21
5
20
6
20
5
19
/)

nov'~mber 13
26
dece~ber
10
,,26
január
10
"
25
február
9
"
24
március
12
"
26
április
11
"
25
május
12

"

22

"
február
március

16

1

"
április

16
1

"
május

"

15

"
június

"

15

1

július

1
17
szeptember 1
16
október
1
10
"
21
november
1

augusztus
ol

15
dece~ber

3

15
30

ol

augusztus
6
"
21
szeptember 5
14
25
"
október
6
"
20
november
7
19
dece~ber
4

~~

"

I

június
"
július
"
augusztus
,,12
,,26
szeptember
október

I

június
3
"
18
július
5
"
18
augusztus
1
"
17
szeptember 1
16
"
október
1
"
16
november
1
15
dece~ber
1
I

január"

28

12
27
12
21
1

3
25
10

ol

február
március

"
április
"
május
"
június

15
1
17
1
16
3
12
24
3
17
5
17

április
május
június

"
július
"
augusztus
szepi~mb.

"
október
"
november
dece~ber
ol

január

"
február

30

15
1
14
28
14
29
13
28
12
28
12
28
11
28
14

29
13
28
6
18
28

március
április

1

14
1
13
28

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

6. Növendékállatok

szoptaiási

I

időtartama.
3-6

Ló és szamárcsikók
Bárányok
Malacok
Borjuk .
Kecskegidák

Krisztus

2-21/2
21/2-31/2
2-21/2

születése

betegségére való szavatosság

Az eladó jótállam köteles:
Lövaknál : Taknyosságért
15. kehességért
15, csökönyösségért
30, buta-csiráért
30, börféregért 30, havi vakságért 30, fekete hályogért 30, rozsféregért
30 napig.
Teheneknél
e Francia kórságért
30 napig.
Juboknál:
Himlőért 8, rűhért 8, férges tüdönyavalyáért 60, rnétely és májrothadásért
60 napig.
Sertéseknél : Borsóka-kórért
8 napig.

hónap

3-4

A keresztyén
A f. év Jézus

7. Az állatok

időszámítás legnevezetesebb

óta Dionysius

szerint az . . . . . . . . . . . . .
Jézus Krisztus halála óta az . . . . . . .
Az első keresztyén
római császárnak, Nagy Konstantinusnak
megtérése
óta az.
• . . .
A keresztyének
úldözésének első betiltása óta az
A pápaság megalapitása
óta az . . . . . .
A honfoglalás óta az . . • . . . . . . .
Géza fejedelem megkereszteltetése
óta a . .
1. István megkoronáztatása
óta a. ..
.•
Magyarorszái{nak
az európai független államok
közé való besoroztatása
óta a.
. , . .
A római és a görög egyház kül'önválása
óta a
A .delejtű megismerése
óta Európában
a .
A tatárok győzelme óta a magyarok fölött
A puska por felfedezése óta az
•
A köuyvnyorntatás
feltalálása óta a
Mátyás király trónra jutása óta a
Luther MArton születése óta a
Zwingli Ulrik születése óta a •
Amerika felfedezése óta a .
Kálvin János születése óta.
_
A reformáció kezdete óta a .
A mohácsi vész óta a. . . •
Luther Márton halála óta a _ • _
perg"ely-féle naptár behozatala
óta.

1937-ik
1904-ik
1625-ik
1626-ik
1335-ik
104I-ik
Jl43-ik
936-ik
937-ik
883-ik
756-ik
696-ik
595-ik
497-ik
479-ik
454-ik
453-ik
444-ik
428-ik
420-ik
411-ik
391-lk
355-lk

korszakai.

l

A burgonya behozatala
óta Európába a.
:
Káreli biblia-forditásának
megjelenése
óta _
A bécsi békekötés óta a.
. . . . . .'.
A nikolsburgi
békekötés
óta . . . • . .
A linci békekötés óta a . . . . . . . . . .
A westfáliai béke (a 30 éves háboru befejez.) óta a
A nápolyi gályákra hurcolt protestáns
lelkészek
és tanítók kiszabadulása
óta a.
. . •
A gőzgép feltalálása óta a.
. . . • . . .
1. R.ákóczi Ferenc szabadságharca
óta a.
. .
Az amerikai köztársaság
megalapitás
óta a .
II. József türelmi rendelete óta a . . . . .
Az 1791-ik 26-ik törvénycikk
megalkotása
óta a
A pesti evang. zsinat óta a
A védh imlő 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 pátens visszavonása
óta a
Az 1891-ik magyarországi
evang.
zsinat összehivása óta
..
. . . . . . . • . . .
A világháború
kitörése óta a.
. . • . . . .
A proletárdiktattlra
esztendeje
óta a . . . . .
Horthy Miklósnak Magyarország
kormányzójává
választása
óta a . • . . . • • • • • •
A trianoni Iga óta a • • . • • , • • • • •

352-ik
347-ik
331-ik
315-ik
292-ik
289-ik
261-ik
238-ik
234-ik
161-ik
156-ik
146-ik
146-ik
!47-ik
135-ik
89-ik
84-ik
77-ik
46-ik
23-ik
18-ik
17-ik
17-ik
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Budapesti tájékoztatő,
Miniszteriumok.
Min}szterelnökség 1. Vár Szeritgyörgy-tér 1.
B~lugy.miniszterium 1. Vár Országház-ú. 30.
Foldmlvelésügyi min. V. Országház-tér 11.
Honvédelmi min. 1. Szeritgyörgy-tér 3.
Igazságügyi min. V. Markó-u. 16.
Kereskedelmi min. Buda Lánchid-u.
1-3.
Külügyi min. 1. Kir. palota.
Pénzügymín. 1. Vár Szentháromság-tér
5.
Vallás- és közokt.-ügyi min. V. Hold-u, 16.
Irodalmi intézmények, kiadóvállalatok.
Magyar Tud. Akadémia V. Akadémia-ú.
4.
Kisfaludy Társaság V. Akadémia-ú.
2.
Petőfi Társaság V. Szemere-u. 10.
Luther Társaság VIlI. Szentkirályi-u. 51.
Luther Muzeum VIlI. Szentkirályi-u,
51.
Luther könyvkereskedés
VilI. Üllői út 24.
Kir. m. egyetemi nyomda VIlI. Muzeumkörut 6.
Franklin Társulat kiadó intézet (Lampel)
IV. Egyetem-ú. 4.
Athenaeum kiadó intézet VII. Erzsébetkörut 7.
Kókai Lajos IV. Kamermayer Károly-ú. 3.
Scholtz Testvérek IX. Ferenc-körut
19/21.
Hornyánszky Viktor VI. Aradi-ú. 14.
Bethánia könyvker, VIlI. Gyulai Pál-uo 9.

Néprajzi Muzeum X. Tisztviselőtelep.
Nemzeti Szinház VIlI. Rákóczi-ut 37.
M. kír, Operaház VI. Andrássy-ut 22.
Vigszinház V. Lipót-körut 14.
Császárfürdő Ill. Zsigmond-ú. 31.
Szent Gellért fürdő 1. Géllért-tér 1.
Lukács fürdő Ill. Zsígmond-u. 25.
Széchenyi fürdő Városliget.
Nemzeti és jóléti társadalmi egyesületek.
Magyar Asszonyok
Nemzeti Szövetsége
VIlI. Mária-utca 7.
Move VII. Podmaniczky-utca
45.
Országos Allatvédő Egyes. IX. Ernő-ú. 11.
Gyermekvédő Lisa VII. Wesselényi-ú. 6.
Országos anya- és csecsemő védő-egyesület
1. Villányi-ut 25.
Allami Gyermekmenhely
X. üllői-ut 86.
Gyógypaedagógiai intézetek.
Siketnémák m. kir. int. VIlI. Festetich-u, 3.
Beszédhibák
javítására
szolgáló állami
tanfolyam VIlI. Festetich-u, 3.
Vakok intézete VII. István-ut 95.
Allami gyógypaedagógiai
nevelő intézet
. 1. Alkotmány-u. 53.

Iskolák, internáiusoh,
Ag. hitv. ev. leány gimnázium IV. DeákKórházak, klinikák.
tér 4.
Fehérkereszt gyermekkórház
IX. TüzoltóAg. hitv. ev. középisk. fiuinternátus
VII.
utca 7-9.
Damjanich-utca
28/b.
.
Belgyógyászati klinika VIlI. SzentkirályiFelsőbb ipariskola VIlI. Népszinház-u. 8.
utca 46.
Egyet. sebészeti klinika VIlI. Baross-u. 23. Tudomány Egyetem Muzeum-körut,
Műegyetem 1. Budafoki-ut,
Fogászati klinika VIlI. Mária-utca 52.
Pasteur (ebdüh) kérház
IX. Rákcs-u.
7. Ev. főgimnázium VII. Városligeti fasor.
Eötvös-kollegium 1. Ménesi-ut.
Rókus kórház VIlI. Rákóczi-ut 31.
47.
Stefania gyermekkérház
VIlI. üllői-ut 72. Tanítók Háza VIlI. Szentkirályi-u.
Luther Otthon VIlI. üllői-ut 24.
Uj Szent János kórház Hieronymi-ut 1.
Bábaképző VIlI. Rökk Szílárd-u. 33.
Vegyes.
Szemkórház VIlI. Mária-utca 39.
Orsz. méhészetí felügyelőség V.OrszágházMuzeumok, szinházak, fürdök.
tér 11.
Orsz. gazdasági munkáspénztár
V. Falk
Iparművészeti Muzeum IX. üllői-ut 33.
Miksa-utca 9.
Magy. Nemz. Muzeum VIlI. Muzeum-körut.
Rendőrfőkapitányság
V. Ferenc József-tér.
Népegészségügyi Muzeum Eötvös-utca.
Ipari főfelügyelőség
II. Szilágyi DezsőSzépművészeti Muzeum Városliget.
tér 1.
Mezőgazdasági Muzeum Városhget.
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ne mulassza el azt, hogy arra előfizessen. ElőE
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d 1 .
fizetési ára negyedévre : 1'28 P. Csoportos
van,ge 1. US, egy .aZI, t~~sa a mt
kűldéssel=l O? engedmény. Az előfizetési díjak
es hitvédelmi folyóirat.
a "Harangszó:: .ki~dóhiv~tal~~k Györ,
Főszerkesztő: D. Dr. Prőhle Károly.
II., Petoi.-ter 2. kuldendok.
Felelős szerkesztő: Líc, Dr. Karner Károly.
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Utmutató a Biblia rendszeres olvasásához.
JANUÁR

János ev.
1
9,26-41
2
10, 1-18
10,19-30
3
10,31-42
4
II, 1-16
5
6
11,17-31

1, 1-14
1,15-28

~I

alv
4
5
6
7
8.
9

1,29-42
1,43-51
2, 1-12
2,13-25
3, 1-13
3,14-24
3,25-36

10lV
11
12
13
14
15
16

4, 1-14
4.15-30
4,31-42
4,43-54
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Huszonöt év.
"Ne aggodalmaskodjatok 1"
A LUTHER NAPTÁR az 1937-ik
évben huszonötödször köszönti 01vasóitt Hetvényi Lajos és Scholtz
Odön szerkesztésében 1912-be)1jelent meg az első évfolyam s azóta
a kornmunizmus után következő
évnek: 1920-nak kivételével minden évben hűséges en kopogtatott a
magyar ev. hívők ajtaján és szívén ezzel a jelszóval: «Békesség
néktek l» Mert hisz azt akarja a
naptár, hogy a különböző irányú,
de egy lelkű cikkei mind nevelők
legyenek a lelki békességre. Békesség Istennel, a világgal s önmagunkkal, - nem erre vágyódunk-e
mindnyáj an ?! - A naptár
első
szerkesztői biztos kézzel állapították meg mindjárt az első évfolyamban az akkori általános helyzetet s hívő lélekkel mutattak rá
az egyetlen orvosra is. «A kapzsiság lett úrrá a földön»; «aki bírja.
marja» mondás lett nagy általánosságban az emberek életének vezérlő elvévé. Az evangéliumi ker
resztyénség eszméi a való életben

I egyre jobban

háttérbe .szorultak, a
hűség, megbízhatóság, testvériség,
jogtisztelet helyét a felületesség,
szemkápráztató hivalkodás, lelki
üresség, szeretetlenség, igazságralanság és erőszakosság váltották
fel. Ezek az állapotok lassanként
sóvárgó vágyódást ébresztettek az
emberek szívében egy jobb, szebb,
igazabb élet után». Ezek a szavak
úgy hangzanak, mintha nem huszonöt évelőtt írták volna őket,
hanem napjainkban. S orvosságot
sem tudunk most sem mást, mint
amit akkor kinált a naptár: delszavunk: Krisztus azút, az igazság és élet, s törekvésünk az evangélium eszméinek gyakorlati átvítele az életbe».
A naptár 24 évfolyama ennek a
célnak szolgálatában állott. Buzgó
szeretettel kereste a különféle utakat és módokat, amelyekkel olvasói lelkéhez férkőzhetik. -Sokszor
bizony nagyakadályokkal
kellett
a naptárnak megküzdeni: így különösen, mikor irányító lelke: Het3
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vényi Lajos eltávozott az élők kö- sínylődő
betegek, földhöz ragadt
zül; de figyeltünk az Úr szavára: szegények, tudatlanok,
egyszerű
«Ne aggodalmaskodjatok!» - s az emberek és mégis boldogok, ha a
akadályok elhárultak; most is, a szívünk tiszta. Valóban boldogító
mai nehézségek közepette is azt érzés, J10gy!a keresztyén ember J émondhatjuk imára kulcsolt kéz- zus vezetésével olyan hatalmat
zel: «Mindeddig velünk volt az nyer, hogy a.külső világtól függetÚr!»
lenítve maga boldog tud lenni csak
«Ne aggodalmaskodjatok 1» Épen azért, mert a szíve tiszta. «Ne agakkor kell ezekre a szavakra fel- godalmaskodjatok tehát a ti éltefigyelnünk, amikor emberi gyarló tekről l
lelkünk bizony nagyon könnyen
E jelszónál azonban még egyre
talál okot az aggodalomra az egész kell ügyelni! E jelszóból helytelevilág válságában, országunk, -egy- nül következtethetné
valaki azt a
házunk küzdelmeiben s 'egyes em- felfogást, hogy tehát semmivel se
bersorsok sokszor megrendítötratörődjünk; helytelenül
következ
gédiáiban. Keresztyén államok -vé- tetné a «majdcsakleszvalahogy» álo
res harcokat vívtak egymással, s láspontot. Mivel a keresztyénség
akik nem harcolnak,gyűlőlköd5
mindenekelőtt nem tan, nem tutekintettel méregetik egymást s domány, hanem élet, éppen azért
szinte csak az alkalmat lesik, hogy a keresztyén ember nem húzódhaegymásnak rohanhassanak. A ma- tik vissza tétlenül a saját lelki vi'gyar igazság elismerése is késik s lágaba. A keresztyénség az egyéni
az egyéni boldogulásnak is meny- élet megszentelésén kívül követeli
nyi, de mennyi akadálya van! Nem ennek az egyéni életnek a beállítágúnyképpen hangzik-e ilyen körülsát az emberi társadalomba. Mint
mények között a felhívás: «Ne ag- ahogyan a Luther-Naptár
szergodalmaskodjatok!»
kesztői 1912-ben móndották: «TöKét dologra kell itt ügyelnünk!
rel~v~süpk az e;rangélium gyakorJézus ezeket a szavakat az' tanít- lati átvitele az életbe». Ez a nagy,
ványainak mondja. Tehát azok- s~entJelada~ áll előttüpk. Minde~nak, akik elfogadták Jézust útnak, ki e~ott,~~~1 _keresztyennek vallj a
igazságnak, életnek. Csak azoknak mag~t. E~.oszor b~ kell !0&ad1;Unk
a szívében ad visszhangot a fel- a. n;l lepnlllk~e J ézust, ot Itt urr~,
hívás csak annak a szívében esi- királlyá tenni s azután leljes erotulnak el az élet minden nehézsé- vel, buzgó hittel, aggodalom és Iége ellenére is az aggodalmak, akii, lelem. nél,~ül azon fára?ozzun~.
hívő lélekkeL ragadják meg Isten- hogy az o ~.elk: .~egyen ur .csalanek Jézus által nyújtott kegyelmét, dun~?an, k,oz~egunkben, nllnd~nEz a hit .gyöz meg bennünket ar- nemu gyulesemkben.
ról, hogy «a jelen való gonosz viJézus e mondása mellé: «N e aglág» felett van egy szebb, egy jobb god alm as k o d ja t o k!», oda álszellemi világ. Meggyőz bennünket lithatjuk míntegyíndokolásul
azt a
arról, hogy nemcsak ezért a lát- másik mondását: «Mi n den 1eható világért s ennek a kincseiért hetsége.s
a h i v n e k !» Ne agérdemes harcolni, hanem a lelki gódjatok, ne féljetek, csak higy jevilág kincseiért is. Sőt, ez a lelki tek meg nem rend ülő bizalommaL
élet az igazabb, a megnyugtatóbb, akkor nektek minden lehetséges.
az értékesebb, a boldogítóbb. «BoI· Igen' Hívő és munkás keresztyédogok, akiknek aszívük
tiszta»
nekre van ma szükség, A hívő emNem azt mondja Jézus: Boldogos ber munkája még a jelen nyomaszaz egészségesek, a vagyonosak, a tó , fojtó légkörében sem lesz gyötkirályok, a jó állásban levők, a ha- relmes, megátkozott harc a létért,
talmasok, - hanem boldogok a hanem örömmel vállalt szent hitiszta szívűek! Lehetünk
tehát vatás. S ott látjuk a hívő embert

I

ő

n

ő

míndenűtt,

ahol vigasztalni

kell,. a
szenvedot, buzdítani a csuggedot,
táplálni az éhezőt, s szent haraggal ostorozni a fásult, léha, önző
lelkeket. ErQ árad a hívő ember
lelkéből, amely, mint valamely delejes folyam, megrázza, felrázza
mindazokat, akik ennek a hitnek
áramkörébe lépnek. S ha ezek a
hívő lelkek lehelik bele hitüket,
keresztyén erkölcsüket a társada-

j~
politikába, a..~a~zd~sági
eletbe, - s a nemzetközi szövetségekben is velük találkozunk, akkor megváltozik a világ szomorú
képe.
«Ne aggodalmaskodjatok! Minden lehetséges a hívőnek!»
E jelszavakkal indul a LutherNaptár a második negyed századának!

I 1.0mba, 'a

Németh Sámuel.
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Emléksorok.
A naptár az az irodalmi termék, amelynek a legnagyobb
az elterjedtsége. Szinte nincs' ház naptár nélkül. Eljut oda,
ahol kivüle nincs olvasmány és nem hiányzik a tudós könyvtáraból sem. Kiviláglik ebből, mennyire fontos a naptár miszsziója, és milyen művészet egy naptárt úgy szerkeszteni, hogy
mindenütt megállja helyét.
A Luther-Naptár, amely ezzel a számmal huszonötödik
évfolyamába' lép, megpróbálkozott és meg is birkézott ezzel
a nehéz feladattal. Mint az evangéliuru hírnöke, úgy tölti be
hivatását. hogy az egyszerű ember megérti, és a legműveltebb
is élvezettel olvassa.
Ezzel a megállapítással kapcsolatban örömmel emelem ki
az egyház nyilvánossága előtt azt a tényt is, hogy a LutherNaptár szerkesztői tollát, amelyet egykor az áldott emlékű
Hetvényi Lajos tartott a kezében, Németh Samu, líceumi igazgató, személyében tanárember vezeti. Mint az evangélikus paptanár régi típusának megszemélyesítője, ezzel a munkájával
bizonyságot tesz a mellett, hogy az evangélikus tanár pap is,
akinek az egyház Ura az iskola falain kívül is missziót szánt
az egyház életében.
Példája és munkájának szép eredménye buzdítson kartársainak kőréből minél többeket ilyen irányú egyházi szelgálatra.
Az egyház hálája és áldása illeti a jeles szerkesztőt segítőtársaival együtt és az kiséri a Luther-Naptárt működésének
második negyedszázadába.

D. báró, Radvánszky Albert

I

egyetemes

felügyelő.
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fl Luther-Naptér bölcsőjénél.
Irta:

Scholtz Ődön esperes.

Az idő gyorsan mulik s ha ma lagis
egyaránt kielégítse úgy az
visszagondolok
arra) ami 25 év egyszerű hívőt, mint
egyházunk
előtt történt, az úgy tűnik fel, mint- legkényesebb igényű tagját es mínha csak tegnap lett volna. A hét den sorából egyházunk hitvallásminden péntekjén felkerestem Het- szerző tana, a Megváltó tiszta evanvényi Lajos barátomat,
a soproni
géliumának üdvözítő ereje áradjon
líceum kiváló 'tanárát, akihez igaz, ki az olvasóra.
meleg barátság köteléke fűzött. A
Ezen az alapon állapodtunk meg
különben magába zárkózott, hall- végre 1912-ben il «K é pes L ugatag tudós ilyenkor felüdült s né- the r - Nap t r» címben és tüzte
ha órákig elbeszélgettünk,
rendmaga elé Hetvényi Lajos barátom
szerint egyházunk helyzetéről, ne- aki kezdettől fogva a szerkeszté~:
héz sorsáról s arról, hogyan lehetés kiadás gondját csaknem egyedül
ne híveink tömegében nagyobb lu- végezte, azt a célt, hogy a naptár
theri öntudatot, mélyebb és áldo-o színvonalának
s belső értékének
zatosabb evangélikus egyházi éle- emelése végett állandó pályadíjak
tet fejleszteni.
Mivel mindketten
kiírásával
önálló írói és művészi
irodalmilag
is
munkálkodtunk.
gárdát is gyüjt maga köré, ami évmagától adódott az alkalom annak
ről-évre
mindinkább
sikerült
is
megállapítására,
hogy az. egyházi
neki.
irodalom útján kell
megkísérelÉn sok másirányú
elfoglaltsánünk evangélikus népünk szívéhez
gom miatt az első nehézségek leférkőzni s mivel én akkor már 14 küzdése után kivált am a szerkeszév ,óta kiadtam német nyelvű hí- tésből s Hetvényi maga látta el
veink számára a nagy népszerűI annak összes munkáját s viselte a
ségnek örvendő és úgyszólván min- vele járó sok gondot és fáradságot.
minden
családban
ismert
«Gott- De oly buzgón
és annyi lelkiishold--naptárt,
megállapodtunk
ab- meretességgel végezte ezen Ielelösban, hogy együtt egy határozott
ségteljes feladatot, hogy a Képesí
lutheri
alapon felépített
magyar
Ll~ther-N aptár minden új évfolyanaptárt indítunk meg. Annál is in- ma eseményszámba
ment s 'nagykább, mivel az addig megjelent
ban hozzájárult azon kezdettől fogközös «protestáns» naptárak telje- va kitűzőtt
céljának megvalősításen református szellemben készülsához, hogy olvasóinak s barátai~ek s alig vetettek ügyet evang éli- nak egyre növekvő táborában
elkus egyházunk érdekeire s szükmélyítse a lutheri alapon felépülő
ségletére.
, evangélikus öntudatot,
egyházszeMíg azonhan
én könnyen
és ret~tet és áldo~at~ész ~üthűséget. /
gyorsan megvalósíthatónak
tartotEz~el Hetvenyi LaJOS nemcsak
tam a tervet, addig Hetvényibaegyházunknak
tett ..nagy szelgálarátom hetekig, sőt hónapokig
gyöt- .tot, hanem a nélkul, hogy ismert
rődött rajta, hogy mikép vfIjon a sZ,erénységénél
és
önzetlenségéfelmerült
gondolat
valóságga.
O nel !ogva. gondolt volna reá, önugyanis kezdettől fogva 'azon volt, ~aganak l~ a leg,szebb emléket álhogy az általunk
megindítandó
11,tot!a. AkI a Kepes Luther-Napnaptár
egyúttal
«evangélikus
év- tar altala szerkesztett évfolyamait
könyv» is legyen, amely az evan- elolvassa, - s azo.kat mindig érgélikus egyház
.életében egy év demes. lesz olvaslll és tanulmáalatt előforduló minden fontos ese- nyozl1l, - elmondhatja:
Hetvényi
ményről szóban és képben megern- L~jos egyházunknak
prófétai lellékezzék samellett
szépirodalrnikűletű,
nagy fia volt, akinek lelkéá
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ből s szívéből a naptár révén élet hogy ott állhattam vele és mellette
és áldás szállt ezer és ezer hívünk a Képes Luther-Naptár
bölcsőjészívébe és lelkébe s áldom Istent, nél.

fl Lutber-Naptár forrésvidéke.
Irta:

Hamvas József.

A Luther-N aptár kezdettől fogva
az evangéliumi lelkületnek írodalmi színvonalon. álló kifejezése voll.
Ki tudta kerülni sok népiesnek készült vallásos irat költőietlen és
írói tudás nélkül készült értéktelenségét. Olyan lelki emelkedettséggel indult el, hogy a magyar
reformáció legszebb hagyományait
követte, mikor a nemzéti szellemet
es az evangéliumot mély érzésű
ihlettséggel egyesítette.
Ez a kifejlett öntudatosság nem
lámadhatott minden előzetes felkészülés, minden irodalmi nevelés
nélkül. Az sem véletlen, hogy éppen Sopronban, a soproni teológia
neveltje tudta ezt megteremteni;
Itt kell tehát keresnünk azokat a
forrásokat, melyekből ez az üdítő,
tiszta víz fakadhatott.
Az emlékezés meg is találja ezeket a forrásokat. Ezze] megleljük a
magyarázatát annak, hogy miért
éppen Sopronból indult el a LU-I
ther-N aptár, mint az evangélikus
vallásos irodalom almanachja.
A soproni teológiára 1886 őszén
néhány olyan új hallgató iratkozott be, akik pezsgő életet és sok
tekintetben más szellemet hoztak
a teológusok életébe.
A csendes, békés, falusi életre
készülő teológusok között megjelent az egészen városi gondolkozású Vojtkó Pál és a társasélet lelke,
a daliás Draskóczy Lajos. Mindketten a délvidékről jöttek, a dunántúlinál
pezsgőbb temperamentummal és csakhamar
hozzájuk
csatlakoztak, akiket vonzott ez az
élénkebb lendület.
Az első éves Vojtkó az iskolai év
második felében már annyira meg
tudta szilárdítani helyzetét, hogy
a teológusok szépirodalmi mun-

számára lapot indított «Törékcímmel.
A napilapok méretében jelent
meg ez a litografált, illusztrált folyóirat. és .igen hamar nagy népszerűségre - tett szert. Még pedig
nemcsak Sopronban, hanem az érdeklődő vidéki családok körében
is. Annyira, hogy a következő
iskolai év szeptemberétől
kezdve
már nyomtatásban jelent meg kedves, szelid formában, Litfass Károly tiszta, szép nyomásában.
A Törekvés által megnyitott nyilvánosság
fellendítette az irodalmi
munkásságot úgy a teológián, mint
a gimnázium
ifjúságában. Fiatal
írók verseinek, novelláinak egész
serege jelent .meg a Törekvésben
és nem egy, később közismertté
vált író első munkái itt Kerültek
először nyomdafesték alá.
Ez az irodalmi fellendülés terem tette meg a teológián a Győry Vilmos-kört,
amely a teológiai
szaktudományokkal foglalkozó kör
mellett tisztán szépirodalmi célokat tűzött maga elé. Ennek a körnek nemes izlésű, lelkes elnöke'
Gombocz Miklós tanár lett, aki álIandóan
nagy buzgalommal dolgozott együtt az ifjúsággal.
A Győry Vilmos-körnek és a Tö- .
rekvésnek ifjúsági vezető tekintélye Vojtkó Pál volt, aki finoman
felhúrozott lantján lelkes ódák-it
és bájos dalokat mondott. Elbeszéléseiben kedves humorral mutatta be az élet furcsaságait és érzelmes összeütközéseit.
Az a három esztendő, amit ez
az évfolyam a soproni teológián
töltött, megteremtette itt a szépirodalmi életet, az izlés finomítását
és az Írói képesség fejlesztését. _.
Utánuk még három esztendős a
kái

vés»
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gazdag munkásság kora volt. Ebben a három esztendőben jár,ta:
Hetvényi Lajos is a soproni teológiát és neve sűrűn szerepelt a Győry, Vilmos-kör felolvasói, bírálói és
a Törekvés munkatársai sorában.
Amikor ez az évfolyam is eloszlott Sopronból a külföldi egyetemekre, aztán ki az életbe, ellan-i
kadt az irodalmi fellendülés. A Törekvés megszünt, később a Győry

Vilmos-kör
fennállása is céltalan
lett.
A Luther-Naptár
jubileumán
meg kellett emlékezni erről a hat
esztendős korszakról, mely forr-isvidéke volt ·annak a magyar eyangélikus irodalomnak, mely a Luther-Naptárban már iskolázott irodalmi érzékkel tiszteletre méltó
szerepet vállalhatott egyházi életünkben.

ft négyszázéves Scbmalkaldeni Cikkek.
Irta : D,. Viczián Dezső.

Négyszáz éve annak, hogy Lu ..
ther Márton megírta az úgynevezetl Schmalkaldeni Cikkeket. Ezt
;'!Z iratot Luther hívei nagy lelkesedéssel fogadták, az evangélikus
egyház pedig felvette a hitvallási
iratai közé, vagyis ez azt jelenti,
hogy ami ezekben a cikkekben van,
azt az evangélikus egyház ma is a
saját hitének és tanításának ismeri
el. Érdemes és szükséges tehát a
jubileumi évfordulón közelebbről
is megismerkednünk a Schmalkaldeni Cikkek keletkezésének törté. netével és az irat tartalmával.
A Schmalkaldeni Cikkek keletkezésére az alkalmat közvetlenül
az adta, hogy. a pápa 1537 májusá-

ra zsinatot hivott össze, amelyen
az evangélikus rendeknek is meg
kellett volna jelenniök,
hogy. előadják álláspontjukat. Ebből a célból írta Luther ezeket a cikkeket.
A zsinat összehívásának azonban
érdekes előzményei voltak
Luther már 1518-ban, amikor
Kajetán olyan dölyfösen bánt vele,
a rosszul értesült pápával szemben
az egyetemes zsinatra akarta bízni
ügyét. Sőt még a régi hithez ragaszkodó katolikus német rend ek
is minduntalan azt követelték
a
pápától, hogy, tartson zsinatot, még
pedig német földön. Ez a zsinat
lett volna arra hivatva, hogy. a valIásügyet olyan módon rendezze,
hogy. az evangélikusok békésen
visszatérjenek a katolikus egyházba. Amikor az evangélikus rend ek
1531 elején hitük és jogaik védelmére megkötötték a schmalkaldeni szövetséget és V. Károly császár a török fenyegető támadása
miatt (ekkor készültek a törökök
Bécs ellen) szorult helyzetbe került, akkor az 1532. évi nürnbergi
fegyverszünetben ő is azt ígérte
az evangélikusoknak, hogy békében maradhatnak a pápa által őszszehivandó
egyetemes zsinatig,
amely majd végleg dönteni fog a
reformáció kérdésében. A császár
komolyan igyekezett is rábírni 3
pápát, VII. Kelement, hogy. minél
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előbb hívjon' össze 'egyetemes zsi- a zsinatttal a lutheri «eretnekség»
na\.o\., de a pápa erre nem volt haj- kiirtása. Éppen ezért János Frilandó. Attól félt, hogya
zsinaton
gyes szász választófejedelem
azt
majd a császár akarata fog érvé- tartotta helyesnek, ha az evangélinyesülni és akkor a zsinat köny- kus fejedelmek el sem mennek. A'
nyen föléje fog kerekedni. Vissza- wittenbergi
teológusok
azonban,
emlékezett a híres konstanzi
zsí- leglőképpen
Melanchthon,
azt tanatra (1414-1418), amely ugyan- nácsolták
neki, hogy. jelenjenek
csak kijelentette, hogy a zsinat a meg, mert hiszen a pápa a meghípápa fölött áll és az engedelmesvással annak adta jelét, hogy. az
kedni nem akaró pápát egyszerűen
evangélikusokat
valóban
meg
is
megfosztotta méltóságától.
Ilyes- akarja hallgatni, így tehát jó lesz
minek tehát VII. Kelemen
nem' az alkalmat
kihasználni,
hogy a
akarta magát kitenni.
zsinaton
elmondhassák
véleméVII. Kelemen halála után, 1534- nyüket.
ben Ill. ?állett
apápa. ,0 csakhaJános Frigyes erre azuttán megmar .belatta, hO~Y.,a J?ar !lagyop bízta Luthert, hogy készítse el azoelterjedt reformáció
slk~reIt valo- kat a cikkeket, amiket majd a zsib~n csak egyeten;es
zs~nat t!;lrtá- naton az evangélikusok
nevében
sa,val lehet elle~suIJ~zm.
EI~uldte
elő lehet terjeszteni.
Különösen
ha~ 153~-b~n kovete~. Ver~~~lOt -- hangsúlyozza
azokat a tételeket,
akí egx l~.eIg horvátországi
Mo~- amelyekből
semmi
körülmények
rus puspo~,e. IS vo~t,. - hogya ne- között, sem a pápa, sem a császár
n:~t.ev~ngel~.ku~ f~Jed,eIJ~nek.et be- kedvéért nem lehet egy betűnyit
szel)e ra ~z os~zehlvando .zsmaton I sem engedni. Azután pedig sorolja
valo megjelenésre. Ver~e~lO ekk<?r fel azokat a cikkeket, amelyeknél
so~ak nagy ~eglepetesere,
meg a békesség és a keresztyén
szereWlÍten~ergbe . IS el.m.en~.' e~ ott tet kedvéért az evangélikusok
hajegyebek !llellett ~ zsmat ugyet Lu- landók némi engedményeket
tentherral l~ megtarg~alta.,
Luther
ni. A választófejedelem
sürgette
meglehe!osen .. ke~neny, es nyers Luthert,
hogy 1537. január
25-ig
volt a p~pa kovetevel szemben, de készítse és küldje el neki a cikke~zt ,m:~glgér~e, ho~y h:;t; ~saku~yan
ket, hogy azokat február elején a
?sszeu.l a zsinat, azon o IS m~h fog Schmalkaldenben
tartandó szövet.lelenlll,. A~t azo~b.an
hozza~ette:
ségi gyűlésen a többi evangélikus
~~og.y,,a~u.t~n "a zsmato~. valoban
fejedelemmel
és a városok képviu~lvozlÍo hitről legyen szo, ne p,e- selőivel-is megbeszéljék.
dig olyan haszontalan
dolgo król,
.
mint a papok ruhájának
a hossza,
Luther
a felhívásnak
gyorsan
ételekre vonatkozó parancsok vagy eleget is tett. Már 1536. decemberétilaltnak és ezekhez hasonlók.
-, nek utolsó napjaiban
készen volt
Érdemes itt megjegyezni,
hogy a munkával
és miután néhány witVergerio, aki witttenbergi
látogatenbergi és e célból Wittenbergbe
tásakor még egyáltalában
nem lel- utazott teológussal megbeszélték és
kesedett Lutherért,
sőt rossz véle- aláírták
(az aláirók
Lutheron
kíménnyel volt róla, később maga is vül a következök:
J onas, Bugenevangélikussá
lett.
hagen, Cruciger,
Armsdorf,
SpaIlyen tárgyalások
után 1536. jú- latinus, Melanchthon
és Agricola),
niusának. elején kiadta Ill. Pál pá- 1537. január 3-án elküldte a cikkepa a bullát, amellyel a megígért
ket a választófejedelemnek.
János
egyetemes zsinatol a következő év Frigyes már néhány
nap mulva
május 23-ára, az olaszországi Man- meleghangú
köszönőlevelet
írt Lutua városába
hívta össze. Csak- thernak
a cikkekért, amelyekkel
hogy, a bullából
nyilvánvaló
lett, nagyon meg volt elégedve és amehogy. a pápának
igazi célja ezzeilyeket
- mint írja - a zsinat és

:'l
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az egész világ előtt bátran vallani
hát nem is lehet velük megegyefog.
zésre jutni.
Mi hát ezeknek a cikkeknek
a
A harmadik cikk arról szól, hogy
tartalma?
a . kolostorokat
jó igehirdetők
es
Az első főrész négy rövid cikk- egyházi szolgák és hivatalnokok,
ben a Szentháromság-Istenről,
kövalamint
derék anyák
és gazdazelebbről Jézus Krisztus személyéasszonyok nevelésére kell felhaszről szól. Ezekben
a cikkekben
nálni: mert ha csak a régi hamis
nincs eltérés az ellenfelektől. azért istentiszteletet
végzik bennük, akezeket nem volt szükséges bőveb- kor jobb, ha üresen maradnak,
ben tárgyalni.
vagy lerontják őket.
A második főrészben azokról a
Végül a negyedik cikk a pápa
cikkekről van szó, amelyek Jézus hatalmáról
szól. Luther megállaKrisztus
hivatalára
és művére, pítja, hogya pápa nem isteni jog
vagyis a rni megváltásunkra
vonatalapján
feje a keresztyénségnek,
ko znak. Ezek azok a tanítások,
hanem ez csak emberi találmány.
amelyekből semmiképpen
sem sza- Mível azonban a pápa mégis isbad engedni, tehát ez az egész irat- teni jogon akar uralkodni
az egynak legfontosabb része. Itt is négy házban,· ebből nyilvánvaló,
hogy,
cikket említ Luther. Az első cikk ő az Antikrisztus,
aki Krisztus elaz egész reformátori
tanításnak
a len támad, mert az egyház feje
fundamentuma:
egyedül hit által egyedül
Krisztus
lehet.
Luther
igazulunk meg, mert csak a hit ál- ugyan azt mondja, hogy ha a pápa
tal ismerjük
meg Istennek
nagyi nem isteni, hanem csak emberi jokegyelmét, hogy Jézus Krisztus ér- gon volna hajlandó uralkodni,
akdeméért
megbocsátja
bűneinket.
kor még el lehetne
őt ismerni.
«Ettől a cikktőlnem
szabad eltér- Csakhogy
Luther
tudja, hogy a
ni, sem belőle bármit is engedni,
pápa ebben a dologban nem enha mindjárt ég és föld összeomlik Igedhet, de külőnben
sem volna abis... különben minden veszve van ból semmi haszna a keresztyénség!s a pápa és ördög diadalt arat raj- nek.
'
tunk.»
Ez a négy cikk a második főrész
A második cikk a pápaság leg- tartalma. Azt mondja ezekről Luszörnyűbb
dolgáról :- a miséről
ther, hogy ebben a négy cikkben
szól. Ez a tanítás homlokegyenest
elég elátkozni valót fog találni a
ellenkezik az els-ő cikkel, mert hi- zsinat, mert egészen biztos, hogy
szen a misében a pap emberi cse- ezekben a kérdésekben
a pápa
és
lekedettel akar bűnbocsánatot
sze- csatlósai semmit sem fognak enrezni, ez pedig Jézus Krisztus mű- gedni. De mi sem engedhetjük,
vének semmibe vevése, megsértéhogyapápa,
sőt maga az ördög'
se .. És a miséből folyik még sok' bálványimádásra
kényszerítsen
más hamis tanítás: a tisztitótűzröl,
bennünket.
. \
a búcsúról, az ereklyékről, a szenAz utolsó, harmadik
főrészberi
tek segítségül hívásáról. Ha mi az azután
azokat a cikkeket említi
első cikkhez ragaszkodunk
és ha Luther
amelyekről tudós és értelaz úrvacsora
szentségét
Krisztus
mes e~berekkel
vagy talán csak
rendelése. szerint tis~tán akarjuk
magunk
között' 'Iehet
tárgyalni.
megtartam,
akkor mmdezeket
a mert hiszen a pápa és csatlósai
szörnyű és haszontalan
dolgokat el ezekkel nem sokat törődnek. Ezek a
kell vetnünk. Luther azonban tud- cikkek a következők:
a bűnről
a
ja, hogy: a miséről szóló cikk a pá- törvényről
a bűnbánatról,
az ev~npisták
számára
a legfontosabb.'
géliumról,' a keresztségről
- itt a
azért, ha minden más téren haj- gyermekkeresztség
szükségességét
landók is volnának engedni, ebből hangsúlyozza.
Azután az oltári
az egyből sohasem engednek, így szentségről,
vagyis az úr vacso-
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rájárrak
szentségéről,
a kulcsokAmint kissé jobbban lett, mindjárt
ról, ami jelenti
az egyháznak
haza is utazott Wittenbergbe.
HeKrisztustól kapott azt a hatalmát,
lyette
Melanchthon
vett részt a
hogy a bűnöket feloldozhatja
vagy megbeszéléseken.
Ű azonban
Lumegtarthatja.
Szó van továbbá a ther cikkeit túl keményeknek
tagyónásról. Itt meg kell jegyezní, lálta, amelyek így szerinte nem alhogy Luther szükségesnek tartotta
kalmasak
a katolikusokkal
való
a magángyónást,
de hogy a bűnö- megegyezés elősegítésére. Hiszen ő
ket egyenként
elsorolják,
azt ki- Luther cikkeit is ezzel a megjegynek-kinek a tetszésére
kell bízni, zéssel írta alá: «A fenti cikkeket én
A kiközösítésről
szóló cikkben azt is igazaknak
és keresztyénieknek
mondja, hogy az Ú. n. kis kikö ..• tartom. A pápáról azonban azt vézösítést
mint egyházi
büntetést
lem, hogy ha az evangéliumot megmeg kell tartani, vagyis a nyilvánhagyná, akkor azoknak a kereszvaló bűnösöket
nem
szabad
a ty éneknek békessége
és egysége
szentséggel való éléshez és az egy- kedvéért, akik alája tartoznak és a
házi közösségbe engedni mindadjövőben alája kerülnek,
a püspödig, míg meg nem javulnak.
Szó kök
fölött való elsőbbségét
e mvan még a papok felavatásáról
és ber i jo g o rt mi is elismerhetmeghívásáról.
a papok házasságanénk.» Melanchthon tehát Lutherról, az egyházról.
Itt azt mondja
ral ellentétben ebben a kérdésben
Luther: mi nem fogadhatjuk
el. bizonyos engedékenységre
hajlott.
hogy ők, t. i. a pápisták, az egyház. A fejedelmek
azután meg is bizHiszen nálunk
már egy hétéves, ták Melanchthont,
hogy az Ágostai
gyerek is tudja, mi az egyház, t.1 Hitvallás kiegészítéseképpen
írjon
i. a szent hívők és juhok, akik egy külön cikket a pápa hatalmápásztoruk szavára hallgatnak (Ján.
ról és elsőségéről. Melanchthon
ezt
ev. 10,3.). Végül még a következő
az értekezést meg is írta es a rencikkek vannak itt: hogyan igazul dek azt elfogadták. Luther cikkeit
meg az ember Isten előtt ,és a jó- azonban nem tárgyalták,
mert hicselekedetek, a kolostori
fogadal- szen azt határozták,
hogya
zsinamakról
és az emberi hagyomriton nem vesznek részt.
nyokról..
A pápa által hirdetett
zsinatból
Luther ezekkel a szavakkal fe- különben sem lett semmi. Lutherjezi be iratát: «Ezek azok a 'cikkek. nak tehát igaza volt, amikor nem
amely:k mellett n;eg kell .marad- bízott a zsinat
komolyságában,
~om es ha Isten ~gy ~kar]a, meg Cikkei azonban
megmaradtak
és
IS
maradok
halálomig.
Ezeken azokat sokan írták alá annak hise~.~it sem tud.ok változtat~1Í, sem zonyságául,
hogy egyetértenek
a
belőlűk
engedm. Ha v:al aki vala- tartalmukkal.
Ez az irat ma is drán~~ben engedni !l~ar, tegye ~zt. leL- ga kincse egyházunknak.
Hiszen
knsmere!e
r?vasara».
!ehat
Lu- benne Luther mélységes hite olyan
ther egyaltala})a~ nem IS foglalko- hatalmasan,
izzón nyilatkozik meg,
z~.tt olyan .kerdesekkel,
amelyek- hogy még a hideg szívet is lángra
ből .enged~I lehetett
~olna, mert tudja gyújtani. Ezt az iratot a hitezt UgyIS celtalannak
latta.
re és tanításra nézve Luther testáJános Frigyes azt akarta, hogy mentomának,
végrendeletének
is
Luthernak ezeket a cikkeit az 1537. szekták nevezni. Nekünk, az öröfebruárjában
Schmalkalden
váro- kösöknek
tehát
kötelességünk,
sában összegyülekezettevangélihogy ezt a testámentumot
minden
kus fejedelmek is tárgyalják
és fo- igyekezetünkkel
meg is tartsuk.
gadják el. Luther maga is elment Azért kérjük Istent, adjon Ű erőt
Schmalkaldenbe,
de kőzben súlyo- ahhoz, hogy ezt az igazi lutheril
san megbetegedett,
úgyhogy a tár- hitet mi egészben és tisztán meggyalásokon
nem veh~tett
részt. tartsuk és meg is valljuk.
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A Miatyánk.
Irta: Hamvas

Ez az egyetlen imádság.
Benne lsten, ember, váltság.
Más imádság száll az égbe,
Mint a madár fel a légbe,

I

József.

Kemény önzés mohó vágyát,
Kenyérosztás
akadályát,
Hogyha gátol, törd qeg mindég,
Hogy ne legyen nyomor" inség.

De ez nemcsak száll a mennybe,
A f9ld sorsa megvan benne.
A föld lelki teremtése,
Sötélségből napkelésre:

Bocsásd meg a bűneinket.
Tud/uk, hogy mi sújt le mitikei.
Nem az Urnak bűnietése,
De bűnünk megért vetése.

Atyánk, ki a
Szenieitessék
Ami itt van
Járja át azt

Minden bűnnek az az átka,
Hogya
bűnöst el-kizárja
Nagy rendjéből az Istennek
S úitalanul tével !Jeghel.

mennyből vezet,
meg a neved.
munka, élet,
a Szeritlélek.

\

Jöjjön el a Te országod.
Hiszen Te a mennyből látod,
Bánat, inség. vakság éget,
Mert nem vezel a törvényed.

Azért nézzük el a vétket,
Annak, ki ellenünk vételt.
Mert az, aki megbocsátott,
Jobbá teszi a világol.

A Te országod a béke.
Szereiei a nagy törvénye.
'Oldja fel már ezt az átkot,
Gyógyítsa meg a' világot.

Kisérieibe

Legyen meg az akaratod,
Hiszen Te csak azt akarod,
Hogy az önzés, bűn. és bánat,
Ne gyötörje a világot.

Szabadíts meg a gonosztól,
Tbled- elforduló rossztól.
'Vidd mibennűnk a jól véghez.
Vezesd a földel az éghez.

Mint a mennyben,
úgy a földön,
Ujult lelki ruhát öltsön
)lleglért hittel. tninden élet,
Hogy találkozzék Tevéled.
Kenyerünket
add meg nékünk.
Te megadod, amit kérünk,
De göröngyéT! földi útnak
Mindenkiliez el nem juthat.

ne vigy. minket.
Ne telézzűk
bűneinket.
A hatalom ne ámítson.
Nyomorúság ne lázitson.

Te vagy minden mindeuekbeii.
Nilg!Jokban és kicsinyekben.
Országod leg!Jen országunk
És hatalmad erős várunk.
Add, dicsérjünk szooal, leltel,
Békességgel, szereteltel.
Ne feledjük soha többé,
Hogy velünk vagy mindörökké.
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Dukaí Takácb Judit, a költőnő,
Halálának

századik

évfcrdulöíara.

. Irta: Dr. Payr Sándor.

A nagy Wittnyédy
Istvánnak,
Zrinyi bizalm asának
dédunokája
volt Wittnyédy
János
dunántúli
felügyelő (1753-81), ki a lelkészekkel bölcsészeti kérdésekről
is levelezett. Ennek legifjabb leánya, Terézia volt a költőnő anyja. Apja
pedig Dukai Takáeh István, a hegyeskissomlói
felügyelőnek,
Ferencnek fia, Berzsenyi Dániel feleségének a fivére.

Ilyen erős evang. környezet
vette körül a kislányt már bölcsőjében .. Különösen
Simonyi Zsuzsanna, ki mint fiatal özvegy Döbröntei Lajos
uraiujfalui
lelkészhez
ment nőűl,
volt Judit fejlődésére
nagyobb hatással. Hrabovszky
lelkész és Simon József tanító, kik
Hegyeskissomlón
árvaházat
alapítottak és magas szinvonalra
emelték az iskolát, voltak Judit első
tanítói. Berzsenyi Dánielt is a kissomlói tanító, Polgár István tanította s mikor a költő 1799-ben D.
Takáeh
Zsuzsannával
esküvőjét
tartotta,
az árvaházi
növendékek
üdvözölték
nászversekkel.
Takáeh Juditot a szülei később
Sopronba
adták, főként anémet
szó kedvéért.
Bizonyára
a nagynénj énél, Prusinszky
József táblabíró özvegyénél, D. Takách Sáránál volt szálláson. Sopronnak jeles leányiskolája
volt akkor, me:"
lyet a század elején Halasy Mihály
és Bredeczky Sámuel szervezett. És
Kis János püspök és költő, a Takách-család
jóbarátja is nagy; vonzóereje volt Sopronnak.
Itt tanulta
Judit a kézimunkát,
az éneket és
zongorajátékot
is. Korán olvasta
Kis János
és Berzsenyi
verseit.
Ezek voltak mintaképei.
Apja és
anyja is kedvelte a költészetet,
De
nem sokáig maradhatott
Sopronban,beteg
édesanyját
kellett ottDukai Takáeh Judit.
hon ápolnia. Anyja betegágya melFényes keresztelőt tartottak
Ta- lett kezdett versélni.
Első versét
káchék Dukában,
midőn egyetlen imakönyvének
belső lapjára
irta.
leánykájuk,
Judit, 1795. szept. 9. O maga is a halál gondolatával
megszületett.
Perlaky
Dávid
dö- foglalkozott ;
mőlki esperes
és neje, Simonyi
Ellankadok, elhervadok.
Zsuzsanna voltak az első komák
Nem tudom, mi talál.
s a keresztszülők
között voltak
Tán végem hez közel vagyok,
Wittnyédy István, Véssey FerencLeszakaszt a halál.
né Wittnyédy Judit, Berzsenyi LaMindegy, úgyis meg kell lenni;
jos, a költő apja is, valamint a keMit akar az istenség.
resztelő kíssornlói lelkész, HrabovOh, mi határt nem szabhatunk,
szky György is a nejével, Gayer
Rozinával.
Gyenge az emberiség.

I
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Apját kedvesen lepte meg a vers.
Nem félt, hogy lánya e miatt elhanyagolja
házi dolgait, sőt buzdította, hogy többet is írjon ..Anyj a
már 1811. dec. 3. elhunyt. Németh
Pál kissomlói lelkésznek
felette
mondott beszédét és búcsúztatóját
nyomtatásban
is kiadták. Korai árvaságában
Judit
az imádságos
könyv mellett méginkább
kereste
most a vigasztalást a költők míiveiben. Atyja másodszor
is Sopronba vitte, hogy ott vezessék be
rokonok és bölcs tanítók a művelt
háziasszony tisztébe. Visszatérve a
házvezetés,
kertjének
gondozása
foglalta el és buzgón olvasta könyveit. Anyja sirhalmát
is felkereste naponként.
Már .1811-l;>en írta
«Dukai kriptában
lételem»
című
versét. «Oh kérlek, csak egyet szólj
még zokogó hív lányodnak» - kéri anyját. O maga is menni készül,
várja a viszontlátást:
«Nem váltunk mi el örökre».
Bús borongás fogja el lelkét, de
időnként
felvidul.
Hiszen
fiatal
volt, szép volt. Atyja mindent megtesz kedvéért.
A környékbeli
ifjak sűrűen keresik fel a gazdag,
művelt leányt. Költői tehetségének
is korán híre ment. Horváth J ózsef Elek sárvári patvarista
és Tatay János szombathelyi
teol. tanár
látogatja és buzdít ja a verselésre.
De legközelebb
állott hozzá keresztanyja,
Döbrenteiné,
a művelt
papné. Ez és férje írta meg Uraiuj faluból Gábor fiuknak, a jeles
írónak Erdélybe, hogy «Judit versel». Az ifjabb Döbrentei már hazulról és soproni. teológus korából ismerte a «jól nevelt és minden kellemekkel
biró hajadont».
(Berzsenyi
szavai.)
Döbrenteiné
megigérte keresztlányának,
hogy
Gábor fiát, ha megjön Erdélyből,
átküldi hozzá Dukába.
Dukán 1814-ben volt a találkozásuk. Döbrentei
'örömmel látta.
hogy Judit igazi költői tehetség.
Majd Dukai Takách is átment lányával Uraiujfaluba.
Judit itt sok
. jó költői tanácsot kapott barátjától, ki ekkor már az Erdélyi Mú-

zeumot szerkesztetle ...Olaszországi
útjukból visszatérve,
Döbrentei
a
vele utazó ifjabb Wesselényi Miklós bárót s ennek nevelőjét, Pataky Mózest is magával hozta Dukára. Volt nagy öröm a házban. Judit
mind a három férfiúhoz ódát írt.
Versei már a lapokban
jelentek
meg. Sokan magasztalták,
verseket, levelekel írtak hozzá. Maga is

megsokalta.

Döbrenteinek

írta:

«Úgy tódulnak hozzám a jóakarók
és barátok, minl jó gyóntató páterhoz a bűnös lelkek.» De voltak
irigy ei is, akik megszólták.
Ezért
írta neki 1815-ben Kazinczy: «Ne
rettegje, kisasszony,
azt a vádat
hogy amely leány verset Ir, nem
lehet jó asszonya
a háznak;
így
ítél a közönséges
ernber.» De Judit, hogy megnyugtassa
magát, Kis
Jánost,
a püspö köt és költőt
is
megkérdezte. Es a nagy, ember magához méltó bölcs és jóakaratú levelet írt Juditnak. Közöltem a Harangszóban.
Kertársai
mind szerették. Döbrentei Malvinának .Berzsenyi és Kazinczy becéző szóval
Dudinak nevezte. Papjaink
büszkék voltak reá. Nemesapáti
Kiss
Sámuel, szilsárkányi,
a' Hébe c.
zsebkönyvben
dícséri és Sapphoval hasonlítja
össze.
Biberauer
Márton kőszegi káplán németre is
lefordítá Judit egy szép elégiáját.
Berzsenyi kűlön költeményt írt Judithoz.
Dicsőségének
tetőpontját
érte el
az 1817-19. években a Festetich
György gróf által Keszthelyen rendezett Helikoni ünnepeken.
Festetich gróf már 1815-ben meghívta
őt atyjával s el 'is mentek Kesithelyre. Itt Kopácsi József veszprémi püspökkel
együtt voltak a
gróf vendégei. A főpap is kegyesen
fogadta az evang. költőnőt. A helikoni ünnepeken Berzsenyivel volt
együtt. Itt ismerkedett
meg Kisfaludy Sándorral
és nejével, Szegedy Rózával. Verseivel és kedves
megjelenésével
elragadta
Judit a
különcködő
Pálóczi Horváth Ádárnot, a zenekedvelő
«csimbókos
poétát is». Jelen volt udvarlója,
a
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Ielsöbükí Gőndőcz Ferenc főldbir-I natos verseket

is: Juliskám halátokos is, aki már inkább Ielsöpatyí lára 1829. De férjét is névnapján
otthonában szerette volna őt látni, versben
üdvözölte.
Megénekelte
mint itt a világ előtt babérkoszorúFelsőpatyot is «Az én lakóhelyem»
val. Judit és Kis János nevére is című versében:
.
emlékfát ültettek. Keszthelyen olvasta fel József nádor második ne- Egy. csendes kalibám itt, hol a szép Rába
A virágos rét ek partjait locsolja.,.
jének, a református
Hermínának
korai halálára írt gyászversét. Kü- Kies Paty, tebenned zengem el énekem ....
Iönösen hazafias és családias ver- Kellemes körében kis házi népemnek
Érzem, hogy feleség s édesanya vagyok.
sei tetszettek az irodalom barátainak. Irt egy kis színművet is 10Férje vizibetegségben
korán el12 éves -gyermekek számára «A
halt
(1830.
dec.
22.).
Most
a gazdálnévnap és búcsúvétel» címen. Ezgondja is reászakadt.
De
zel úttörő volt magyar gyermek- kodás
mint földesasszony is megállta heirodalmunkban.
tartá birtokait.
1;1 lehet gondolni, hogy sok ké- lyét, jó rendben
Ujlakon,
Vasmegyében
is volt jórője volt. Végre is 1818.-ban a fenszága.
De
voltak
régebbi
peres
tebbi Göndöcz Ferencnek nyújtotférjének jó
ta kezét. De előbb még elment Gö- ügyei is. Reászorult
csejbe .Pálóczi Horváth esküvőjé- barátj ára, Patthy István ügyvédre
ki a fiatal
re nyoszolóleánynak.
A meny asz- és berekalji birtokosra,
évében
szony, Kazinczy Klára, egy ref. nőt özvegysége második
meg
is
kérte.
Patthy
mint
Sopron
lelkész leánya, a Göcseji Helikon
tagja kérte erre. Hymen Rózsalán- megye ügyésze és Nemeskér egyméltó is volt hozca címmel költői. szép üdvözletet házfelügyelője
zá. De atyja, ki szenr, ílágát
vevitt magával, melyhez a jelszót;
szítve
Dukában
élt,
nem
akarta
Kis János verséből vette. Viszont
az új költői pár meg szept. 9-én' az újabb házasságot. Azért Ágfalesküdtek
Judit esküvőjére
jött el Dukára ván 1832-ben csendben
meg
és
Sopront
választották
lakónásznagynak és nyoszolyóasszonyhelyül.
Utolsó
költeményében
(Az
nak. A rokonságon kívül még Keszlmondja:
helyről is eljött
Ruszek
József én sorsom) Patthyról
apátplébános .és Matkovich fiskáSorsom sivatag pusztáján
lis. Festetich
gróf egy pár ritka
Előttem egy hív barát,
szépségü fakó lovat küldölt nászRészvét ül nemes homlokán
ajándékul az esküvő napjára. DráSzemem benne védöt lát.
ga porcellánkészletet
és gyém ántokkal díszített karneolköves
gyű- Leveleik a legbensőbb,
megértő,
rűt ,is adott már előbb Juditnak.
gyengéd szeretetre vallanak s tel. A víg esküvő után a házasélet jes lett a boldogságuk, midőn várFelsőpatyon nem volt egészen bol- va-várt fiuk, az erős, vaskos Patthy
dog. Göndötz a finomlelkű nőhöz Sándor 1833-ban megszületett. Sopronban a nagy, magyar Szabó J 0képest
kissé nyers
gazdaember
volt. Pálóczi Horváth szerint tehe- zsef líceumi tanár, a tanítóképző
volt legjobb barátjuk.
tős, testre derék, de nem poétaii alapvetője
ifjú volt.» Judit férjéhez idomult, Ennek a házában laktak (V árkerükevesebbet verselt, jó anya és há- let 70.) s ezt iratták be első komáziasszonv vált belőle. Most nem joknak. De ott volt a keresztszüa «Klavirornhoz», hanem a gyer- lők között Erdélyszky Mihály nemekeihez írt verseket. Ezek kla- meskéri. Kiss József geresdi lelviroztak körülte .. Négy leány gyer- kész, Wittnyédy János, Káldy J
iriekkel . ajándékozta , meg férjét. zse], .p. Takáeh József és János,
Ezek közül Göndötz Fáni Koltai Patthy Sándor. Sopronban, ·:külö:,
Odor TsfVidos Kálmán neje lett. Irt 'bá- nösenaIíceumitanárok.
ó-
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lásos lelkűlétéről.
Egyház! ének
nincs ugyan a versei között, de
midőn Kis János 1811-ben egészen
új énekeskönyvet
adott ki, ki mert
volna akkor egyházi éneket írni?
A fentebbi kis színművében
van
egy, a gyermekeknek
szánt imádSopronban
már csak az itt em- ság. Es első versét is imakönyvéIített utolsó versét írta. A kis gyer- nek belső hátlapjára
írta.
mek, a három lánya, és a háztartás
egészen lefoglalta. De még itt is
Hű és messze kimagasló leánya
a felsőpatyi
könyvtárból
francia volt evang. Sionunknak.
Örülünk,
szótárt kért. Férje a Sanyi gyere,:- hogy ami körünkben,
a mi taníket már -három éves korában el- tóink által vezetve fejlődött ki kölvitte Nemeskérre,
Berekaljára
és tői tehetsége. Kazinczy, Berzsenyi,
boldogan írja anyjának, mily. vitéz Döbrentei, Kis János és az akkori
és bátor a fiú itt is, társainak
ő egész művelt magyarság
hazánk
parancsol.
De minden
örömük büszkeségének
tekintette.
Nevét
mellett vészfelhők,
az édesanyán
örökre beírta irodalmunk
történea tüdővész jelei mutatkoztak.
1836. tébe. Emlékfát ültettek nevére már
ápr. 10-én született Ida nevű kis- életében. A soproni házat, melylánya, de ez életébe került. öt nap ben lakott és meghalt, ez évben
mulva meghalt s 11 nap mulva kis- arcképes .el~léktábl~va~. jelöli
.g
lánya is követte. Juditot Soprontói
a ..sopron~ lr??~lml ..kör.
Verse~t
Kis János búcsúztatta el holttestét
Dobrentel gyűjtötte
ossze. EletrajDukára vitték a családi' sírboltba.
zát Vadász Norbert premontrei taMagassy Dávid kissomlói lelkész ~ár írta. Arcképé! ~ ~.att~y-család
mondott felette igen szép, tartal- onz!e m,eg. ~zt közöljük
IS. Pa~thy
mas beszédet, Kiss József geres- I~tV~~l es Sandor csupa szerenydi lelkész verses búcsúztatót. Mind- segbol nem engedte meg, hogy arckettő nyomtatásban
is megjelent. y'0!.lá~aikat festmény vagy fénykép
(Sopron. 1836.) Hű és méltó képet örökítse
meg.
festettek a ritka szép női erényekkel tündöklő költőnőről. Meghagy- #'#'#'#'''''####''''_H''~~~''''''''''''.~ •• ~•• ~~#'H
ta végrendeletében
a fiatal édes. Ha nem egyéb, indítson minket békesanya, hogy Németh Mariska, aki
ségre az, hogy mindnyájan annak a mamég neki is dajkája volt és 1110St
gyar vérnek részesei vagyunk és eszerint
Dukában
világtalan
atyjának
a
ne legyünk egymáshoz Kainok. Indítson a
gondviselője,
ügyeljen fel a gyer'magyar Hazának, a mi közönséges
édes
mekekre és segédkezzék mostohaszülő anyánknak
és nevelő dajkánknak
apjuknak.

ván és Sztrókay
Ignác voltak jó
barátaik
Hajts Péter igazgatót Judit már lánykorában
ismerte. Ennél fizetett elő D. Takáeh J ózsefnével együtt a reformáció
jubileumi
emlékkönyvére
1817-ben.
.

I

Egyetlen fia, Patthy Sándor méltó lett szüleihez. Berekalján volt
birtokos, ifj. Wittnyédy János lányát, Erzsébetet vette feleségül. N emeskér 1869-ben öt is felügyelőjének választotta. Népes, tekintélyes,
hitbuzgó családot hagyott
maga
után. A költőnő ivadékai, a D. Takáchok, Patthyak, Ajkayak, László
Kálmánék igazi díszei lettek egyházunknak. D. Takáeh Judit egész
családi, rokonsági és baráti köre.
versei, levelei; cselekedetei,
mind
bizonyságot tesznek egyházias, val-

utolsó veszedelemben forgó sorsa. Ha lehet, magunk két kezével ne temessük ezt
el! Ne légyen azért soha szerenesés azi
a magyar, aki a magyar Hazának közönséges javát nem szereti és azt tehetsége
szerint elő nem segíti. Azok az emberek
se legyenek áldottak, akik a vallásnak némely különböző tekintete alatt a hazafiak
'között
visszavonást,
gyűlölséget,' háborgást szereznek, Ellenben pedig valakik a
keresztyéní
szerétetnek
regulája
szerínt
~árnak, légyen azokon békesség, irgalmasság és az Istennek magyar Izraelén !
Amen.
.
Pósaházi János (1663).
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Székács József és az adminisztrátor.
Ir!a:

Németh Sámuel.

hítette Székács József nagy alkotása.'
Székács József azonban nemcsak
mint a gyámintézet megalapítója
írta be a nevét a magyarhoni ev.
egyház történetébe. Az elnyomatás
szomorú napj aiban Székács. József
kezdettől fogva rendíthetetlen hátorsággal, meg nem .alkuvó lélekkel képviselte
a jogfosztókkal
szemben az ev. egyház autónómiáját, s a magyarság eltipróival
szemben a magyar álláspontot. Pedig hogy ez a bátor helytállás veszedelemmel járt, mutatja a négy,
evangélikus szuperintendens
sorsa: Haubner Mátét, Pákh Mihályt,
Szeberényi Jánost fogságba vetették, Stromszky Sámuelt állásáról
letették. Az 1850. febr. 10-én megjelent Haynau-féle rendelet megszüntette a szuperintendensi, úgyszintén az egyházkerületi s egyetemes felügyelői állásokat. A felügyelői állásokat egyáltalán nem
engedték betölteni, a szuperintenden sek helyére pedig «megbízható,
jellemes férfiakat»
nevezett ki az
emlí tett rendeletben Haynau. Dunántúlon Wohlmuth Lipót, a dunáninneni kerületben Chalupka J
nos, a tiszai kerületben Reisz S1.mu el lett az úgynevezett «adminisztrátor». A negyedik adminisztrátori állásra azonban nehezen
kapott
Haynau vállalkozót. Geringer 'báró, a polgári helytartó
hiába hívatta magához Borbély J
Székács József.
zsefet, Wálka Jánost, Geduly Boró Feilitzsch Berthold világi gyám- leszlávot, mindegyik azt válaszolintézeti elnökök vezetésével lelkes ta, hogy lelkiismeretük nem engedi
hangulatban áldozott ev. egyhá- meg az állás elvállalását. Végre is
zunk a Gyámintézetet megalapító nem tehettek mást, másik egyháznagy férfiak emlékének. Igy min- kerületből hoztak adminísztrátort,
denekelőtt Székács József emlékét a miskolci esperest: Komáromy
idézték Tel, aki már 1842-ben rá- Józsefet nevezte ki Háynau. Az admutatott az erőtelen gyülekezetek minisztrátoroknak a kerületi katoés szórványok súlyos helyzetére. nai parancsnok kezébe is eskü't
Az eszme csak 18 év mulva való- kellett letenniök. Jellemző az egész
sulhatott meg s azóta mennyi sze- helyzetre, hogy egyes adminisztgény gyülekezetünk gondját eny- rátori állások betöltésénél katoli-

A Magyarhoni
Evangélikus
Gyámintézet 1860. okt. 15-én alakult meg; s így 1935-ben ünnepelte
alapításának 75. évfordulóját
az
egyetemes gyűléssei kapcsolatban.
Emelte az ünnepély
jelentőségét az a körülmény is, hogy a
Gusztáv Adolf Egyesület elnöke:
Dr. Gerber János is résztvett úgy
az egyetemes gyűlésen, mint a
gyámintézeti ünnepélyen.
Ziermann Lajos egyházi és bá-

á-

ó-
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kus püspökök ajánlatát kérték ki,
s még jellemzőbb
az egyik katolikus püspök ajánló levelében ez a
mondás:
«Minden evangélikus lelkész, már mint ilyen, a forradalmi
eszmék híve». - A bányakerület
adminisztrátora,
s így Székács J ózsef feljebbvalója : Komáromy
J ózsef gyűlést hívott
össze Pestre
1850. szeptember havában. A ,gyűlésen jelen volt egy császári megbízott is: Szvoboda, pesti szenátor.
Nyomott
volt a hangulat.
Tájékozatlanok voltak a gyűlés tagjai,
hogyan viselkedjenek
az új helyzettel szemben.
. Prónay
Gábor
szólalt fel, elő.ször .s kifejtette, hogy ez a gyűlés
lehet barátságos
megbeszélés,
de
nem lehet törvényes
egyházkerületi közgyűlés s ennek következtében az egyházkerület
nevében határozatokat sem hozhat. Ez a vélemény a gyűlés általános hangulatát fejezte ki, amelyhez még az adminisztrátor
Komáromy
is hozzájárult. A kifejlődött vitában szólalt
fel Székács József nagy hévvel, bátorsággal,
éppen úgy, mint később
a pátensküzdelmekben.
Kifejtette
s meggyőzte a gyűlés tagjait arról,
hogy a Háynau-féle
1850. februári
rendelet milyen veszedelmeket rejt
magában az egyházra, az iskolákra nézve. Rámutatott
arra a nagy
felelősségre, amely az akkori nemzedékre hárul az egyház jogainak,
szabadságának
megvédése
szempontjaból.
Figyelmeztette
az ott
levő világi urakat elődeíkre,
akik
a multhan nagy áldozatokat
hoztak egyházukért.
Keserű .igazságokat mondott
azoknak a világiaknak szemébe, akik Haynauval
és
Geringerrel a Haynau-féle rendelet
megjelenése
előtt tanácskoztak, s
ezáltal a rendelet kidolgozásahoz
mintegy hozzájárultak.
De különösen keserűen s hevesen támadta meg azokat, akik eszközül engedték magukat felhasználni
egy,zúkkal szemben" s .elárulták a szent
ügyet, mint Júdás 'az Urat ezüstpénzért.
'Az elnöklő adminisztrátor,
Ko-

máromy J ózseí, .Székácsnak egész
beszéde alatt már kényelmetlenül
érezte magát, amikor most Székács
világosan
őreá célzott s mint Júdást említette, fehér lett, mint a
fal .. ' A császári megbízott
Székács beszédét megszakította ezzel
a közbevetéssel
: «A beszédben
a
szóriok tartsa távol magát a politikától», Székács merészen
vágott
vissza: «Nagyon
jól tudom,
11.0'1
végződik az egyház területe s hol
kezdődik a politikáé,
s valóban
nincs szükségem az ön tanítására».
Most már a császári komiszárius
is elhalványodott;
sőt a gyűlés tagjai közül is többen megdöbbentek
Székács merész fellépésére;
féltették bátor
szókimondásáért.
Székács azonban még ekkor sem hagyta abba beszédét, hanem, látva a
helyzetet,
úgy nyilatkozott,
hogy
őtőle elvehetik hivatalát,
de inkább elmegy krumplit
kapálni s
ebből táplálja családját, minthogy
egyházának
Júdása legyen.
.
Székácsnak míntegy félórás beszéde megrendítette
az egész gyűlést, s a hatást csak fokozta Bauhof'er György, amikor a Székács
beszéde után támadt halotti csendben elővette az evangéliumot s J
nos ev. X. fejezetének 5 első versét felolvasta:
«Bizony,
bizony
mondom
néktek: Aki a juh o' knak
a k l o k b a nem az ajtón
meg y en b e, han em III á sunn é t hág b é, 1 o' P ó é s t o' 1vaj
a z. Aki pedig az ajtón megyen bé,
a juhoknak
pásztora
az. Ennek
megnyitja: az, ajtót az ajtón álló és
a juhok annak szavát hallják, és
az ő juhait neveken nevezi s azokat kivíszi. Es mikor kibocsátja az
juhait, előttök megyen; és a JUhok őtet követik: mert az
szavát
esmérik. 1 d ege II p á szt o' rt p edig
nem
k v e t nek,
han e III
elfutnak
attól:
mert
nem
esmérik
az
d egen ekne k
s z a v o k a 1». A frappánsan
megválasztott
idézetet
megrendülten,
elsápadva
hallgatta
maga Komáromy József, az adminisztrátor
is.
Ezután a gyűlés egyhangúan
elfoá-

ő

ő

ö

í

.
gadta Székács indítványalt.

pélyes deputáció menjen Ofelségéhez három kéréssel: 1. vonja
vissza Ofelsége az 1850. febr. 1O-i
Haynau-féle rendeletet; 2. állítsa
vissza a régi egyházi' közigazgai
tást; 3. egybehivandó az egyete.
mes közgyűlés.
Székács József ellen
azonban
megindult az eljárás. Geringer ütkárja, Engel sürgettte, hogy Székácsot, mint rebellist, mint a legma4111Ie'"I.IIII."lIell
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Ünne- gasabb kormányrendeletekgyalá-
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zóját haditörvényszék elé kell állítani. Csak a budapesti német ev.•
lelkésznek: Langnak, akinek nagy,
befolyása volt a kormányköröknél, lehet köszönni, hogy Székács
ebből a heves kűzdelemből bántatlanul került ki.
Felemelő példája marad Székács
e tettével is az önérzetes, meg nem
alkuvó, jogaihoz ragaszkodó magyar evangélikus férfinak!
•••• lennellll

•• n"e'I"8,"

•• " ••• "" •••• , ••

".e"••

e"I •• ""a

Templom és iskola.
Irta: Reményik Sándor.
Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanutok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
'
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan
jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomots
az iskolátl
Ti megbecsültök mindeti rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát? 1
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát 1
E templom' s iskola között

.Futkostam én is egykoron,
S hűtettem a templom falán
Kigyulladt
gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tauasz-korátl
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát 1

A koldustiak, a páriának,
A jöftmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén [ohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják
templomul
Az úiszéléi
s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
. Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szeműkbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát 1

Reményik Sándor két költeményét engedte át közlésre a Luther-Naptár számára. Az egyiknek címe: «Szio», a másiké:
«Templom
és iskola». Mindkettőben az
erdélyi magyarság szíve dobog s vele
együtt dobog a mi szívünk is.
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Midőn e szerint az egyházi reformáció
oly időben, midőn a kat. egyház több helyen gondolat nélküli formasággá sűlylyedt, eredeti feladatához vitte vissza a
vallást, ez által nemcsak a keresztyénségnek általában, hanern magának a katolíkus egyháznak is lényeges hasznára
volt.
Br. Eötvös. JÓ.$ef.
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. E nép nagy mesterséggel palástot esinál a bűnnek; a részegest nyájasnak, a
dorbézolót barátságosnak, a fösvényt takarékosnak,
a prédálót,
útonállót
és nyúzót-fosztót jó katonának; atrágárt tréfásnak, a hazudozót és hizelkedőt hűségesnek tartja.
Báthori Mihály (1664).
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,H Vi~ág.tebén meg az ö~dög.
Elbeszélés. Irla: Farkas Zoltán.

Kiséri Balog János válla közé
erre a hangra. Már-már kezdenek
húzott fejjel, görnyedten
bandu- Jelröppenni
agyában a vasárnapi
kolt hajnalban
a megyeri ország- prédikáció foszlányai, mint az ébúton.
Mögötte ott himbálódzott
redő mezőn a kisrnadarak.
Márlomha testével a Virág, nyakában
már hoznák a lelkébe a hajnali
niegott
lovagolt az ördög. Ezért fénysugarakat,
hogy hát az is 10volt hát Kiséri Balog Jánosnak
pás, ha valaki többre mondja azgörnyedt a válla, lógós a feje. AJ eladó jószág értékét, mint amenyVirág, meg az ördög miatt. Na- nyit valóban megér ... Már-már kegyobb részt ugyan az ördög miatt. rekedik lelkében
az elhatározás:
Mert ha az ördög, nem .Iett volna, Nem, hát ezt mégse teszem...
De
egy csöpp gondja sincs a Virág- az ördög se hagyja ám a magáét!
gal. Beviszi, eladja, ahogy kel, mert Rövidre rántja a zablát János meghát most úgy, gyütt a sorja, hogy nyergelt
lelkiségén,
belevágja
a
a Virágot elkeil adni.De az ördög sarkantyút
a véknyába, aztán: gyü
nem nyughatik.
Alkalmatos 'pari- te! Megint biztosan, ül a nyeregpa az alá minden. 'Mihelyt meg- ben: Tizenkettőt
ad az, mondom,
orrontá, hogy, reggeli szemlélődés
hogy tizenkettőt. .. ,
közben kimondta
Balog gazda a
Virág lassúdan himbálódzík,
KiVirág fölött a szentenciát:
ez pe- séri Balog János görnyedt vállal,
dig a megyeri .vásárcn el lészen lógós fejjel ballag, az ördög meg
adva, - azonnal felpattant a nya- vidáman lovagol a nyaka kózött.
kába. Már mint Balog gazd nya- Igy vonultak be hárman a megyeri
kába, nem a ·Virágéba.·
vásárra.
Es ott lovagol 'azóta is. Le nem
'"
száll egy percre se. Sőt sarkantyuzza az oldalát kegyetlenül.
Egyre
Fülledt, fáradt levegőjű délutáncsak azt űzi-fűzi, hogy az a két ban egyedül jődögél Kiséri Balog
liter igazán nem sok. Ha jól be- János hazafelé. A Virágot hát elabrakolják,
hát, ad is annyit. N e- hagyta. Az ára ott domboredik
a
ki ugyan sohse volt
módjában.
dolrnány belső zsebében, a bal melhogy úgy etessen, mint az urasá- le tájékán. Hát az ördögöt elhagygok, akik nagyban szállítják a te- ta-é? Nem a'. A háta most is olyan
jet Pestre. Deha valaki úgy etet- könnyedén görnyedt, feje kissé előné, biztos -kiadná még azt a két re kókadó, mintha valaki ülne a
liter többletet is. Igy aztán igazán nyakában. A· szeme most is olyan
nem sok,ha
tizenkettőt
mond. semmit nem látón néz előre, .mint
Természetesen
hozzáteszi
majd, aki, szörnyű beszédben áll valami
hogy «megfelelő etetés mellett».
láthatatlan
társsal. Pedig az ördög
Valami azért fel-felrémlik János maga már tényleg nem ül a nyakáelőtt. Mintha valami szigorú belső ban. Harsány
kacajjal hagyta az
hang dorgálná.
Hasonlít
egy, ki- ott abban a pillanatban,
amikor a
csit a felesége hangjához,
de an- Virág árát leszámolták a markába,
nál mégis szelídebb és komolyabb:
Sokkal kellemetlenebb'
társat lesUgyan, ugyan, J ános.Sohse
adott tájt azonban maga helyett szegény
ez tizenkettőt,
mindig csak tizet! Kiséri . Balog János nyakába:
a
Aztán mit kísebbíted magad? Hát .rossz lelkiismeretet.
Ez harapdálja
nem voltál
mindig büszke
reá, most belül a lelke sarkát, mint vahogy jobban; mint te, senki sem larní lerázhatatlan,
dühös kuvasz.
eteti a jószágját a faluban?
Hiába rugná odébb, újra és újra
.,.János
már-már
ráhagyatkozik
neki ront. Hiába szedi a lábát egy-
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re szaporabb

iramban, egy; haj- lém többet a templomban, az egy:szer szentigaz ... Pfüh a keservit l...
szálnyira el nem marad tőle:
Már megint azon vette észre maMár egészen beleizzad a loholásba. Megáll hirtelen. Kiíujja ma- gát, hogy úgy: lohol, mint a kótyagát, dolmánya újjával megtörli iz- gos eb.
*
zadó homlokát.
Kiséri Balog Jánosné már azt
- Mit futok én ennyire? Mintha
forgatta a fejében, hogy' elmegy, a
csak török-tatár kergetne ...
«sánta Zsókához», mert hát az emMosolyogna, de csak fan ralogva berrel valami baj van. Ott kezdősikerül, mert 'rájön, hog . tényleg dött, amikor hazajött a megyeri
kergeti valami: a szégyenkezés ma- vásárból. Azóta alig lehet szavát
ró, rossz érzése, amelyik egyre venni. Tán nem tudta jól eladni
markolássza amellit,
s a vásár a Virágot? Nem a'. Bódóg sógolefolyásának azok a képei, amelye- réknak adta el a lehető legjobb
ket olyan jó lenne kirázni az agyá- áron. Tán elprédált valamit a pénzból, de ha nem megy.
ből? Nem a'. Meghozta az utolsó
- Hogy: annak a Bódóg sógor- krajcárig. Nem is szokott ezjrrénak is pont akkor kellett odake- dálni. Sőt, túlságosan is összetartveredni ! Nem tudott volna tíz perc- ja a garast. Tán összégyütt volna
cel előbb vagy: utóbb jönni? Hi- ott valakivel? Nem a'. Már minszen egy-két perc és fölcsap az a denkit végigkérdett, aki csak odabőrkabátos is. Kölle tt annak, lát- volt. Senki se tud semmiről. Mi
tam én.· Csak hát alkudott.
Ki' ütött hát akkor ebbe az emberbe?
nem a'kszik. Oszt' egfszer csak
Kiséri Balogné jó evangélikus.
asszony volt. Tudta,
közbelép ez a bolond Bódog. Hogy templomjáró
aszondja: Hát sógor, tényleg tizen- hogya «szemverés», «igézés» meg
két litert ad ez a Virág? Annyit hát! efféle csak vénasszonyok babonaMit mondjon mást? Csak nem ja. Tisztelendő úr váltig mondomondhatja neki, hogy: idegenek- gatja, ha ilyesmiről fordul a szó.
nek tizenkettőt, atyafiaknak csak De hát utóvégre is mit gondoljon
tizet. Mit tudom én, mióta ács or- már erről a Jánosról? Beteg nem
gott már ott. Biztos hallott min- lehet, hisz eszik, iszik rendesen,
dent, amit csak mondtam annak dolgát is ellátja épúgy, mint aza bőrkabátosnak. Oszt rögtön rá előtt. Ippen csakhogy: nem beszél.
is vágja az a szamár: Akkor hát Magában dünnyög. Emberek közé
ne alkudj tovább, sógor, meg va- nem megy. Még csak az utcán se
gyon véve úgy, ahogy kéred. Kár akar végigmenni. Míndig a kertek
volt idehajtani. Ha tudom, hogy alatt bóklál, még ha megy is vaeladó,' otthon is megvettem volna. lahá'. Templomban se volt már
- No, oszt erre mit szóljon az harmadik hete, pedig azelőtt nem
ember fia? Ha még az a bőrkabá- mulhatott el vasárnap annélkül. Mi
tos mindjárt odébb áll, megmon- lehet hát vele? No, ha az ünnepig
dom neki a tényvalóságot, hogy nem lesz máskép, akkor mégis csak
hát, no ... csak úgy: «szépítésből»
megkérdi azt a Zsókát. Azt mondmondtam ám tizenkettőt ... Nem ják, az a kártyából mindent meg
ad ez tíznél egy decivel sem töb- tud mondani.
Zsókára azonban mégse került
bet. De hát az a bőrkabátos mamlasz se mozdult. OU állt, amíg csak sor. János egyszerre csak megtéa sógor ki nem számolta az utolsó rült. Pünkösd szombatján volt, épgarast is. Most aztán itt a szégyen... pen estefelé. Nagy sütés-főzés, taHogy,kerülj ek Bódog sógor szeme karítás dúlta a háztáját. János meg
elé, ha kiderül, hogy mennyit ad csak beballag a tisztaszobába, fea tehén? Hittestvér is, meg szeg- ketébe öltözik, oszt elmegy. De utről-végről atyafi ... Le nem ül mel- cának. Nem a kertek alatt.
4*
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Jóleső őrömmelveregette meg II
tehén barna-tarka farát.
- Hát osztán ... tényleg megadja a tizenkét litert? ... kockáztatta
meg János az egyenes kérdést.
- Tizenkettőt mindig. Ókor még
tizenhármat is.
- Hm .. ' vakarta meg János a
fejét. .. akkor, te, sógor, ugyancsak
jól eteted.
- Jol? Azt nem mondhatnám.
Csak úgyelégségesen,
ahogy egy
fejőstehenet kell.
- No, hadd hallom, mit adsz
neki mégis? - robbant ki a kiHát ez csak amolyan szólás- váncsiság Jánosból.
mondás volt, mert anyagi javakra
Bódog sógor elősorolta: ennyi
nézvést úgy, kőrülbelül
egy szin- szénát, ennyi abrakot, ennyi ezt.
ten állottak. Balog is megszűrte ezt ennyi azt. .. Jánosban megállt az
az invitálást gyanakvó füle és rossz ész. Hát'szen ez egy dekával se
!elkiismer~te sűrű rostájá~, de m,ég több, mint amennyit nála kapott I
l~y se }alal; be~n~ a ..der~s ..barat- Mért adott akkor nála csak 10 lj.
saBon es, sZI.yes,oromon ~lvul, sem-tert,
itt meg 12-13-at?
mi mellekzonget. Igy hat batrap_ Hát ezt nem értem... mor
ban hatolt"befel~. Keze~tek, b~szel-I mogta János egészen elképedve.
~ettek err<?l-arro~. Ammt mar az
Mintha fejbekólintották
volna.
Ilyen f~Jl~,S.I,
a~yaflak, s~oktak. Kez- úgy érte ez a meglepetés. Itt van
~lk az l~oJ~rason, veglgn:-ennek ~z a zsebében ötven pengő. ElhozLa
o~sz~s földi alkalJ?~to~~ag?kop es hogy elintézze végre ezt a lelkén
ve.gzlk val~hol az ?rok ~dvossege~; rágódó férget. Gondolta, megal.
~~nd~~ cel~at?s~ag, mmden belso kusznak becsülettel újra annyiirányítás
nelkul.
ban, amennyi egy tíz litert adó
Balog azonban most egyre csak tehénért dukál. S most itt van: kiaz istálló felé igyekezett. Szinte oda derül, hogy 12-13-at ad. Hát mért
oda se figyelt, mit beszél Bódog nem adott őnála? Akkor talán el
sógor, annyira elülte az agyát a se adja. Hisz itt se etetik különben I
maga kiröppenni készülő búja-baNem értem és nem értem ...
ja. Csak az alkalmas pillanatot lesNo hamarosan meaértette Kiséte, amikor végre kidobhatja ma- ri B~log János. Leültek az ámbigából.
tuson egy pohárka bor mellé. Bó- No, - mondta végül is, ahogy dog sógor beszélt, beszélt. János is
megállottak az istálló ajtajában, közbe dobott néha egy-egy szót,
- hogy válik be a Virág? Ad-e ele- de az esze egyre csak azon járt, mi
get?
történhetett ezzel a Virággal, hogy
- Má' hogyne adna! Ismerhetsz most egys~erre 2-3 literr~~ is töbengem. Ha én ránézek egy tehén- bet ad 't Mi az Isten csudaja ?
re, rögtön megmondom, nekem
Lassan az alkonyat, ez a szorgalvaló-é vagy se. Virággal is kész mas, óriási pók is teleszőtte a vivoltam én az első pillanatban, csak lágot a szürkület hálójával. Bódog
nem akartam azt a bőrkabátost Kovács apró felesége egyszerre
rögtön elturni mellőle. Mégis csak csak előszaporáz az istállóból, a teő kezdett rá előbb alkudni. De az- jes sajtárral. Közben rászól egy
tán látám, hogy inkább a'kszik, kis, udvaron ácsorgó lánykára:
mint vesz. Akkor oszt közbenyo- Na, Julis, tartsd a bögrédetJ
makodtam .. , Derék egy állat ez.
A kis rongyes boldogan siet oda
Ment eltökélt; szilárd léptekkel
egyenesen Bódóg Kovács Józsefék
portájáig. A lécajtónál tétovázott
egy, kisded ideig a keze. Nyomja
azt a kilincset vagy ne? Éppen
akkor fordult ki azonban az istállóból Bódóg sógor derült, piros arca, így aztán már nem volt
visszafele. Köszönni kellett és beljebb nyomakodni.
- Adj Isten, sógor!
_ Hozott Isten, sógor! Illik is,
hogy megnézd egyszer a szegény
embert.

53

az asszony meg telet ölti a literes I nek azok! Az asszony el is hallgaforma edényét habzó, friss tejjel. tott ... , de a Virág, igen, jól emBalog szeme rámered a jelenet- lékszik ... attól kezdve nem adott
re. Bódog sógor is odafordítja 3 többel tíz liternél. Nem az, még
fejét, aztán magyarázni kezdi:
ha pukkadásig tömte is takarmány- Ez annak a Sörös Józsinak II nyal ...
porontya. Tudod, akit télen az er
*
dőn leütött az akácfa. Még most is
Kiséri Balog János azzal állított
kórházban van szegény. A felesé- be hazamenet a konyhába:
ge meg itthon fekszik. Oszt öt ilyen
- Te, asszony, küldj át egy liter
apróság tátogat körülötte.
Este- tejet annak a Szabó Örzsének Isten
reggel ezeknek ad a Virágegy lite- nevében!
recskét. . .
Az asszony azonban nem mozKiséri Balog János lelkében úgy dult, csak nézett rá kerekre tágult
nyilt ki az értelem, mint a mennyei I csudálkozó szemekkel.
világosság. Hirtelen szörnyű éles- Oszt' nem bánom, küldhetsz
séggel pergett le egy jelenet az em- nekik minden fejésből .. :
lékezete mozivásznán: Egy este az - Az asszony még mindig nem
asszony példázódni kezd előtte: Hl 111 ozdul. csak a tágranyitott szevolt délután a Szabó Örzse. Ilyen mében villan meg huncut, vidám
nyomorban vannak, meg olyan sugáro
nyomorban vannak ... Segíteni ké-'
-- Már hogy ill é g egy litert?
ne rajtuk. .. Isten kipótolj a az ilyet, Mer' én eddig is adtam este-reggel
azt prédikálta a tisztelendő úr... egy litert, - neveti el magát végül.
Tán egy kis tejet lehetne adni...
Most az ember áll sóbálvánnyá
legalább azok az apróságok ne meredten, de aztán csak együtt neszenvedjenek. .' - Igy az asszony. vet hosszan, boldogan a párjával.
De ő rántolt egyet a vállán: mért
Igy szabadult meg Kiséri Balog
éppen én? Hányan vannak, akik- János Virággal együtt az ördögnek kétszerannyij ok van! Segítse- től is.
.
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Kolbenheyer Mót' fogsága.
Irta: Németh Sári.

A soproni ev. lelkészek díszes so- ,intézett
levelében.
Lefordította
rában is előkelő hely illeti meg Toldy Ferenc irodalomtörténetét
Kolbenheyer Mórt, akinek lakóhá- is. Egyike azoknak az íróknak,
zát legközelebb emléktáblával fog- akiknek nagy érdemeik vannak a
ja az ev. egyházközség megjelöluf magyar irodalomnak a külföld del
Kolbenheyer 1836-1846-ig Eper- való megismertetésében.
jesen, - 1846-1884~ig Sopronban
Sopronban olyan jó hír előzte
volt lelkész. Szorosan vett egyházi meg, hogy majdnem egyhangú volt
munkásságán kívül széleskörű iro- a választása, pedig Haubner Máté,
dalmi munkásságot fejtett ki. AJ a későbbi püspök volt pályázótár-·
soproni tanítóképző, elemi iskola, sa. Meg is nyerte hamarosan a
az ev. templomtorony építése kö- soproniak szeretetét. Nem csoda
rül nagy érdemeket szerzett. 11'0- tehát, hogy az egész város megdöbdalmi művei közül eredeti német bent, amikor a szabadságharc idekölteményein
,kívül legfontosabb a jén Kolbenheyert az osztrák ok elToldi-trilógia fordítása. Erről a fogták.
fordításról maga Arany János is
Az osztrákok 1848. dec. 16-án voelismeréssel szól Kolbenheyerhez nultak be Sopronba. Első felada-
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tuk volt a megbízhatatlan «rebellisek» összefogdosása. Sopronban
Gruber Károly hentest, Wurm Míhály gazdapolgárt, Stettner ügyvédet és Kolbenheyert fogták el.
Hogy ez az elfogatás komoly következményekkel járt, - mutatja
az elfogottak további sorsa. Stettner sohasem kerül t vissza, Gruber
két évi, Wurm egy. negyedévi börtönbüntetést kapott. Kolbenheyer
elfogatásánál érdekes, hogy az elfogatási rendeletet bár-ó Petrichevich-Horváth ezredes a soproni ev
lelkészeknek CÍmezte. Az elfogatási
parancs így hangzik (eredetije né-

házában, azon a helyen, ahol csak
a vallásnak és a békének elveit lett
volna szabad hirdetni, nyiltan lázadásra, árulásra, kommunizmusra merészelt buzdítani. Amikor erről önöket értesítem, nem kétlem,
hogy önök hivatásuk kötelezettségének teljesítésében
mindenben
meg fognak felelni. Sopron, 1848.
december 19.»
Természetesen azt mindenki tudta, hogy Kolbenheyer kommunizmusra, lázadásra senkit nem buzdított, különösen pedig nem az Isten házában. De ebben az időben
egy-egy vigyázatlan, meggondolatlan szó elég volt arra, hogy az illetőt fogságba juttassa. Az ev. papság
különös mértékben gyanus volt az
elnyomó hatalom előtt. Nem véletlen, hogy mind a négy evangélikus
szuperintendest elfogták, bebörtönözték, vagy legalább is .hivatalától megfosztották. Igy kerültek fogságba Haubner Máté, Pákh Mihály,
Szeberényi János püspökök, s még
a szelidlelkületű Sztromszky püspököt is elmozdították állásából.
A prédikációban való legkisebb el
szólás elég volt ahhoz, hogy az illetö lelkész ellen az eljárást megindítsák. Bauhefer budai lelkész
írja naplójában a következő esetet: Székács József Döbrentei Gábort temette Pesten. A temetési beszédben megemlítette, hogy, a megboldogultnak az volt az utolsó kívánsága: abban a temetőben helyezzék örök nyugalomra, .amelyKolbenheyer Mór.
ben a hazáért elesettek pihennek.
met): «A soproni ev. egyházközség
A beszéd után Székács rögtön meglelkészeinek. Azok a magas ren- kapta a hivatalos intést, ha még
deletek, amelyek a rebellis párt egyszer hasonló nyilatkozatot tesz,
erőszakosságaitól akarják a hazát minden tekintet nélkül haditörfelszabadítani, arra indítottak 'en- vényszék elé állítják.
gem, hogy az önök tiszttársát.
KolIlyenformán kell elgondolnunk
benheyer Mórt elfogassam és a tör- Kolbenheyer elfogatását is. Mindig
vényszéki vizsgálatnak átadj am. erősen demokratikus érzésű ember
Kolbenheyer Mór .nemcsak hogy volt. Már Eperjesen megkapta lelnem' buzdította egyházközségét a két a negyvenes éveknek szabad
felsőbb rendeletek hűséges, szigo- szelleme s már ott tartott egy berú megtartására, amint ,ezt neki szédet, amely nyomtatásban is
állásánál fogva mint keresztyénnek I megjelent: «Az előítéletek ellen».
és lelkésznek kellett volna tennie, A'. márciusi nagy események ter- hanem ellenkezőleg, az Isten mészétes
tehát, hogy lelkét megra,

gadták s ezen hatások alatt mondta 1848. március 26-án azt a lelkes
beszédet, amely valószínűleg
elfogatásának egyik okozója volt. Beszéde nyomtatásban
is megjelent:
«Das freie Wort». (A szabad szó.)
Már a bevezetö verses imában is
dicsőíti a szabadságot, a beszédben
pedig, amely
egyik legtartalmasabb, legszebben felépített beszéde,
a szólásszabadságot
dicsőíti s az
ember legszentebb
es sérthetetlen
jogának tartja. Szerinte, ahol a
szólásszabadságot
bilincsbe verík,
ott a gonosz uralkodik.
Beszédében bizony elég sokszor fordul elő
«bilincs», «iga», «szolgaság» kifejezések, s ezek az elnyomó hatalom
amúgy is érzékeny
fülét eléggé
sérthették s utólag is magukra vehették Kolbenheyer
szavait. Már
magában ez a beszéd is elég lelt
volna arra, hogy elfogják és az eljárást ellene megindítsák.
U gyanilyen fajta beszédért került Szeberényi János püspök is fogságba.
Mikor Haynau a pozsonyi börtönt
meglátogatta,
bement
Szeberényi
cellájába
is s megkérdezte
tőle,
miért került börtönbe.
Szeberényi
ezt válaszolta:
«Mert a szabadság
ünnepén
prédikáltam».
Tehát
el
tudjuk
képzelni,
hogy Kelbenheyert az az emlí tett márciusi beszéde juttatta fogságba.
De Kolbenheyer
még két költeményt is írt, amelyekben a szabadságért lelkesedik. Bécsben írta ezeket a költeményeket.
Nővére, báró
Cordon Józsefné : itt lakott s őt
többször meglátogatta.
Itt élte át
a bécsi forradalmi
napokat.
Az
egyik költemény címe: «Hoch Konstitution 1» Alkotmányt
kér benne
a bécsiek számára és dicsőíti Kossuthot. Ezt a költeményét
Henry
Leo Bek néven adta ki. A Kolbenheyer név anagrammja.
A másik
idevágó költeménye
már saját neve alatt jelent meg: «1648-1848».
Visszaemlékezik
a kétszáz év előtti
harmincéves
háborúra;
dicsőíti a
békét. s reméli, hogy a mcstaní
háborús mozgalmak után örök béke Jog következni.
-
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Ez a két költemény is elég lett
volna ahhoz, hogy elfogják. Ha
most a márciusi
beszédéhez,
ehhez a két költeményéhez
hozzávesszük azt is, hogy ö a «rehellisek» fővezérének,
Görgey Arturnak, unokatestvére
volt, nem kell
messzebb fekvő okokat keresnünk.
U gy látszik, hogy Kolbenheyer
már előre sej tette sorsát, mert mikor az osztrákok bejöttek Sopronba, egy ideig a balfi paplakban rejtőzött. Payr írja: «1848-ban, midőn az ellenség
kereste,
nehéz
helyzetéből
egy időre nagyatyám
mentette ki Kolbenheyert.
Balfon
rejtette el a paplakban» . Az elfogatási
parancs
közzététele
után
1848. december 19-én hamarosan el
is fogták s dec. 20-án reggel Bécsbe vitték. Horváth
ezredes a városi főkapitány
útján az evangélikusok közül sokat összehívott
és
kihallgatta
őket Kolbenheyer
beszédére vonatkozólag.
Mindenki,
akit csak kihallgatott,
kedvező véleményt mondott, --: s írásban is
betérjesztették
vallomásaikat.
Az
Írást Horváth
át is vette azzal.
hogy fel fogja terjeszteni.
A. soproni gyülekezet sem nézte
tétlenül, hogyan hurcolják
fogságba szeretett lelkészét. Már december 22-én gyűlést tartottak! s a gyűlés határozatából
kifolyólag
folyamodást
intéztek őfelségéhez. 'A
folyamodás
hangján látszik a szeretet, megbecsülés,
amelyet rövid
két év alatt vivott ki magának Kolbenheyer. A folyamodásban
tagadja a gyülekezet, hogy lelkésze a vádakban bűnös lenne s kéri felmentését. Kolbenheyert
először' Bécsbe, majd innét Pozsonyba
vitték.
Mikor ezt az egyházközség
megtudta, 1848. december 26-án követséget küldött érdekében. A követség tagj ai voltak: .Schreiber Gusztáv, Fürst Károly, Pallo Sándor.
A követségnek
Bécsben támogatója, irányítój a volt báró Cordon
csász. kir. százados, Kolbenheyer
sógora. Volt Kolbenheyernek
egy.
jó barátja, akivel a Felvidéken ismerkedett
.még meg, színtén ev.
ő
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lelkész, szintén Író: Steinacker gyülekezet kedvelt lelkésze van
Gusztáv. Ez időben Triesztben voltl megfigyelés alatt, aki 1848-ban foglelkész. Ez a jó barátja is adott ságban is volt, de büntetés nélbe folyamodást érdekében. Ezt kül bocsáttatott el. Ebből látszik,
egy, katonai felterjesztésből tud-o hogy a vizsgálati fogságon kívül
juk meg. Ebben a felterjesztésben egyéb fogságban nem volt. S bár
a Kolbenheyer-ügy gyors elínté- Kolbenheyer az ötvenes években
zését sürgeti Kempen; s ebben az semmiféle politikai mozgalomban
1849 február 14-én kelt felterjesz- nem vett részt, ugyancsak ez a
tésben olvashatjuk, hogya triesz- Forgács-jelentés írja róla: «Az ilti lelkész is adott be íolyamodást lető politikai vonatkozásban gyabarátja érdekében a soproni ka- nus és meg kell Iigyelni.»
tonai törvényszékhez.
Ebből is az elnyomó hatalom
Ugy látszik, egyrészt a beadott ideges remegése látszik. Kolbenfolyamodásoknak
és küldöttségheyer fogságából kedves emléket
nek, másrészt a kiderült igazság- őriz a soproni városi múzeum. Egy
nak tulajdonítható, hogy börtön- csontvilla és kés, amelyet a habüntetést nem kapott, megeléged- gyomány szerint maga' Kolbentek a vizsgálati fogsággal. A kon- heyer faragott. S ez nem is lehetetventi jegyzőkönyvek alapján .meg- len, mert unokaöccsének, Görgey
állapíthatjuk, hogy 1849. tavaszán Istvánnak leveleiből tudjuk, hogy
a vizsgálati fogságból kiszabadult. Eperjesen, - mikor Görgey, István
Téves az a felfogás, hogy Kufstein- nála tartózkodott, - szenvedélyeban is raboskodott volna. Ezt egy sen esztergályozott.
felterjesztésből állapíthatjuk meg.
Kolbenheyer életének ezt az epiForgács nevű megbízott küldi ezt zódját nem írta meg s nem is
a jelentést 1852. szeptember 12- igen emlegeti. Negyven éves lelén Pestre. A jelentésben a várme- készi jubileuma alkalmából mongyék haagulatáról tájékoztatta a dott beszédében
emlékezik meg
vezetőséget. A felterjesztésben az róla, de csak futólag, - hogy t. i.
utolsó vármegye Sopron, s itt azt élete egy izben kockán forgott, de
jelenti, hogy, a vármegye hangu- .a jó Isten megmentette a halálos
lata csendes, csak Kolbenheyer, a .veszedelemből.
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Hbesszinia
Alig van név, amelyet az elmult 1936.
-évben annyit emlegettek volna,
mint
«Abesszínia»,
«négus».
A nagy lendülettel előretörő Olaszországnak gyarmatra
volt szüksége, ahol rohamosan szaporodó
. emberfeleslegét elhelyezhesse. Afrikában
más helyet már nem lehetett találni, mint
a természeti kincsekben gazdag, de gyéren lakott, az olasz Eritrea gyarmattal
szomszédos Abessziniát. S hozzá
meg
Abesszínia' erőskezű
uralkodója: Hailé
Szelasszié úgy látszik, arra törekedett]
hogy Eritreát, a tengerpartot, visszaszerezze. Az olaszoknak tehát kétszeres okuk
is volt, hogy Abesszinia ellen fellépjenek.
Amikor Olaszország hódító
szándésa

nyilvánvalóvá

lett, megindult ellene a
részéről a támadás. Ugyszélván egyedül Magyarország tartott ki következetcsen Olaszország mellett. Az eredrnények mutatták,
hogy helyesen tette.
Olaszország elfoglalta Abessziniát, s a
Népszövetség kénytelen-kelletlen beletörődik. Mussolini ezzel biztosította az olasz
népfelesleg elhelyeződését, még pedig úgy,
hogy nem kénytelen idegen országba vándorolni, hanem megmaradhat olasz fennhatóság alatt; biztosította egyúttal ennek
az országnak kultúrálís
fej lődését.
Abesszinia
területe,
természeti
kiticsei. Abessziniát a lakosai szívesebben nevezik Ethíópiának.
Sem területét, sem
lakosainak számát egészen pontosan még
Népszövetség

....

nem állapították meg. Terűlete tkörűlbelül háromszor akkora, mint Olaszország,
tízszer akkora, mint Csonkamagyarország.
Mintegy 900.000 négyzetkilóméterre teszia
a területét. Minden oldalról sivatagos vidék környezi' Abessziniát,
amely tulajdonképpen egy nagy, magasan fekvő fensik. Ez a fen sík kelet felé, tehát éppen
arra, ahonnét az olaszok támadtak, egészen meredeken, nyugat és észak felé
lépcsőzetesen lejt. Tengerpart ja nincsen.
Igaz, hogy a forró égöv alatt fekszik; de
magas fekvése míatt a fensíkon mérsékelt
az éghajlata. A keleti sík része, a Kola,

I
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mint az állattenyésztés,
banyatermékek
kiterrnelése körül szinte kerlátlan lehetőségek vannak, s ezeket a lehetőségeket az
olaszok most ki is fogják majd használni.
Olaszország népfeleslege gazdag
hazát
fog itt találni.
Abesszinia
lakosai,
eredete,
nyelue,
uallása. Lakosainak számát körülbelül tíz
míllióra teszik. Nagyon vitéz, harcias nép
simmár
3000 esztendő óta fenn tudtán
tartani függetlenségüket. A nép eredete
«hamita»; rokona az ős egyptomialmak,
de erősen keveredett négerekkel és zsídókkal : sémítákkal,
A lakosság egyharmad

Abesszín törzsfőn6kök.
forró és ívóvízben szegény. Ezt a részt
ajánlották fel Mussolíninak, s erre válaszolta: «Sivatagokat nem gyűjtőles. Általában a .földje nagyon termékeny. Megterem a köles, búza, árpa, rozs, kukoríca. A forröbb övezeten, amelynek neve
Voina Daga, banán, cukornád, ricinus, gyapot, paprika, dohány. A kávéeserjének
pedig Abesszinia az őshazája,
innét terjedt el Arábiába is. Arab kereskedők a
Kafa tartományban
bukkantak a vaaon
növő kávécserjére,
innét a neve is a
kávénak,
Van állattenyésztése is. Érde-,
kes, hogy disznót nem szabad tenyész-']
teni. Bizonyos, hogy. úgy a f!öldmívelés"

része keresztyén, kétharmad része pedig
zsidó, pogány és mohamedán. A zsidókat
«falasáks-nak
nevezik, a szó
jelentése
«számüzőtt». Elkülönülve élnek Jenda tartományban. Az állam címerében érdekesen jut kifejezésre a félig keresztyén,
félig zsidó jellege: kétfarkú oroszlán (luda oroszlánja) mellső jobb mancsában
feszületet tart. A «négus negesti», azaz
királyok
királya,
«Júda győzhetetlen
oroszlánja» büszkén hivatkozik arra, hogy
családja. a legrégebben uralkodó dinaszLia a földön. A négus ugyanis visszavezetí családfáját Sába (= Habes, Aheszszinia) kírálynöje és Salamon kírály (Kr,
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e. 955-915) gyermekére:
Menelikre (=
bölcs), ez lett a dinasztia megalapítója.
A monda szerint, mikor Menélik felnövekedett, átment Jeruzsálembe apja látogatására. Innét azután titokban magával vitle Ethiópiába Mózes két kőtábláját
és a
Szövetség , ládáját. Az addis-ababai Szent
György. székesegyházban
még ma is őr[zik a két kőtáblát. A tudósok megállapították, hogy már csak azért sem lehet
Mózes kőtáblája,
mert nem héber, hanem abesszin nyelven van írva. Az Abeszsziniában beszélt nyelvek hamita eredetűek. A hivatalos nyelv, az arnhara, két-

A Szent

György-templom

az arab nyelvhez áll legközelebb. Az' egyházi, liturgikus nyelv, a' gíznyelv szintén sémita, ezt a nyelvet a nép
nem beszéli, ezt már csak a papok értik,
A keresztyénség
a IV-ik század elején
jelent meg Ethiopiában.
Ekkor három
misszionárius rnűködött itt: Meropius s két
unokája: Aedesius és Frumentius. Meropius és Aedesius mártírhalált
szenvedett ;
(Frumentiust
azonban az akkori négus
megszerette s megengedte neki a keresztyén vaUás terjesztésé~.Az
elsö rgyüleke=
zet Akszumban alakult meg; máig is ~i a'
szent városa az abesszíneknek. Frunrenségkívül

tius azután elment Alexandriába Athanasíushoz, hogy tőle misszionáriusokat
kérIjen a további munkához. Athanasius Frumentiust Ethiopia' első püsppökévé
avatta,
s az «Abba salamrna»,
«békesség
atyja»
címmel tüntette ki. Ezt a címet viseli
I rnínd a mai napig az abesszíniai keresztyén egyház főpapja «abuna» rövidített
alakjában. Athanasius több szerzetest küldött Ethiopiába
s eze}, szárnos .egyházközséget
alapítottak' s ezek fordították le
a hibliát is a régi abesszin nyelvre, a gízre.
:
A keresztyénség Abessziniában
megle-

Addisz-Abebában,

hetős magasfokú
kultúrát
teremtett. Keresztyén irodalmak
híres volt. Keresztyénségük
idők folyamán sok pogány elemct vett fel, úgyhogy a nyugati keresztyénségtől meglehetősen eltér. De ők büszkén vallják magukat keresztyéneknek;
a
keresztyén vallás az államvallás s feje a
Gondárban székelő abuna. Ezt még mai
nap is az alexandriai patriarcha
szenteli
fel. Érdekes, hogy az abuna nem lehet
bennszülött,
ennek
míndíg : külföldínek
kellIennie, ' .
. ,
'-:Ugy
a katoliku,s,' mint a protestáns
mísszíó élénk tevékenységet fejt ki" Abesi~
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sziniában ... Addis-ababában
van a svéd
misszió központja.
Az amerikai presbiteriánusok
s fl német
Hermannsburgi
Misszió is lelkes munkát folytat. A protestáns missziók újabbkori munkáját megkönnyíti az a körülrnény, hogy egy Abreka nevű szerzetes lefordította a bibliát a
ma használatos
amhara nyelvre. Ezt a
fordítást a Brit és Külföldi Biblia-Társulat adta ki és terjeszti. Az addis-ababal
bibliaházat 1920-ban nyitották meg az akkori trónörökös:
Hailé Szelasszié jelenlétében.
A keresztyénség

kát fejt ki a mohamedán misszió, Hailé
Szelasszié elődje, Lidzs Jasszu négus áttért a mohamedán
hitre s a keresztyén
egyházi vagyont a rnohamedánoknak
adta. A nemzeti lobogóra a feszületet tartó
oroszlán helyére ezt iratta : «Egy az Isten,
Allah». Igaz, hogy trónjától megfosztották s mint bolondot fogságba vetették,
de 'jellemző az eset a mohamedánok .erős
propagandájára.
Az olasz fennhatóság alatt az egy házi
ügyek is bizonyára határozottabb
alakot
fognak ölteni.
Ns.

mellett igen erős mun-

Gyuriha három arca.
Irta : Jakus Imre.

1.
.'
I !t.t .az any~cskád, mele~ a ~s?kja.
Murányi Gyurkát lefényképezték. P~cmy~e labad pe.~ . lel? ~ovlsbe,
Jók lesznek egyszer ereklyének
RJ.~gato ~eze szeltol IS oVja." .
Az apróságot őrizgető
H~aba nll~den... ~ne$.ta~ult sl~n~,
Parányi képek.
Mmt ho&,)ha tudna, törvény a jajElnézem őket... írn, a legelső 1
~zo".,
.
,
Gyurika fekszik hófehér párnán.
Mely U,$y?es~.el a fa)dalmunkrof'
Több tisztasággal nem pihenhet el Mint tuzveszrol a vészharangszó.
Menyasszony sem a nyoszolyáján.
Ill.
Alszik. Szernén az els ő álom!
Elgondolom, álomhinfákon
A harmadik kép hangja messzehangzó!
Mielőtt vágyna dalra, tejre,
Hová röppent el: parányi lelke '1 Örök beszéde egyetlen beszéd.
Ajkán mosolygás, mintha felelne: Parányi kezét összekulcsolva
Imára teszi Gyurka a kezét.
- Vissza a mennybe.
Imádkozik s nem tudja, mi az
II.
Isten,
A második kép, mintha .Gyurka Szavak lépcsőjén lépked az égig.
A szólépcsőket apja csinálja
kelne.
Nyiló szemében furcsa révülés .. - Isten vitéze, katonája, Mintha mondaná, hogy, ismeretlen Hogy járhasson rajt föl az égig
Az ő selypítő Gyurikája ...
S olyan idegen néki az egész
Ami körötte világot alkot,
Bizony nem adna, nem adna érte Oly mély e kép, mint mély,hegyi
tavak,
Égi honából egy árva sarkot.
Olyan szabad volt s foglya a pólya. S míg szemem kémlőn tükrében
kutat
Rabsága fájhat? Görbül a szája,
S jaj már olázik, szívbőlolázik: Halkan súgom, örömben égve:
, « O légy, áldott gyermekimádság
A Murányiék Gyurikája.
Csitítanám, ne sírj, te csöppség.
minden Gyurikák öröksége».
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fl romániai magyar evangélikus egyházak.
A régi Magyarország határai között fekvő' Erdélyben
huszonkét
olyan ev. egyházközségünk volt.
amely összetételében nagyrészben
színmagyar,
kisebb töredékéhen
pedig magyar-német ajkú lakosokból állott. Ezeknek az egyházközségeknek zömét a több mínt huszezer lélekből és tizenkét egyházközségből álló brassómegyei esángóság képezte, kik az 1886. évben a
szász egyházi, de még inkább népi
közösségből kíválva, önálló ma-

békeszerződés a régi magyar evangélikus közösséghez
a Bánság és a
Kőrösvidék Romániához való csatolásával a bányai és tiszai evangélikus egyházkerületek
testéből
újabb evangélikus tömegeket szakított le. A határok megváltoztatásával Romániába került még rnintegy 25-30 evangélikus egyházközség, melyek magyar, német és tót
nyelvűek voltak. A főhatóság nélkül maradt egyházközségek, amint
az új történelmi helyzet okozta

Jószáshelyi Purgly László.
a romániai magyar egyházak felügyelője.

Frint Lajos, a romániai magyar ev.
egyházak szuperintendense.

I

gyar esperességbe tömörültek s
úgy lelkileg, mint közigazgatásilag
a tiszai evangélikus egyházkerület
kötelékébe
kapcsolódtak. A többi
tíz egyházközség, amelyből hat
színmagyar, négy pedig magyar
és nérrietajkú evangélikusokból állott s számuk mintegy nyolcezer,
továbbra is a szász országos evangélikus egyház kötelékében maradt, míután szétszórtságuk
miatt
nem lehetett őket önálló esperességhe tömöríteni.
A szomorú emlékezetű trianoni

kábultságukból
felocsudtak, nyomban szervezkedni kezdtek és püspökségbe próbáltak tömörülni. Ebbeli elhatározásukat elősegílette az
a körülmény,
hogy erre maga a
román királyi kormány is serkentette őket, számukra legmesszebbmenő támogatást helyezvén kilátásba.
A mozgalom élére. a szász országos ev. egyház kötelékébe tartozó dr. Kirchknopf Gusztáv kolozsvári lelkész és Ambrózy Andor
báró, a bánsági esperesség felügye-

lője állottak. Az akkori avareszkánusz kormánytól, melynek vallásügyi minisztere az erdélyi származású és magyar' kultúrában nerelkedett Goga Octavian volt, alkotmányozó gyűlés tartására engedélyt kaptak, amelynek megtartása után püspököt is választottak.
Ez a magyar evangélikus üggyel
szemben jóindulatot tanusító kormány azonban rövidesen megbukott s vele együtt holtpontra jutott
a magyar evangélikusok mozgalrna is. Az uralomra kerülő liberális
kormány nem ismerte el az új ev.
egyházkerületet,
Kirchknopfnak
repatriálnia kellett, az egykori bányakerület német és totajkú ev.
egyházközségei pedig, talán részben megúnva a sok hiábavalónak'
látszó küzdelmet, de még inkább
a szász evangélikusok hatalmas
erővel megindult propagandája
következtében a szász országos
evangélikus egyházhoz csatlakoztak.
Az önállósítási törekvések mellett csak 20 magyar, 2 német és egy
tótajkú (Temesvukovár)
evangélikus egyházközség tartott ki továbbra is; a távozásra kényszerített
Kirchknopf Gusztáv munkáját pedig Frint Lajos aradi lelkész vette
át. A mozgalom végre az 1927-ik
évben némi sikert vívott ki, amenynyiben a korrnány, belátva azt,
hogy a magyar evangélikus tömegeket a szász országos ev. egyházkerületbe belekényszeríteni
nem
lehet, a magyar evangélikusok számára egy szuperintendencia megszervezését engedélyezte. Ez az engedmény azt jelentette, hogya szuperintendencia kis lélekszámánál
fogva állami közjogi méltóság nem
lehet, a szuperintendens nem tagja a szenátusnak, befelé azonban
teljes püspöki' méltósággal és jogkörrel bír. Szuperintendenssé ekkor egyhangúlag Frint Lajos aradi lelkész választatott, felügyelővé
pedig Ambrózy Andor báró, majd
ennek elhalálozása után jószáshelyi Purgly László, volt aradmegyei főispán, sofronyai földbirlo-
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kos, kiknek szeretetteljes és bölcs
kormányzatuk alatt áll ma is egyházkerületünk.
A szuperintendencia lélekszánia
mintegy, 40.000, jelenleg 24 anya-,
10 leányegyházközségből és három
esperességből áll. Szórványban él
3000 lélek. A brassói _~gyházmegyéhez tartozik 13 anya-, 3 leányegyházközség ; lélekszáma 25.000, esperese Biró László hosszúfalu-felszegi lelkész. Az arad-bánsági egy,házmegyében van 7 anya- és 6 leánygyülekezet. Lélekszáma 10.683.
esperese Argay György temesvári
lelkész. Az ötvárosi egyházmegyéhez négy any a- és egy leánygyülekezet tartozik; lélekszáma 3316.
esperese Materny, Imre nagyváradi
lelkész.
A sok küzdelmen és hányattatason átment szuperintendencia eddig egyetlen jelentős alkotása a
lelkészek és tanítók öregkori ellátására alapított Ú. n. Segélyző Intézet, amelynek ügyvezetője Nikodemusz Károly,
egyházkerületi
jegyző, brassói lelkész. Az intézet
vagyona meghaladja a kétmillió
lejt; évi jövedelme pedig 340.000
lej és ezidő szerint egy nyugdíjas
lelkész, három lelkészözvegy és három nyugdíjas tanító ellátásáról
gondoskodik, évenkint kb. 120.000
lejt fordítva erre a célra. A nyugdíjasok ellátása természetesen igen
szerény ; egy lelkészözvegy pl. 900
lejt kap havonta, ami harminc
pengőnek felel meg. Ilyen körülmények között az elaggott lelkészek nyugalomba menni nem tudnak s többnyire halálukig szolgálnak, az utolsó évek munkaképtelenségében káplántartással segítve
magukon. Egy ilyen káplán havi
fizetése ri. teljes ellátáson kívül 500
lej, magyar pénzre átértékelve 16
-17 pengő.
Az egyházkerület
legfontosabb
problémája az iskolakérdés. A huszonnégy egyházközségben csupán
öt helyen működik felekezeti iskola és pedig: Brassóban) Hosszszúfalu-alszegen,
Csernatfaluban,Nagyváradon és Temesvukován. Az
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öt felekezeti iskola közül a nagy- talános kedveltségnek örvend a re- .
váradinak és a Hosszúíalu-alszegiformátus és unitárius lelkészek könek nincs nyilvánossági joga, ami zött is, vallástanítási
kézikönyvét
annyit jelent, hogy a tanulókat ok- pedig a szuperinténdencia
valatathatják ugyan az iskola tanítói, mennyi gyülekezetében használják.
az évvégi vizsgálatokat azonban az Konfirmációi kátékat írtak: Frint
állami hatóság által kinevezett és Lajos, Argay György, Nikodemusz
természetesen rornán tanítókból ál- Károly és Dávid Károly, egyházló bizottság előtt kell a növendé:- történelmi tankönyvet pedig id.
keknek letenniök. A többi tizenki- Rédei Károly és Biró László ..Nikolenc egyházközségben s tíz leány- demusz Károly. és Biró László
gyülekezetben az evangélikus gyer- szerkesztésében jelenik meg azErmekek állami iskolákba járnak, délyi Luther Naptár, amely már
ahol az 1934. év szeptemberéig ma- mintegy 15 éve minden esztendőgyar nyelven folyt gyermekeink ben bekopog az evangélikus hívek
oktatása és csak a nemzeti tárgya- ajtaján. Egyházi lapunk három
kat: román történelmet, Románia van: a Luther Újság, magyar-neföldrajzát és az alkotmány tant ad- met nyelven, Argay György temesták elő az állam nyelvén. Az áll a- vári lelkész szerkesztéséhen, az
mi iskolák magyar tagozatait azon- Evangélikus Élet, Mátyás Béla pürban Anghelescu kőzoktatásügyi mi- kereci lelkész szerkesztésében és
niszter az 1934. év szeptemberétől a Bukaresti Evangélikus Harangegy csapásra megszüntette s a je- szó, amit Sexty Zoltán ottani lellenlegi helyzet az, hogy két eszten- kész szerkeszt. A három újság öszdő óta mintegy 6000 magyar evan- szesen 2000 példányszámban jelegélikus gyermek ki van zárva az nik meg.
.
emberi jogok Iegdrágábbikából,
az
Lelkészképzését a szuperintenanyanyelven való oktatásból. Az deneia a kolozsvári református teiskola nélküli gyülekezetek kultúr- ológiai akadémián végzi oly. forházak építésével s az ebben folyó mán, hogy teológusai a fakultás
iskolánkívüli népnevelési munká- minden kötelező tárgyát együtt
val igyekeznek nagy kultúrális hallgatják a református hallgatókveszteségeiket némileg ellensúly oz- kal, az evangélikus dogmatikát, etíni. Ilyen otthona van a krizbai; kát, egyházjogot és liturgikát pebarcaujfalusi,
hosszúfalu-felszegi, dig Járosi Andor kolozsvári ev. lelpürkereci, tatrangi és zajzoni gyü- kész és teol. magántanár adja elő
lekezeteknek, míg a többi iskola számukra. Ugyancsak ő gondosnélküli egyházban minden munka kodik az ev. hitvallási iratok és
csak a templom falai között foly- Luther iratainak ismertetéséről is.
hat. Ovódánk,
középiskolánk, ta- Teológusai az alapvizsgát a fakulnítóképzőnk, vagy más tanintéze- tás tanárai, a szak- és papivizsgát
tünk nincs.
pedig evangélikus bizottság előtt
Meglehetősen szép eredményt teszik le, .mely inagát a fakultás
mutathat fel a szuperintendencia szaktanáraival egészíti ki.
az irodalom terén kifejtett munNagy. vonásokban ez a. romákásságával. A szépirodalomban Ni- niai magyar evangélikus egyházak
kodemusz Károly, brassói lelkész jelenlegi helyzete. Küzdő és harconovelláival és verseivel ért el je- ló élet ez, amelynek legnagyobb
lentősebb sikert. Júdás Iskáriót c. gondJa ~ kibeszélhetetlen anyagi
drámája és egy, novellagyüjtemé- szegenyseg. A lelkészek nagyon
'nye könyvalakban is megjelent. Bi- szegényes állami congruáján kívül
ró László esperesnek Jézus En Bi- .az egyházkerület semmiféle állami
zodalmam címen az egyházi év támogatást nem kap s teljesen híegész anyagát felölelő egyházi be- veinek áldozatkészségéből kell maszédgyüjteménye jelent meg s ál- gát fenntartania. Ugyancsak. isme-,
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retten .fogalom az iskolai és tanítói államsegély is. Ebbena
létünkért folytatott és minden erőnket keményen próbára tevő küzdelemben egyedüli reménységünk
az, hogy népünk és egyházaink
sorsa az Isten kezébe van letéve,
ttfIIIIIBlIIlIlI

aki az evangélium követőinek nem
a félelem,vagy. a gyáva lemondás lelkét adta, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. S
ha ez a lélek erőssé és életképessé
tette atyáinkat, meg 'fog tartani
bennünket is!
Biró Lá.szló.
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Szappanbuborékok.
Szivárványszínű .kís csodák ...
A kicsi fiam játszik vélük
S lelke buggyanó kacaját
Pazarolva rejti beléjük.
FeL fel magasra sok színes
gömbje!
Az egyik a másikat éri
S tarka rajuk szeszélyes útját
Két égrenyilt kis szem kíséri.

De felkacag a fiam ajka,
Ujabb csodaraj száll az égre:
I Vidám
sereg, csak szállj, szállj,
rajtal -

A buborékok szállnak szállnak,
Talán az 'égig meg sem, állnak ...
Jaj, mikor legjobban örülünk,
Valóság-szellő éri őket,
Irigység-porszem hull reájuk
S színtelen kis vízcseppé válnak.
Színes gömbök, szétfoszló álmok. ..

Néha a fiam játszik vélük,
Máskor meg én röpítem őket,
Ovatosan, félve, szeliden.
'S ha az enyémek szétpattannak,
Mindig beléremeg a szívem.
Pedig tudom, elmulik minden,
Virág elhervad, bérc porrá lesz,
S vízcseppé a színes csodák.
De azért fiam
Játsszunk tovább!
Vathy Remport Elek.
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flz eklézsía humora.
Voltaire, a vallásgunyoló.
Nagy Frigyes porosz király szívesen időzött a hitetlen, könnyelrnű Voltaire társaságában. Egy alkalommal ez a hírneves francia
író ismét' hivatalos volt a királyi
lakomára és a beszélgetés során
ezzel az istenkáromló szellemességgel lepte meg az előkelő vendégeket:
- Mennyországi helyem egy tallérért eladó! Ki veszi meg?
Talán voltak a társaságban olyanok, akik nevettek ezen, de volt
ott valaki, aki a vallásgúnyoló szellemes~edésén nem tudott ,~os?Iyogni, Felemelkedett helyerol es'
Voltaire fe.~é fordulva így. szólt .
.-:...Uram, ön most.Poroszország-,
ban tartózkodik. Itt az a törvény,

hogy aki valamit el akar adni,
annak előbb igazolnia kell tulajdonjogát. Méltóztassék tehát hitelesen kimutatni, hogy önnek van
helye a mennyországban,
és én
minden összeget megfizetek érte.
Erre a talpraesett keresztyéni teleletre már senkinek sem volt
kedve nevetni. Még Voltairénarc
sem.
Voltaire és a Biblia.
Voltaire francia költőt egy. alkalommal felkereste íerneyí : kastélyában (Genf közelében) egy. angol
lord. Midőn bevezették a költő szobájába, Voltaire előtt éppen egy.
biblia volt. A lord ekkor csodálkozását fejezte ki, hogy. nála még
biblia is található, mire Voltaire
így. felelt:
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- Míért csodálkozik ezen, uram?
Hát nem tudja, hogy amikor a
prókátornak pöre .van, az tanulmányozza az .alperes dolgait is?
Tehát nem épülés, hanem pereskedés, vitatkozás céljából olvasta
a Bibliát. Ilyenek a hitetlenek.
Nagy Frigyes vallásügyi rendelete. .,
Nagy Frigyes;' a poroszok királya, vallás dolgában, Voltaire és
a szabadgondolkodók
befolyása
alatt állott. Szeretett szent tárgyak
felett . is gunyolódni.
:
Egyszer egyik katonáját
valamely kápolna kirablásával vádolták meg _ésmikor az ellopott tárgyakat nála valóban megtalálták,
azzal mentegetődzött
a katona,·
hogy azokat Szűz Mária, Jézus
anyja ajándékozta neki. Es ezt a
papok is lehetőnektartották.
Nagy, Frigyes erre ilyen itéletet mondott ki: «Ámbár ő a szent
Szűznek nem tilthatja meg, hogy
tulajdona . felett
rendelkezzék,
azonban katonáinak halálbüntetés
terhe alatt megtiltja, hogy jövőben tőle ajándékokat fogadjanak
eb'
.
.
A jószívű anglikánus pap.
A vallásfelekezetek csak berzenkednek egymás ellen még Angliában is, különösen a kis városok
ban. A másvallásúakat nem is togadják be társaságukba az úgynevezett «jobb körök».
Erről mond
el Gineverné Győry Ilona egy, jellemző anekdotát «Angolok» című
könyvében.
Az. anglíkánus pap' szép és Istennek tetsző foglalkozást űz a
kertjében: gyümölcsfákat, virágokat szabadít meg a hernyóktól,
csigáktol. De közben .a lelke, ellágyult egészen a «ne ölj» parancsolat megtartásáig is. Nem végzi
ki tehát a szegény férgeket, hanem nyugodtan hajigálja át a másik kertbe a szornszédokhoz, Mert
hiszen azok «másfelekezetűek».

Ugy, amint a "jobb k3r3k'~csl.
nálják.
A világ véleményétől függő magatartás is jellemzi az angolokat.
Erről ezt az anekdotát mondj a: el
Gineverné Győry Ilona.
Egy vidéki angol városban a
pap és az ő legközelebbi köréhez
tartozó családok rémülettel vették
tudomásul, .hogy az, aki községükben házat és földet vett s már rendezkedik is végleges letelepedésre,
nem más, .mint Darwin. Ez a hitetlen tudós, ki a majomtói származtatja az embert!
A pap rögtön kiadta. a jelszót: ki
van zárva, hogy ő és a családja annak az embernek a küszöbét
átlépjék!,
.,.
Ige~ ~m, de arnint az ~do mu.lt, a
papne latta, hO&J:Dar~Jl1t,(akl t~gadhatatlanul ,«Jo c~~1adbol ,:aI9»
volt), sorra lat?~3';~Jak a. grofs~g
legnagyobb f,al!uhal. De hiszen axkor<??a megis cs~k e! kell~ne
menm: Nem Darwin tIs~teletere,
han~m, hogl az ~mber kl. ne m~r~dJon ~bb?l, amit «a legjobb korokben IS. ugy te~znek».
., .
B~fo.gatta~ tehat a parochiális
családi batarba, de a pap még a
felhágón állva is szót emelt neje előtt:
- Annyit mondok azonban, kedvesem, hogy ha az az ember esetleg feláll, hogy az Istent káromolja, én azonnal elhagyom a házat!
r

Kopácsi püspök és Tóth szuperintendens.
A:.mult század elején a r. katolikus és protestáns püspökök még
jobb viszonyban éltek egymással.
A pápai nunciusok még nem vigyáztak rájok. A győri Haubner
Máté sokszor volt vendége Sztan.kovics János győri püspöknek.
Karsay Sándor szuperintendens is
együtt fürdőzött Szabó Imre szombathelyi
püspökkel Hévizen és
együtt olvasgattak Gerok Károly
köl teményeit.
Ilyen szép baráti viszony volt
Kopácsi József veszprémipüspöl\
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és Tóth Ferenc dunántúli reíor-: boronálni való lesz még itt lekiekmátus szuperintendens(1827-44),
ben.
.
között is. Kopácsi József egy izNem értik, de azért nem kérdeben épen akkor látogatta meg zik az értelmét. Még nagyon is
Tóth Ferencet Pápán' az egyszerű új a papjuk. Nem ismerik az eszekálvinista paplakban, midőn ez kö-: járását.
nyörgésen volt a templomban.
- Jövőre tán jobban fizet a
Megvárta tehát az istentisztelet vé- szem! - enyhíti a csendet a kurágeztét és a templomból jövő szu-' tor.
perintendenst eszavakkal
fogad- Jobban, ha több esőt ad az
ta:'
Isten! - hagyja rá Kiss János, a
- Hát Iőtisztelendöséged közna- presbiter. - Azért tessék majd sopon is személyesen végzi a papi kat imádkozni, nagytiszteletű úrr
funkciókat?
,
Elállják szeme elől a zsákokat,
- Bizony úgy ám, válaszolt hogy ne lássa: ami most kerül beTóth Ferenc, mert a gyülekezet- le, az már igazán az alja. Maguk
től fizetést húzok.
is restellik.
- Külőnben
hogy érzi magát e
Ott állnak a zsákok glédában az
szerény paplakban 't - kérdé Ko- udvaron.
pácsi.
- No, .ezt elvégeztük volna! -- Türhetően,
ha tán nem is oly mondják ' az emberek.
kényelmesen,
mint méltóságod
- Tán még nem) - így, a pap.
érezheti magát a magas palotá-I - A zsákok bekivánkoznak a homjában.
' bárba. Ott a helyük.
- Hagyja el, kedves barátom,
Hászen be is tenném! - húközbe szól a püspök: Magni pa- zódozik Tóth István, -.:. de megrietes sunt magni carceres. A:. ma- ütöttem a kezemet a minap.
gas falak magas börtönök.
_.
- En is igen fájdítom a dereKopácsi püspök Dukai Takáeh kamat! készül elköszönni a
Judit evang. költőnőt
is, akivel másik.
együtt volt vendég Festetich gróf , Senki sem fogja meg a zsákokat.
asztalánál Keszthelyen, igen barát- Elég nehéz szívvel töltötfék meg,
ságosan fogadta.
most még cipekedjenek is vele?
(Liszkay J.. Nagy papok 58. L)
Hát egyik se viszi be?
"
, r: Nem penna az, nagytiszteletu
Tompa Mihály, az erős fiatal úr! - mondja kicsinylően Kovács.
A pap nem válaszol az éles szópap.
- Meghoztuk a párbért, nagy- ra. Odalép a zsákhoz, megfogja,
felemeli és könnyedén beveti a.
tiszteletű uram!
- No, ez derék! - indul szíves hombárha.
- Ugy-e, hogy penna, - nevet
mosollyal az udvarra a pap .és nérájuk
és érzi, hogy embereivel
zi, miként töltik zsákokba a gaboszemben
megnyerte az első csanát.
A szíves mosoly nem tűnik le tát. Mert csatát nyert a nagytiszteletű úr, a fiatal - Tompa Miarcáról, pedig látja, hogy nagyon hály.
az alja buzát hozták neki a hivek.

I -

Van ocsú benne bőven!
:-. Csak jó dolga van a nagytiszteletű úrnak, - tréfál éllel a hatalmas termetű Tóth István. - Semmit sem vetett, oszt most mennyit
arat. .
- Messze van még az én aratásom ! ~ komolyodik el a lelkész,
mert .arra gondol, hogy sok vetni,

(Bpesti Hírlap Vas. Ujs. 1935.)

Ipolyi püspök és a testgyuró
doktor.
Az 1886. év nyarán segédorvos
voltain a városmajori vízgyógyintézetben. Egy nap távirat érkezett
Bécshöl. Ipolyi Arnold nagyváradi
püspök kérdezte, hogy kaphatna-e
5
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párhéfte

=megfeleld lakást. Az es az egyetemes teológiai bizottság

ígenlö válaszra

megér-: ülésére. Ez utóbbi helyen a pestiek és a bányakerületiek
míndenIpolyí'ukkor
könnyebbfajta
gu- képen a fővárosba akarták helyeztaütésesrohamon
ment át !s a fél- tetni a kormánytól
most kérelmeoldali bénulása ellen -keresett or- zett teológiai fakultást. De a duvoslást. Naponta reggel négy óra- nántúliak, köztük Véssey, ellene
kór, kellett hozzá mennem maszi- voltak. A főváros sok bűnös alkal,füzni a bénult tagokat. Az első mat ád az ifjúságnak a mulatonapokban megkockáztattam
a kér- zásra, nem alkalmas a papnevedést, hogyan yan őnagyméltósága
lésre, nincs talaja a multban; külmégelégedve
az étkezéssel ?
,földön
is kis városokban
vannak
. - Édes öcsém! Erre egy. 'anek- igen: híres egyetemek. Ilyenfélék
detával felelek. Első éves klerikus voltak a kifogások.
kéremban .hazamenvén vakácíóra
Még azon a napon a bizottság
Esztergomból . Ipolyságra,
apám tagjai közül többen egy előkelő
azt kérdezte, hegy vagyok megelé- kávéházban voltak együtt. Midön
gedvé ".' a'!'szemináriumi'
élettel? Véssey fizetés, után a többiekkel
«Elég jól, kedves .apám --:-válaszol- távozni akart, 'megdöbbenve veszi
tam;~;
csak a koszt rossz.», Az észre, hogy az 1600 koronáért
vett
öreg úr erre tisztelendő fián őn- drága prémes bundája nincs a hekezével poroltá el a reverendát a lyén, ellopták. Akkor divatban is
kezeügyébe
akadt
léniával,
ait voltak a kabátlopások.
mondván:
«Nem azért vagy te a
- No, hát nem megmondtam,
szemínáriumban, fiaml~hogy. egyél, - fakadt ki Véssey elég hidegvérhanem, hogy tánulj.» 1~o. hát, éd,e'S rel, - itt van; ni! Ezért nem ledoktor, maguknal meg azért va- het a teológiát Budapestre hozni.
gyük, hogy meggyógyuljak!
Itt rüsszak az .erkölcsök.
Mikor két heti ottlétel után egy
Azután sietett, uj bundát venni. reggel gyömöszölöm, azt mondja: De valamivel olcsóbbat,
, - Tudja-é, doktor, hogy ma aid-'(GYUTátz
naplója.]
ra rám az utolsó. kenetet?
_
"-' Akkor, kegyelmes uram, meg- ~~ __
#H#H#H •••••••••
~
vallok valamit, amit eddi~ titko.).Görgey Arthur csaknem könyv nélkül
tam. Eretnek kezek gyurtak eddig tudta aBibliát ; vasárnaponként rendesen
e testet!
.
",,,
eljárt a templomba s épülni bírt az egy- Hat azt hitte, -'- szól a fopap házi szónoklatokon. Csak életünk sokkal
édes kacagás közt, ~ hogy én is későbbi szakában említette előttem, mi~.alu~si· l?lébánüs' vagy?k? ,Édes kép fiatal korában az egyházi élet bírt
ocsem, en nem a vallast nezem, reá vonzó' varázzsal s- mikép 'sokáig bánhanern az 'embert.
ta, hogy protestáns hítszónokká
nem kékezett.

nemsokára

' , ""',"

[Szászy István dr. közlése.]

pezhette .ki magát.
GörgeY István.

Véssey SiiD~or ~udapesteD. '
Feledhetetlen
kedves felügyelőjük volt a dunántuli evangélikusoknak V éssey Sándor, a somogyi
nagybírtokos.
Régi· kebelbarát ja,
Gyurátz Ferenc, a túlbuzgó pűsp.ök egyik h~vatalüs, .útról a _másikra hordozta magaval a mar 74
éves, de még mindig friss és .mözgéko.ny felügyelőt.' Igy kerültek el.
1912. január 16-án Budapestre is
Zsigmondy felügyelő beiktatására

Nos hát hazánk fiai,' urak, nagy rend~k,. nemesek, köznépek, kiki, Istentől engedtetett tálentuma szerint magát megrongyelódott Hazátoknak előmozdítására adja és Isten sátorának felépítésére nyujtson, ~kine~ a:-anya. és e:üstje. van, ar~nyat es ezustot; akinek erce, ércet ; akinek selyme selymet: akinek egyebe ,kec~keszőrnél avagy veresen festett kos borénél nincsen, adjon azt, amije vagyon.
Tolnai F. István (1663).
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Szív - emberszív.
Csakolyarí, mint a másé.
De mégis másnál rokontalanabb.
A végzet jegyese
S ,az elhagyottságé.
Szív -

magyar szív.
sziget.
Körülnyaldossa
bánat-óceán,
Körültombolja sötét gyűlölet.
Szív-alakú

Sándor.

Nézd meg ezt a szívet:
Immáron teste sincs.
Csak puszta szív,
Kitépett szív..
De éppen í~ lett mérhetetlen
kincs!

j .•

Ha bűne' volt,
A testével elmult, megsemmisülj,
A pusztában önmagára .talált '"
Szív - figyeld a rendhagyó veré,
A szegény, szív
$~:
.
N éha szinte eláll,
S minden vadrózsája megnem~süt~.
Azí:;in jön egy. óriás dobbanás,
Vedd ma körül áradó szerelemméí
A csillagokig fel Azért sem a haláll
Ezt a szent, szív-alakú szígetet:
Szív- árva szív,
Magyar szív az,
Hogy fogták kétmarokra
.Sokat szenvedett szív
Ezt a szívet vaskeztyüs századok! Az én szívem, a te szíved.
r.:
Hogy. szorították irgalmatlanul!
Es ime mégis, azért is dobog.
~~~O~~~~

ft bonybádi ú] ev. Diákottbon.

A bonyhádi ev. Diákotthon.
Mikor a bonyhádi ev. gimnázium
új
épülete 1908-ban megnyilt, természetszerűleg felmerült az a gondolat, hogy a régi
iskolai épületet mint diákotthonl kell értékesítení, NéhaI 'Molnár Kálmán . tanár

vezetés~vel1908 őszén meg is nyilt az új
otthon 57 tanulóval. A terv helyességét
igazolta az idő. A létszám egészen .1924ig emelkedő irányzatot rnutat ; 3,; legnagyobb létszám idején 120 növendék volt
5*

68
az Otthonban. A fennhatóság
azonban
érezte, hogy az épület nem felel meg a
követelményeknek.
Atalakítással, vagy új
épület emelésével szeretett volna a helyzeten javítani. Már 1912-ben új épület létesítését vette tervbe, de a világháború
meghíúsított mindenféle tervezgetést. 1926-.
ban indul meg újra a mozgalom. Az egyházi főhatóság melegen pártolta az ügyet,
s dr. Tóth István h. államtitkár személyé(hen a kormánynál is hathatós támogatóra
talált. A szükséges
államsegély kieszközlése lehetövé tette a további lépéseket.
Az új otthon tervét Wihart Ferenc budapesti építészmérnök elkészítette.
Magának az építés ügyének 1932-től kezdve Koritsánszky Ottó, egyházmegyei másodfelügyelő adott lendületet. Minden • követ
megmozgatott, hogy' az új otthon, legalább részben, inielőbb
felemelkedhessék. Minthogya.
régi épület helye' nem
mutatkozott alkalmasnak, az egyházmegye az iskola befásított kertje mellett
mintegy 1000 négyszögöl új telket vásárolt s az új teleknek megfelelő új épülettervről
gondoskodott, A kereskedelemügyi mínísztérium
és a szekszárdi álIamépítészeti hivatal műszaki tanácsokkal

támogatta az épít tetőt. Egyelőre azonban
anyagi okokból az eredetileg kétemeletes.
nek tervezett épület egyemeletes részépületének felemeléséről lehetett csak szó,
Két versenytárgyalás
után a budapesti
Katona-Székely-Molnár
vállalkozó
cég
nyerte el a megbízást, a vízvezetéki m.mkálatokat a budapesti Kovács A. Odön
műszakí vállalat,
a villany berendezési
munkálatokat
pedig Alexy György buda.
pesti vállalkozó készítette. A pontos statikai számítások szerint felemelt, külsöleg is látványos épület 1935. aug. 31-én
teljesen elkészült s 1935. szept. 9-én D.
Kapi Béla püspök úr ünnepi keretek kö.
zött adta át magasztos rendeltetésének.
«lsten dicsőségére, magyar hazánk felvirágoztatására
és az ifjúság nevelésére
emelte ezt- az épületet a Tolna-Baranya.
Somogyi ágo hitv. ev. egyházmegye az Ul'
nak 1934-35. esztendejében» - mond
ja az alapító okirat.
,
.
Szeretei legyen a munkátok
alapja,
Hit legyen a pillér, amely támogatja,
Szebb jövő reménye legyen foganatja!
- hangzik a figyelmeztetés a bennlakó
ifjúsághoz.
Hajas Béla.

.

~~~~O~~~
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Buxtebude Díetrícb és az evangeUkus zene.
(1637-1707.)
Emlékezés születésének 300 éves évfordulóján:
1935-ben a művelt világ érdeklődése, művésze volt. Istentiszteletek s, templomi
három evangélikus egyházi zeneszerző fe- hangverseny ek zsúfolt közönsége hallgatja
lé fordult: a születésük
250-ik évfordu- áhitattal, amikor a keze alatt megszólal
lóját ünneplő Bach és Haendel s az az- az orgona, Ami.t játszik, azt rendszerint
előtt 350 .évvel született Schütz Henrik I maga kornporiálja: a szebbnéí-szebb kofelé, Mind .a három, .de főleg a:z előbbi rálelőjátékokat.
Orök időkre' példát mukettő általánosan 'ísmertek a 'nagy közöntat ezekben minden evangélikus templom
ség előtt; Schütz művészetét
a sok ünne- számára, hogy milyen az igazi lutheránus
pi hangverseny során szintén megismer- orgonazene : a keráldallamot
feldolgozó
hette mindenki, aki ,számon tartja egy- kerálelőjáték.
Az orgona mellett nagyházunk értékeit. Az idei év azonban egy tudású, elmélyült művész ; korának kétolyan evangélikus egyházi zenész felé for- ségkívül legnagyobb orgonaművésze. Baoh
dítja a figyelmünket, akinek a 300 esz- már 9 éves korában vagy féléven kereszrendő távlatából " is tündöklő müvészete
tűl éjjel holdfénynél másolja Buxtehude
s annak ~ megismerése szinte felfedez és, műveit, hogy megismerkedjék velük. 20
számba megy a magyar evangélikusság éves korában pedig (1705-ben) gyalog zaszámára.
'
rándokol Arnstadtból Lüheekbe, hogy az
Buxtehude Dietrich, a 'lübeckí evan- ősz Buxtehude mester művészetébe
el~él!kus Maríen-Kírche vilá~hírű orgona- merüljön és ' tőle tanuljon, (Ha a leányát
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is elvette volna feleségül,
az ottani hagyomány szerint az állását is örökölhette
volna; erre azonban az ifjú' Bach nem'
volt hajlandó.)
Buxtehude azonban nemcsak az orgonában kíváló. Mint énekkarának s kis .zenekárának lelkes' karnagy a, ő kezdeményezi azt, hogy minden karácsonyelőtti
5 utolsó vasárnap az esti istentisztelet
után egyházi hangversenyt rendeznek. Az
itt előadásra kerülő rnűveket : elsősorban
kantátákat
s orgonaműveket ő maga írja.
Amit így a lübecki «Abendmusiken»
számára alkot, az ma, 300 évvel később az
evangélíkusság
számára egészen új világot tár fel.
Orgonaműveí
a lutheránus egyházi zene remekművei.
Egyházi zenénk legjellemzőbb vonása, hogy minden zeneművünk motívikus
alapja, a formát már magában, rejtő törzse a korál, jellemzi Buxtehude orgonamüveít.
Korálelőjátékai
magasztos áhitattal teltek, rendesen nagyméretűek,
több versre oszló, varíáció-szerü
művek.
A többi, orgonára készült kompozicióiban
valami érdes merevséget,
kemény élességet találunk, ami talán származásának némi öröksége. (Buxtehude
ugyanis svéd származású:
Helsingborgban született.)
Az evangélikus kerál azonban nemcsak
az orgonaműveinek a gerince. Kantátáíban benne él a lutheri kerál erőteljes
méltósága, dinamikus lüktetése és magába néző kornorsága.
Kantátáinak zenekari bevezetése, lirai szólói, drámai lüktetésű kórusrészletei
között, mint átfogó
kapocs, mint az egész mű tartó oszlopa
áll egy-egy evangélikus korál,
A zenetörténelem nagyon sokra tartja
az evangélikus Buxtehude Dietriehet. Ű
a legnagyobb egyházi zeneszerzőnk Bach
előtt.
Működése,
újításaí,
kompozíciói
mind Bach számára készítik elő a talajt.
Hatással van az opera kialakulására, aunak formai fejlődésére, A kantáta irodalom nagyon jelentős alakja. A hangszeres
zene fejlődésében is fontos Buxtehude,
műkődése : karn arazenéj ével (trió-szonáták) a szonáta forma kiépítésében jelentős. Művészetének
érdekes egyéni sajátosságában, orgonaműveinek lágy kromatikájába~ s sz~te hü;~~ harmo~izáláS.á-1
ban mintha mar a késői romantika csillanna meg. Sőt a wágneri vezérmotívum

első szála is fel-felbukkan nála a kantáták koráltémáinak az állandó s tudatos
visszatérésében,
A történelem

értékelése azonban nekünk, 300 évvel később élő evangélikusoknak nem lehet pusztán kultúrtörténetl
adat, vagy egyháztörténeti ismeret. Nekünk ma nagyon is szükségünk van a
sajátosan lutheránus zene egyházépítő áldásaira. Egy Buxtehude-kantáta
meghallgatása mély lelki élmény s eleven erő
kell, hogy legyen az evangélikusság számára. Amikor felcsendül abban egy korálunk
s szinte rádöbbenünk arra, hogy
'még mennyi kötelességünk van a régi
értékeink feltárása s megismerése terén,
akkor lehetővé kell tennünk lelkesedéssel,
támogatnunk kell áldozattal a régi lutheránus egyházi zene ápolását. Segítsük a
templomaink énekkaraít,
pártoljuk az egyházi, hangversenyeket;
keressük ki a rádió-, a hangversenymüsorokból
a régi
evangélikus zeneműveket : köztük az idén
bizonyára itthon és még inkább a külfőldön nagyon sokszor felhangzó Buxtehudeművekel, s érezzük meg, hogy azok mind
nekünk szólnak; nekünk' evangélikusoknak!
Kapi-Králik Jen6.,
######~~~###~~~~~~~~######~~~~######~~~

Isten szorgalmatos gondot visel a világra, bírja, igazgatja, tartja és táplálja.
Nem olyan Ő, mínt a kőmives, aki megrakja az alkotmányt és annak utána semmi gondja nincsen reája, ő a világnak,
azaz földnek és mennynek alkotmányát
megkészítette, melytől el nem t~vozQH
gondviseléséveI, hanem amit
terelli"tett;
arra nagy gondja vagyon.
Károli Gáspá; (1653).
Különös gyarlósága az emberi léleknek, hogy a halál' képe soha sem lebeg
előtte, habár mindenfelől, ezer meg ezer
alakban látja is. Temetések alkalmával
folyton a meglepődés szavát halljuk, hogy
ez, vagy amaz ember is meghalt. 'Mindenki visszaemlékezik, mikor beszélt vele, miről társalogtak, s egyszerre csak
meghalt. Ime, mondják, ilyen az emberi
élet! S. aki ezt mondja, az maga is ember
s megfeledkezve sorsáról, eszébe sem jut
ezt magára alkalmazni.
Bossuet.

Hlkalmi megemlékezések .
.D. Geduly Henrik,
kerület bizalma 1911-ben az, egyház ke,Evangélikus
püspökeink
sorában a rület püspökévé választotta.
«'raligidős'» :b.Ged'uly
Henrik, a tiszai
Szervezöképességét , már fiatal teológus
'egyházkerület. püspöke 1936. május 15. és korában észrevették. amikor a «Gondolat»
1~cán ünnepelte 25 éves püspöki juhileu- című teológiai-filozófiai
folyóirat
sze)ri1at. A rendkivüli egyházkerületi
köz- kesztőjévé választották, Szívesen és sikergyűlés, amelyen 'azülllleplés
lefolyt, túl" r~l fogla~kOj':ottkésőbb- is lapok .szerlwszrtőÜ az, egyházkerület határain, _ orszá" tesé.vel,:. Igy szerk:sztette a «Zo.~yo~n~le"
gos ünneppé vált, amelyen résztvettek agyel. HIrla?».-ot, :esztvett a «NYIr;ldelo,
testvéregyházak, a kormány,a
város, a «NYIr;~yhaZl.. Hlrla~».. szerke~zte.sében.
vármegye képviselői. Egyházi és közéleti I Egyházi lapjaink közül . h?~szu evt;ken
munkásságának 'elísmeréséűl a kormányzó át szer~e~ztette az : E~angehkus Űr~1l6»
az 1. osztályú érdemkereszttel tüntette c. egyházi lapot, s ket even át az «Evan,;' ' '
,
gélikus Homlletíkai Folyóirah-ot is. AI~
hogy átvette püspöki hivatalát s Ár-vátóJ
Brassóíg terjedő hatalmas egyházkerület"
ben megkezdte egyházlátogatásait, kitőrt
"a világháború, amely azután a tiszai egy"
házkerületet 'olyannyira
összezsugorítot. ta. 10 egyházmegyéből 2 maradt, hat
fiúgirnnáziumából egy! ... D. Geduly Henrik 'a romok között sem csüggedve, nagy
lelkierő vel látott -;z úfjáépítéshez. Megnyílik a reformáció négyszázéves [ubileumán a Ieánygírnnázium Nyiregyházán, '
a menekült jog~kadémia Miskolcon taf'lál elhelyezést s Geduly hárítja el a ~e-/
!nyegető>,veszedelmet a jógakadémiáról,
i templomok épülnek egyházkerületében s
"új~bb időben különösen szívén 'viseli a
missziók ügyét.. A: zsinatnak lelkész-elnöke, a felsőház tagja. A jó Isten áldása legyen további egyházépítő munkáján
és
I

o

: életén.

sn.

D. Kovács Sándor.
, D. Geduly Henrik.

A boldogult Kiss István dunáninneni
egyházkerületi püspök örökébe D. Kovács
ki az ünnepeltet, amely kitüntetéssel a Sándort; a soproni teológiai fakultás, ta«nagyméltóségú»,
illetőleg
«kegyelmes» nárát helyezte 'az egyházkerület bizalma.
cím jár.
D. 'Kovács Sándor Nagyvelegen szüleD. Geduly Henrik ősi ároni családból tett 1868-ban. Kőzépiskoláit a soproni
származik; családjából már a reformá- ev, líceumban végezte; ugyanitt kezdte
cíó. korától 'kezdve sok lelkész szárma- teológiai tanulmányait is. Tanulmányait
zott.: 1866-ban' született Bécsben. Tanui- a pozsonyi teológiai fakultáson, a" hallemányait a selmecbányai ev. líceumban é~ wíttenbergí
s a budapesti
egyetemen
a pozsonyi teológiai' akadémián végezte. folytatta s fejezte be, Lelkésszé avatták
Tanulmányainak .elvégzése utánegyideig1894-ben.
Képességeit az egyház korán
Thebusz János mellett, ZóIyomban volt felismerte, 26 éves korában már a P<;lzsovallastanító-segédlelkész,
Innét választot- nyi teológiai fakultás tanára volt,majd
ták meg 1891-beIi, Nyitegyhá,zára,m~jd
1917-től kezdve igazgatója. Amikor, 1923Zelenka Pál elhunytával a tiszai 'egyház- , ban az Erzsébet-tudomány .egyetem kerec
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tében felállították
Sopronban a teológiai fakultást,' a magyar protestáns egyháztörténet
és az ev. egyházjog renries
tanárává neveztetett ld s itt műkődött

pályára szánták. Igy a családból egyházunk két lelkészt nyert: Kardos Gyula balassagyarmati lelkészt és nógrádi tanúgyi
esperest és Kardos Bélát, aki a nagysűr-

D. Kovács Sándor.

való megválasztásáig,
I tösí egyháznak volt 14 éven át hűséges
Tudományos
és közéleti
munkássá- lelkipásztora; s fiatalon hunyt el 1925-beti.
gá~rl a debreceni egyetem ~ittudorr:~
Kardos Gyula tanulmányait a selmecnyi kar,a 1917-ben tIsztel~tbeh ~eológIa~ bányai evang. líceumban, teológiai ·taJluldo.~(to:ra avatta .. TudoII1~nyos, l~od~lml mányait a pozsonyi egyetemesl-teol, akamuvel a magyar protestans egyháztörtédémián végezte.
Y
,
• _ .
neti irodalmat
gazdagították;
missziói"
körútjaival pedig .kűlőnösen sokat tett
Tanul,mán~al~ak e~vé~zése ~~á~ 1903.
a szórványok
tömörítése érdekében Ami- aug. 26-an Sarkany puspok a pilisi evang.
kor most új munkakörét
veszi át, szívűnktemplomban lelkésszé avatta s már ez év
ből óhajt juk, hogy Isten gazdag áldása ősz~n, 1903. n~v. 1:..~n Bahl~sa~yarmatra
legyen életéri munkáián,
kerult D. Baltik Frigyes puspok oldala
,J
SR.
mellé, mint hitoktató segédlelkész. Alig
működött
ilyen minőségben
'15 hónapig,
Kardos Gyula.
főnöke, méltányolva -szorgalmas munká- Született Maglódon - Pest vármegyé- ját, meghívta őt a dunáninneni egyházben -- 1880. március 26-án, édesatyja kerület missziói lelkészi állására, melyet
töltött be, mint D. BalKardos Sámuel, a maglódi ev. iskola Im, 17 esztendőn
ronás arany érdemkereszttel
kitüntetett tik püspök másodlelkésze is, egészen anigazgató-tanítója: A tanítói család életét riak, 1919. májusában bekövetkezett haa hithűség és vallásosság lelke hatotta láláig. Egyházunk kiváló és tudós PÜSPÖ"
át, ami onnan is látható; hogy megmaradt O{ériekoldala mellett töltött esztendők
gyermekeik közül mind a kettőt a lelkészi hosszú sora kitünő iskola, volt számára,
pűspökké
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mert ezen idő alatt ott futottak össze nemcsak az egyházkerület, de az egyetemes
egyház ügyei is, sőt az Egyetemes Gyámintézet és Zpewnik Biz. ügykezelése ls, s
emellett a szépmultú balássagyarmati egyháznak volt a püspök helyett a pásztora ..
Buzgó működését a hívek azzal jutalmazták
meg, hogy D. Baltik halála után
néhány nappal a balassagyarmati
egyháznak egyhangúlag «meghívott» lelkésze lett 1919. június 8-ika óta.

zett 24.000 P értékben. A polgári társadalomban az evang: egyház megbecsüléseképpen minden közület
beválasztotta
vezetőségébe.

A helyi kE:ret~J{t;n_tvúl.r~uigasabb
egyházi
szervek is kítüntették bizalmukkal. 1924.
óta a nógrádi evang, egyházmegye tanügyi esperese, a dunáninneni egyházkerületnek tanúgyl
előadója, s az egyetemes
egyháznak áljegyzőj,e. Munkásságát legmagasabb helyen is. méltányolták ; 1935.
<lee. 15-én a Kormányzó Ur Ofőméltósága .
«m. kir. kormányfőtanácsossá»
nevezte
ki s. ezzel a kitüntetéssel is tanújelét adta
az evang. lelkészi hivatás megbecsüléséhek.
Legyen Istennek gazd'agáldása
és -segyelme egyházépítő munkáján továbbra
is! .

Mikol'a Sándor.
Evangélikus ískoláink egyik legkiválóbb munkása, és büszkesége: Mikola Sándor 1935., sll'1;pr.1-én nyugalomba vonult. ,
· A budapesti
evang.
gimnáziumnak 31
éven át tanára s azután 7 évig igazgatója
1
volt.
Péterhegyen.
Vasvármegyében,
1871.ben' született, Középískolaí tanulmányait
a soproni ősi' evang. líceumban végezte,
Itt eltöltött ifjú éveire mindig szívesen
emlékszik vissza s a «leghűségesebb várost» később is igen gyakran felkereste.
Főiskolai tanulmányait a budapesti tudományegyetemen ;végezte. 1897. szept. 1-én
került a budapesti evang. gimnáziumhoz
i helyettes tanárként, majd egy év mulva
.rendes tanár lett.. Tudományos és peda:gógiai munkássága csakhamar országosan
ismertté tette nevét. Élénken vett részt
Kardos Gyula,
számos tudományos és társadalmi egyesület munkájában. Tagja volt a bányai
, Mint p>1róchus lelkésznek főtörekvése i ev. egyházkerület törvényszékének. Tudovolt, hogy a szép örökséget: a halassa- 'rnányos munkásságának
elísmeréséül a
gyarmati egyházat méltóképpen gondoz- Magyar Tudományos Akadémia 1921-ben
za. Egyike azoknak a lelkészeknek. akik levelező tagjává választotta. Az egyházi
a lelkészi pályán egy. helyen kezdték s főhatóság 1928. tavaszán Igazgatói címmel
immár 34 év óta csakis egy helyen, a ba- tűntette ki s néhány hónap .mnlva az jslassagyarmati gyülekezetben végzi hiva- kola tényleges igazgatója lett. 1933-ban
tását. A balassagyarmati ev. iskolát négy a Kormányzó Ur Ofőméltósága .a kőzoktanerőssé fejlesztette semeletes
palotá- tatásügy terén szerzett érdemeiért a tanban helyezte el, a lelkészi állás mellé si" kerületi kir .. főigazgatói címet adományozkeresen segédlelkészi állást és önálló hit- ta neki. Hosszú időn át tagja volt az
oktatói állást rendszeresített, az Ifjúsági Orsz. Közoktatásí Tanácsnak, 1924. óta
Egyesület részére egy egyleti házat szer- tagja a Középískolaí. Tanárképző Intézet

igazgatótanácsárrak. s előadásaival az ifjú
tanári nemzedék kiképzésében is tevékeny
részt vesz.
Bár hatalmas alkotó energiája sokféle
téren megnyilvánult, ereje javát minden:,
kor tanári hivatásának s. ezzel egyúttal
egyházának szentelte, hiszen az ev. templom és iskola elválaszthatatlanok egymástól. Mikola Sándor nagy képzettségű, mélyen gondolkodó tudós létére a középískolai katedrán le tudott ereszkedni tanít-

73
terén. Rátz Lászlóval együtt már kb. 30
évvel ezelőtt bevezette a mennyiségtan
tanításába a gyakorlati szempontból is
fontos infinitezimális számítást. Fontos
újítás volt továbbá a tanulők fizikai gyakorlatainak
meghonosítása.
Az ellhez
szükséges
sokféle készülék jó részét saját keze munkájával állította elő.
Igazgatói .állásában nagy tudását,' sokoldalú tapasztalatait értékesítve igazi vczetője volt a nagyrnultú
iskolának. Leg-

Mikola Sándor.
, Vajda M. Pál felv.

ványainak szellemi színvonalára; jól átgondolt terv szerint, a lényeges dolgok
kiemelésével, csodálatos
könnyedséggcl,
szInte észrevétlenül emelte fel növendékeit egyre nagyobb szellemi magasságokba. Nemcsak az észbeli képzésre fordított
,gondot; tanítványaiból jellemes férfiakat
nevelt. Egész életének munkásságát a kötelességteljesítés irányította, erre nevelle!
többezer tanítványát ls.
.
'Egyéni önállósága és kiváló szaktudása
nevezetes újításokra is rávezette a tanítás

főbb gondja a szellemi irányítás volt, figyelme azonban mindenre kiterjedt ; kiváló műszakí
tudására támaszkodva jelentős megtakarításokat ért el' s így lehetövé vált az épület nagyobb mérvű tatarozása s különősen
kedvesgpndolatának
megvalósítása: a tágas .játszóhely megtartása mellett kertté varázsolta az intézet
udvarát.
Lelkiismeretes tanári, majd, igazgatói
működése
mellett: rendkívül gazdag irodalmi és tudományos tevékenységet fej-
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lett ki. E megemlékezés keretében még tetésben volt idegen megszállás alatt sinycsak vázlatosan sem ismertethetjük
sok- lődő, valamint
Amerikába
kivándorolt
oldalú irodalmi munkásságát; nem is -szá- szűkehh honfitársaival;
résztvett a béke. "}Í1va kisebb cikkeit, csak fontosabb ta- kötést megelőző· tanácskozásokban.
majd
n:~lmányainak .egyszerű felsorolása több a trianoni gyász után nyomban a visszaoídálra terjedne. Irodalmi munkái rész- csatolás
érdekében indított
mozgalmat.
bIm didaktikai, részben ismeretterjesztő,
Ismételten
járt külföldön
s különösen
tudománytnépszerűsítö
értekezések, végül Olaszországban
igyekezett a talajt a reönálló kutatáson alapuló tudományos mű- vizióra előkészíteni.
Ebben a xhazaftas
vek.: 1911-től 1922-ig Szász Károllyal
munkában
nagy nyelvismerete
volt seegyütt szerkesztette
magas színvonalon,
gítségére. Sok értékes cikket Írt a Venda művelt. közönség igényeinek megtele- vidékről részben tudományos,
részpen
lően az «Uránia» népszerű, tudományos
kűlpolitikaí célból. 1920-tól 1922-ig «Dofolyóiratot: Önálló .tudományos művei kö- tnouina» címen vendnyelvű
ismeretterzül két egymással összefüggő nagy mun- jesztő lapot is szerkesztett. Hisszük, hogy
kája emelkedik ki. ~z első 1911-ben je- e téren kifejtett munkássága is hamarolent meg «..4.plujsikai alapfogalmak
kialasan megtermi gyümölcseit
s a Vendvikulása» <címmel. Ebben a természetludodék. visszacsatolásával
életének legfőbb
mány létkérdéseit, a makro- és mikro kos- vágya teljesűl ~
mos fizikájának kialakulását -történetialaMindenűtt nagy tekintélynek, Igaz tíszpon mély meglátással
tárgyalja.
Méltó teletnek és őszinte rokonszenvnek örvend;
fQlytatása e műnek 1933-ban megjelent ezt 'nagy tudásán és munkásságán
kívül
hatalmas munkája: . «A fizika gondolalpuritán önzetlenségének,
szerénységének,
világa». A magyar tudományos
világ s a őszinte, nyilt jellemének, férfias hely tálművelt nagyközönség
a legnagyobb' el-Ilásán~k
köszönhetí. Egyházunknak buzgó
ismerésseI fogadták e művet , a «Magyar híve; erről olyan, időkben is tanubizonyMérnök- és ' Épitészegyesület» aranyérern- J ságot telt,· amikor az veszéllyel járt: a
mel tüntette .ki. Ez. a könyv felölelí a f~-I' proletárdiktatúrát.
közvetlen megelőző nazikának minden ,régi és új problémáját,'
pókban egyházunk és iskolánk védelmémesteríen állítja .egyrnás mellé az emberi ben igen bátran szállott szembe a hataért~lem fejlődésének
és a, fizikai megis- lom uraival; a kommunizrnus
szomorü
merésnek párhuzamos, folyamatát.
napjaiban
merészen vett részt az elleni
A katedrán kívül is minden alkalmat
forradalmí, megmozdulásokban.
Sokszor
felhasznált :'arra hogy. tudásának gazdag hangoztatja
azt a meggyőződését,
hogy
tárházából .!így a szakembereknek,
mint Luther reforrnációja :;t gondolat felszabaa 'Ínűvell közönségnek élöszóval is minél .dításával tetté lehetővé a természettudotöbbet átadj on. Előadásait
it tervszerű- mányok óriási' haladását.
ség, a lényeg kiemelése s a közvetlenség
. Nyugalombavonulása
nem jelent piheje}lemzi.
"
. nést ; tudományos problémái
és a tanár~áradhatatlan\
.sokoldalá munkásságájelöltel~el~ t,..ar.t?t~e~ő~~á~~i most _is.igazi
náj{ egyik legértékesebb
része szűkebb ottho,na~oz, ,a ,fl~lkal szer tarhoz . kőtik.
,
hazájával, a Vend-vidékkel
kapcsolatos.
Szívből klVan)uk,. hogy ~ ~mde~h~to
E vidék szláv anyanyelvű, többnyire evan- t~rtsa me? s~lm teljes t~sh ~~ lel~l epgélikus vallású és 'magyarul is beszélő, se?ben, kepesltse s.zelleml er:eJet meg SOK
de kivétel nélkül jó magyar érzelmű la- szep alk?ta~ra,. a~l~el Egyházunknak szekosainak érdekeit már a háború előtt is rez további dicsoseget !
Renner János.
szívén viselte. Amikor pedig az összeomlás után idegen hatalom kezébe kerülL
Gerhardt Béla.
az . ezeréves hazával teljesen egybeforrott Vend-vidék, akkor .rögtön annak a
Mint Mikler Károly dékán az eperjesi
úgy Germozgalomnak az élére állt, amely ezt az ősi kollégíum jogakadémiáját,
értékes földet és népét Magyarország bir- hardt igazgató annak tanítóképzőjét mentokában- megtartani igyekezett. Veszélyek- tette át a cseh megszálláskor Miskolcra,
kel is dacolva,
fáradhatatlanul
dQI- ki nyugalomba vonulásakor méltán mondgozott e cél érdekében; állandó összeköt- hatta magáról, hogy «a pusztulástól meg-
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mentettern egy halálra ítélt magyar intézetet, annak később a semmiből díszes
otthont teremtettem és jövőjét biztosítottam, és 8 tanárnak a nyugodt megélheitést s az ev. egyház és a magyar haza érdekében való munkálkodását
lehetövé tettem, sőt biztosítotlam s ,
Született 1873-ban Nyiregyházán
tanítói családból. Szülőhelyén
végzett elemi
és középiskolaí
tanulmányai
után 1892ben az eperjesi tanítóképzőben nyert elemi iskolai tanítói olelevelet.
A polgári
iskolai tanképesítés
megszerzése után 5
tanéven át a besztercebányai
áll. polgári iskolánál
működött.
1900. óta az
eperjesi tanítóképző tanára, internátusának felügyelője s 1905 óta Gamauf György
utódjaként
annak igazgatója.
Igazgatói
munkássága alatt a tanszékek számát 4·
ről 8-ra emelte, 1908-ban a fízetéskíegészítési államsegélyt . megszerezte, az intézetet kellő berendezéssel ellátta és. egy új
intézeti épület felépítésében csak a világháború akadályozta.
Eperjesnek 1918. dec. havában történt
cseh megszállása után az Ú. n. keleti szlovák evang. egyházkerület intézetének minden ingatlan és ingó vagyonát, berende
zését és felszerelését lefoglalta, mint magyal' tannyelvű intézetet megszüntette
és
tanárait minden kárpótlás nélkül állásukból elbocsátotta.
Küzdelmes,
fáradságos
és
áldozatos
utánjárással azonban lehetővé tette, hogy
intézete, mint· állam segélyben részesülő
magyar tannyelvű tanítóképzőintézet
az
1919/20. iskolai évben Miskolcon a VKM,
által részére ideiglenesen átengedelt egyik
államí elemi iskolai helyiségben kétség
és remény között tovább folytathassa ed·
digi, áldásosnak bizonyult műkődésél. 8
évi kűzdelem után sikerült a mískólci
evang. egyház által használatra
átengedett 4 tanítós elemi iskolai épületbe átköltöznie.'
'zeti
Gerhardt igazgató működésének
befejező koronája az volt, hogy 1929-ben költözött át intézete a Miskolc város által
ajándékozott
telken épült új helyiségébe.
Az építkezést a város 32 ezer pengő hozzájárulással
támogatta,
a minisztériurnépítési államsegélyt biztosított. Alkalmas
helyiségeinek
száma és modern berendezése csaknem ideálisnak
rnondható,
Egyetlen hiánya a hiányos tornacsarnok.

Jelenleg az intézet csonka hazánk egyik
legjobban
felszerelt és legnépesebb
tanítóképzöíntézete,
amely 80 bennlakónövendék részére tudja biztosítani
kellő
szakfelügyelettel
a bennlakást és a köztartást. E műveivel Gerhartit «exegit monumentum ... !» De hálás köszönet
és
méltó elísmerés illeti azokat is, akik neki,
- mínt Liclüensieiti felügyelő, Duszik lelkész és Hodobay polgármester,
- segítségére voltak. Utóbbiak eperjesi diákok
voltak.
Hűséges szolgálatait
a. kormányzó
is

I
I

,
Gerhardt

aéla.

méltányoIta azzal, hogy tanítóképzöintéfőigazgató CÍmmel tüntette ki.
. .Mult év. nov. havában
ment nyugdíjba 40 évi tanári és 30 évi igazgatói működés után 'azzal, a Jóleső tudattal, hogy
az intézetet fenntartó csonka tiszai evang.
egyházkerületnek
átadott egy több mint
250 ezer pengő értékel képviselő" a további fennmaradás
és fejlődés minden anyagi és szellemi feltételét bíztosító és oly jo
hírnevű .tanítóképzőintézetet,
mely Ilíl~ltó utódjának.
Molitor Gusziáunak igaz-

•
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gatósága alatt mint
egyik büszkesége a
huzamosan haladva
élén fogja tovább
evang. iskolaügyet!

a tiszai {)~yházkerület
jogakadémiával
párjeles dékánjával az
szolgálni a magyar
Szláuik Mátyás.

Hamar Gyula.
Hamar Gyula, a dunántúli egyházkerü• let soproni tanítóképző-intézetének
igazgatója 1936. szept. elején saját kérelmére
nyugalomba vonult. Ebből az alkalomból
meg kell emlékeznünk róla, aki az egyházi, iskolai élet olyan jelentékeny őrhelyén állott, aki hivatását komolyan fog-

Hamar Gyula.
ta fel és kötelességét
híven igyekezett
teljesíteni.
1881-ben született Kőszegen, ahol atyja ev. tanító volt. Az egyházban élő, 1;:0telességtudó környezet jó példa volt előtte. Bár a lelkészi pálya lebegett szeme
előtt, mégis a soproni ev. tanítóképző-intézetet végezte. Kiíűnő
oklevéllel került
a híres budai Pedag6giumba, a polgáriiskolai tanárképzőbe, melyet kiváló si~errel végzett el. Majd a budapesti egyetein
mellett, szervezett tanítóképző-intézeti tanád tanfolyamra ment, ahol a német

nyelv és irodalom mellé a földrajzot választotta szaktárgyául.
1904-ben a budapesti Deák-téri ev. polgári leányiskolában
rendes tanár lett. 1905 nyarán pályázott a
soproni ev. tanítóképző-intézetbe
Kapi
Gyula igazgató távozásával megüresedett
tanári állásra. Ebben az intézetben műkődik 1905. szeptember 1. óta. A nagybizottság 1919. őszén választotta meg igazgatóvá. Közben a világháború őt is elszólította a katedráról..
Póttartalékosként
vonult be 1914. augusztus elején s egyszerű gyalogos közlegények között küzdött
a kárpáti téli harcokban. 1915. máj usában orosz fogságba juttatta a cseh árulás. A fogság legnagyobb részét az Uralhegységben, szénégető telepen élte végig,
emberektől. távol, 28-ad magával. 1918
szeptemberében érkezett haza és az általános leszereléskor vetette le a katonarc
hát.
Ha tanári és igazgatói müködésénex
képéhez elsősorban az embert
igyekszünk megrajzolni, akkor úgy hisszük,
hogy Hamar Gyulának legnagyobb hat.isú alakítója a háború, még inkább a
hadifogság volt. A közIegényi sorban és
környezetben való kítartás, a minden körülmények között való szivós helytállás a
téli harcokban; a befelé tekintés, fontolgatás, szemlélődés, bölcselkedő hajlam,
a külsö életkeretek iránt való igénytelenség, kis dolgoknak is nagy megbecsülése,
főként az orosz mezők hadifoglyának sanyarúságában
lettek lelki , sajátosságok.
Itt lett evangéliumi ösvényen járó, Istent kereső ember a fogolyból, mert bebizonyosodott előtte önmagának,
saj it
erejének, az embernek s nagyratartott
eszének minden gyarlósága.
Az intézet keretei, a régi, nagyrabecsült
hagyományok közé, a meglévő életrue
netbe könnyen beilIeszkedett, hűséggel ragaszkodott s az általa látott lehetőségekhez képest egészséges újításokat 'is igyekezelt az öreg falak kőzé beereszteni. Az
idő is magával hozta, hogy Hamar Gyula
műkődése
egybeesik az intézet nevelő és
tanító munkájának nagy bővülésével. Alatta érte el az intézet a legnagyobb növendéklétszámot s lett a leginkább evangélikus hazai középfokú
iskolánk. Az 'őt évI folyamú tanítóképzés. az új tantervek,
a tanári létszám emelkedése, externátus
szervezése, az ifjúsági egyesületek meg-
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szaporodása,
cserkészet,
leventeoktat6-'
képzés, kísebbségi németnyelvi
tanfolyam, az igazgatói hivatal forgalmának
tetemes emelkedése, egyre nagyobb feladatot róttak az igazgatóra. Ezeket Hamar Gyula sorra magára vette, belső
munkatársa az irodában és internátusban
éveken keresztül nem volt. Reggeltől estig dolgozott irodájában,
még a nyári'
szünetekben sem hagyta ott. Nem sorol-:
hatj uk fel, mi minden füződik vagy kez-'
deményezéséhez,
vagy igazgatóságának
idejéhez. Voll gondja újításokra is. Zuhanyfürdőt létesített, kötelező iskolai Iogászatot szervezett, diszlobogót szerzett,
a hősi halottaknak emléktáblát állított,
75 éves fennállását nagyszabású megemlékezésben ünnepelte igazgatósága alatt
az intézet.

megye

tanügyi bizottságának világi elnöke, az Országos Frontharcos Szövetség
soproni főcsoportjának alelnöke. Az első
volt azok között is, akiket a Kormányzó
Oföméltósága
tanügyi főtanácsossá nevezett ki.
Hamar Gyulát a Gondvise-lés nem áldotta meg vérszerinti utódokkal. Talán
ezért is nőtt még jobban össze az intézettel, a, munkájával és az ifjúsággal. A válás, a pihenés, ha önként is választotta,
nem lesz könnyű
számára, hiszen fiatalos, tettrekész, örökké, munkás.
Éppen
ezért reméljük, hogy hosszú, hű szelgálatának, nagy tapasztalatának, 'sok töprengésének gyümölcseit most felszabadultan
egybegyüjtheti. Egyházi életünkbenIs van
elég' munkaterület a hasonló készültségű
és multú vezetőemberek számára,
-

,A sokféle munka szaporodott, de az
Nyugalombavonulásakor
nem
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jét és érdeklődését annyira igénybe vette, hogy nem tudta vágya szerint ki- ••••••••••••••••••••
!
.
termelni értékes gondolatait
és gazdag
tapasztalatait sem. Mint tanárt és igazga.Példázó fejcsöpp.
tót a legaprólékosabb pontosság és bámulatos türelem jellemezték. Kora reggeltől
Esennen epedve húzom tikkadt
késő estig járhattak hivatalába ügyes-baszámhoz
jos mondanivalóíkkal a növendékek, akik- Virágos csészém.
Tejjel van tele.
kel időt nem nézve elbeszélgetett. SOKat De félúton az újjaim
adott a külső rendre és csínesságra. LegMegtorpannak vele.
jobban közel áll szívéhez az egyházi ének
és zene ügye. Az Erzsébet Tudományegyetem Ev. Hittudományi Karán ennek Gunnyasztva alján. csüng egy
megbízott előadój a, az Evangélikus Nép- csöppnyi csöpp,
iskola Kántori Rovatának vezetője. Több Parányi hófehérke tej,
mint gombostűfej.
figyelmet érdemlő kompoziciója is van. Gömbölyü,
Súlya
lefelé
vonzza ívesen,
Katedrai munkáját az utóbbi időben kizárólag a kisebbségi némelnyelvi
tanto- Várom: lepottyan, - míg lesem.
be nem.
lyamra fordította,
Buzgó munkássága, hűséges kitartása,
az intézet tanító-nevelő munkájának elismert szép 'sikerei egymásután hozták
meg az elismerést. A Tanítóképző-intézeti
Tanárok Országos Egyesülete egyik alelnökévé, Sopron sz. kir. thj, város polgárai a törvényhatósági bizottság tagjává
választották; a soproni felső ev. egyhái-

Elnyúlva hajladoz, feszül,
Mozdulatomra csusszan és remeg,
- -Szemecske, melyben mélység
félsze ül,'Izeg-mozog, szalad.
Mégis: le nem szákad!
Valami fogja láthatatlanul,
S a porcellán-peremről
titkosan
Bocsát le hozzá mentö-szálakat]
"
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Tudem, hogymíndéz 'semmiség,
K~üggő sors megfejtverég:

'Míndenkí _sujt,' senki nem apol.

Szirten kapaszkodó körmödre
'
Kőkockák dőlnek .mennydörögve,
Hajad felett halálos héja vijjog,
Talpad alatt a végzet kardja villog,
S a vétked súly a .húz, húz lefele,
Törvényszerű, szükségszerü,
S szív, szív a roppant űr, a hök-,
Természetes; hogy élsz, mozogsz,
kent tér ...
Es: létgyűrűdben mocorogsz,
Mondd, íüggö sorsú Testvér,
Nincs éhlien esztelen titok:
.O mondd,hogyan hogy eddig még
Kit anyja' megszült - élni' fog!
Le nem csöppentél ??!
{
Törvényszerű, .szűkségszerű,
Természétes láncok sora.
Igaz, aztán lehullasz végül,
S mégis; naponkint új csoda!
Mint hófehérke. csöppern is
Azóta tányérkámon
: kékül.
Gön~öld megvtejesöpp-életed!
.... Törvényszerű,
szűkségszérű
l...
Míly örvények 'felett lebegsz,
De
hogy
ma
csüngsz
még,
s
édes"Tenger felett; vizek felett éséj
'búsan"·'
, felett.
.'.'
-;:
'
Perceid
selymét szövöd:
S mily <szörnyű küzdelmet -vívsz
EgY"láthatatlan
mentő Kéznek,niinden
órán L
,
' ,
Köszönöd.
'
', '
Torzsalkodol revesekkoncán,
Belevánnyadsz
a Iolyton-gyürkő.
, zésbe '
Es addíg, míg az órák fonják
Harcaid frontjárf '
E rejtett szálakat;
.~.
Berzenkedsz, mersz, - s fejedre
,S nap nap után szalad,
, hágnak.
"
.S le nem szakad, .: ,
,
Nekibúsulsze vert 'világnak,
". .. Természetes láncok sora! ...
Es kódorogsz dermedtre ázva,
Ez addig is, ezaddíg is
-Es elesigázva
'
',-----'
Testvér, én azt súgom
,Senyvedve sinylődsz kíntól, hajtól.]
, csoda!
A szenvedés-sajkád nem partot
Naponkint uj csoda.
A terveid -elmóssazáp~r,
Solt Lás;ló.
Törvényszerű, szükségszerű,
Természetes ráncok sora ...
Sén mégis azt súgom: .i.: csoda!
,
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Je9yzetel< az egyház életéhez.
1. Egyházi éleiiink' naplója 1935, jÚl.Szept. 27. A tiszai egyházkerület köz1936. aug,
gyűlése Miskolcon. Lichtenstein
L. egyIúl, 28. Bárlahida :új templomának
fél- liázkerületi felügyelő beiktatása.
avatása,
'
1
Okt. 2~3. A bányai, egyházkerület köz/'
i
~,_.
Szept. 5, A dunáninneni kerületrendes
gyűlése Budapesten. . .
.
közgyűlése Komárómban,
'
Okt. 9-11: A dunántúli egyházkerület
Szept. 7. Uzd .új templomának felava- kőzgyűlése Celldömölkön.
'
tása.
.
Okt. 13-20. A Ill. lutheránus vílágkonSzept. 8. Hatvan új templomának fel- Ierencía Párizsban,' A magyar ev. egY-1
avatása.
.
házat D. Dr. Prőh1e Károly, Dr. Ii.Ga:~Szepi. 9. Anyiregyházi
ev. leánygim- dy László és Kemény Lajos képviselték
názíum új'fipÜletének felavatása,'
Okt. 19~20. Az Ev. Misszióegyesület
Szept. 9. A -bonyhádí ev. reálgímnákonferenciája
és 'közgyűlése Mezőberényzium új: Internátusiépületének
felavatása.
ben 150 résztvevővel. '
Szept.
. A.K. LE.
konferenciájá
Nov. 3. Budafok új.templomának
felDebrecenben..
.'~
'avatása.
,
},iSzept.22.
150 éves ,tell!:plomrjubileum
Nov. 12~15., Egyetemes közgyűlésc.BuAgfa:iván.
dapesten.

'1

7é)

Nov. tz. Spener János Jakab ernlékünnepe.
13. Az Ev. Nőegyletek Országos
Szövelségének megalakulása.
Nov. 13. A Luther Szövetség közgyűlése.
Nov. 14·. A Magyarhoni Gusztáv Adolf
Gyámin lézel 75 éves j ubiláris közgyűlése.
Nov. 14. A Magyarhoni
Ev. Lelkészi
Nou.

i.pr.~B.-tnaj. - ~9. 'tanítói és' lelkészi
körzeti konferenciák Dunántúlon.
Máius 13. A Magyar Evangélikus Lelkész Egyesület tavaszi konferenciája
Budapesten.
Április 19. Befejező előadás·a soproni
teológiai fakultás előadás
sorozatában.
Előadók voltak: Kemény Lajos: Az élő,
egyház a magy. gyülekezetek munkájá-

. "

..
,

• J

i

A barlahidai

ev. missziói kör temploma.

Egyesület, - Tanáregyesület,
- Tanító
Egyesület közgyűlése.
Nov 23-24. Az Országos Luther Szövetség evangélikus napjai Pécsett.
Április 3-8. A teológusok 'missziós
körút ja: Tóváros, Bokod, Szák, Szend,
Tatabánya,
Főt, Mogyoród, Rákosszentmíhály, Gödöllő egyházközségekben.
Apr. 6.. Ev. tanáregyesületi
közgyűlés
Budapesten.

ban; Wolf Lajos: Az élő egyház a szórványban ; Danhauser László: 'Az élő égyház a szocíálís munkában;
Kapi Béia1
Az élő egyház és a család; Raffay Sándor: Az élő egyház és a felekezetek.
Május 15-16. Geduly Henrik negyedszázados püspöki jubileuma Nyíregyházán.
.
Június 7. A lipcsei mísszíó alapításának
százéves jubileuma.
Egyházunkat
Né-
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m,eth K~roly. esp~res k~PViSeIte;prédi-1
. kált a hpcsel. Friedenskirche-ben.
lúl. 4-11. A Magyar Diákok Pro Christo Szövetsége (M. E. V. Dsz.) Evangélikus osztálya Tahiban középiskolás fiúkonferenciát tartott.
'
2. A zsinat működése. A zsinat első
ülésszaka 1934. nov. 10-nov. 13-ig folyt
le; ezen ülésszak alatt öt ülést .tartott
a zsinal. Az első ülésszak berekesztése
után az egyes bizottságok kezdték meg
a munkáj ukat, Hat bizottság műkődik:
1. alkotmány és közigazgatási bizottság,
előadója dr. Mikler Károly, 2.' tanügyi
bizottság, előadója dr. Bánkúti Dezső,
3. a pénzügyi bizottság, előadója dr
Rásó Lajos, 4. törvénykezési bizottság,
előadója dr. Vladár Gábor, 5. egyeztető
bizottság, előadója dr. Mikler K;á:roly,6.
.Naplóbíráló
bizottság, elnöke dr. Szelényi Aladár.
A zsinat az egyetemes alkotmány tan-o
ügyi és törvénykezési részét teljes -egészében átalakítja (kodifikatorius
rész),
az alkotmány és közigazgatási, valamint
a pénzügyi rész csak egyes szakaszokban
módosul (novelláris rész). A zsinatnak
már eddig is hozott intézkedései kőzűl,
megemlítjük, hogy a zsinat fele részben
a lelkészek és lelkész-jellegű tanárok, .felerészben más ágo h. ev. magyar .állam-,
polgárok közül 12 zsinati Jaggal kíegészíti magát. A 12 zsinati tag megválasztása után az ülésszakot berekeszti
a zsinat, s a következö ülésszaktól kezde
ve a 12 taggal kiegészítve míiködik .. A
bizottságok az 1935. év folyamán fel-'
adatukat elvégezték, javaslataikat
elkészítették S 1936-ban főleg az egyeztető,
bizottság müködött.
3. Misszi6k, sz6rványok. Igen erősen
foglalkoztatja egyházi ·k~.zvéleinényiinkel
a misszió-egyházak, -a vszórványok 'kérdése. Minden egyes egyházkerületi közgyűlésen szóvátették, s ' átérzi mindenki,
hogy egyetemes egyházunknak ez ma a
legidőszerűbb, legfontosabb kérdése. Híveink nagy része szétszórtan él Ielki gondozás nélkül. Az 533.000 evangélikus közül 173.000 szórványhívő ! Itt intézményesen s egységesen kell az egyháznak
góndoskodni .a missziói lelkészi állások
szaporításáról.
Az egyes egyházkerületi
gyűlésektöbbféle
gondolatot vetnek fel
a kérdésmegoldására
vonatkozólag, Egy-

házi, lapjain"k is ismét~lt~n foglalkoztak
e kérdéssel.' Egyesek kulon szórványadó
bevezetését+javasoljak,
mások az egyetemesközalap járulékának felemelését, mert
ennek a közalapnak egy bizonyos része
a misszió céljára megy. Anyagi áldozatok nélkül' a megoldás .nem lehetséges,
Elkerülhetetlenül
szükséges új lelkészi állások szervezése, míssziómunkások kiküldése. S igaz, amit e tekintetben a tiszai
egyházkerület
jegyzőkönyve ír: " ... A
kezdő lépés mindig az illető lelkipásztor
áldozatokra is képes felelősségtudatából
kell, hogy történjék». A dunáninneni egyházkerület misszíós terület főleg Magyaróvár, Kisterenye, Komárom, Tatatóváros,
Tatabánya, Esztergom; .a tiszai egyházkerület az abaújszántói
és délszabolcsi
misszió területén fejtett ki erőteljesebb
munkásságot ; a dunántúli
kerületben
Enying, Barlahida. míssziói jegecesedési
pontok; a bányai egyházkerület ben Hatvan. Megható az a' nagy áldozatkészség,
amelly,el ezek a kís misszíós gyülekezetek
templomot építettek, p', o. Hatvanban,
Barlahidán.
4. A reoerzális kérdés még mindig nyitott sebe egyházunknak. S ez a seb nemcsak egyházunknak fáj s okoz kinos fájdalmat egyeseknek, családoknak, hanem
.nemzeti szempontból is veszedelemmé
kezd válni. Most, amikor a legnagyobb'
szükség
volna az egységes magyar lélekre, egyik szétfeszítő ék lett immár a
felekezetek közőtt a reverzálls-kérdés, A
dunáninneni kerület jegyzőkönyve fáj dalmasan állapítja meg, hogy "a viszály
magva ma már a katonaság köréhen is elhintetett és ott is éket ver keresztény és
keresztyén, magyar és magyar között».
A reverzális kérdés nem a mi egyházunk
magatartása következtében vetődött fel,
.s a keletkezett surlódások nem is fognak
megszünni addig, amig a róm. kat. egy'ház avegyesházasságokra
vonatkozó, az
állami törvényekkel teljesen ellentétben
álló, sok család békéjét feldúló álláspontját meg nem változtatja s az egész
reverzális intézményt el nem törlik. Amíg
ez meg nem történik, addig egyházunk is
védekezni kénytelen.
5. Az énekeskönyvek
ügye is élénken
foglalkoztatta egyházi lapjainkat s egyházi gyűléseinket is. Két .szempqntból
volt éppen a rnult évben id~szerű az
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énekeskönyv ügye. Először is a szarvasiak egy helyi énekeskönyvet
óhajtanak
kiadni, s másodszor az egyetemes énekeskönyv kiadását is sürgették az egyetemes gyűlésen. A szarvasi magyar énekeskönyv a magyarosodó
tót ev. gyülekezetek számára készül. Kétségtelen, hogy
olyan értelemben vett egyetemes énekeskönyvet nem lehet készíteni, amely minden vidék igényét kielégítené. Leghelyesebb ai az álláspont, amelyet az egyetemes gyűlésen is
többen képviseltek,

A hatvani

I

énekügyünkre
és sok helyes gondolatot
vetett fel. Láthattuk egyúttal azt is, hogy
milyen kiváló énekeskönyvet
bírunk a
dunántúli énekeskönyvben;
ennél jobbat
mindezideig nem sikerült szerkeszteni. A
szarvasi énekeskönyv szerkesztése
ügyében különösen Bartos Pál buzgólkodik.
Enekügyünkre. bizonyára fejlesztőleg fog
hatni Victorisz József hatalmas munkája:
a tót Tranoseius
énekeskönyv
művészi
fordítása.
6. Nem mint kornoly jelenséget, inkább

missziói ev. egyházközség temploma.

hogy 1. i. vannak bizonyos énekek, ame-I
lyeknek m!.nden evangélikus énekeskönyv-I
ben benne kell lenni, ez az énekeskönyv
egyetemes része, de ezenkívül a helyi
viszonyoknak
megfelelőleg kell az énekeskönyv második részét összeállítani. A
megmagyarosodó
tót gyülekezetek p. o.
sokkal többet énekelnek, mint a dunántúlíak, s ezért a szarva si ak a készülő énekeskönyvükbe
több és hosszabb énekeket vesznek fel. Az e kérdések körül forgó Vita újból . ráirányította
a figyelmet

mint különlegességet
említjük meg azt a
vallási eltévelyedést, amely anémet mínta szerint az ős magyar vallást akarja terjeszteni. Nálunk a bányai egyházkerület
jegyzőkönyve
említi, hogy az egyházkerületben akadtak elszórtan ilyen ősmagyar vallás hívei. Mivel az ösmagyarí
pogány
vallásról nagyon keveset
tudunk, az egész irányzat bizonyára egyes
fantasztikus egyéneknek német hatás alatt
keletkezett álmodozásai,
6
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Tükörképek ..
1935. aug.

1. Éles ellentétek a oiláqpolitikában,
A világháború után sokszor volt már erős
feszültségben a politikai légkör, de soha
olyan robbanásig nem volt telítve, min t
az . elmult időszakban.
Négy viharsarok volt, amelyből a fenyegető felhők
időnkint felemelkedtek:
1. a francia-német ellentét s az ebből folyó némel
«szerződésszegéss-ek
; 2. az olaszok abeszsziniai harcai;
3. a kisantant
állandórettegése a revízió kérdésétől ; 4. A spanyolországi események
Ezek miatt a kérdések miatt sokszorolyan éles volt már az ellentét az egyes
népek, kűlönösen
anémet
és francia'
között,
hogy csak az angolok végteleni
türelme, nyugalma s természetesen a hatalma tartóztatta vissza Európát az újabh
világháborútól.
Hogy az ellentétek enynyire kiélezödhettek,
annak a főoka a
'franciák remegése a németektől,
másrészt a kisantant retlegése a zsákmányaért. A kísantant azért követi árkon-bokron át a franciát, hogy a francia segítségére
legyen neki a jelenlegi határok
végleges megrögzítésében ; s a francia
azért bánik olyan óvatosan a kisantanttal s teljesíti annak óhajait, mert tudja,
hogy Olaszország és Anglia nem látjá],
mindenben helyesnek Franciaország
politikájál.
Franciaország
és a kisantant
az élettől már régen elmaradt szerzödések papírrongyaira
hajtják a fejüket, s
nem látják, hogy, mint Mussolini mondta: a szerződés nem lehet egy nemzet
sírja. A nemzetek életakarása. életösztöne
hatalmasabb
minden ráerőszakolt
szerzödésnél. Ez az életösztön működik
a
legyőzött népekben. A török már régen,
lerázta a rárakott
bilincseket,
s ment.
a maga útján. A német, sőt, már az osztrák is fegyverkezik
belátása szerint. Mi
magyarolc meggyőződéssel hirdetjük, hogy
nem lesz addig nyugalom Európában, míg
a legkiáltóbb igazságtalanságot,
amit valaha a világtörténelemben
elkövettek, jóvá nem teszik. Egyfelől a papír, másfelől az élet, nem lehet kétség, hogy melyik fog végül is győzni.
2. A németek előretörése. «Szerződésszeqések», Mióta Hitler a némel népben a
nemzeti öntudatot
felszította,
anémet

1936. aug.

népet

eggyé kovácsolta, azóta a 65 milnem akar «legyőzött", «rnásedrangú.
nemzet lenni. Hitler vezetése alatt meg akarja szüntetni mindazokat
a korláíozásokat,
amelyeket egy önálló,
maga erejében bízó, erős nemzeti érzésű nép hosszú ideig nem türhet. Nagy
sikere volt Hitlernek a saarvidéki
népszavazás, a fegyverkezés egyenjogusítása,
illetőleg a némel nemzet felfegyverzése
a német nemzet saját előírása szerint.
Nem lehetett kétség aziránt, hogy nem
sokáig fogja tűrni azt a korlátozást sem,
amely őt a locarnöí szerződés szerint,
kötelezte, hogy 1. í.va Rajna-vidéken, akkora területen, mint Csonkamagyarország
3/4 része, nem tarthat katonaságot. 193G.
március havában lepte meg Németország
a világot azzal, hogy katonasága
a lakosság üdvri.valgása között
bevonult a
Hajnavidékre.
Hitler azonban
nemcsak
ezt a bevonulást cselekedte, hanelY{ egyúttal szózatot is intézett Európahoz. Ebben kinyilatkoztatta,
hogy' a német nép
ezzel minden hozzá nem méltó korlátozást lerázo II s kész mint egyenjogú
nemzet Európa újjáépítésében
résztven-'
ni. FelajánlolIa mindjárt a 25 éves megnemtámadási
szerződést
is. Feltárta
az
indító okait is. Nem ő szegte meg a 10carnói szerződést, hanem a franciák azáltal, hogy Szovjetoroszországgal
Katonai
szövetségre léptek s úgy határoztak. hogy
a népszövetségtől
függetlenül ők maguk
állapítják meg, kit tartanak támadó félnek.
Németországnak
ez a tette egész Európa figyelmét újra a francia-német ellenLétre irányította.
A franciák folyton csak
a szerződésszegést
emlegették, s abball
a rettegésben élnek, hogy a németek meg
fogják őket támadni.
3. Az olasz-abesszín
ügy. A francianémel ellentétel s az ebből származó európai bonyodalmat is háttérbe szorította
az abesszin ügy, amely hónapokig tartotta' lázas izgalomban Európát. A népszövetségnek tagja Abesszinia is; a sza:
bályok értelmében a népszövetség . tagja
ellen egy másik tagállam csak bizonyos
feltételek mellett indíthat háborút. Olaszország e feltételek nélkül indított hadat s
liós nemzet
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igy kétségtelenül
összeütközésbe
került a és Olaszország
közötí
keletkezett?
.. Az
népszövetség
szabályainak
betűjével.
Eb- bizonyos,
hogy Olaszország
a zsákmányát
ből keletkezett
most már a nagy kérdés:
nem engedi el, s törje fejét a' népszövetmit csináljon
a népszövetség,
a népszöség, hogy milyen
formulával
veheti
tuvetség
államai
OJaszországgal?
Elhatádomásul.
rozták, hogy szankciókat,
büntetést
fog4. A vörös veszedelem.
Amíg Europa
nak
alkalmazni:
nem
fognak
szállítani
népei egymás
között
torzsalkodnak,
adélelmiszereket,
olajat stb. Ebben a hatádig az orosz szovjet, felhasználva
az egyerozatban
Magyarország
nem vett részt, netlenkedést,
ügyes. politikával
mind naA büntetések
alkalmazása
körül azonban
gyohh
és nagyobb
befolyásra
tett szert
nehézségek
merültek
fel. A kár nemcsak
Európa
politikai
ügyeinek
intézésében.
A
Olaszországot
érte, hanem
természetesen
polgári államok
egymás iránt való gyűlöazoka!
az államokat
is, amelyeknél
a ki- letűkben
elfelejtetlék,
hogy a moszkvai
szállítás
elmaradt.
Ezek,
köztük
külőkézhez rnillió és millió polgár vére tapad,
riösen Jugoszlávia,
Románia
az elmaradt
az európai
keresztyénség
elfelejtette,
hogy
h,aszon
mi~ll
Ang~iától
kérl~k,
kárpó.t-> oroszorSzá,g
a keresztyén
papok
ezreit
Iásí. Arnerika
pedig,
nem
leyen
lagJa:' ölette
meg csak azért,
rnert keresztyéa népszövetségnek,
vígan
szállította
az I nek voltak, s az európai
keresztyén
állaolajat
továbbra
is, lévén nála az üzlet a mok szoros
katonai
szövetségre
lépnek
fődolog,
S míg a Mussolini
bámulatos
Moszkvával.
Hogy az oroszok
ennyire
be
akaraterejétől
fütött
Olaszország
lendütudták magukat
Iészkelni
Európába
s kűlIetcs erővel
következelesen
előre tört s ügyminiszterük
: Lilvinov,
mindenütt
ol t
gyözelernröl
győzelemre
haladt, addig 'Eu- van, ahol fontos
kérdésekről
esik szó,
.rópa népei tanácstalanul
tanácskoztak
a annak egyik főoka a francia-német
ellenriépszövetség
nagyobb
dicsőségére.
Titoktél. Az oroszok
is tartanak
a németektől,
.han talán abban
is reménykedtek,
hogy
s különösen
a n~eg nem alkuvó német ke.
Olaszország
nem tud megbirkózni
Aliesz- resztyén-szociálízmus
szöges
ellentélben
színía természeti
viszonyaival
s vad tör- áll az orosz komrnunizmussal.
A francia
zseivel : E'Z a számítás
kútba
esett.
A7J és orosz jóbarátság
tehát
a németekkel
abesszín
ellenállás
összeomlott
az 01a- szemben
való közős
ellentétből
fakadt
szok nagyszerűell
megszervezett
támadaEz a nagy francia-orosz
barátság
csak
sa alatt s Bacloglio
marsall
vezetésével
növekedett
azóta, amióta
Franciaország1936. május
ő-én az olaszok
megszállták
nak Léon Blum, ez anémet
nevű zsidó
Addisz-Abebál.
Hailé
Szelasszié
pedig
származású
szocialista
vezér Iett :a mitöbb
láda
megmaradt
ezüst
és arany
niszterelnőke.
Ezóta
Moszkva
még erökinccsel
elmenekül!
országából.
A duce
sebben érezteti
befolyását
Franciaországa Palazzo
Venezia erkélyéről kijelentette
ra úgy, hogy a francia jobboldali
pártok
a világnak
az olasz nép mámoros
lelkemáris
észrevették
a veszedelmet
s felsedése közepette,
hogy a háború
véget· vették
a harcot
a kornmunízmus
ellen.
ért, Etiópia
Olaszországé.
Ezek után már
Közben
az orosz
Franciaország
hű kötermészetes
volt
a népszövetség
állás-. vetőivel . a csehekkel
is bizalmas
katonai
pontja
a szankciók
kérdésében.
Amint'
megállapodásokra
jutott
s a Felvidéken
Austen
Chamberlain
kifejtette,
a szankorosz
katonai
repülőtereket
létesítettek.
ciók a háború
megakadályozására
vagy
Mind
támadó
pontok
Németország
el,
befejezésének
gyorsítására
való eszközök,
len! S Oroszország
támadó pontjai terméde nem bosszú
vagy büntetés
eszközei.
szelesen
nemcsak
katonai
támadásra
kéA háború
befejeződött
s így természete~
szülnek
fel, hanem
céljuk
minden
eselvolt, hogy a nép szövetség
júniusi
gyű- ben a kornmunisztikus
világnézel
terjeszlése
a szankciókat
beszüntette.
Megoltése is európai
forradalom
előkészítése.
dásra
vár azonban
az a kérdés,
hogyan
Ide vezetett
az európai
hatalmak
rövidvegyék
tudomásul
Olaszország
eljárását
látása s az egymás ellen való irigység
és
Abessziniával
szemben?
Hogyan
alakítharag.
sák át a népszövetség
alapszabályait
? HoA vörös veszedelem
ellen szállt síkra
gyan fog kiegyenlítödní
az a nagy ellena szerencsétlen
Spanyolországban
Franco
tét, amely
az egész ügy miatt
Anglia
tábornok
is. 1936. nyarán
heteken keresz-
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túl vérengző polgárháború dulta fel a szereneséflen országot, jeléúl. annak, hogy
ahová a kommunizmus befészkeli magát, 'ott polgár támad polgár ellen s a
felgyújtott templomok fénye mellett foIyik a v~res öldöklés.
A, spanyol polgárháború eredete és az
európai nemzeteknek a spanyol polgárháborúval szemben mutatott álláspontja
'jelzi, hogy' két nagy táborra oszlik lassanként Európa:a
'vörös 'és fehér Európára. Világnézeti harcok dúlnak; s mint
ilyen 'harcok idején az a veszedelem.
hogy mínd a két irányban a szélsőséges
elemek jutnak diadalra. Azt a szélcsen-'
det, amit most még élvezünk, használjuk fel megértő, emberszerető intézleedésekre, amelyekkel a harcokat megelőzhetjük, illetőleg elkerülhetjük
5. 'A magyar kisebbséqek
küzdelme.
A nagy, izgató európai kérdések mellelt
sajnálatosan háttérbe' szorult a magyar
ügy. Egyszer a németek Rajna-kérdése,
majd az olasz-abesszin ügy, foglalták le
a nagyhatalmak minden érdeklődését. J 61
látták ezt a Magyarországot megszállo hatalmak, az elmult időszakot, az 1935/36.
éveket erősen kihasználták arra, hogya
magyar kísebbségeket nyomorgassák, életlehetöségüket elvegyék s így az anyagilagerkölcsileg legyengült magyarságot
mielőbb beolvasszak. Különösen
nehéz sorsa' van az erdélyi magyarságnak ! A románoknál az egyes politikai párt ok túl
akarják licitálni egymást hazafiságukban
s hazafiasságnkat a magyarság minél tökéletesebb háttérbe szorításával igyekeznek
megmutatni. A «numerus Valachicus- jelszóval a magyarokat még a magánvállalatoktól is kiszorították, a Tatarescu-kormány pedig még azokat is túllicitálta,
akik a «numerus Valachlcus» jelszó> alatt
tömörültek. Csak bizonyos csekély számarányban szabad a vállalatoknak magyarokat foglalkoztatni. Az állami költségvetés teljesen megszüntetíe a' kisebbségi
felekezeti iskolák fenntartásához
a kisebbségi szerződésben biztositolt , állami
hozzájárulástés
az egyházak segélyét 80
százalékkal leszállította, úgy hogy il kisebbségi iskolák és egyházak a legkétségbeejtőbb helyzetbe kerültek. A nyelvvizsgák, is még mindig a magyarság kiselejtezésének az eszközei... De nehéz helyzetbe került a magyarság a Felvidéken

is. Az úgynevezett «cseh államvédelmi
törvény» bizonyos távolságban a határtóI - tehát a kisebbségi vidékeken a cseh államnak egészen rendkivüli
hatalmat ad a magánbirtokok
kisajátítására, az egyes egyének jogainak teljes
megsemmisitésére
Ez a cseh
törvény
nagy megütközést
kellett' világszerte s
mint egy angol képviselő mondotta: «A
cseh kormány igen rossz szolgálatot tett a
nemzetközi béke ügyének». A magyal; kisebbségek megvédésére a nemzetközi jogszabályok is lehetőséget adnak Az egész
magyar nemzetnek, különösen a magyar
kormánynak természetes kötelessége, hogy
felhívja a figyelmet a kisebbségek elnyomására, kimutatva azt, hogy mindaddig,
amíg ezek' a kisebbségi kérdések el nem
intéztetnek, addig a Duna-vidéken igazi
béke és nyugalom el nem képzelhető:
A sokat szenvedett magyar kisebbségnek
pedig Lord Parmour, a volt népszövetségi brit fődelegátus izeni: «Az egyetlen
gyakorlatilag keresztül vihető tanács a kisebbségek számára ma: el nem csügcsüggedni és kitartani, amíg a megvallozott viszonyok terüleleiket visszacsatolják az' anyaországhoz».
Az angol képviselők mind erősebben
lépnek fel a trianoni szerződés ellen,
Duckworth képviselő egy előkelő angol
napilapban így ir: «Magyarország feldarabolása a háború után olyan kegyellen, igazságtalan és észszerűtien volt, hogy
hogy addig nem lehet Europa békéjét
biztosttani, amfg nem adják vissza a zncgyal' nemzetnek egykori területeinek azokat a részeit, amelyek földrajzilag és néprajzilag lényegében maoipu ok:» Sőt mar
az angol külügyminiszter,
Eden' is .'így
nyilatkozott: «A kormány tudja, hogy il
kisebbségek helyzete Európa ,bizonyos részeiben némi aggodalomra ad okoL.. Az
angol korrnánynak az az álláspontja, hogy
a kisebbségi szerződések határozmányait
be kell tartaní.» Ezek alapján jogosan
várjuk Angliát61 s anépszövetségtől
a
magyar kisebbségeket kiirtani szándékozó kisantant megfékezését.
6. Ausztria-N émeiorszáq: A világpoli-'
tik ának egyik rugója volt az «Anschluss»kérdés is. Ebben a kérdésben egyetértettek franciák, angolok, olaszok, hogy 1.' i.
Németország nem kebelezheti be Ausztriát, mert ezzel hatalma .óriási mérték-
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ben megnövekednék
a többi hatalmakkal szemben. Mussoliní
okos és erélyes
közvetítésének
sikerült
1936. j uliusahan
Németország és Ausztria között megegyezést létrehozni. E szerint Hitler, illetőleg
Németország elismeri Ausztria teljes függetlenségét s mintegy lemond arról al
tervről, hogy Németország
és Ausztria
egyesüljenek egymással. Ez a megegyezés
mindenesetre
nagy politikai sikere az
olasz politikának s erősödését jelenti az
olasz-magyar-osztrák
politikai tömörülésnek, melyhez most már könnyebben csatlakozhatik
Némelország
is.
7. 11 berlini olimpiász. Az 1936. év
augusztus havában Berlinben lefolyt olimpiai versenyek iránt hihetetlen nagy volt
az érdeklődés. Anémet· nemzeti szeeializmus meg akarta mutatni itt is rendező
művészetét, lendületét.
Egyik olimpiászon
sem volt ekkora tömeg, s az óriási tömeg
ellátását, elhelyezését a nérriet rendszeretet és 'pontosság fennakadás
nélkül vé
gezte. A görög földön: Olimpiában meg
gyújtott fáklyát vitte országokon át a sok
száz staféta futó. Berlinig, s itt meggyújtották vele azt az oltártüzet.
amely az
olimpiai versenyek befejeztéig égett. A
versenyeken 53 nemzet vett részt, s világszerte meglepetésszámba
ment, hogy a
kicsiny magyar nemzet a nagy küzdelem
ben 10 aranvéremmel
a nemzetek sorában a harmadik helyre küzdötte
fel magát, előtte csak Amerika és ?\ emetország
áll, Ez a győzelem nekünk azért is értékes, mert azt mutatja, hogy a tömegeken, az anyagi erőn felül kis nemzet lelki,
testi ereje is győzelmet arathat, csak meg
legyen az elszánt akarat, a nemzeti érzéstől. fűtött
lelkesedés.
8.

Budavár

bevételének

kéls::á::ötven

hogy itt a keresztyén ség és .a pogányság,
a nyugat és a kelet harcol egymással.
A keresztyének közössége csodálatos erővel nyilvánült
meg: katolikusok
és protestánsok, németek, svédek, olaszok, franciák, angolok, spanyolok vettek részt a
harcban. A magyarság' bőven .kívette r,észét a küzdelmekből ; az anyagi ,terhek
nagy része a. magyarságra
esett, s az a
huszezer magyar, aki az 'ostromban résztvett, dicsőséget szerzett a magyar névnek. .. Sajnos, Budavár felszabadítása
s
ezzel kapcsolatban
a Habsburgok
ha-o
talmának megerősödése a magyarság számára sok megaláztatás
forrása is lett.
Magyarországot
visszafoglalt Habsburgtartománynak
tekintették,
elárasztották
idegen katonasággal
s a Kollonics gondolkodású vezetők az' ország gazdasági
újjáépítésére,
szellemi fellendítésére
sohasem gondoltak. Igaza lett Zrínyínek,
aki mindig tartott attól, ha nem, mi magunk verjük ki a törököt, akkor drága
árat fizetunk a segítségért.

Gárdonyi a bibliáról:
Ez a könyv a
könyve - Szegényember
drága
gyöngye - Égi harmat lankadtaknak
Világosság földi vaknak, - Bölcseségnek
aranyútja.
Boldog, aki rátalál; Szomjú lelkek forráskútja,
- hol pohárral Krisztus áll.
könyvek

Valljuk, hogy amint a tűz hévség nélkül, úgv a keresztyéní
igaz hit nem lehet
jó cselekedet nélkül.
Alvinczi

Nem új, hanem
tudománya, mert,
radicsomíg veheti
turnát, régi az. A
cselekedheti.

Péter (1616).

régi a Luther és Kálvin
amely tudomány a paeredetének fundamenLutheré
és Kálviné ezt

ébes [ubileurna, A XVII. század legnagyobb fegyverténye Magyarországori Budavár visszafoglalása
volt 1686. szepl.
2-án. Száznegyvenöl évig tartó török uraAlvinczi Péter (1616).
lom alól szabadult fel akkor a vár. Nem
egyszerű várestrom volt az akkor lejáí, Mit tegyenek a koporsómha? Az Evanszódó esemény, hanern birodalmak
sor- géliumot.
Mivel fogok felkelni síromból?
sát megpecsételő történeti. tény. A Habs- Ezzel a könyvvel.
Mít tettem a földön?
burg-birodalom
megerösödését,
Magyar- 'Ezt a könyvet olvastam.Ez
borzasztó sol,
országnak a török alól való felszabaduaz embernek és talán az egész emberiséglását, a török hatalom hanyatlását
je- nek, de magának a könyvnek : retlentette Budavár 'bevétele. A kor maga tenetes kevés.
is érezte, 'hogy miről van szó. Tudták,
Mereskowsz ki.
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Berzsenyi Dániel és Kis János emléktáblái
a soproni ev. líceum falán.
_ Berzsenyi Dániel halálának százados
évfordulója alkalmából a Soproni Ev. Líceumi Diákszövetség
kegyeletes kötelességének tartotta, hogy nagynevű tanítványának emlékezetét a líceum falán em-í

egyházkerület püspökének: Kis Jánosnak
emlékezetét is. A költöknek
az emléktáblákon levő domborművű arcképeit Merész
Károly, líceurni tanár készít elte. A leleplezési ünnepély 1936. június hó 7-én folyt
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Berzsenyi Dániel.

Kis János.

méltó ünnepélyes keretek
léktáblával megjelölje. Vele együtt örö- le a költőkhöz
kítette meg a líceum másik nagy tanítvá- között,
Az ünnepéllyel kapcsolatos istennyának, Berzsenyi Dániel felfcdezőjének, tiszteletet D. Kooács Sándor püspök véa Líceumi Magyar Társaság alapítójának,
gezte, az alkalmi beszédet D. Kapi Béla
kora elismert költöjének,
a dunántúli e,' püspök tartotta.

Akárminemű jót cselekeszel. soha I11C;(
Ile nyugodjál, hanem míndenkoron
gyanakodjál magad felől, talán valami vétek
vagyon benne. Ha valamit akarsz cselekedni, - soha addig ne cselekedd, hanem
elsőben megvizsgáld magad, ha lelked
ismere ti' megnyugszik-e rajta.
Keresztúri

Pál (1653).

I
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Evangélikus Elet ..
Egyháztársadalmi,
kulturálís és egyházpolitikai hetilap.
Felelős szerkesztö : Kemény Lajos Budapest, VIlI. Damjanich-utca 28b. Előfizetési
ára egész évre 4·40 P.
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Hz osztrák evangelikus egyház
mísszíö-eqybaz.
Irta: Dr. Zimmermann János [Erlangen].
«Az 1934. év osztrák evangélikus
rültek ki. A marxizmus
Ausztriáegyházunk számára mozgalmasabb
ban még nagyobb mértékben, mint
év volt, mint bármelyik
eddigi tör- Németországban,
százezrek számáténetének
folyamatában».
Ez a ra a vallást pótolta ; 1927. óta azonmegállapítás,
amelyet
az osztrák ban mindjobban
gyengülő védelmi
evangélikusok
egyházi vezére új- harcot
folytat.
A németországi
évi pásztorlevelében
hangoztatott,
marxizmus összeroppanásával
őszvalóban helytálló. Az 1781-i türel- sze kellett omolnia Ausztriában
is
mi rendelet óta az evangélikus ügy a marxista
eszmevilágnak,
amintAusztriában
nem tett olyan lendü- hogy az austrófasizmus
a februári
letes előretörést
a külsőleg
még véres harcokban
az osztrák
markatolikus nép tömegébe, mint 1934- xizmust tényleg le is verte, Az új
ben. A bécsi Evangélikus
Egyete- «keresztyén
rendi állams-ban
jelmes Egyházi Tanács hivatalos sta- szó lett, hogya
«szabadgondolkotisztikai adatai szerint az 1934. év-' dás--nak
véget kell vetni. Ennek a
ben az evangélikus
egyházba
át- hivatalos helyről kiadott
jelszótértek száma 25.140 lélek. Ez a nak hatása
alatt tízezrek
tértele
szám az 1931-ben áttértek számávissza az egyházba. De nem annyival szemben, amikor is a legkeve- ra az államegyházba,
mint inkább
sebb volt az áttérések
száma a az evangélikus
és az ókatolikus
világháború
óta, 670 százalék emel- egyházba. A felekezetnélküliek
kökedést jelent. Ez a tény nemcsak
zül, akik 90 százalékban
a róm;
Ausztriában,
hanem
mindenütt,
katolikusok
-közűl
kerültek
ki,
ahol az osztrák evangélikus
dia- 1934-ben 17.551 lélek lépett az ev.
spóraegyház sorsát figyelemmel kí- egyházba; de különösen
sokan térsérik, jogos Ieltünést keltett. Ami tek át a ref. egyházba. Ezt valótermészetes
is, mert hisz a 25.000 szinűleg az a körülmény
magya,lélek áttérese az evangélikus
egy- rázza, hogy a református
egyházat
ház lélekszámát
egyetlen egy év- általában demokratikus
egyháznak
ben egy tizeddel emelte fel s hozzá I tartják s hogya nemzeti szociálizez olyan időben történt, amikor a mussal kevésbbé áll összeköttetéspolitikai katolicizmus
Ausztriában
ben.
A szociáldemokrata
sajtó
teljes diadalát ülte.
egyenesen ajánlotta is, ha már az
Ha felvetjük a kérdést, hogy az ~gyhá,z~a valaki vis~za akar tftrni,
áttértek honnét jöttek az evangé- ugy teq.en a refor;natus
egyhazba.
likus egyházba,
akkor egyrészt a A,k~~~lIkus ..e~yhaz?a a felekezetstatisztika
másrészt
a lelkészek nélküliek
közül
aranylag
kevesen
tapasztalatai
alapján a következő
léptek be ... A, ~elekezetn~lküli~k"
megállapításokat
tehetjük. Két cso- a~{lk az e~angehkus
e~yI:tazba .. a.~portból jöttek az áttérők: 1. a felel- tert~k, elso.sorb~n a bécsiek közül
kezetnélküliek
és 2. a katolikus
kerültek
ki, akiknek 4.1 %-a az;
egyház köréböl.
1934~i II:.éJ?számlálás ?ze.rint fel~k~A felekezetnélkülieknek
az evan- zetnelkylI vol~ .. A becsIeke~~ ~1.vU~
gélikus
egyházba
való
áttérési
~z ~lS?al;sztrlal ,~s .a ~~l.~ost,aJen
mozgalma
1928. óta mindjobhan
IP au vldek, munkasa~ közül léptek
fokozódott
s 1934-ben az összes, be sokan az ev. egyházba.
áttértek 69.8 %-t tette ki. Ezek a
Egyenesen
a katolikus
egyházfelekezetnélküliek
főleg a marxis- ból 1934-ben 7415 lélek tért át. Mi
ta szabadgondolkodók
közül ke- volt ezeknek
az áttéreséknek
az'
r
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oka? Bizonyára nemcsak vall isi i az áttérés. Hozzájárul még, hogy,
okok játszottak közre! De.nyugodt az átlépőnek súlyos egyházi adót
lelkiismerettel mondhatjuk, hogy is kell viselni, mert az állam részééppen az utolsó években, amikor ről az ev. egyház csak nagyon jea katolicizmusról a protestantiz- lentéktelen támogatást kap. Ezekmusra való áttérést úgy tekintet- nek a nehézségeknek ellenére is az
ték, mint hazaárulást vagy őrült- utóbbi években nemcsak a kis váséget, illetőleg társadalmi és gaz- rosokban, hanem a félreeső hegydasági
öngyilkosságot,
amikor vidékeken, a parasztság között is
minden hasznossági érv amellett annyi áttérés történt, hogy ezeken
szólt, hogy az uralkodó államegy- a helyeken, ahol messze vidéken
házhoz tartozzék valaki, nem pe- egyetlen evangélikus.t sem lehetett
dig a nemzeti állásfoglalása miatt találni, most új evangélikus gyüis ferde szemmel nézett evangéli- lékezetek magja hintetett el. S ez
kus kisebbséghez, akkor azáttéa jelenség a mi szempontunkból
résnél igenis valódi vallási okok is különösen jelentőséges.
Az osztkőzreműködtek,
sokkal inkább, rák protestantizmus
történetének
mínt valaha előbb, a «Los von utolsó 35 éve ugyanis arra tanít,
Rom» mozgalomban.
hogy ama
virágzó evangélikus
Kétségtelen, . hogy eredetileg e gyülekezetek 'egy emberöltővel eznemzeti érzésű lakosságnak rnind előtt 10-12 lélekből állottak. Al
erősebben nyilvánuló elégedetlen- nem ipari vidékek közül különösége volt oka a tömeges átlépé- sen Karinthiában erős az áttérési
seknek; elégedetlenek voltak a ró- mozgalom. De érezhető Tirolban,
. mai katolikus klérus teljesen egy- Vorarlbergben is. Ha ennek az új
oldalú politikai állásfoglalásával. reformátori hullámnak az állami
Az ezrek között azonban, akik az egyház nem állana ellen minden
osztrák népből az utolsó években hatalmával és a kisebb, alárendeláttértek, már régen megvolt a til- tebb hivatalok számtalan törvénykos vágy az evangéliumi keresz- telen intézkedéseikkel, akkor az.
tyénséghez
való tartozás
iránt, áttérések egyenlege egészen másamely természetesen szoros össze- képpen festene! A nyilvános evanfüggésben élt a birodalmi németgélikus
egyház mellett van ma
protestantizmussal.
Hogy ennél a Ausztriábanszámra
nézve még nacsoportnál milyen mérlékben ér- gyobb titkos protestantizmus.
A
vényesültek vallási motivumok az legtöbb élő evangélikus gyülekezet
áttérésnél, arról a statisztika és a jelentheti, hogy az evangélikus 1Spapság személyes tapasztalata tesz tentiszteleteket
és egyházi ünnebizonyságot.
. Megállapíthatjuk, péJyeket számos katolikus is látohogy egyenesen a katolikus egy- gatja, akik ma még nem mernek
háztól való áttérés ek nem annyira szakítani az államegyházzal.
Bécsben és az ipari vidéken, mint
Többször kifejezésre jutott az a
inkább a falvakban és a kis váro- gondolat, hogy az utóbbi évek tösokban történtek.' Ezeken a helye- meges áttérese (191'9-1934. összeken pedig a vallásváltoztatásnax
sen 97.593) nem hoz-e idegen voegész más jelentősége van, mint nást az evangélikus egyházba. Ez
nagyvárosban, vagy ipari vidéken. aggodalommal szemben a követIlyen kisebb helyeken mindig na- kezökre mutathatunk rá. Ha ezekgyon kényes dolog más valláshoz nek az áttérőknek
az .inditó okai
tartozni, mint a többség, s még ké- nem is voltak minden esetben valnyesebb az áttérés által mintegy lásos természetűek, az egyház nem
személyesen szembehelyezkedni a tehette
azt meg, _hogy minden
többséggel, amint ez Ausztriában egyes áttérésre jelentkezőt valami
szinte kivétel nélkül így van, ha gyötrő kihallgatásnak vessen alá,
falun vagy kisvárosban
történik: vajjon áttérésértél
mennyihen vol-
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tak a valóban vallásos indítóokok ször is Istenre, aki a megkezdett
döntők. Hisz az Ur is azt mond- munkáját ebben az országban nem
Ja: «Aki hozzám jön, azt nem ta- hagyja abba, aki az emberi szemek
szítom ki». S ezeknél az új protes- számára vigasztalan helyzetekben
tánsok ezreinél félreismerhetetlen is külőnős
alkalmakat nyújt az ő
az új vallásos élet kivirágzása. országában való munkálkodásra.
Az Isten igéje után való vágyódás Azután magának az evangélikus
olyan erővel ragadta meg a lelke- egyháznak belső megújulására,
ket, hogy sok fáradságot, alkal- amiről a cenzura ellenére is bármimatlanságot szenvednek el, csak- latosan fellendülő evangélikus írohogy csillapíthassák az Isten igéje dalom és az egyházi ifjúsági mUDután való szomjuságukat. Az is- ka is bizonyságot tesz. A legutolsó
tentisztelet helyéig sokszor husz. törvényhozó
egyetemes zsinat
vagy. több kilométert tesznek meg. (1931) behozta az egységes liturMégis elmennek és tömegesen vesz- giát, ez is erős összekötő kapoccsá
nek részt az evangélikus templo- lehet a kialakuló egyházi egységre
mok felavatásán. Túlzsúfolt helyi- nézve. Annak a törekvésnek, hogy
ségekben, szobákban ülnek, hogy valóban egyházzá alakuljanak az
egy-egy bibliaórát vagy prédiká- osztrák evangélikusok, szolgálatációt hallhassanak.
A helyhiány ban állt Heinzelmann villachi lelmíatt ugyanazon a helyen sokszor késznek szuperintendenssé
való
több 'istentiszteletet kell .tartani megválasztása. aki az országos ev.
egymás után. A rendes istentisz- egyház szellemi vezére.
teletek olyan látogatottak, mint
Az ő rendíthetetlen és mégis ilegyébkor a nagy ünnepeken. Az domos fellépése az állami hatósáúgynevezett «osztrák népmisszió» gokkal szemben, valamint számMonsky lelkész vezetése alatt ál- talan pásztori körlevele nagyon
dásosan műkődött; ugyanez mond- sokban hozzáj árult, hogya
kis
ható a «bécsi városi misszió s ról osztrák evangélikus egyház az osztés az «Evangélikus népföiskolá»rák nép szellemi' életében neki juról is.
tett jelentőségét nemcsak megőrizS ha a zivataros 1934-jk év sok te, hanem Isten segítségével még
külső
bajt, szenvedést hozott is, fokozni fogja. Természetesen Heinmégis evangélikus egyházunk nagy zelmann -rnűkődése sokak szeméhálával tekinthet vissza erre 'll. ben ellenszenves. A klerikálís 13évre.. Nyugodt,an elmo~dhatjuk, pok semmibe vevő, szinte lenéző
u~ams, hO&~T
eppen ~z államegy- .hangon «az evangélikusok főnőhazn~k ~ok!ele n~omas~ alatt ~7 kés-nek nevezik; a «püspök» és
egyházközségek varako,zasOl: fel}ll «egyház» szót az evangélikusok
egyb,eolv~dtak. . A ,batorsag es számára megtagadják és semmiremen:ysege,s lutarta~,
amell'ye1 képpen sem akarják,
hogy az
Ausztri a szamos helyen ,a.zon fára- «egyetemes evangélikus tanács» "'doznak, hogy .az evangélikus egy- (Oberkirchenrat) helyére amelyházat necsak fenntartsák, hanern nek elnöke a vaÚás- és kö~oktatáskiéI?ítsék, beszélő ~izonysá~t~vés ügyi minisztérium egyik tisztvisearról, hogy az osztrak evangélikus lője, az állammal szemben szabake~esztY,énség tud atáJ;>
an .va~,~ ka- dabb országos püspöki hivatal léptolIku.s allam~.an va~o ~11SSZ101 fel jen. A kilátások arra vonatkozólag,
adataJ~ak, s törekszik IS ezeket el- hogy az egyházi vezető egyéniség
végezni.
törvényes müködését
kif'ejthesse,
Mire alapítja a kis evangélikus sajnos, nagyon csekélyek. Mert a
egyház azt a bizalmát, hogy' a neki katolikus Ausztriában az 1931-ben
jutott feladatot. el tudja végezni? elhatározott egyházi szervezet lóHisz az. egész lélekszám 308.957lé váhagyását szeretik eltólní. Ez az
lek, az egész lakosság 4.5 %-a! EHí· egyházi szervezet az evangéliku-
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soknak az állammal szemben sokkal több szabadságot
adna, mint
az eddigi, amely az egyházat a római katolikus vallás- és közoktatásügyi miniszternek
rendelte alá.
Mivel az osztrák ev. egyház V3lóban misszió egyház, azért rászorul a körülötte
lévő kűlf'öldi
evangélikus egyházak segítő támogatására ! . _. De. az anyagi támogatás

mellett ennek a kis osztrák evangélikus egyháznak
- éreznie
kell,
hogya külföldi evangélikusok melIettúk állnak imáikkal is. Sakkor
mondhatják
el a diasporaság
minden külső és belső nehézsége ellenére: "E világ minden ördöge, Ha
elnyelni akarna, Minket meg nem
rémítene, ~1i raj lunk nincs hatal]'ma! ... »

Lutheránus összefogás.
A lutheránusok
száma a világ- hanem ott is, ahol a vallásosság
ban mintegy nyolcvan
millió. A reformációellenes
és az evangéprotestantizmusban
a legnagyobb
lium tiszta hirdetését
elnémítani,
csoport a lutheránusság.
Számbe- az Isten országának örök igazságát
li fölényéhez hozzájárul rnég az is, elhomályosítani
törekszik.
Ez
a
hogy földrajzi
és népi elhelyezkehelyzet nagyjában mindenütt, ahol
dése nagyon
kedvező
abból
a a lutheránusok
kisebbségben
vanszempontból, hogya lutheránusok
nak, vagy ahol az újabb időben
a legtöbb nép között megtalálhamerültek fel áramlatok, amelyek a
tók és igen sokféle nyelvet képvi- lelkeket a reformáció
egyháza feselnek. Tehát úgy számuknál, minl lé viszik.
elhelyezkedésüknél
fogva az isteni
Az Isten kedve szerint való pászgondviselés által szinte arra van- torok hijján szűkőlkődő
népek sónak rendeltelve,
hogy az egész V1- várgása, a lutheránusoknak
több
lágot átölelő munkássággal
igye- országban szorongatott
helyzete, a
kezzenek
az evangélium
éltető kinálkozó kedvező alkalmak
és Iserőit belevinni
a népek életébe s ten szent akarata
egyaránt
nagy,
?ssze!ogva
mm;kál~odjanak
az felelősség és feladat elé állítja a je19azsag,
jogossag es békességre
lenkerban
a világ sokmilliós
luigyekvő szeretet győzelemre jutta-I theránusságát.
Jólelkiismerettel
tásán.
egyetlen
lutheránus
egyház
és
Olvasóink jól tudják, hogy a v1-1 egyetlen lutheránus
"ember
sem
lág nemzetelnek
mennyire szüksé- vonhatja ki magát a felelősség alól
gük van az igazságon
és szereteten
és nem zárkózhatik
el a feladatok
alapuló békességre. Tudják azt is, elől. Krisztus parancsa értelmében
hogy a népek vágyódnak
a béke munkálkodnunk
kell, amíg nappal
áldásai után. Mert minden nép mé- van. Fel kell serkennünk
az álomlyen átérzi mindazt a testi, erköl- ból, az itt-olt sajnosan mutatkozó
esi és lelki nyomorúságot,
amely tespedésből.
A világ lutheránusaiegyüttjárója
a nemzetek féltékenynak és lutheránus
egyházainak
kedésének,
gytílölkődésének
és össze kell fogni a nagy cél: a viirigykedésének.
lág evangélizálása,
a népek és egyeEgyházi és vallási szempontból
sek, a társadalmak
és a társadalvizsgálva a helyzetet, a luLheraniz- mi osztályok,
a világ életének at
mus, s vele együtt az evangélium
evangélium
erejével
táplálása
és
ügye sok országban
fenyegetve,
az isteni célkitűzés szolgálata
érmegbénítva
van. Nemcsak Orosz- dekében.
országban, de más országokban
is.
Üdvözítő hitünket munkás hitié
Nemcsak ott, ahol általában
val- kell átformálnunk.
Ne érjük be azIásellenes irányzatok
uralkodnak,
zal, hogy dogmaként
hirdetjük
a
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hitet, amely megtermi
a jó gyü- váriható
azonban
már mosí
az
mölcsőket,
hanem követeljük
meg egyes lutheránus
egyházakról,
kümagunktól
és egyházunktól,
hogy lönösen
azoknak felelős vezetöitől,
a hitünk
csakugyan,
Lényleg le- de az egyháztagoktól
is, hogy ezekgyen szeretetben
rnunkás
hit. Ha nek a világkonventeknek
sulyát
és
azt akarjuk,
hogy a tiszLa evan- lendületét belevigyék a maguk egygéliumi tanítás a világban Iennmaegyházainak
életébe, munkájába.
A
radjon
és uralomra
jusson, hogy világkonventek
csak akkor tölthca népek ne süllyedjenek
el a bál- tik be szerepüket,
ha azoknak
ványimádásban,
a tévhitben,
a b~- munkáját
nem hallgatjuk
agyon,
bonában
és a hitetlenségben,
a 1;:,- nem tölLjük be az egyházi légkört
kor nekünk lutheránusoknak
ősz- a magunk
apró küzdelmeinek
posze kell fognunk,
szervezkednűnx
rával. hanem állandóan
szem előtt
kell és egyesült erővel kell mun- tartjuk
azokat
az egyetemes
felkálkodnunk,
mert a feladatok nagy adatokat, amelyek reánk várnak és
része
olyan,
hogy
külön-külön
amelyeknek
önzetlen
szolgálata
egyetlen
országnak
a lutheránus
meghozza
értékes
gyümölcseit
a
egyháza sem tud velükrnegbirkózmagunk egyházának
és a magunk
lll. Amiként
egyes országos
és or- gyülekezetének,
a magunk
szemészagos
egyházak. keretein
belü] lyes életének is. A világkonventek
szükséges,
hogya
luth eránusok
és nem tudják előbbre vinni az evana gyülekezetek
összefogjanak,
élet- gélium' és Isten országa ügyét, ha
közősségűket
minél
Löbb iránynem áll mögötlűk
teljes munkaban és vonatkozásban
kiépítsék
s készséggel
a lutheránusok
egész
ne maradjanak
meg az elszigetelttábora. Nem tudunk
egységes vcségnek és a kicsinyes
helyi érde- zetés alá jutni s az egységes vezekek
szolgálatánakcsökevényes,
tés áldásaiban
részesülni,
ha nem
evangéliumellenes
állapotában,
ép- vagyunk hajlandók
a fölöttünk
álpen úgy elemi követelmény
a mai ló vezetőket
elismerni
és azoknak
világhelyzetben
az, hogy
vala- szavát megfogadni,
ha a magunk
mennyien
egyesítsék erőiket s még szűk területének
látóköréből
csak
kisebb, helyi érdekek feláldozásabírálni
és gáncsolni
tudjuk
azoval is tudjanak
átfogó
célokért: kat, akik szélesebb munkatérr e álmunkálkodni.
'
littattak.
Örvendetes
feleszmélés
mutatkoA lutheránus
összefogás
tehát
zik is ezen a téren. A lutheránus
minden evangélikus
ember számávilágkonventek
(Eisenach
1923, ra azt jelenti, hogy legyen hajlanKopenhága
1929 és Páris
1935) dó mint élő és munkás
tag belenagy lépést jelentenek
az összeío- illeszkedni
a lutheranizmus
egyegás terén és kétségtelenül
nagy: temes élelébe és tegye a saját ügyéeredményeket
igérnek az Isten or- vé a lutheranizmus
átfogó, nagy
szága kiépítésénél.
Joggal megkí - . érdekei t és munkái t.
N. K.

Egyházunk halottai.
Gáncs Aladár.

Gáncs
Aladár
papi
házban
születeu,
1891.
január
12-én.
Édesapja
40
esztenHamar
elröppent
földi élet, dc ez az
Székesfehérvárott.·
Itt
Isten felé vezető utat világítva
meg, sok deig volt lelkész
kezdte
iskolai
pályafutását.
A
tehetséges,
lélek számára
lobogva
égő fáklya
volt..
lelkű
fiú a tudományokhoz
Xlíndig dolgozott,
mindig voltak tervei, a clrnélyedő
Pozsonyba
megy
teológiára.
Krisztus
iránt való> buzgó .szerelern
szo- vonzódott.
'kűlőnősen
a filozófia
és vallástörténet
rongatta.
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érdekli és behatóan foglalkozik
ókor-i
nyelvekk el. Tudósnak készült, de Isten
másnak hívta el. Gáncs Aladár hamarosan meglátta, hogy a szántóföldek
fehérek az aratásra. Es a tudós beállott:
az aratók közé, ahol csakhamar vezető VI'
vált.
1915. október 2~-én avatták lelkésszé a
budai templomban. 1916. szept. 5-én a
székesfehérvári gyülekezet lelkésze lesz,
ahol még ma is sok hívő lélek áldja

akik az
útmutatása nyomán hazataláltak. Legáldásosabb volt talán az I egyes,
emberekkel való foglalkozása. Pap.jává tudott ő lenni mindenkínek kűlön-külőn,
Tanítványainak, azok szüleinek, lelkésztestvéreinek, barátainak, foglyoknak, akikkel Isten jónak látta őt összehozni. Tanáccsal s főként imádsággal ott volt mindenki mellett. Tünődve állhatunk, meg
lelki munkái láttára. Mire képes egy törékeny, gyenge emberi szervezet, ha benö

Gáncs Aladár.
,

emlékezetét. Ez állásától
9 év mulva meg-I
~válik, mert a Fébé diakonissza egyesület hívja meg lelkészévé. Itt is sokaknak
vált áldásáva. Az a megszentelt komolyság, mellyel szolgálatát .végezte, gazdag
gyümölcsőket termett. Később,
míkor,
egyesületi lelkészből vallástanárrá válik.
szeretettel, türelemmel .Ioglalkozik a gyermekekkel, nagy hatással van rájuk, s rajtuk keresztül a szűlőkre
is. Tanítványai
kőzül az érdeklődőket gyerrnekszövetsegbe tömöríti és ez a munka országos jellegűvé fejlődik.
Hogy milyen szeretettel és eredmény.. nyet tudott foglalkozni a fogházak lakóival, arról bizonyságot tehetnek munkatársai és ázok a szegény tékozló fiuk;I

ne Isten lelke éI. Életének gazdagságát!
szemlélve, megértjük pályafutását, ő nem
maradhatott
egy gyülekezet papja, idemelte őt Isten egyetlen egyesület kereléből is; budapesti hitoktató-lelkészi állásában, valamint a külmissziói
egyesület
titkarságában egész evangélikus egyházunk számára gyümölcsöz tette életét. Habár téljes idejét nem szentelhette is a tudornányoknak, a magasabb
szellemiek
iránt való vonzódása mindvégig megmaradt. Tanult, olvasott élete fogytáig, cikkeket' írt, konferenciákat rendezett. Utol5Ó nagy rnűve a Kunst Irén-emlékkönyv .
Ezzel a szívének annyira drága külmiszszíó ügyét is elősegítette. Mert Gáncs Aladár lelke széles körben mozgott. Hűséges
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wolt ő kicsiny körökben is, de szeme előtt I
Materny Lajos.
lebegett az Ur Jézus nil-gy missziói pa(1849~ 1936.)
rancsa: "Elmenvén, tegyetek tanítványokEgyetemes egyházunk háború előtti és
ká minden népeket.»
A szerető, gondos
családapa, hűséges tanár és lelkész szí- háborus életének markáns egyénisége volt
vén hordozta a szegény, elárvult magyar Materny Lajos debreceni lelkész, a tiszanépet, az egész világ pásztor nélkül téve- vidéki egyházmegye tetterős Iöesperese.
Másfél évtized óta nem volt látható egydező, elgyötört juhait is.
'házi közéletünkben. Sokan 'azt hitték,
Csoda-é,
hogy ekkora terhet nem bírl hogy' meg is halt. Nem halt meg, han en;
el sokáig? Talán" ha többen hordozzák még 87 éves korában is vasakarattal, hia nem egy embernek való terhet, nem ven dolgozott a reá bízott árvaház koiroskad még össze? Ki tudja? Egy bizonyos, a martírok vérében érő volt és erií,
van most is.
Hogy ki volt .és mi az ember, arroi
halálos ágya tesz bizonyságot. Az is, aki
napokat, s aki néhány percet töltött el a
haldoklónál, olyannak láthatta ott is, mint
életében volt. Nem mi vigasztaltuk,
erősített minket, nem önmagáért aggódott,
az országban folyó evangéliumi munkát
akkor is szívén hordozta. szinte percnyi
pontossággal jelezte. Amint prédikált, úgy
élt is és úgy halt meg. A mezőberényi
I
kenferencián tartott úrvacsorai beszédében arról szólt, hogy milyen csodálatosan szép élni a Krisztussal és csodálatosan szép meghalni. Egy ilyen csodálatosan szép halál szemlélői lehettünk. Amikor az Urvacsorát osztottam neki, .ma-,
gatartása nem a szalmaszálba kapaszkodó haldoklóé volt, de az Istenben elrejtett élet boldogsága, bizonyossága tőltötte el: «Milyen jó,. ha az embernél rninden rendben van. Akik J,Ú körűlőttem
vannak, azt hiszem, mind hisznek az isteni . vezetésben, milyen jó így együtt
lenní l» 1935. deoember 13-án dobbant
utolsót Gáncs Aladár megfáradt szíve;
Földi porsátorát mintegy 60 lelkésztársa
Materny Lajos.
kísérte megrendült szívvel utolsó útjára, az özvegyét és három kicsiny árvát
mélyen sújtó veszteségben osztozó hi- .mányzó munkájában. Bámulatos
erő volt benne!
-:
vek beláthatatlan seregével.
ő

Csak azt kívánhatj uk, végezetre: adjon
az Ur a magyaroknak és' a szegény veszendő" világnak több hasonló prófétai
lelket, akik Krisztus zászlaját magasan
tartva győzelemre viszik.
,

,

.

Legyen áldott emlékezete!
Rimár Jeno.

akarat-

1849-ben született, fent, a szepességt
hegyek és zúgó fenyvesek közé ékelt, ked,
ves bányavárosban:
Gölniczbányán. FÜltal korában -az orvosok azt jósolták, 'h'og)
gyógyíthatatlan tüdőbaj a van, nem él so,káig. Szivós, csodás akaratereje véletben
tartotta, Elment katonának és mint «Ic k
Leutnant» szerelt le. Erre büszke volt
mindíg s hadnagyi egyenruháját híven
őrizgette. Előbb Rozsnyón, majd Nyírt
\
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egyházán

középiskolai

tanár
volt. Mate
1882-lJen az akkor alakuló debreceni
gyülekezetbe
került. Hozzáfog a szervezéshez,
ami eleme voll. l~'kolát, templomot
építtet, nőegyleteL szcrYez. 1889-ben «a belrnissziói intenziv mun'ka érdekében
diakonissza
alapítványt
Iétestt», melynek első adakozója saját ma.ga volt. Mint a tiszavidéki
egyházmegye
főesperese
kítünö
organizátori
és adrniriísztrativ képességeivel
értékes
munkál
végzett és nagy tekintélyre
tett szert vezérletével
egyházmegyéje.
Fontos közegyIiázi tisztségeket
töltött be: egyházkerületi főjegyző, egyházkcrűleti
gyámintézeti
elnök, egyetemes törvényszéki
bíró, egyetemes egyh. számvevőszélei
elnök stb. volt.
A forradalom
után
agyszélhüdés
érte
Agyban, bénán fekve is szolgálta az Urat,
,egy 'beteg kisdedeí
megkeresztelt,
mint
halálos beteg pásztor.
Szivós szervezete,
vasakarata
felsegítette
az agyszélhüdésből. Még 17 évig élt és szolgált nyugdíj))a vonullan
is' A debreceni
ScháterLegányi árvaház intézőbizottságának
hol~áig ügyvezető elnöke volt, aki nagy hű
séggel. fiatalokal
megszégyenítő
munkaIrírással és szorgalommal
látta el fontos
ténnivalóit.
Karácsonykor
ott állt az ár
vák . karácsonyfája
alatt
és megindítóo
meleg
szavakkal
beszélt az ái-vák Megtváltójáról
és Atyjáról.
Márciusbanújabb
agyvérsést
kapott
Halála
szelid álom volt. Debrecen
szabad királyi
város az új, gyönyörü
Köztemetőjében
díszsírhellyel
tisztelte
meg
az evangélikus egyház nagy halottját.
Alelás munkáj ára, áldás emlékére t

rnatikus és fizikus.

Pass László.

Szarvasen
csakhamar
arra a meggyözödésre
jutott,
hogy a soproni
és eperjesi ev. egyházfelekezeti
tanítóképzők
teljes mértékben
el tudják
látni
egyhá-o
zaínkat evangéliumi szellemben nevelt tanítókkal
és kántorokkal.
ellenben tanítónöink
egyházias
nevelése
és képzése
az
(állami és róm. kat. felekezeti
(sok eselben zárdai)
intézetekben
nem kielégitő.
Egyházi
főhatóságának
megértésével
és
támogatásával
átalakította
a szarvasi tanítóképzőt
tanítónöképzövé,
amely azóta
áldásosan
és egyházi
életünket
valóban
termékenyítően
működík
is.
Apostoli
munkásságának
elismeréseként a huszonkétezer
evangélikust
számláló szarvasi
egyház felügyelőnek,
a vtirosi képviselőtestület
tagjának
választotta
meg.
,IB22-ben
az akkor még hamupipőkecipőbell járó munkakör
betöltésére
vállalkozott: .kezébe vette Pestvármegye
iskolánkivüli
néprnűvelésének
irányítását.
Itt mutatta
meg igazán gazdag tudásának tárházát,
ügybuzgóságának
fáradhatatlan
lelkesedését,'
szellemi,
szervezet i
erejének emberfeletti
munkásságát,
A sok
utazgatás,
szervezés,
irányítás
munkájának végzése mellett
volt ideje arra is,
hogy tanárokból
és tanítókból
néprnüvelési titkárokai
neveljen.
Ú indította
meg és több éven át szerkesztette
a ma pótolhatatlan
"Magyar
Népmüvelö»
tudományos
folyóiratot.
Ebben az időben adta ki "A szabadoktatás
Magyarországon»
cimű,
ez irányban
új
utakat
és nagyszerűen
bevált pedagógiai
elveket hangoztató
könyvét.

1927-ben nyugdíjaztatja
magát,
mint
tanítónöképzö-íntézeti
igazgató
és átveNikelszky Zoltán.
szi a bányai
ev. egyházkerület
Luther;Szövetségének
igazgatói
tisztét és nagyEv. lelkész-szülők
gyermeke, ev. tanári
fontosságú
munkakörét,
Véglegesen
letepályán műkődött,
ev. egyházunk
körében
lepedett rnost már családjával
együtt Bufejtette ki életének sokoldalú
fáradhatatJan munkásságát.
dapesten.
1930. évben
székesfővárosi
bizottsági
1882. aug. 2-án született Izsákfalu vadregényes vidékü,
szép szepességi
községtagnak választották
meg' s ez időtől kezdérdeklődését
a
ben. 1904. évben már a nagymultú
eper- ve nagy felkészültségének
élet felé terelte, de csak azért,
jesi kollégium tanítóképző
intézetének
ta- politikai
és főképpen egyhá.nára volt. Hamarosan
szerkesztője
lett a hogy embertársainak
zának minél inkább
szolzálatára
és seBerzevíczy Albert által alapított Eperjesi
gítésére lehessen.
Lapok-nak.
Rövid eperjesi
tanári műkőA különböző
tisztségek
sorozatát
vál.dése után, 1909-ben, a szarvasi tanító-i
lalta.
Minden
díjazás
nélkül.
Nemcsaíe
Képző intézet
igazgatójává
választották
olyanokat,
amelyek
neki adtak díszt es
meg.
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tekintélyt, de olyanokat is, amelyekben, I ban tehetsége, fáradhatatlan
kötelességneki kellett áldozni és dolgozni. Az or- tudásamellelt
áldott jó szíve jellemezte.
~zágosan ismert Szepesi Szövetség ügy- Közvetlen, megértő és rendkívül finom
vezető' elnöke, a pesti ev. egyház presbi- modorú, tetőtől-talpig úr volt. Szerette
tere, a csömöri ev. egyház Ielűgyelője,
fajtáját,
szerette 'a magyart, .s boldog,
'1932. aug. 1. óta a Protestáns Országos volt, ha hivatalos rnűkődésében, vagyi
Árvaház igazgatója, a Budapesti 1paros- azon kívűl mások baját megérteni s azon
képző Protestáns Egylet elnöke. Az elso- segíteni tudott. Érezte, hogy azon a herolt munkakörök mellett sok más munk-it lyen, ahol áll, ő van másokért és nem
is végzett.
fordítva.
Nikelszky Zoltánhoz bizalommal meSokoldalú volt a szó legnemesebb érhetett az árva az özveav a tanonc a telmében. Közéleti tevékenysége nem memunkanélküli
:..- pártfogá~t kérve. Vál- rült ki a szorosan vett hivatalos munkalalt munkáját mindig a hűség és köteles- körben, hanem tehetsége, szellemi és
ségteljesítés jegyében végezte el!
gyakorlati felkészültsége más
íntézrnéMélyen érzö szíve 1936. jan. 12-én nyeknél is értékes poziciót biztosítottak
szűnt meg dobogni.
számára. Előkelő helyet foglalt el az
Az árvák, elhagyottak
boldogulását, Angol Magyar Bank, a Magyar Földninevelését ; elesettek, üldözöttek talpraál- telintézetek Országos Szövetsége, a GazIítását Nikelszky Zoltán nem szolgálja dák Biztositó Szövetkezete' stb. igazgatöbbé !
tóságaiban, ahol tudásának
teljességéLegyen áldott közöttünk
való emlé- mindig helyes irányú elgondolásának erekezete l
jével s gyors ítélőképességévei emelt sokSzuchovszky Gyula.
szor szót s igyekezett szolgálni a pénzvilág
és magyar közgazdaság érdekeit.
,
. ,
Tagja volt Budapest székesfőváros törBékei Koós Jenő.
vényhatóságának,
ahol a keresztyén kőzA politikai, köz$azdasági és társadalmi ségi párt híve volt, .mert úgy érezte,
életben fájdalmas részvétet keltett bé- hogyamegtépett
és megalázott magyart
kei Koós Jenő halálának híre és minden mai elesettségéből csak a krisztusí gonoldalról nagy, bensőséges részvét nyil- dolat és a tiszta keresztyén nemzeti ervánult meg. Tragikus hirtelenséggel halt kölcs emelheti ki és teheti naggyá.
meg július 8-án, s halálával övéinek álLegjobban szeretle azonban evangédott jóságú koronája, a magyar hazá- likus egyházát, mert rendkívül vallásos
rrak értéke, s nekünk, evangélikusoknak ember volt, s egyházának érdekeiért éjt
pedig egyik büszkeségünk szállt sírba: is nappallá téve dolgozott. Boldog volt,
Régi neves evangélikus családból szár- ha templomba mehetett s nem igen volt
mazott, s míndenben örökölte szüleinek istentisztelet, melyet elmulasztott volna.
lelki finomságát s azokat a kivételes tu- Isten igéjének hallgatását lelkének mélajdonságokat, amelyek őt életében nagy- lyebb szükségérzete kivánta ugyan, mégis
gyá és népszerűvé tették. A fáradhatatlan, -rendkivülí vallásosságával mások számákorát meghazudtol6an friss, örökké víg- ra is követendő szép példát mutatott.
kedélyű ~mbert mindig ott lehetett lá'tni Bár sokan volnának közöttünk cselekede.azokban a társadalmi, egyházi és poli- tekben és példaadásban hasonlók
1iJmi körökben, amelyekben
állandóan
A budapesti evangélikus magyar egyszeretetet és kívételes megbecsülést él- háznak presbitere s egyszersmínd a.deákvezett. Korai elmúlását legközvetlenebb téri Luther-szövetségnek elnöke volt. Eb'környezete, hozzátartozói s barátai sem ben a két munkakörben úgy dolgozott,
sejtették.
mint akit isteni ihlet lelki rnunkára segít
Jogi tanulmányainak elvégzése után a és ösztönöz, hogy abban soha el ne fám. kir. földmivelésügyi minisztérium szol- radjon. Ide esik egyházszolgálatának leggálatába lépett, ahol helyettes államtit- nagyobb, legszámottevőbb és legértékekári rangig emelkedett, s rnint ilyen lé- sebb része. Mint presbiter szószólója és
pett saját kivánságára alig egy évtized- támogatója mindannak, ami az egyház
del ezelőtt nyugalomba. Közszolgálatá- érdekét szolgálta, s különösen azon fá-

96
radozott, . hogy az egyháztagok erősböd-Ilére.
Boldog volt, hogy erről az' évi közjenek az összetartásban. gazdagodjanak a gyűlésen nagy örömmel adhatott számot.
hitben és istenfélelemben,
tanuljanak
A megkezdett eredményes munkát azonbuzgón imádkozni s , legalább vasárnap ban már nem folytathatta és nem fejezkeressék fel az istenházát.
'hette
be, Megakadályozta. abban korai
Egyházszolgálata mellett teljes
oda- halála.
adással és fáradhatatlan hitbuzgalommal
Gazdag és eredményes közéletí muntöltötte be azt a feladatot is, melyet a
kássága
többször részesült legfelsöbb kibudapesti deák-téri Luther-szövetségben,
tüntetésben
is. Megérdemelte, mert a mamint annak érd~mekben . gazdag elnöke
vállalt. A szövetség tisztán eEyházi intéz- gyar nemzetnek és evangélikus egyházmény, s így arra törekedett, hogy azt nak kevés oly hű fia van, mint volt béerősítse s minden módon és eszközzel kei Koós Jenő. Kár, hogy máról-holnapra
elvesztettük őt, de egyszersmind hálát
megalapozza és fejlessze. Szeretetreméltó
egyéniségével és szavának meggyőző 'ere- .adunk a jó Istennek, hogy addig is, amíg
jével sikerült is az óhajtott oélt elérnie, élt, a rnienk volt.
amennyiben a Luther-szövetség
tagjainak száma majdnem megkétszereződött,
a szövetség maga pedig anyagilag jelentősen .gyarapodott, s ezek által ina már
egyházunknak biztos és igen jelentős pil-

fl 100

éves

A' jó Isten magához szólította hű fiát,
hogy helyet adjon számára az örökkévalóságban s hűségér megj utalmazza a
mennyei élet hervadhatatlan koronájával.
dr. Bellusi Baross József.

lípcsetmísszíőről.
.

Az én beszédem. amely számból kimegi, nem tér hozzám üresen. hanem
megcselekszi amit akarok és szerencsés
lesz ahova küldöttem. Es. 55. 11.

Ezeknek az igéknek legjobb példázója
a mísszíó története. Ha a lipcsei JllISZszió 100 éves törteiletére visszagondolunk,
akkor újra meglátjuk, hogy mennyire
igaza volt Istennek, amikor ezeket az igéket Ézsaiás- próféta száján keresztül. elmondotta. Hálát adunk Istennek, hogy ísmétellen valóra váltak ígéretei. Kicsi kezdetből, sok akadályon és ,küzdelmen keresztül Isten 100 éven keresztül megsegítette a lipcsei missziót. Az elhintett igék
nem tértek vissza üresen Isten színe elé,
hanem megsokasodva, áldással telten és
gazdagon. Ezért az emlékezés idején Istené a dicséret és a hálaadás,
.
A következőkben röviden, pillanatképekben végig sietünk a 100 év történetén,
mert a mi 'magyarhoni külmísszíóí egyesületűnk
is a lipcsei misszióval
tart fenn
legszorosabb kapcsolatot.
Már 1706-ban megkezdődött a munka,
Ziegenbalg Bertalan \Trankebárban a tamulok között hirdette az Isten igéjét, de
100 évi munka után az otthon uralkodó
minden lelki munkát elpusztító észhitűség megszüntetett mondhatnánk
minden

.

. munkát.

\

Ez a kerszak feleslegesnek mondta Krísztus missziói parancsát.. Megszünt a: trankebári munka, az
angol missziók is egymásután visszavonták munkásaikat és ez a sors várt a gazdagon megáldott indiai lutheri munkára
is, mikor odahaza több lelkes hívő ember, akik addig a bázeli missziót tárnogatták, rájöttek arra, hogy a lutheri egyháznak tulajdonképpen
önálló
lutheri
'míssziói
munkát kellene folytatni. Igy
alakul meg 1836. augusztus 17-én Ev-lutheri Missziótársaság
Drezdában,
Eleinte nem tudták, hogy hova küldjének
mísszionáriusokat.
Végül is úgy
döntöttek, hogy 2 misszionárius Ausztráliába, 1 az indiánok közé megy ÉszakAmerikába. De mikor hírét vették, hogy
a dánok trankebári
missziója' megszűnik, kézenfekvőnek látszott, hogy ezt R.
munkát folytassák először is a tamulok
között Indiában. Igy az első mísszioná-.
rius, akit úgyis Indiába akartak kül-:
deni, Cordes Henrik Trankebárba ment,
ahol áldásos munkába kezdett. 1842-ben
ben megalapította a Poreiari mísszióí állomást és missziói iskolát nyitott, hol 19
bennszülött tamult vettek fel kiképzés végett. 1844-ben
egész dán tr~.nkell.ál:i;
míssziói

az
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területet
eladták az angol hatóságoknak,
a bennszülött
tamulok arra kérték a dán
kírályt,
hogy
a volt missziói
állomás
mínden íngóságát adják' át anémet
miszsziónak. A kérés meghallgattatásra
találL
és így a trankebári
templom
és a miszsziói állomás minden tulajdona
a drezdai
missziói
társaságé
lett. (1847.)
Időközben
a missziói
társaság
akkori
igazgatója, dr. Graul Károly szükségesnek
találta, hogy a misszionáriusok
tudományos kiképzésben
is részesüljenek
az indiai műveltségnek
megfelelően
és ezért
szükségesnek látta azt is, hogy a missziói
állomás áthelyeztessék
a lipcsei egyetem
szomszédságába.
Igy került
a Misszi.óTársaság döntése alapján Drezdából
Lipcsébe és ma is itt van. Innen szaladnak
ki azok a folyóiratok
és röpcédulák,
melyek a misszióí felelősséget
kivánják ébreszteni,
de innen
indulnak
ki azok a
miisszionáriusok
is, akik évtizedekre
elhagyják
az óhazát «az Ű nevéért.;.»
Itt
tartotta
a Missziói-Társaság
100 éves j ubileumát,
ahol minden
ország képviseltette magát.
Ide futnak
be a mí magyar áldozatos filléreink is, hogy azokkal,
ha már mi önálló munkást
nem tarthatunk el, legalább
hozzájáruljunk
egy
misszionárius
eltartásához,
de ide szállnak most a mi imádságaink
is, hogy az
Isten továbbra is megáldja ezt a munkát,
mely nem emberi dicséretre,
hanem Isten dicséretére
törekedett
100 éven keresztül.
A misszió indiai munkája,
- hol különösen az okozott nehéz harcot, hogy a
keresztyén
ember
alkalmazkodjon-e
a
kasztrendszer
adottságaihoz,
vagy lépje
át azokat, - közben rohamosan
fejlődött.
A dán-hallei
missziók által alapított gyülekezetek, melyeket közben az angol miszsziótársulatok
már átvettek,
lassan viszszatértek a lipcsei misszióhoz 'és új miszsziói állomásokat
alapíthattak.
A lipcsei
misszió munkája rövid időn belül kiterjedt az egész tamul tartományra
úgyannyira,
hogy kevés lett li rrrissaíonáríus,
Ezért igen nagy jelentőségű
dolog volt
az, amikor
1860-ban az első két tarnul
lelkészt
felszentelték.
A lipcsei
misszió
második igazgatója,
D. Hardeland
figyelmét az iskoláztatásra
fordította
és arra
törekedett,
hogy teológus szemináriumot
állítson fel a bennszülöttek
·számára.
D.

Hardeland
két ízben (1867, 1875) beutazta az indiai missziói mezőket és azon
szorgoskodott,
hogyatamuli
munka mi.nél szélesebb területre terjedjen
ki. A
tamuli lelkészek ettől kezdve önálló vezetői leltek a reájuk
bízott
keresztyén
nyájnak. Uj egyházi törvényeket
hoztak a
tamuli gyülekezeteknek,
melyek alapján
az első zsinatot
1887-ben tartották,
melyen Kremmer
Pamperríen, Schaeífer és
Kábis misszionáriusokon
kívül 11 tam ul

Ihmels Károly,
a lipcsei misszióegyesűlet

elnöke.

lelkész
és 16 gyülekezeti
kiküldött
vett
részt.
A következö
igazgató:
D. Schwartz;
idejére esik a lipcsei misszió keletafrikai
munkájának
megindulása.
1893-ban Pasler indiai misszionárius
vezetésével
AlLhaus, Fassrnann,
Müller és Böhme míszszíonáríusok
elindulnak
Keletafrikába
és
a Kilimanzsáró
lejtőjén
megalapítják
az
első madzsai missziói állomást.
A bennszülött földművesek
szívesen fogadták
a
misszionáriusokat,
Minden
műveltségtől
mentes
és minden
közlekedésí
eszközt
nélkülöző
dzsaggákhoz
naponta
14 kilómétert gyakoroltak
a misszionáríusok.
Ez
az út azonban
áldásos volt, mert ennek
eredménye
lett az, hogy nemsokára
Mamba-ban és Mosi-ban újabb állomások léle-

sűltek.
7
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1896-ban érkezett a megdöbbentő hír:
Mindezt a szép munkát, úgy látszott,
Ovir és Segenbrock
rnisszíonáriusokata világháború
tönkreteszi.
Indiából
és
megölték. Meru hegység vidékére is ki Afrikából a misszionáríusokat
internálták.
akarták terjeszteni a missziói munkateIgaz, hogy a munkát a svéd és amerikai
rületet, közben azonban Uruschán kellett 'missziól~ átvették, de így is nagyon sok
átmenni. Uruscha híres a .vad népéről. gyülekezet gondozás nélkül maradt. Isten
Noha a német fegyver oltalma alatt' állott .azonban minden gondunkat megszégyenía két misszionárius, éjjel mégis megölték tette és míg a misszionáriusok
távol volőket a vad bennszülöttek. A lipcsei misz- tak gyülekezeteiktől, Isten áldássá és araszió munkáját is megáztatta a vértanuk
tássá tette az őmagvetésüket.
1919-ben
vére. Mivel a mártirok vére mindig új megalakult Tamulban az 'első 'önáUó taéletet hív elő, úgy itt is azt eredményezte.
muli evangélikus egyház. Madzsaméban
1927-ben -Uruschában -virágzó keresztyén
azzal is megmutatták
megerösödésüket,
gyülekezet támadt, melyből
néhányan
hogy 2000 ember befogadására
kőtempmár a következő esztendőben elindultak. lomot építettek a hívek adakozásaból
és
a vad szomszédok ' megtérítésére es hir- a maguk erejéből.
dették az Isten igéjét a hírhedt mazaiták
1923-ban D, Paul igazgató, ki ebben
között.
a szomorú háborus
időben a misszió
, 'A keletafrikai munka azután rohamo- élén állott, újra kiküldhetett
két .misszio- .
san fejlődött. Noha a rnunka csak a Kili- náiiust Afrikába: Pfitzingert és Reuscht:
.manzsáró
vidékére szorítkozott,
mégis majd a régieket Indiába. Az a nagy sze~egyik állomás a másik 'után' álloti elő és retet és öröm, mellyel a mísszíonáriuso;kiterjedt' a Meru és a Para hegy vid éhe
kat a gyülekezetek újra fogadták, a leg'1909-ben a munka körülbelül olyan volt, nagyobb elismerése volt annak a munkámint napjainkban.' A' sokféle afrikai be-I nak melyet egykor végeztek. A gyüleke'tegségek miatt szűkségessé vált, hogy az zetele nem hogy elpusztultak volna, haievangélíum hirdetése mellett szeretetrnunnem megerősödtek
és gyarapodtak.
.ka, beteggyógyítás
rnegkezdődjőn.
Nagy
Azóta a missziói munkát dr. Ihmels
;lépés volt az, amikor 1902-ben dr. Plötze
Károly igazgató vezetésév~l újra kiter;az első missziói orvos, a misszió terüle- jesztették. A gyülekezeteket nagy lelkiis.tére lépett, akit 1905-ben az első mísszíói meretességgel gondozzák. Fiatal misszíonőiestvér követett. Az orvosmisszió állo- náriusoÍ< mennek ki. Afrikában új mun'mása Madzsaméba került, ahol a világ- kát kezdhettek meg a mazairiép között
háború
után is újra folytatódott. A leg- a Meru-hegységben. Mindezekhez a muntöbb állomáson van már betegápoló: dia- l,ákhoz azonban korántsem elegendő az
kenisszatestvér
vagy betegséget kezelő se- az erő, mellyel most rendelkezik' a lipcsei
géderő. Abetégápolás
rendkivüli mérté- misszió, Sok hűséges munkásra, azorikíkeket öltött. 1934-ben 30:000 beteget ke- vül hűséges, szorgalmas
és a mi lipzeltek a keresztyén mísszióí orvosok.
cseí missziónkhoz ragaszkodó
ímádkozó
Ugyanabban
az esztendőben,. amikor szeretetre van szüksége,
,
az orvosi mísszió megkezdődött, fel állíVégül is, hogy annyi nehézség és akatották Mosíban az első bennszülött taní- dály után mégis 100 éves fennállást ünnetóképzö szemináriu~lot.
Mai székhelye:
pelhetünk, Istené a dícséret és hálaadás.
Marangu. Ebben a szemináriumban,
vagy' Amikor tekintetünk
a sok áldásra
és
másszóval továbbképző tanfolyamon
egy munkára hull, ugyanakkor tekintetünk Isesztendei tanulás után a pásztorkodás
tent észreveszi és újra bizonyságot
tetudományát sajátítják el a tanítók. 1934- szűnk, hogy az Ű igéje valóban nem tér
ben avatták fel a lipcsei misszió első vissza üresen, egyedül Istené a dicséret!
bennszülött afrikai lelkészét.
Danhaus~l' László.

Evang. egybázi tiszti névtár,
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,
'Nylregyháza..
.
Világi főjegyző: dr. Szelényi Aladár, Budapest,
IV., Váci-utca 36. Telefon
84-3-07.
.Világi aljegyzők: vitéz dr. Pétery Aladár,
Budapest, II. Margit.körút 1. és ifj. báró Radvánszky Antal, Budapest, VIlI.
Trefort-utca 2., dr. Konkoly Elemér,
Budapest, IV. Károly kírály-út 18.
Egyházi főjegyző Zongor
Béla, Körmend.
Egyházi aljegyzők: Tóth József, Fancsal,
Kardos Gyula, Balassagyarmat és Kuthy
Dezső,' Budapest, VIlI. üllői-út 24. 1.
:Tanügyi biz. elnöke: dr. Mágócsy-Dietz
Sándor, IBudapest, 1. Attila-u. 195/99.
Telefon: 57-3-21.
Tanügyi biz: alelnöke: dr. Melich János,
Budapest, X. Család-utca 10.
Gyámint.
világi elnöke: báró Feilitzsch
Berthold, Budapest, 1. Karácsonyi-utca 9.
Gyámint. egyh. elnöke: Ziermann Lajos
Sopron.
Szám vev. viI. elnöke: BechtAlbert,
Budapest, V. Wurm-u. 3.
.
Számvev. egyh. elnöke: dr, Dornján Elek,
Sátoraljaújhely.
'ügyész: dr. Rásó Lajos, Budapest, IV. Veress Pálné-u. 7. Telefon: 88-1-00.
Főtitkár: Kuthy Dezső, Budapest, VIlI.
. Üllői-ú t 24. I. Telefon: 41-3-07.
.Pénztáros: Szelényi Gyula, Budapest, IV.
Deák-tér 4. Telefon: 80-0-60.
.Levéltáros : dr, Scholtz Oszkár, Budapest,
VIlI. Szentkirálvi-utca
51. lJ. Telefon:
37-8-77.
•
Nyugdijint. id. ügyvivő: dr. Scholtz Oszkár, Budapest, VIlI. Szentkirályi-utca
51. II. Telefon: 37-8-77.
Il. Bányai egyházkerület.
Püspök: dr. Raffay Sándor Budapest, IV.
Deák-tér 4.
Felügyelő: dr. Pesthy Pál Budapest, II.
E:rmeIléki-út 11.
Úgyész: dr. Mészáros Gyula Budapest,
IV. Király Pál-uo 9,
Püspöki
irodavezető:
Ruttkay-Miklian
Gyula, Budapest, IV. Deák-tér 4.
Ker. központi lelkész: Magócs Károly.
.Ker, mísszíó lelkész: vitéz Sréter Ferenc,
Budapest, IV. Deáktér 4.
'
Pénztáros: Szelényi Gyula Budapest, IV.
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. Szentkírályi-utca'
51.
.'
Egyházi ,főjegyző: Sárkány Bé,la; Kecskemét-. ..
;1
•
Világi főjegyző: dr. Scholtz . Dszkár.Budapest, VIlI. Szentkírályí-utca
51;
Egyházi jegyző: Magócs Károly, Budapest
Világi. jegyző: dr. Lányi Márton Budapest, 1. Ráth György-utca 18.
Ker. tanfelügyelők,: !3artos. _Pál,: lelkész)
.Szarvas és dr. Hittrich Odön fŐlgazgáto
Budapest, Vilma királyné-út.51. '.'
1. Aradi-békési esp.: dr. Szebet-én'yi' Lajos Zsigmond, békéscsabai-lelkész;
felügyelő: dr. Krayzell Miklós Budapest.
2. Békési esp.: Kovács Andor; orosházai
lelkész; felügyelő: Dr. Lányi Márton.
Budapest.
, "
3. Budapesti esp. : Kemény Lajos', Bu. dapest ; felügyelő: dr .. Mikler Károly,
Budapest, Rudolf-rakpart 5.
.'
.'
4. Csanádi-csongrádi' esp. ~ Egyed. Aladár
szegedi lelkész;' felügyelő:
dr .. Purgl,.
Errul, Makó.
J. ~:
5. Felsőpestmegyei esp.: . Chugyik Bál,
Aszód ; felügyelő: báró Prónay György,
Budapest.
,
6. Középpestmegyei
esp. : Honéczy .Pál,
Pilis; felügyelő: dr, Lehotzky' Antal,
Monor.
7. Alsópestmegyei esp. : Bakay
Péter,
apóstagi
lelkész ; felügyelő: báró Kaas
Albert; Budapest.
/II. Dunáninneni

egyházkerület.

Püspök: D. Kovács Sándor Sámsonháza
(Nógrád m.).
.
Felügyelő: dr. Sztranyavszky Sándor, nyug .
belügyi államtitkár, a képviselőház elnöke, Budapest, Szüret-u. 21. és Nóg. rádmarcal.
"
.
Világi főjegyző: dr. Zelenka Frigyes Budapest, XI. Eszéld-út
13-15.
Egyházi fője~yző: Világi jegyzók :lándori
dr. Kéler Bertalan Budapest, IV. Veress Pálné-u, 15.,
dr. Farkas Béla, Budapest, IX. Ráday-u. 5. II.
Egyházi jegyzők:
dr. Csengődy Lajos,
Salgótarján,
Kirchner
Rezső, Sámsonháza (Nógrád vm.)
Pénztáros: Szelényi Gyula Budapest IV.
Deák Ferenc-tér 4.
'
Számvevő: Podhradszky
János, Tordas
(Fejér vm.)
ügyész: dr. Hándel Béla ügyvéd, Budapest, IX. Ráday-u. 15. és or. Petrovics
Rudolf ügyvéd, Balassagyarmat.
Levél tá ros: Kardos Gyula, .Balassagyarmat.
Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső, Sámsonháza (Nógrád vm.)
1. Fejérkornárorni esp.: Podhradszky János tordasi lelkész; alesperes: Magyar
Géza szákí lelkész; felügyelő: dr. Hándel Béla, ügyvéd.
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2. Mosoni esp.: -, felügyelő: Csatáry 6. Somogyi esp. : Horváth Lajos, Gy6Elek nyug. alispán, Magyaróvár.
kényes; felügyelő: dr. Ittzés ZSig3. Nógrádi esp.: Mihalovics Samu, béri
mond, Kaposvár.
lelkész; alesperes: Kardos Gyula, ba- 7. Tolna-baranya-somogyi főesp.: Gyalog
István, Kéty, Tolna m.; alesperes: Dőrlassagyarmati lelkész; felügyelő: Lasz
mer Frigyes Varsád; felügyel~:
dr.
káry Gyula földbirtokos Romhány ; máPesthy Pál nyug. igazságügyminiszter
."sodfelügyelő: Horváth Sándor polgárBudapest és Uzd (Tolna megye); mámester Balassagyarmat.
sodfelügyelő: Koritsánszky Ottó, Bor
dapest.
IV. Dunántúli egyházkerület.
8. Veszprémi esp.: Takács Elek, Homokbödöge; felügyelő: Mihály Sándor, gazPüspök: D. Kapi Béla, Győr.
dasági felügyelő, Pápa,
Felügyelő: dr. Mesterházy Ernő, Nagy- 9. Zalai esp.: Nagy Lajos, Szentantalfa;
geresd (Sopron megye).
felügyelő: dr. Berzsenyi Jenő, nyug.
Egyh. főjegyző: Németh Károly, Lébény
járásbiró, Zsédeny (Vas megye).
(Moson megye).
Világi főjegyző: dr. Bertha Benő, Celb,
dömölk.
V. Tiszai egyházkerület.
Egyházi aljegyző: Gyalog István, Kéty.
Világi aljegyző: dr. Berzsenyi Adám, Kemenessömjén (Vas megye).
Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.
Ügyész: Berecz Abel, Sopron.
Másodügyész: dr. Zergényi Pál, Sopron.
Pénztáros: Mühl ' Nándor, Sopron.
Elhinőr: Wojtech Vilmos, Sopron.
Levéltáros: Németh Sámuel, Sopron.
Püspöki titkár: László Miklós, Győr.
1. Alsósoproni esp.: Bőjtös László, Vadosfa, Sopron vm.; felügyelő: vírtsologi Rupprecht Antal, Iőldbirtokos, Sajtoskál, Sopron vm.
2. Felsősoproni esp.: Scholtz Odön, Agfal va ; felügyelő: dr. Brunner
Emil,
ügyvéd, Sopron.
3. Győri esp.: Némelh Károly, Lébény ;
felügyelő: Szalay István, földbirtokos,
Gyömöre-Julia puszta, Győr m.
4. Kemenesaljai esp.: Molitorisz János,
Ostffyasszonyfa; felügyelő: Koltai Vidos Dániel földbirlokos, Mersevat, Vas
megye.
5. Középvasí esp.: Zongor Béla, Körmend ;
felügyelő: szentmártoni
Radó Lajos,
felsőházi tag, Szombathely és Répcelak;
másodfelügyelő : dr. Schneller Aurél,
Kőszeg.

Püspök: D. Geduly Henrik, Nyiregyháza.
Felügyelő: homrogdi Lichtenstein orsz.
gyül. képviselő, Miskolc.
Püspöki titkár: Joób Olivér, Nyiregyháza.
Egyházi főjegyző: Duszik 'Lajos mískoleí
esperesi eikész.
Világi főjegyző: dr. Zsedényi Béla jogakadémiai tanár, Miskolc.
Egyházi jegyzők: Marcsek János ózdi és
Belák Sándor tokaji lelkészek.
Világi jegyzők: Szohor Pál, Nyiregyháza,
dr. Aradványi Endre, Nyíregyháza.
Ker. levéltáros: Joób Olívér', Nyíregyháza.
~"
Számvevő: Varga Lászlo lelkész, Abaújszántó.
"o,
Egyházkerületi ügyészek: dr. Vietőrisz István, dr. Salzmann Ottó, Nyiregyháza,
dr. Bartus Dezső, MiSKOlc.
1. Hegyaljai esp.: Duszik Lajos miskolci
lelkész; felügyelő: Szirmay László, Tálylya ; számvevőszéki elnök és tanügyi
esp.: Tóth József fancsali lelkész; számvevőszéki
világi elnök: Molitor Gusztáv,
Miskolo,

2. Tiszavidéki esp.: dr. Domján Elek, sátoraljaujhelyi
lelkész; felügyelő:
dr.
Streicher Andor, Mátészalka; tanügyi
esp.: Pass László, Debrecen.
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Légy csendes szívvell-

Irta: Asbóth. Gyula m. kir. lelkész.
Az éhes ember nemcsak érzi az
éhséget, hanem" azt is tudj a, hogy
eledelre, táplálékra
van szüksége.
A fáradt emberben a fáradtságnak
nemcsak a hiányérzése
ébred fel,
hanem annak a tudata is, hogy az
elhasznált erő pótlása pihenés által lehetséges. Napjaink sulyos teherpróbáiban
lelkünk ereje gy engül, fogy. Lelki erőtlenségünk
érzetében vajjon tudjuk-é,
hogy mí-

I re

is van szükségünk? Az orvos a
testi betegnek mondj a meg egészsége helyreállításának
a módját,
az Irás pedig a lelki gyengeségben
szenvedőnek
mutatja meg a győ»
gyulás útját,
amikor
így szól:
«Csöndességben
és reménységben
erősségtek
lett volna ... » (És. 30.
15,). A csend tehát a lélek igazi
erőforrása.
A csend hallgatás, de nem min-
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den hallgatás csend s ezért nemi vel!»
minden hallgatásból fakad erő. A
Szeretnél biztos úton járni '?
némaság is hallgatás, de a néma- «Légy csendes szívvel l»
ságból gyengeség és nem erő suA csendességben a bűn legyőzégárzik. Az ijedtség, a gyűlölet, a; séhez segítő erő van. Zúgolódás>
búskomorság nem csendessé, ha- hangos fogadkozás, a lélek örökös
nem némává tesz. A csend termé- viharzása nem tesz jobbá. Akaraszetes, a némaság
kényszerített Joddal bűneidet hiába veszed perhallgatás. A temető néma, a termé- gőtűz alá, a támadásnak ez az-egyeszet csendes. A temető némasá ..•düli módja nem hoz győzelmet.
gában halottak pihennek, a termé- Csendesedjék meg gyakrabban a
szet csendességében életerők dol- szíved és nézz ebben a csendességgoznak.
ben a Megváltó keresztjére. EbA csend lelket nőttető erő. A ter- ben a szerit csendességben Kriszmést a csendes nyári eső és nem tusra néző hűséges tekintet biztoa zuhogó jégzápor érleli. A lélek sítja a lélek diadalát.
.
kalá~z~i, az er~r:yek is a l~lek cse.n- Szeretnél más, jobb lenni? «Légy;
dessegeben fejlődnek. AkI nem is- csendes szívvel!»
meri a csendet, akinek a l~lk~?~!l A csendességben imádságra
nef<:lyton szól a panasz hangja, oro- velő erő van. Csak az tud igazán
kösen zakatol a munka vagy a. imádkozni, aki csendben a lelkét
s~órakozás malma, annak a lelke erre beirányi totta, aki csendben
torpe marad.
előkészült rá. Az imádság nem szaJézus lelke a. «negyven nap es vakból, hanem érzésekből
áll, az
negyven éjjel»' pusztai csendessé- érzések pedig a lélek csendjében:
gében nőtt eljövendő feladatai fölé. születnek.
Szeretnéd te is, ha lelked az
Szeretnél jól, őszintén imádkozélettel győzelmesen megbirkózhat- ni? «Légy csendes szívvel l»
nék ? «Légy csendes szívvel l»
A csendességben Jézushoz vezeA csend örömet termelő erő. A tő erő van. Mária Jézus-lábánál
ült
legnagyobb örömhír: az Evangé- és hallgatott. Lelke ebben a csenlium a betlehemi éjszaka csend- dességben érkezett meg Jézushoz.
jében született.
A kacagás nem Lárma,
zaj, ideges nyugtalanság
mindig az öröm, a jókedv csilin- a legrosszabb lélekvezető. Csak a
gelése és a hallgatás nem mindig csend a lélek Krisztussal találkoaz örömtelenség
takarója.
Kis zásának igazi előkészítője.
gyermeke ~ölcsője Jö.~éh~jló éd~s- . Szeretnél Jézushoz jutni? «Légy:
anya szemeben az orom fenye csil- csendes szivvel !»
log, ?e en~ek ~z. ~römnek nincs,
A csendességben hazaszeretetre
hangja. Az igazi orom nem a mu- nevelő erő van.
Panaszkodunk
latók hangos, lárn;ájának, h~~em hogy egyik magyar a másikat ne~
az ott~on be~esse€fe~.c~endJen~k érti meg. De hogyan értse meg,
a ten;ue,se. ~ tiszta, oro,~,ok hangja amikor az egyik a saját hangjától
a szora~ozasok lar~~Jaban ner;n nem hallja a másikat,' amikor
hall:lts~lk. ?ok családi otthonboi egyik a másikat akarja túlkiabálni.
kergett~.k ki a. c.~en~et s ..a csend-j Csak a csendességben hallod s így;
del egyutt az orom IS eltunt. Ahol érted mea amit a másik mond.
pedig .az öröm lángj~ ::z {)ttho~- Csak a c~~ndességben érnek egyban kialudt, ott az örömtelenség
máshoz a szívek. Csak a csendeshideg
levegőjében a szeretet is .sézben érik a szerétet
összehozó
~egfagy.
Szerete,t !lépüil pedig ~r~je és csak a csendességben gyűnmcs boldog családi elet.
lik akitartó , SZÍVósönzetlen
nem,
ISzeretnél igazán örülni, tiszta. zetépítő munkára az erő. ".
örömeiddel otthonodba fényt, meSzereted hazádat? Bizonyítsd be!
legel, vinni? «Légy csendes szív- «Légy csendes szívvel !"
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Országos vásárok Magyarország mai területén.
Használt rövidítések: áv. = állatvásár, kv. = kirakóvásár, e.=elött, u. = után, mege. = megelőző, köv. = kővető, közv.t= közvetlen, közn. = köznapon, rníocl. = magában foglaló, v. =
. vagy. vm. = vármegye, ó-n. sz. = ó-naptár szerint, legköz. = legközelebb.

Abádszal6k J.-N.-K.-Szolnok m. febr. 16, Badacsorujtomai
Zalam. márc. 12, szept.
· máj. 18, aug. 10 és nov. ll-ét mfogI.
1, ha űnn., köv. közn.
vas. és hétf.
.
Baja 'febr. 14-ét megeI. vas., ápr. 24, júl.
Abaujszánt6
Abauj-Torna m. Nagycsü22, szept. 21, dec. 6. Ha hét közepe,
megel. vas. és hétf.
·törtök e. szerdán, júl. 13, okt. 5, dec.
7, ha a három utóbbi nem szerdára Bajna Esztergemm. febr. 16, május 16,
aug. 16, nov. 16. mfogl. hetek szerdáesik, a köv. legk. szerd., ha a határn.
ünnepre esnek, a közv. köv. közn.
ján és csütörtökön.
Abony Pestm. márc. 19, aug. 20 és nov. Bakonya Baranyarn. jún. 21, ha vas. v.
· 30, vas. v. ünn. es etén a köv .. közn.
ünnep, köv. közn., szept. 29.
.
Aca Komáromm. husvétot kőv, hétf., okt. Balassaqiiarmai Nógrádm. Orsz. áv. és
utolsó hétfőjén.
kv, minden hó első hétfőfén (áv.) és
Acsa Pestm. ápr. és okt. nónapok
utolsó
keddjén (kv.) tartja. Ha ezek a napok
hétf., ha ünnep, úgy a köv. legköz. közn.
ünnepnapra esnek, úgy a rákövetkező
Adánd Somogym. «Laetare» vas., Nep.
Iegköz. két hétköznapon.
·Ján., Urszine változása és Mindszent na- Balatonendréd
Somogym. márc. 15, júl.
pokat mfogI. hetekben hétf.
15, szept, 15. mfogI. csüt., ha ünnep,
Adony Fejérm. ápr. 2, jún. 16, szept. 15,
köv. közn.
nov. 24.
Balatonfüred 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. Balalonlelle Somogym. Husvét U. kedden,
Márton napot mfogl. hét szerdáján.
máj. 9, ha vas., legk, hétkőzn.,
KisaszAkaszt6 Pestm. márc. ll-ét, szept. 9-ét
szonyn. el. hétf., Farkas n. kv. és áv.
megeI. hétf.
v. és kedden kv.
Balalonfőkajár
Veszprémm
ápr. utolsó,
Alap Fejérm. júl. 25, okt. l.mfogl. hétf.,
aug. és nov. első csüt., ha ünn., köv.
ha ünn., kőv. közn.
köznapon.
Alattuán J.-N.-K.-Szolnokm. jún. 9, nov.
Balaionszabadi
Veszprémm. márc. 1, okt.
4, ha ünn. V. vas., köv, közn.
1. mfogl. hétf.
Alberti Pestm. máj. 16, Júl. 13, nov. 5-ét Balkány Szabolcsm. ápr. 1, nov. 1 és dec.
megel. vas. és hétf. Előző nap áv., más25. n. megel. és aug. 20-át mfogl. kedd.
nap .kv,
kv. és áv.
Alcsut Fejérm.JÓzsef napot, Erzs. napot Balmazujoáros
Hajdum. febr. 2, máj. 25,
mfogl. csüt., ha ünn., köv. csüt.
aug. 14, nov. 19. n. mfogl. szerdán áv.
Alpár Pestm. virágvas. és okt. 10-é! megés kv.
előző vasárnapon.
Zalam. ápr. 24, jún.
Als6némedi Pes tm. ápr. 2, júl. 4, szept. Bónokszenlgyörgy
. 24, aug. 3, nov. 29.
2, dec. 3, mfogl. vasárnap és hétfőn.
Báriréne
Gömör K.-Hontm. márc. 18, és
Als6patyi Vasm. febr. 3, máj. 4, szept.
szepl. 6.
. '4, nov. 4.
Als6ság Vasm. ápr. 4, máj. 25, szept. 21, Bortunjajenő Baranyarn. jún. 2, okt. 21,
ha vas. v. ünn., a köv. legköz. közn.
nov. 5, ha ünn., köv. napon kv. és áv.
Apálfalva
Csanádm. ápr. 24, júl. 26, Barcs Somogym. ápr. 1, jún. 24, szept.
2, dec. 9, ha ünnep, legköz. közn.
szept. 8 és nov. 25. U. szomb., ha ünn.,
Bála Tolnam. máj. 4-ét és okt. 15-ét maköv. közn.
gábafogl. hétf. kv. és áv.
Apc Hevesm. jáno 15, márc. 19. megeI.
hétf., aug. l-én, ha ez szomb. V. vas., Bátoszék Tolnam. márc. 19, jún. ·16, szept,
24 és okt. 28-át megel. hétf. n. áv. és kv.
a köv. hétf.; okt. 15. megeI. hétf.
Aposta.r; Pestm. jún. 24-ét és okt. 12-ét Bálé Sornogym. márc. 10, máj. 25, aug.
29 és okt. 9, ha vas., v. ünnep, követhét keddjén.
kező köznapon.
Ar16 Borsódm. ápr. 20, szept 20, ha hétf.
Itattonna Csanádm. Judica v. feketevas.
esnek, ellenk. esetb. a megeI. hétf.
előtti, jún. 29. utáni,. nov. 5-ike elötti
Arpás Sopronm. jún. 6, szept. 11.
pénteki napokat megel. szomb. napon
Asz6d Pes tm. márc. 19, áld. csüt., Szent
áv., vasárnap kv.·
Istv. és Szt. Márton n. U. péntek.
Aitala Somogym. márc. 16, nov. 5, ha Becsehely Zalam. márc. 19, máj. 11, szeptember 11 és okt.. 13.
ünn., köv. közn.
Békés Békésm. márc. 24, jún. 20, szept.
'Bab6csa Somogym. márc. 19, Szenthá29, ha nem vas. esnek, mindig a megeI.
romság vas. U. hétf., aug. 24, nov. 30.
vas. Ezt megel. 2 napon
v.. nov. 25-ét
Bácsalmás Bácsm. febr. 9, máj. 1, szept.
megel. pént. és szomb., ha szomb. esik,'
14 és. nov.' 22, ha vas. esnek, a köv,
ezen a napon kv. az el. levő pént. liv.
,,".< .: hétf., ha más napra, az ezt megeI. hétf.
á.

á
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Békéscsaba Békésm. febr. hó utolsó, jún. Cece Fejérm. fek. vas. u. hétf., Lőrinc és
3., okt. 4., dec. 1. hétf. (marhavásár),
Miklós nap u. hétf. '
keddjén (lóvásár), szerdáján kv. luk- Cegléd Peslm. jan. 15, ápr. 16, júl. 22,
szuslóvásár ápr. 24.
nov. 1. napját megel. vas. és hétf.
.
Bélapátjalua
Borsodm. márc. 19, máj. 29, Celldömölk Vasm. bőjt első hétfőjén, máj
aug. H, nov. 30.
16, szept. 1, okt. 24, ha vas. v. ünn.,
Berencs Szabolcsm. lásd Rétközberencs.
a köv. közn.
Beretly6ujfalu
Biharm. ápr. 24, aug. 15, Cibakliáza Pestm. márc. 31~máj. 30, szept
okt. 9. napját megel. hét és febr. havá15, nov. 18, ha vas. esnek, az el. levő
nak első csütörtö kén.
szombalon.
Berkesd Baranyam. márc. 2, jún. 30, ha Csabrcndek Zalam. pűnk. előtti csüt., Lővasárnap, a kőv. közn.
.
rinc el. csüt., hushagyókedd utáni csüt,
Berzence Somogym. fekete vas. u. hétfő, Csákáru] Somogym. aug. 15 bucsuvásár.
jun. 13, aug. 10, dec. 19, ha vas. v. ün- Csákvár Fehérm. oc. vas. u., ro gate vas.
nep, a köv. hétközn. kv. és áv.
köv. hétf. és kedden, Anna napot és
Bicske Fejérm. jan. 25-ét, máj. 3-át, JaMiklós napot mfogl. hét hétf. és keddkab napot (júl.), Máté ev. napot (szept.)
jén, 1 nap áv., 2 nap kv.
mfogl. keddjén (áv.) és szerdáján (kv.). Csan~dpalota Csanádm. jan. 31-ét, jún.
Biharkeresztes
Biharm. máj. 29-ét, szept.
il-et, aug. 31-ét, okt. 23-át megelőző
12-ét mfogl. hét szerdai napján.
szombaton.
Biharnagybajom
Biharm. márc. 4, június Csapod Sopronm. febr. 10, máj. 22, aug.
4, szeptember 27.
17, nov. 23. mfogl. szerdán, ha ünnepBogdása Baranyam. márc. 18, aug. 14, ha
nap, a köv. hétköznapon.
vasárnap v. ünnep, a köv. legk. hétk. Csenger Szatmárm. A decemb. kívételéBodajk Fejérm. újév U., jún. 29 u. szent
vel minden hó 3-ik pént. napj., ha ünn.,
Mihály n. u. hétf. napokon kv, és áv,
akkor előző pént., kar. el. ·pénteken.
egy napon.
Csépa J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 12, júl. 12,
Bodrogkeresztur
Zemplénm. febr. 24-ét,
szept. 5, dec. 18. Ha hétközn. esik,
aug. 24-ét és nov. 24-ét mfogl. hét csűakkor megelőző vasárnap.
törtök és pünkösd utáni csütörtök.
. Csepr.eg· Sopronm. hamvazősz.
u. csüt,
Bodoaszilas
Abaúj- T.-m. márc. 19, jún. I nagycüt., áldozöcsüt.,
u. pént., júl. 29,
24, nov. 25 csűtörtökőn,
ha e napok i szept. 29, karácsonyelőtti
szerda. Ha
nem csütörtökre esnek, amegel. csüt.,
a júl. és szept. vásár vas. v. ünnepre
karácsony első napja el. csütörtök.
esik, a köv. közn,
Bonyhád Tolnam. márc. 6, máj. 1, júl. 10 Csesztreq Zalam. jan. 19, márc. 19, máj.
és szept. 4-et mfogl. hét és dec. 8-át
16, aug. 25 és okt. 31.
megeI. hétf, áv. és kedden kv.
Csipkerek Vasm. febr. 10 és szept. 17.,
B6 Sopronm. febr. 6, máj: 9, aug. 10, Csetény Veszprémm. ápr. első hétf., okt.
okt. 4.
15, ha ünn., a köv. közn.
Böhönye
Somogym. márc. 19, Urnapot Csongrád Csongrádm. márc. 1, máj. 1,
köv. napon, júl. 20, aug. 21.
aug. 25 és dec. 10-ét megel. vas. kv.,
Budapest márc. más. vas. (Józsefn. vás.)
megeI. nap áv. Ha vas. esnek, a vásár
máj. utolsó vas. (Medárdnapi
vás.):
e nap tartatik.
. .
aug. harm. vas., nov. első vas. (Lipót- Csorna Sopronm. jan. 6, Gergely nap,
napi vás.), A kírakó vásárok a fenti
Fülöp Jakab nap, sz. Iván, sz. Mihály
határn. kezdődnek, két héten át, a máés sz. Márton napján. Ha ünn. v. vas.,
sodik hét szombatjáig tartanak. A martovábbá péntek, szombatra V. zsídóünha- és lóvásárok a vásári időtartam
nepre esnek, az utánuk köv. hétfőn.
második vas. és hétf. tartatnak. A ki- Csögle Veszprémm. márc. 12, jún. 23,
rakó vásárok első napját mezel. szerokt. 9. mfog!. hetek hétfői napján.
dai naptól a köv. második keoddi nap- Csököly
Somogym. jan. 25, nagycsüt.,
jáig bőrirha vásáro A köv. egész taraug. 28, nov. 25.
tama alatt borvásár. Lóvásárok: ápr. Csurgó Somogym. husv. u., pünk, U. ked24-ét mfog!. hét vas. el. vas. hétf. és
den, szept. 1, nov. 20. Ha ez .a nap
kedden, okt. első vas. hétfőjén és keddvas. V. ünn., a köv. közn.
jén. Lukszuslóvásár márc. 21, 22, 23. Darány Sorúogyrn. márc. 9, aug. 18, nov.
Bűdszentmiháln
Szabolcs- és Ungm. jan.
5. Ha ünn. esék, úgy a köv. hétközn.
25-ét, júl. 24-ét, okt. 18-át mfogl. hét- Debrecen a remete Antal, sz. György
főjén, ápr. 23-át mfogl. keddjén. .
Nagyboldogasszony és Dénes napokról
Rük Sopronm. márc. és szept. első szerelnevezett vásárok 9 napon át tartatdáján, ha ünn., köv. közn.
nak, a vásár az ünnepeket megel. héBükkösd
Baranyam. márc. 25 Szentháten hétf. kezdődik. Nyersterményekre
romság U. hétf., okt. 4, nov. 11. Ha esiparcikkekre
nézve az egész 9 nap
napok vas. V. űnn, esnek, a köv. közn.
alatt; első héten csüt. és pént. juhv.,
Bűssi: Somogym. febr. 16, ápr. 28, jún. 8,
szomb. és vas. sertésv., vas. és hétf.
aug. 21. Ha ünnep, a köv, napon.
lóv., a második hétnek hétf .. és kedd
Császár Komáromm. Vince napot és Teréz
napj. pedig marhav. A hortobágyi pusznapol mfogI. csüt., ha űnn., a kőv. közn.
tán jún. 20-át mfogl. hét csüt, -áv. . "'--'
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Dég Veszprémm. husvét hetében . csüt.,
András napot megel. csüt.
Decs Tolnam. ápr. Iő-ét
és szept. 1-ét
mfogl. hét hétf., ha ünn.,_a köv. közn.
bemecser Szabolcs- és Ungm. ápr. 2<1-ét,
szept. 2U-ét mfogl. kedden, ha ünnep,
a köv. közn.
Derecske Biharm. jan. 15, ápr. 24, aug.
15 és okt. 15-ét megel. n. el. pént.
'Déuaoáruja
J.-N.-K.-Szolnokm.
jan.
17,
ápr, 15, júl. 5, okt. 12. megel. hétf. és
kedden; első nap áv., másn. kirakóv.
Deuecser Veszprémm. jan. 25, máj. 1, aug.
6 és nov. 1. napját előző hétfői és
keddi napokon.
Di6sjenő Nógrád- és Hontm. kv. és áv.:
Szt. György nap és András nap hetében hétfőn; kv.: Pál napot, Kisasszony
napot mfogl. hét hétfőjén.
Di6svis:ló
Baranvarn.
febr. 10, ápr, 1,
júl. 13, szept. 10, okt. 26, ha vas. v.
, ünn., a köv. közn.
Dombovár Tolnam. márc. 28-ál köv, és
szept. 28-át megel. szerdán, ha ünn., a
köv. hétközn.; Vízkereszt, Szentgyörgy,
Szentpéter napját s nov. 30-át megel.
szerdán, ha ez ünn., a köv. hétközn.
Dombrád Szabolcsm. jan. 15, április 28,
júl. 8 és okt. 8-át mfogl. hét hétf.
DöbrDköz Tolnam. virágvas. előtti, Ist_. ván király utáni hétf.
Dömsöd Pestm. márc. 7, jún. 22, aug. 10.
áv. és nyersterményv.,
a köv. n. kv,
Dráva/ok Somogym. febr. 15, május 20,
szept. 15, ha vas. v. űnn., a köv. közn.
Dunaföldvár Tolnam. márc. 25-ét mfogl.
hétf. és kedden, pünkösdöf
mfogl. ked-l
den és szerdán, aug. 20-át, nov. l-ét
mfogl. hétf. és kedden, első nap áv.,
második kv, Ha a határn. hétf. vagy
, kedd re esnek, azon a héten kedden és
szerdán, ill. szerdán és csüt,
Dunapataj Pestm. febr. 19, ápr. 14. jún.
29, okt. 4 és dec. 13-át megel. hétf. és
kedd; ha ker. ünn., a kőv. közn.
Dunapentele Fejérm. sz. György napot,
sz. Hárornságvas., Kisasszonynapot
magábafogl. hétf. és az első adventi vas.
u. kőv, hétf.
Dunaszekcsá Baranyam. márc. 12, Szeritháromság u. hétf., szept. 1, nov. 5. Ha
ünnep v. vasárn., a köv. hétf.
Dunavecse Pestm. febr. második, május
első, júl. utolsó, szept. utolsó hétf. (áv.)
és keddjén (kv.), Ha ünn., a köv. közn.
Edelény Borsod-Gömör-Kíshontrn.
január
15-ét, ápr. 15-él, júl. 15-ét: okt. Iő-ét
megel. csüt., ha ker. v. zsidó űnn., a
megelőző kedden.
Eger Hevesm. Vízker. u. hétf., Pongrác n.
hetében hétf., Sarlósboldogassz.
u. hétf.,
szept. 28 és 29 marhav. 29 és 30 kv,
Egeráq Baranyam. ápr. 5, jún. 15, okt.
11, ha vas. v. ünn., a kőv. legköz. közn.
Egervár Vasm. márc. 19, nov. 25.
Egyed Sopronm. márc. 1, okt. 29, únn. és
vasárn, esetén a köv. közn.
Endrőd Békésm. máj.' 18, aug. 22, nov.
23, ha ezek a napok szomb. esnek, el-

lenkező esetben amegel.
szomb.
Ha
ker. ünn., a legköz. közn.
Enying Veszprémm. sexagesimavas.
utáni
köznapon,
Kisasszony hetében hétfőn,
dec. Aprósz. het. az első közn.
Ercsi Fejérni. Leó napot és szept. Mihály
napot mfogI. hétf. állat-, kedden kv.
Érd Fejérm. máj. első hétf. és keddjén,
aug. 10-ét mfogI. hét hétfőjén.
Erdőcsokonya
Somogym. febr. 25, husvét
u. csüt., 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.
Erdőtelek 'Hevesm, ápr. 1-2, okt. 15-16.
Érsekvadkerl
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. köv. hétf., kedd
és szerda áv. és kv.
Btijek Fejérm. máj. 8, szept. 8. hetében
csűt., ha ünnep, a köv. közn.
Fruld Tolnam. márc. 12, okt. 15. megél.
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.
Felsődabas Pestm. febr. 18-át, aug. 3-át,
nov. t-ét megeI. vas., máj. első vas.
Felsőireg
Tolnam.
Balázs nap, Szent
György, Kisasszony és Katalin napokat
mfogL hétfőn és kedden.
Fe!sőrönök Vasm. búcsú köv. Imre napját (nov. 5.) köv. vasárnap.
Felsősegesd Somogym. márc. 30, júl 2.
u. hétf., szept. 8. megel. hétf., nov. 25 kv.
Fertőrákos Sopronm. szent György előtti
és szent Mihály utáni csütörtök.
Fertőszentmik16s
Sopronrn. 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.
Fülöpszállás
Pes tm. ápr. 8-9-t,
június
17-18-t,
szept. 5-6-t,
és dec. 6-7-t
megeI. Vl.S. áv., hétf. kv,
Fűzesabonu Hevesm. márc. 12, június 12,
szept. 12, dec. 12. megel. vas. áv., hétfőn kirakóvásár.
Fűsesqnarmat Békésm. márc. 29-30. jún.
10-11, aug. 25-26, okt. 24-25. Ha nem
szombat, vas. esnek, amegel.
szomb.
szarvasmarha-,
[uh-, sertés-, vas. a k.
és lóvásár.
Galambok Zalam. febr. 16, aug. 2. elötti
hétfőn.
Gálosja
Somogyrn. márc. 12, máj. 16, júl.
3, aug. 21, szept. 21, ha ünn., v. vas.,
akkor a köv. hétközn.
Gamás Somogym. jún. 6, szept. 18, ha
vas. v. ünnep, a köv. közn.
Gaszlony Vasm. Urnapot
és Sarlósboldogasszony napot köv. vas. kv.
Gelej Borsodm. ápr. 24, nov. 19-él mfogl.
kedden.
Gelse Zalam. máj. 11, okt. 26, ha vas., a
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következö köznapon.
24-t, jún. 27-t, aug. 20-t, nov. 11-t köv.
Ge8ziely Zemplénm. jan. 25 (Pál ford.),
hétf., ha ünn., a köv. közn.
ápr. 12 (Gyula), jún. 29 (Péter és Pál), Harka Sopronm. jún. 29, aug. 24 kv.
okt. 26 (Demet.) het. eső keddi nap.
Harkány
Baranyam.
Zsuzsánna,
Szent
Gindlicsalád Tolnam. jún. 20-t, okt. 23-t
György, vasas szent Péter és Miklós
mfogI. csüt., ha ünn., a· köv, közn.
hetében hétfőn.
Godiso Baranyam. máj. 29, okt. 9, ha vas. Háromja
Somogym. márc. 1, nov. 19,
vagy ünnep, a köv. közn.
máj. 6, aug. 30. Ha ünn. v. vas. a köGöd6!M Pestm. József, Péter-Pál, Szent
vetkező hétköznap.
Mihály, Luca napot kőv. hétf.
Hatvan Hevesm. febr. 9, márc. 9, ápr.
Gönc Abaúj-Tornam.
márc., jún.," aug.,
28, jún. 2, aug. 31, okt. 2 és nov. 5.
okt., dec. hónapok 2-ik keddi n., ha
hetében hétfőn és kedden.
ünn., akkor a hónap 3-ik keddjén.
Hédervár Győrm. husvét utáni kedden,
GÖrc.~öny Baranyarn. febr. 24, máj. 25,
Úrnap, szept. 8, nov. 25-e utáni hétf.
aug. 24, nov. 5.
Hegyfalu Vasm. jún. 8 és nov. ll-ike u.
Gyékényes Somogym. máj. 1, okt. 30, ha
szerdán kv. és áv.
vas. és ünn, esnek, a köv. közn,
Hegykő Sopronm. husvét előtti és szent
Gyoma Békésm, márc. 10 és 11, június
Mihály nap u. hétf. marhav. és kv.
1-2, aug. 15-16, nov. 15-16-át meg- Hetes Somogym. márc. első hétfőjén,
előző pént. áv., szamb. Ióv., vas. kv.
máj. első csüt., jún. 18, okt. 4-ik hétf.
Gyömöre Győrm. márc. és okt. hónapok Himesháza
I3aranyam. máj. 25, aug. 5,
első keddjén, ha ezek ünnepek, a kőv.
ha vas. v. ünn., a kőv. közn.
hétköznapon.
llódmezővásárhely
jan: Jézus nevenapja,
Gyömrő Pestm. márc. 30, okt. 15, ha
vas. és hétf., márc. József napot, Urvas. v. ünn., a köv. közn.
napot, júl. apostolok oszlását és okt.
Gyöng!Jós Hevesm . febr. 3, máj. 25, aug.
szent Gál napot megél. vas. és hétfő,
, 24, nov. 19, ha ezek a napok nem hétf.
megelőző szombat áv.
'
esnek, ezeket a napokat megeI. hétf., II osszuhetény
Baranyam. márc. 14, máj.
ha pedig a hétf. napok ünn. esnek. a
4-ét megeI. hétf., júl. 20, Szent Ker.
köv. hétkőzn., márc. 2. pént. tenvésznapja elötti hétfőn.
,
állatvásár.
Hosszuperesztea
Vasm. márc. 4, máj. 5,
Gyöngyösmellék
Somogym. ápr. 5-ét, okt.
jún. 30, aug. 21.
5-ét mfogI. hét hétf. és keddjén, aug. Hőgyész Tolnam. Pál ford., József napja,
21, ha vas. v. ünn., a legköz. közn.
Péter és Pál és Lipót napja u. szerdan,
Gyönk Tolnam. húshagyókedd
előtti csüt.\
marhav., csüt. kv., szept. első keddjén,
áv., szept. 29 kv., pünkösd elötti- csűt.,
ha ünnep, a köv. közn.
aug. és nov. első csüt. áv, és kv.
I,yal Somogym. ápr. 24, máj. 22, jún. 24,
O"lJr jan. lS-at, Urnapját,
júl. 22-M,
szept. 1, okt. 28, nov. 25, ha vas. v.
szept. 8-át nov. 25-ét a Teréz napját,
ünnep, a köv. közn.
mfogl. hét hétfőjén, végre nagyhéten lharosberéruj
Somogym. Mátyás napja,
hétfőn, a határnapokat
megel. szomb.
(febr. 24.), máj. 16, [ul, 16, szept. 21, kv.
és vas. kizár. lóvásár.
és áv.
GylJrasszonYfa
Györm. máj. 9-t, szept. lkeroár Vasm. márc. első szerd., szept.
14-t, nov. 5-t mfogl. hétf. Ha a szep21 és dec. 21-ét megeI. szerda.
temberi vásár vas. vagy bármelyik vás Irsa Pestm. febr. 14-t, jún.' 15-t, szept.
ünn. esik, a köv. közn.
l-t, dec. 13-t megel. hétf. Ha ünnep, a
GylJrszentmárton
Győrm. József napot
köv. héttőn.
mfogl. csüt., Lőrinc napot mfogl.: csüt., lstuándi Somogym. ápr. 28, jún. 7, aug.
november 11. na ünnepre vagy vasár30, okt 27. Ha ünn., v. vas., a köv.
napra esik, a köv., napon.
napon, a jún. vás. alk, amegel. közn.
G~/ula Békésm. Pál fordulást, «Exaudi s Lsziimér Fejérrn. József és Mindszent n .
. vasárnapot,
július 22-ét és szept. 8-át
mfogl. hétfőn kv. és áv.
megél. het. szerd. hétf. délig.
Iván Sopronm. sz. Pál u. Jubilate vas. u.
Gyulaj Tolnam,' ápr. 8, szept. 20, ha vas.
Bertalan nap u. és Mindsz. u. keddi n.
v. ünn, esik, a köv. közn,
Iván egerszeg Vasm. jan. 6 u. szerd., tov.
Gyulakeszi Zalam. ápr.. 24, szept. 9 és
ápr., júl. és okt. hónapok első szerdán.
, 29, nov. 11 állatfelhajtássaI.
Szent Há- Izmény Tolnam. minden év okt. 28-án
. romság vasárnap, utáni hétfőn.
bucsu kv.
Hahót Zalam. Szt. Margit napját köv., Izsák Pestm. márc. 23, júl. 19, okt. ll-ét
Szt. Mihály n. megel. csüt,
megeI. vas. áv., hétfőn kv.
.'
llajdllböszörmény
Hajdum. febr. 3, ápr. Jánosháza Vasm. márc. 19, pünkösd el.
1, jún. 24, aug. 25. és nov. 19. napot
hétf., aug. 23, nov. 15.
mfogl. hétf. Ha űnn., a köv. hétf.
Jászal.~ós;:enlgyörgy
jan. 10-t, aug. 2-t,
Hajdunánás
Hajdum. márc. 19, júl. lG,
okt. 15-t megeI. vas::í.rn. u. hétf., Szentszept, 14, dec. 4. napokat mfogl. szerháromság vas. köv. hétfőn.
dán kv. és áv.
'Jászapáti
J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 19, jún.
Hajós Pestm. márc. 25, jún. 29 és szept,
24, szept. 8. dec. 3. n. megel, hétfőn.
29 után köv, hétfőn.
Jászárokszállás
J.-N.-K.-Szolnokm.
febr.
~alászi
Győr-Moson-Pozsonym.
február
24-25,
jún. 15-16,'3:ug.
5-6,
szepl
I
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21-22-ét megel. vas. (áv.) és hétf. (kv.) Kerkaszentmiklós
Zalam. febr. 16, ápr.
Iássberéruj
márc. 25,' máj. 18,. aug. 15,. ~3,.jún. to. és aug. 6. u. kedden.
okt.. 4, dec. 9-ét mfogl. hétfőjén.
Ha .Kerla Vasm. .Vízkereszt u. köv. hétfőn,
ünnep, a köv. közn.
. aug. második hétfőn, nov. havában Kaldszkarajenő
Pes tm. ápr. 3, júl. 8, okt.
talin napot mfogl. hét hétf., ha ezek
2-ét mezel. hétf. Rar. ünn. megel. hétf.
ünnepre esnek, a köv. első hétköznap
lászkisér ~J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 8, ápr.
áv. és kv.
'25, júl. 25, nov. ll-ét megeI. vas. (áv.), Keszthelu Zalam. jan. 6, febr. 2-t, hushétf. (kv.), máj. 3 (kv.).
vétet, Urnapját, júl. 2-t, aug. 10-t köv.
Iászladáruj
J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 18,
csüt.,
szept. 21, okt. 15-t, Szt. Márton
ápr. 5, júl. 2, nov. 22-ét megel. hétfőn,
napot, dec. 8-t köv. csűt.
ha ünnep, a legköz. közn.
Kétegyhá::a Békésm.
ápr., aug. és dec.
Kadarkut Somogym. sz. János el. kedd,
hónapok elsejét köv. hétfőn.
sz. István, Bertalan és Imre el. hétf.
Kéthely
Somogym. Szentháromság vas"
Kálló Nógrád- és Hontm. márc. 12-ét
Adorján n. és Dömötör n. u. hétf.
szept, 17-ét mfogl. hétf. (áv.) és kedd Kéty Tolnam. ápr. és okt. hónapok má(kirakóvásár)..
sodik keddi napján.
Kálmáncsa Somogym. márc. 22 (áv.), ha Kiliti Somogym. ápr. 26. köv. és július
vas. v. ünn., a kőv, köznapon,
Áldozó
21. mfogI. hét hétfőjén.
csűt. el., Kísasszony n. el. hétfőn.
Kisbárapáti Somogym. máj. 20, okt. 6.
Kalocsa Pestm. márc. 19, au~. 15, nov. Kisbér Komárornm. ápr. 24-t, sz. Iván
30. el. hétf. és kedden és jun. hó első
napot, Nagyboldogasszony napját és sz,
vasárnap és hétfőn.
.
Márton n. mfogI. csűt,
Kálóz Fejérm. febr. 1-ét mfogI. hétfőn, Kiskomárom
Zalam. sz. György, sz. Pál
husvét el. hétf., Boldogasszony napját,
. és Katalin előtti hétfőn.
sz. Mihály napját mfogl. héten hétfőn. Kiskőrös Pestm, febr. 24-t, május l-t,
A kar. ünnep megel. hétfőn.
aug. l-t és okt. 18-t megeI. hétf.
Kapoles Zalam. máj. 10, okt. 28. Ha vas. Kiskundorozsma
Csongrádm. ápr. 7, jún,
v. ünn, esnek, a köv. köznap.
29, szept. 16, dec. 8. Ha nem vas. esnek,
Kaposmérő Somogym. febr. 10, ápr. 1,
a megeI. vasárnap.
máj. 18, jún. 14, aug. 11, szept. 30. Ha Kisku'nféf.ég!lháza Pestm. jan. 20. márc.
vas., köv. hétf.
19, már 27; aug. 18. és old. 4. napokat
Kaposvár Somogyrn. ápr. és dec. hónamegeI. vas. és hétf. kv. és áv.
pok kivételével minden hónap
első Kiskunhalas
Pestm. márc. 25-ét, június
szerdáján, ha ünn., a köv. közn.
21-ét, szept. l-ét, nov. 19-ét megeI. szerKaposszekcső
Baranyam.
ápr, 15, okt
da és csüt, napokon, ha a határnapok
30. el. csüt., ha ünn., a köv. közn.
szerdára esnek, úgy ezen a napon és
Káptalantóti Zalam. márc. 19.
köv, csüt,
Ka~llvár Sop!:~mm. jan. 25, márc. 19, tov. Kiskunlacháza
Pestm. febr. 28-29, máj.
Urnapra, .lut 26; OKt. 15 es dec. t3,
25-20, aug. 3-4, okt. 15-16. mfogl,
ha nem hétf. esnek, a köv. hétf.
héten vas. és hétf., első n. áv., másodKarád Somogym. márc, 12, máj. 4, jún.
nap kv.
27, szept. 29 kv. és áv. Ha űnn., v. vas., Kistelek Csonarádrn. jan. 13-át, ápr. 16-át,
köv. közn.
júl. 7-ét és okt. 20-át megeI. vas és hétf.
Kercaq J.-N.-K.-Szolnokm. Mátyás nap, Kisterenue Nógrád- és Hontm. máj. 1-ét
Margit nap, sz. Mihály nap, sz. András
kőv,
kedden (áv.) és szerdán (kv.),
nap el. hétf.
.
nay. 11-12.
Karmacs
Zalam. máj. 3, nov. 1 u. kedd. Kisniszállá« J.-N.-K.-Szolnokm. márc. 19Katymár Bácsm. máj. 16-át köv. hétf.,
től 20-ig, jún. 30; szept. 4-5 és dec.
okt. havában Teréz napot mfogI. hétf.
13-át megél. vas. és hétf. Ha vas. és
kv. és áv.
hétf. esnek, akkor ezen napok.
Kecskemét márc.' 12, máj. 10, aug. 10, Kisoárda Szabolcsm, márc. 17, 'máj. 23,
szept. 26, nov. 25. el. csüt. és péntejún. 16, szept. 1. és nov. l-ét mfogl.
ken, ha csüt. ker. ünn., úgyamegel.
hétfőn és karácsonv előtti hétfőn.
hét csüt. és péntek..
[(6ka Pestrn. febr. 22, ha nem vas. esik,
Kecel Pestm, husvét
után első vas. és
a mezel. vas. és hétf., jún, 22, szept. 22,
hétfőn, júl. 20. megel., okt. 26. napját
nov. 22.mfogI. vas. és hétf.
me~el. vas. és hétfőn, első nap áv., má- Komádi
ápr., [ún., aug., okt. 21-ét masodík nap kv.
, gábafoglaló héten.
Kehida Zalam. márc. 26-t, Mária napját Komárom
Komáromés Esztergemm.
köv. n., ha ünn., v. vas., a köv. közn.I
Mátyás napot, Fülöp-Jakab n-t, PéterKenderes J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 9, aug.
Pál n.-t, Rókus n.-t, Ferenc n.-t, And9, nov. 9; febr. 9-ét mfogI. hétf., ha
rás napot mfog!. hétfőn.
ünnep, a köv, legköz. kőzn., aug. f)-ét Kám; Gvőrm.
máj. 8-t kőv. hétf., okt.
mfogl. hétf., ha ünnep, a köv, kőzn.
28-át mfogl. hétfőn.
Eercseliqet
Somogym. márc. 24, május Kölcse Szatmárm. február utolsó nap15. au~.1.6, ok. 15.
iM, máj .. aug., dec. 1-ét mtozl. hétf.
Kerekecuháza
Pestm. jún. 5-ét, okt. 10. Kölesd Tolnam. Judica. sz. Gotthárd, sz.
mctrel- hétfl>-:n.
László
és sz. MárIon helének . ''''d " ,
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napján

marhav., szerdán kv.
Agoston és Erzsébet napokat mfogl. hétKöm[{5 Hevesm- máj. második és szept.
íön, ha ünnep, a köv. napon.
negyedik, hétfőjén.
Löuó Sopronm. febr. 14-t, ápr. 24-t, NagyKörmend Vasrn. febr. 6, márc, 12, ápr.
boldogasszony napját, sz. Márton nap5, május 10, jún. 24, júl. 20, aug. 24,
ját megel. osüt,
szept. 21, okt. 12, nov. 11. és dec. 13. Mád Zemplénm. febr. 15, máj. 30, okt. 6,
Ha szombatra, vasárnapra,
vagy ünn.
dec. 12. kv.
esik, a köv. hétközn.
Mágocs Baranyam. febr. 14, ápr. 18, jún.
Kőröshegy Somogyrn. márc. és aug. hóna13, okt. 7-ét mf'ogl. hétfőn; ha ünneppok utáni kedd napján.
napra esik, a köv. hétkőzn,
Kőrösladán!1 Békésm. máj. 10, jún. 28 Mag!!arbolq Baranyarn. márc. 10 és szepés szept. 15. Ha vas. v. ünnep, a megtember 15, ha vas. v. ünn. esnek, úgy
előző két napon. Első nap áy., második
a köv. legköz. hétközn,
nap kv.
. Mag~,arkeszi Tolnam .. sz. György nap el.
Kőszeg Vasm. Virágvas. el., pünkösd el.,
hétf., Nagyboldogassz. és Márton napját
Jakab el., Egyed ut., Orsolya el. és a
mfogl. héten hétf. Ha ünnepnap akkor
harmadik adv. vas. ut. míndíg hétfői
kedden.
napon, továbbá jan. ut. szerd. áv.
Mag!laróuár Mosonm. jan. 6. máj. 5, aug.
Kötcse Sornozyrn. júl. és okt. első pén1, szept. 21, okt. 28. mfogl. hét hétf.
tekén, ha ünn .. a köv. közn.
Mamtarszentioán Baranyarn. febr. 20, máj.
Kőte/ek J.-N.-K.-Swlnokm. jan. 25, máj.
12. mfogl. hét hétf., júl. 4, szept. 14.
5 és szept, 20, ill. ha nem hétfői napra lIlais Baranyam. jan. 20, máj. 1, aug. 29,
esnek, mezel. hétfőn.
okt. 10.
Kövágóőrs Zalam. aug. 17, nov. 5.
Makó Csanádm . .Judica vas.; jún. 24. aug.
KŐl'ág6gzőllös Baranyam .. iúl. 22 és szept.
19, nov. 19. megel. szornb., vas. és hétf.;
15. Ha vasárnap ra esnek, a következő
első nap áv., a másik két napon' kv.,
hétköznap: márc. 1, dec. 1 áv.
jan. utolsó vasárnapját mecel. pénteken
Köueskál Zaalrn. husvét u. kedden, Áld.
áv., jan. utols6 vasárnapját megelőző
csüt. ut. pént., Lajos nap ut. hétfőn
szomb. kv.
.
áv. és kv.
Simon Juda napot mfogl. hétf.; advent
Kunhegyes
J.-N.-K.-Szolnokm. Gyortyaelső napját köv,' hétf., ker. ünn. esetén
szentelő 'BÓ1'dogassz., Páduai 'sz. 'Antal,
kedden.
Sámuel és Lukács napján; ha hétkőzMány Fejérm. jan. 15, ápr. 1, júl. 8, nov.
napra esnek, az el. vas. és hétf.
sz. Margit, nov. 5. köv. csüt.
Knnszentmárton
J -N.-K.-Szolnokm. febr.
hétköznap.
14-15, -náj, 22-23, nov. 11-13. napját MarcaWJ Veszprémm . [an. 25, sz. György,
mfogl. héten vas. és hétf.
Marcali Somogym, márc. 26, máj. 1, júL
Kunszentmikl ás Pestm. márc. 16-át, jún. I 25, szept. 4, nov. '5, ha vas., a következö
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.
köv. hétf., Nagyboldogasszony napját,
Kufas Somogym. ápr. 5, jún. 30, júl. 31, Mándok
Szabolcsm. Gyertvasz. Boldogszept. 6 kv. és áv.
asszony napját mfogl. hétf., Judica vas.
Lajoskomárom
Veszprérum. febr., jún. u. 1t1áriapócs Szabolcsm. febr. 6, május 3,
csüt., sz. István hetében csüt. Ha szent
aug. 21, Mária n., dec. 8. köv. hétfőn.
István csűt. esik, megel. szerd., végül Martnnuásár Fejérm. márc. 25, jún. 15,
nov. második. csüt.
szept. 14~ dec. 21. mfogl.hét hétf. áv.
Lajosmizse Pestm. jan. 10, máj. 26 és
és keddjén kv.
_
szept. 15. megel. hétf. kv. és áv.
Mátészalk'a Szatmárrn. jan. 25, márc. 19,
Lébérut Mosonm. júl. 2.5, nov. 4. köv.
ápr. 24, júl. 22, szept. 29, nov. 19.
szerd.: ha a nov. vásár szerdára esik,
mfogl. hétfőn.
ugyanazon a napon.
Mekényes Baranyam. jún. 4. mfogI. hét
Lengyeltóti
Somogym, márc. 10, júl. 25,
hétf. kv, és marhavásár, aug. 10. mfogl.
okt. 10.'
hét hétf.
Lenti Zalam. febr. 22. ápr. 10, dec. 6. Mern!le Somogvm, febr. 24, márc. 5, aug.
Ha vas. v. ünn. esnek, a köv. hétközn.
2, nov. 5. mfozl. héten hétf.
Lepsénn Veszprémm. máj. 25, okt6ber 15. lIlezóbprén!1 Békésm. ápr, 8, júl. 12 és
megelőző hétfőn.
okt. 6. megeI. pént. szarvasmarha-o serLesencetomaj Zalam. júl. 26 állatfelhajtés- és juhvásár, szombaton 16-, vasártással. Ha vas. esik, a köv. napon, máj.
nap kv., jan. 16-t megel. pént. áv.,
1-ét köv. hétf., a Medárd n. köv. szerd.
szombaton kv,
Letenye Zalam. febr. 24, [un. 21, júl. 29, lIfezőkomárom Veszprérum. Judaca, Rog.
aug. 2!), okt. 6. Ha vas. v. ünnep, követnapja, sz. Mihály napja het. kedd és
kező hétközn., dec. 25. megél. kedden.
szerda, ha sz. Mihály vas .. a köv. kedd
Louasberéruj
Fejérm, anagyhétben
és
és szerdán, sz. Kelemen pápa napján
pünk. el. hétf., szept. ll-ét mfogl. hét
két napon át.
.
hétfő ién . és Dömötör nap u. hétf., űnn, Me::őköuesd Borsodm. márc. 19, jún. 27,
esetén a köv. kedden.
aug. 20, nov. 30. megeI. hétfőn. A megLoiuiszpatona
Veszprérum. Rezső. Antal,
előző vasárnap áv.
'
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J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 4, máj. 4,
aug. 4, nov. 4, a megeI. nap áv., a határnapon kv., ha vas. v. ünnep, akkor a
köv. közn.
~fihdlyi Sopronm. jan. 6, ápr. 12, jún. 13.
aug. 6, okt. 4. ut. kedd és nov. utolsó
keddjén.
J.like Somogym. febr. 16, ápr. 8, szept. 1,
nov. 5.
ldikosszéplak
Vasm. jan. 22, márc. 22,
aus. 22, okt. 22.
Alinaszen!
Cs.~ngrádm .. jan. 7-8, áp!. 14t61 Iő-ig, jun. 30, JUI. 1, okt. 2/-28.
Ha nem péntek és szombat, amegel.
hét péntek és szombat. Első nap áv.,
második nap kv.
lliskolc
Julianna, Orbán, Sámuel, Lukács
és Lázár napokat mfogl. helekben hétf.,
megeí. és köv, 3-3 nap áv.
Niszia Tolnam. jan., ápr., szept. első hétf.,
okt. 26. hét hétf., ha ünn., a köv. nap.
~lohács
Baranyam. febr. 24, márc. 19,
ápr. 17, jún. 24, szept. 15, okt. 15-ét
héten hétfőn, nov. 11, dec. 21. megel.
hétfőn. Ha vas., úgy a köv. hétfőn; ha
hétfő ünnep, akkor a köv. kedden; ha
hétfőre esnek, úgy aznap tartandók;
márciusban József és októberében Teréz
napját mfogl. hét hétfőjén, ha ünnep,
a köv. közn.
Monor Pestrn. márc. 12, jún. 1, aug. 18,
dec. 8. megeI. vas. Ha nem vas. esnek,
akkor a megelőző vasárnap és hétfő.
Első nap áv,
Monoszl6
Zalam. márc. 10, júl. 10. megelőző szerdán.
Mo6r Fejérni. sz. György és Szenthárom-I
ság napjai ut. hétf., Rozália és Mártori
nap hetében hétfőn kv,
Moson Mosonm. ápr. 2, júl. 13, okt. 4,
dec. 21-hez legk. eső hétf.; ha ünnep,
köv. közn.
Mosonszenljános
Mosonm. márc. 19, jún.
" 24, aug. 20, nov. 11. mfogl. "hétf., ha
ünnep, a köv. közn.
Mosonszenlmikl6s
júl. 25-ét és nov. 4-ét
megelőző szerdán. Ha szerda, magán
ahatárnapon.
Mozsg6 Somogym. husv, ut. kedd. jún. 24.
Mucsi
Tolnam. máj. 20. okt. 20. mfogl.
héten szerdán. Ha űnn., a köv. napon.
Nádesd
Vasm. márc. 2. és szept. 1. Ha
vas. v. ünn., úgyamegel.
hétkőzn.
Nádudvar
Hajdum. jan., ápr. és aug. első
hétfőjén, okt. 25-ét mfogl. héten hétf.
Ha újévre v. ünn, esnék, a kőv. nap.
Nag!latód
Somozvm. Gergely nap, tavaszi «keresztnap», Illés nap el., Rókus
napján, őszi «keresztnap» el. hétfőn és
nov. t í-ét köv. hétf.
Nagybajam
Somogym. József nap el. kedden, máj. 8, aug. 18, okt. 15. megelőző
hétfőn.
Nagyberki
Somogym. husvét ut. kedden,
.jún, 27, aug. 10, szept. 25.
Nagybörzsöny
Hontm, jan. 1, június 18,
aug. 6, okt. 18. mfogl. héten kedd.
Nagycsákány
Vasm. febr. 21, máj. 2, jún.
8, aug. 6, szept. 9. és nov. 25. Ha ünn.,
Mezólur

I

a legköz. hétközn., v. ha a körmendi v.
szentgotthárdi
vásárok is azon napra
esnek, akkor az utána való napon.
Nagycenk
Sopronm. husvét utáni és Simon-Juda el. csütörtök.
Nagyfüged
Hevesm. febr. 12-ét megelőző
hétfőn és szept. első hétfőjén. Ha ünn.,
a köv. hétközn, áv. és kv.
Nagydorog
Tolnam. márc. 13, június 5,
aug. 1, okt. 16. mfogI. hét hétfőjén.
Nagyecsed
Szatmárm. febr., ápr., [ün.,
aug., okt. és dec. hónapok első keddj.
Nagyharsány
Baranyam. jan. 25. el. hétf.
és kedden, ápr. 12, jún. 27 (sz. László)
és. okt. 9, ha vas. v. ünn., a köv. közn,
Nagyigmánd
Komáromm. József nap, Vitus nap és sz. Mihály nap het. hétf.
Nagyká1l6
Szabolcsm. hush. kedd utáni
csüt.,sz.
György, László király, szent
Mihály, sz. András napját mfogl. hetek csütörtök.
Nagykanizsa
Zalam. jan. és júl. hónapok
kívételével minden hónap első keddjén.
Ha ünnep, a köv. hétközn.
Nagykapornak
Zalam. Jézus nevenapja,
Fehérvas., Szentháromság vas., Boldogasszony nap és Mindszent ut. hétf.
Nagykála
Pes tm. jan. 25, ápr. 24, szept.
14-ét mfogl. hét vas.
Nagyk6nyi
Tolnam. ápr. 12-ét, jún. 24-ét,
aug. 15-t, okt. 9-t mfogI. hét szerdáján ;
ha a jún. és aug. vásár napja ker. űnn.,
a kőv. közn.
Nagykőrös
Pes tm. márc. 5, ápr. 27, jún.
27, okt. 26. megeI. vas. és hétf., aug.
utolsó hétf. és keddjén, ha a határnapok vas. esenk (az aug. kivételével),
ugyanazon napon és hétfőn.
Nag!l16zs Sopronm. husvét el. két héttel
hétfőn Urnap el., sz. István. Lukács
nap ut. és a karácsony el. hétfőkön.
."l\Tagymaros Hontm. József, Jakab hetében szerdán, Brigitta és Judit hetében
hétfőn kv,
Nagyoraszi
Nógrádm. márc. 19. hetében
keresztjáró héten, aug. 6 és dec. ti. hetében hétfőn és kedden.
Nagypirit
Veszprémrn, máj. 10, július 25,
szeptember 29.
"'
Nagyrókos
Vasm. febr. 10, máj. 25, aug.
16 és nov. 15..
Ns-Szakácei
Somogym. febr. 10, ápr. 1,
nov. 11. Ha ünn.: v. szomb., kőv. közn.
N.-Vázsol1l!
Veszprémm. Invocate vasárnap, sz. kereszt feltalálása napját, sz.
Iván napját (jún. 24), szent kereszt felmagasztalását és karácsony napját megelőző hétf. áv., kedd kv.
Nemesdéd
Somogym. márc. 24, Szentháromság ut. kedden, szept. 29 és dec.
21. el. hétfőn.
Nemeshefés
Zalam. husv. ut. kedden, AIdozócsűt, el. szerdán, jún. 28 kv. és áv.
Nemes-Sándorháza
Zalam. jan. 25, máreius 9.
Nemesold
Somogym. jan. 22, márc. 21,
jún. 17, okt. 24. Ha vas. esnének, köv.
nap.
Németboly
Baranyam. jan. 6, máj. 16,
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júl. 25, szept. 8. Ha nem hétf. esik, a Pás.:i6"Hevesm.
Virágvas. ut.kqv'." fel?r.
megel. hétf., okt. 20, márc, 25-ét ma15, jun, 29, aug. 10, dec. 24. .megél,
gábanIogl. hétf., ha ünn., a köv. napon.
hétf. és kedden, Mindszent napját megNikla Somögym. dec. 6. búcsúvásár.
előző hétfőn áv.
'
Nógrád Julianna, Zsófia, Anna és Erzsé- Pécs ~_araqyain. mi,nde~, bó. 'el~Ő,~étf.~
bet napját mfogl. hétfőn.
\
. ker, unnep, esetén a. köv.: hétközn.
, '-.
Noszlop Veszprénun. ápr. sz. György és Pécsvárad ~Baranyam. Bálint, 'Adalbert.
okt. Teréz napokat mfogl. hétfőn.
Nagyboldogasszony
es Lukács napot.
Nova Zalam. Gergely, György, Sarlósmfogl. hétf. és kedden, jún. 15.
boldogasszony el. hétfőn, Nagyboldog- Pécel: Pestm. máj. hó első, szept. másoasszony, Mihály el. és karácsonyelőtti
dik hétfőjén és keddjén.
hétfőn.
Perkáta Fejérm. márc. 12, aug. 29, ha
Nyárad Veszprémm. máj. l-t, okt. 15-t
hétfőre esnek, ellenkező esetben a köv.
mfogl. hét szerdáján.
hétfőn.
Nyirbakta Szabolesm. jan. 27, ápr.' 15, Pilis Pestm. jan. 5, ápr. 5, júl. 5, okt.
júl. 5, aug. 21 és nov. 6. napját mfogl.
ő-ét megel. vas.
hétfőn.
Pilis vörös vár Pestm. febr. 20-t, szept,
Nyirbáior Szabolcsm. márc. 25, máj. 28,
8-t köv. hétfőn.
szept. 8, nov. 9 és dec. 6. ut. köv. csüt. Pincehely Tolnam. Hushagyó kedden és
Nyirbogdány
Szabolcsm. máre. 12, jún.
Hamvazó szerd., sz. György nap, Ur24, okt. 4, dec. 6. hetében szerdán.
nap és Simon-Juda hetében kedden áv.•
Nyiregyhdza Szabolesm. márc. első, ápr.
szerdán kv.
második, júl. és szept. első, okt. harma- Polgár Szabolesm. jan. 4, máre. 15, [ün,
dik, dec. első hétfőjén, ha únn., a köv.
14, szept. 20. mfogl. szerdán kv. és áv.
hétfőn. Lóvásár Medárd napját mfogl. Polgárdi Fejérm. márc. 19. és szept. 16.
hét hétfőjén.
megel. hétf. Ha ünnep, a köv. napon.
Nyirmada Szabolesm. Virágvas. ut. szer- Pölöske Zalam. nagycsüt., nov. 15, ha .ea
dán, Aldozócsüt. mfogl. Anna napját,
a .nap vasárnap, a köv. napon.
Kisasszony és András napját mfogI. Pulnok Gömör K.-Hontm. febr. 2-t, husszerda kv. és áv.
vétot, pünkösdöt, aug. 15-t, nov. l-t és
Ocsa Pestm. jan. 18, márc. 27, jún. 24,
karácsony napját megeI. hétf. ávv- kedokt. 19. megeI. hétfőn.
den kv. Orsz. áv, minden hó elso csüt,
Ocsöd Békésm. márc. 10, szept. 22, ha
azon hónapokban, amelyekben orszávas .v. ünnep, a köv.. köza.
gos vásárt nem tartatnak.
._
Onod Borsod-, Gömőr-, Kishontm. jan Piispökladány
Hajdum. márc. '19-t, m.2, máre. 19, máj. 10, júl. 3, okt. 4.'
fogl. csüt., jún. más. csüt., szept. 29-t.
Oroszvár Mosonm. sz. Vida napján.
I nov.. 1-t mfogl. csűt.
Orosháza Békésm. márc, első, június, I Rábacsanak Sopronm. febr. éli szept. mászept., dec. második hetének csűt,
sodik"keddjén.
Orkény Pestm. jan. 23, aug. ll-t megel. Rábahiduéq
Vasm. jan. harm., husvét el.
hétfőn.
héíf'őn,
jún. harm. hétf. és okt. 4. Ha
Ostiiasszomjia Vasm. júl. 13.
okt. 4 nem hétfő, a köv. hétf.
Ozora Tolnam. Jézus nevenapja, nagy- Rácalmás Fejérrn. ápr, 12-t, okt. 15. meghéten, Sarolta, Teréz, el. hétfőn áv.,
előző hétfőn.
kedden kv.
.
Ráckeve Pes tm. jan. 25, ápr. 17, júl. 15.
űriszentpéter
Vasm. febr. 28, márc. 21,
és nov. 5-ét megel. vas. és hétfőn áv.
máj. 18, jún. 20, aug. 1, nov. 4. kv.
és kedden kv.
és áv.
Ráckozár
Baranyarn. márc. 12, máj. 5,
űskű Veszprémm, Hugó napját, Dénes
jún. 26, okt. 20. Ha ünn., a köv. napon.
napot mfogl. hétf., ha ünn., a köv. hétf. Rajlea Mosonm. farsang ut. hétf., nagyPacsa Zalam. aug. 18 és Mátyás n. el.
csüt., pünkösd ut. kedden, Urszine válcsüt, 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 mfogl. hétf. áv. és kedden kv.
második hetében hétf., ha ünnep, a
Páli Sopronm. máj. 28, szept. 13, ha vas.
köv. napon.
v. ünnep, a köv. közn.
Regölll Tolnam. máj. 16. és aug. 15-ét
Pápa Veszprémm. Gyertyaszentelő
holmfogl. kedden.
dogasszony, Gyümölcsoltó boldogasz- Répceszemere
Sopronm. máj. 7, szept,
szony, Szenthároms. vas., júl. Sarlós
14, vasárnap esetén az ut. való hétf,
boldogasszony,
aug. Nagyboldogasz.,
Marhavásár u. a. napon.
szept. Kisasszony és dec. Boldogassz., Répceszentgyörgy
aVsm. márc. 12, ápr,
szepl. fogant. ünnep után eső kedden
24 pünk. ut. kedden, okt. 26 kv. és áv.
és szerdán.
Rum Vasm. jan. 10, márc. 21, jún. 27~
Pápaieszér
Veszprérum. ápr. 8-t, szept. . aug. 25, okt. 15.
l-ét köv. csütörtökön.
Saioszentpéter
Borsodm. rnárc. 12, ápr,
Pápóc Vasm. febr. 14 s Pünkösd el. hétf.,
24, jún. 29, szept. 29 és dec. 6-át m.aug. 10; okt. 26. el. hétf. Ha ünnep
fogl. hétfőn és megel. vas., ha ünnep, a
vagy vas. esik, a köv. nap.
köv. hétf. és vasárnapon.
1
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Sajloskál Sopronm.
• Laetares el. csüt.,
jún., okt. hónapok első hétf. lóvásár,
sz. István, sz. Gellért és sz. Tamás hegazd. és marhav. Orsz. lóvásár: az orsz.
teiben csütörtök.
vásárokat megel. d. u., továbbá júl. és
Salgólarján Nógrádm. jan., máj., júl. és
szept. első hétfőn.
okt. hónapok 3. hétfőjén.
Ha ünnep, Soroksár Pes tm. márc. 8, máj. 15, aug.
a köv. kőzn. áv., másnap kv.
10, okt. 31. mfogl. vas. és hétf.
Sárbogárd Fejérrn. febr. 15-t, ápr. 4, jún. Sóskut Fejérm. Gergely, Medárd, Urszin14, szept. 15, nov. 19. napját mfogl.
vált. és Erzsébet
hetében kedden és
hétfőn áv. és kv,
szerdán. Ha ünn., a köv. napon, első
Sári Pes tm. aug. 15.
nap áv., második napon kv,
Sarkad I3iharm. ápr. 24, jún. 8, okt. 10 Söjtör Zalam. márc. első csüt., máj. máés dec. 21. napját megeI. hét. csüt. és
sodik hétf., ha ünn., a köv. napon, júl.
péntek.
30, okt. 15-t" köv. hétf., ha űnn., a köv.
Sárkeresztur Fejérm. máj. l3-át, okt. 15.
hétfőn.
megeI. hétf. áv. és kv., márc. 20, aug. Sümeg Zalam. Bőjt közepe utáni kedd,
10-t mfogI. hétfőn.
Nagyhétben hétf., Aldozócsűt.
el. kedd.,
Sárosd, Fejérm. máj.l-ét,
júl. l-ét, aug.
Sarlósboldogasszony,
Bertalan,. Dömö14, nov. ll-ét mfogl. hét hétfőjén.
Ha
tör és Erzsébet napján.
ünnep, a kőv, kedden áv. és kv.
Szabadszállás
Pestm. márc. 31, júl. 7,
Sárospatak Zemplénm. rnárc., máj., aug.
szept. 17 és nov. 15. Ha nem vas. esnek,
és okt. hónapok első, dec. ~<)nap máamegel.
vasárn. kv., el. nap áv.
sodik szerdáján.
Ha ünnep, a követ- Szabadszentkiráhj
Baranyarn. Aldozócsüt.
kezö szerdán.
el. napon, _ jan. 15-t, jún. 27-t, aug.
Sárúár Vasm. aug. 2. ut. köv. hétf., Si15-t mfogl. csüt., szept. 21, nov. 2, ha
mon-Juda napján, Rogate hétfőjén, advas. v. ünn., a kőv, közn.
vent első hétfőjén, ha ünnep. a -köv. n Szakcs Tolnam. febr. 24, jún. 3, szept.
Sármellék
Zalam. husvét és Szent Már14, dec. 5.
ton elötti kedden.
Szalkszenfmárton
Pestm. jan. 28, máj. 19,
Sásd Baranvarn. máj. 7, júl. 8 és szept.
júl. 20, okt. 18.
l-ét mfogl. hétfőn. Ha -űnnep, a kőv. Szaru; Sopronm.- rnárc. 21-t, máj. 9-t,
kedden, márc. 1 és okt. 1, ha ezek vaszept. 19-t, nov. 25. kőv, hétf. Orsz.
sárnap vagy ünnepre esenek, úgy a köv.
áv.: jan. 15-t, júl. 25-t mfogl. hétf.
legköz. hétközn.
Szarvas Békésm, febr. 24, jún. 2-t, okt.
Sátoraliaujhelu
Zemplénm. Apollonia. Vi1fl, dec. 21. megel. pént. marhav., szomrágvas., júl. 2, szept. 2. nov. 5. hetében.
baton lóv., vas. és hétf. kv., ha vasárkarácsonyt megel. héten hétf. és kednapra esnek
a kv, vasárnap és hétf.,
den, ünnep esetén csűt, és pénteken.
I az áv. a megel. szombaton.
'
Sellite Baranya!"11., máre. ,4, máJ.},
~ug'l Szá;~zuár Baranya~.
rnárc. 25.• köv. hét10. okt. 15 es dec. 3. el. hetfon av"
fon, szept. 15, Jun. utolsó hélf.
kedden kv.'
Szécsény Nógrádm,
jún. 25, márc. 12,
Sereqélues Fejérm. jan. 29. mfogl. -hét
ápr, 24, jún. 13, júl. apostolok oszl.,
Iiétf'őjén, Feketevas., Apostolok oszlását
aug. 29, nov, 25. mfogl. hétf. és kedden.
mfogl. és okt. 4-ét mfogl. héten hétf.
Szeged febr. 17, máj. 5, júl. 31, okt. 10,
Siklós Baranyarn.
márc.
19. hetében,
első nap áv., második nap kv. Nov.
Szentháromság vas. ut., Nagyboldogasz30. mfogl. hetekben vasárnaptól
vasárszony, nov. 30. hetében hétf., kedden
napig, megel. pént. és szomb. sertésv.
áv., szerdán kv.
Szeahalom Békésm. febr. 10, máj. 20,
Simontornya
Tolnam. Laetare, Exaudí és
júl. 20, szept. 20. ut. hétf. és kedden.
őrangyalok
vasárnapját,
Imre herceg Szeqoár Csongrádm. márc, 10, máj. 19,
napját mfogl. hetekben kedden állataug. 19. és nov. 19. napokat
megeI.
vásár, szcrdán kv.
szombat, vasárnap és hétf'őn, első naSiófok Veszprérum. ápr, 20, okt. 19. m,pOI1 áv., a köv. két nap kv.
fogl. héten szerdán.
Szekszárd
Tolnam.
Virágvasárnap,
AlSalt' Pestm. Rókus napot megel., Sára
dozócsüt.,
Sarlósboldogassz.,
Keresztfölnapját, 11'Iá1'tol1napját, köv, hétf. áv.,
találás napját s Erzsébet napokat mfogl.
kedd kv., ha ünnep, a köv. kőzn,
hétf. és keddi napok.
Soltvadkerf
Pestm. Szt. György napját, Székesfehérvár
febr., ápr., [ún., aug., oknov. l-ét mfogl. hét keddjén.
tóber és dec. hónapok 15-én. Orsz. áv.
Somláoásárlieíu
Veszprémmegye Benedek,
jan., márc., máj., júl., szept., nov. 15,
Margit, Lambert napot, Karácsony ünn.
ha ünn. v. vas., a köv. közn.
mfogl. hétf. kv.vés áv.
Szendrő
Borsodm,
jan. 22,' márc. 25,
Somogy vár ápr. 18, máj. 20, okt. 15. Ha
aug. 1, okt. 4-ét megel. hétf.
vasárnap vagy ünnep, a köv. hétkőzn, Szentanlalfa
Zalam. febr. első, Antal n.,
kv. és áv,
hetének, nov. ut. hetének szerdán állatSopron márc. első hétfőjén,
ha ez farfelhajtással.
sang utáni hétfőre esik, egy héttel ké- Szentdienes Baranyam. jan. 2, jún. 1 áv.,
söbb; máj. és aug. első hétf., szent
márc, 15, aug. 10 áv. és kv., jan. 2-áll
Erzsébet napot mfogl. hétf" ha Erzs.
áv. Dienes ut. köv, vas. kv. Ha vas. v.
napja vasárn., a megél. hétf., febr., ápr.,
ünnep, a köv. közn.

I

Szemendre
Pestm. máj. 5, aug. l-ét m.fogl. hét hétfőjén, Mindszentek ,uláni
első hétf. kv. és áv.
Szenies Csongrádm. febr. 2, ápr. 24, júl.
22, szept. 21-ét, nov. 30-át megel. pént,
és szomb. Ha ünnep, amegel.
pént,
és szombaton, szombat kv., a köv. két
napon áv.
Szentgál Veszprémm.
ápr. 8-t, júl. 16-t,
nov. 25-t mfogl. hét hétf. áv., keddjén
kírakóvásár.
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Tállya Zemplénm. jan. 22, ápr. 4, jún.
27, oki. 19.
Tamási Tolnam. febr., márc. első Kántornap el., máj. és jún. más. Kántor-nap
el., júl. Magd, el., <szepternber Kántor
el., dec. Kántor cI. hétfőn áv., követ.
kező napon kv.
Tápióbiácske Pestm. fehl'. 7, máj. 7. megelőző hétfőn, okt. 15-t megel. kedden.
Tápióy!/örg!le Pestm. márc .• 1, máj. 5.
Tápiószele Pestm. jan. 1, ápr. 1, jún. 29,
okt. 15. napokat mfogl. hétfőn.
Tápiószenlmárlon
Pestm. márc. 5, okt. 1,
ha vas. vagy ünnep, a köv. napon.
Tapolca Zalam. márc., máj., aug. és dec.
hónapok
első szerdáján,
ha ünnep, csütörtökön,
Tarcai Zemplénm. febr. 3-t, márc. 10-t,
máj. 5-t, aug. 11-t, szept. 29-t, nov.
17-t köv, hétfőp, ha ünnep, amegel.
hétfőn.
Tarján Komáromm. márc. 31, máj. 10,
auz. 4, okt. 18. mfogl. hétf. kv. és áv.
Teta Komáromm. Husvét, Pünkösd, ut.
János felv. és Imre hetében kedden és

Szenlgotthárd
Vasm. kántorszerda,
ut.
(márc.,
jún.,
szept., dec.) hétfőn,
nagycsütörtök, máj. 1, júl. 22, okt. 18.
Szentgyörg!luölgy
Zalam. febr. 19, ápr.
12, jún. 8, aug. 10, okt. 21. 'Ha ünnep
vagy vasárnap, a köv. napon.
Szentlőrinc Baranyarn. febr. 14, ápr. 12,
jún. 10, szept. 4, okt. 18, dec. 21, ha
vas. v. ünn., az ápr. és jún. vásár a
megel. hétfőn, a febr. és szept. vásár
a kőv, hétf'őn, az okt. és dec. vásár a
kövctkező l-öznapon.
Szepetk Zalam. márc. első, dec. Luca n.
előtti héttőn.
Szerencs Zemplénm. jan. 16, ápr, 24,
szerdán.
aug. 16, nov. 2.
Talabámra
Komáromm. minden hónap
Sziqetuár
Somogym. jan, 25, ápr. 24, jún.
15-ét kővető hétfőn.
12, aug. 2, szept, 29, nov. 19. mfogl. T~/. Győrm. febr. 16-t, máj. l~-t _k~ve~ő,
hétfőrt áv., kedden kv. A községhez
[úl. 31-t.. ?kt; 31;t. megel. csutortokon,
tartozó Turbék helyen Nagyboldogasz-!
h~ a majusi v~sar vas. v. ünnepre
szony és Kisasszony napján kv.
! esik, amegel. kozn."
"
S:iksz~ Ab-Tornam. febr. 6, máj. 1, júl. Teu~l To!nam. ápr. elso hétfon, Szent22, szepl. 8, nov. 11-ét mfogl. vasárnap
haromsag és Tekla n. hétf. kv. és áv.
és hétfőn.
Tihan[l ,ZaIam. ápr. h624, júl. 24. köv,
Ssil Sopronm. febr. 24, ápr. 24, jún. 4,
.hétf.. av., kedden k".
,
,
.;
Bertalan napján. Ha ünnepre, vasáru. v. TU!!,!le Pest!l1. .lan. és mars· ho elso,
szornbatra esne a köv. hétfőn . Mindjun. hó második és okt. elso hétf.
szent napja után hétf., Karác~ony eL TIszadob Szabol,csm. jan. ,15,: ápr. 17,
csütörtökön áv. és kv,
aug. 7, okt. 4-et megel. hetfon.
Silrák
Nógrádm. febr. 24-ét köv., maj, Ti~;aföldvár J.-N.-K.-Szolnokm. márc._ 24,
15, szept. 8. megel. és nov. 25-ét kőv,
jun, 8, . aug. 29, okt. 11, ha hétközn,
kedden.
esik, az előző vasárnap és hétfőn.
Szob Nógrád- és Hontm. jan. 15-t, ápr. Tisza!<.ür I ,;J.-N.-K.-Szolnokm., minden év
6-t, jún. 27-t, okt. 20-t megel. hétf.
maj. elso 7as.,s~ept
39,-at"mf9gl. h~t
Szolnok J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 24, máj.
vas~rnap es hétfon. Elso nap av., ma18, szept. 8, nov. 5. Ha vas., úgy ezen
.SOdll,~nap kv.
.
és a köv napon, ha nem vas., akkor Tiezaíok Szabolcsm. febr. 14, máJUS 15,
a megel. vas. áv. és hétf. kv.
aug. _21.: ~zept. 25,_nov. 27. mfogl. hét
Szombathely Vasm. Hushagyó, sz. György
csuto~tok?n., H~ unnep, akkor megel.
el. kedden ~s szerdán, ha keddre esik,
.szerdan 1,v. e~ av. .
,
.,
aznap és "lerdán.
Urnap el. kedden Tiszaluc Zemplenm. Jan. 5, apr. 15, JUl.
és szerd-n, júl. 25, ha kedd, amegel.
..1?, nov. 5.
,.
kedden, Kisasszony nap és András nap Tis .•anána Hevesm. febr. 24,1maj. 1, aug.
el. k=dden és szerdán, ha András kedd.
.4. és ok~. 15. megel. hétfon.
esik, aznap és szerdán kv. és áv., máj. Tlsza,~zenlzmre
J.-N.-K.-~zolnokm. hje~tlfio'~ns
3-ik és okt első keddi napon.
elso hé,tf. és nov. 19-et megel.
kv. és av.
.
SzlJlősgrJörök Somogym. márc. 21! máj. Toka; Zemplénm. márc. 24, jún. 23,' júl.
16, ~zept. ~: okt. 18. Ha vas. v. unnep,
22, szept, 22, okt. 27, dec. 2-ét mfogl.
a kovetk~o napon.,
,.
hétfőn. Ha ünnep, a köv. hétfőn.
SzlJny Komarom~. ma!c." 4, maj. 16, júl. Tolcsva Zemplénrn. ápr. 8, jún. 22, szept,
17, szept. 13. kőv, hetfon. _ _
9, nov., 10. kv, Ha ünnep, 'megelőző
Srulok Somogym. Husv., Punkosd, Luhétfőn.
kács nap el. hétfőn kv. és áv.
Tolna Tolnam. máj. el. hétf., jún. 13-t,
Tab Somogym. ápr. 11, jún. 2, aug. 1,
aug. 10, nov. l-t köv. hétf.
szept, 21, ha vas. és ünn., a kőv, közn. Tolnanémedi Tolnam. jún. 21-t, okt 22-t
Tabajd Fejérm. febr. 3, máj. 24, aug. 30,
mfogl. hét hétfőjén, ha ünnep, a köv.
nov. 8-át mfozl. csüt. kv. és- áv.
köznapon.
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Toponó.r Somogym. ápr. 25, Szentháromnapon, szept. 14-t és nov. 22-t meget
ság vas. ut. napon, aug. 25, nov. 11.
csütörtökön.
kv. és áv. e. n.
lTasvar Vasm. jan. 27, márc, 15, máj. 3,
T6lvázsony Veszprémm. júl. 2-t, old. 10-t
jún. 13, aug. 10, szept. 29, nov. 10.
mfogl. hét szerdáján, ha ünnep, a köv. Velence. Fejérm. márc. 27, aug. 7, nov. 6.
köznapon.
marha- és kirakóvásár.
Törökkopdny
Somogym. jún. 15, szept. Véménd Baranyam. márc. 27, júl. 17,
17. Ha vas. v. ünnep, a legköz. hétközszept. 30. kv. és áv.
napon kv. és áv.
Vép Vasm. jan. 25, Fehérvas. ut. hétfőn,
Törökszentmiklós
J.-N.-K.-Szolnokm. jan.
Aldozócsút. el. szerdán, Péter és Pál el,
10, ápr. 17, júl. 26, okt. 4. Ha hétközIstván kir. el. napon, nov. 5. Ha ünnep
nap, az el. vas. és hétfőn áv. vas., kv.
vagy vasárnap, köv. hétf.
hétfőn.
Vése Somogym. márc. 5, aug. 5, okt. So.
Tura Pestm. Virágvas. és okt. 2. vas. áv.,
Ha ünnep v. vasárnap, a köv. napon.
hétfőn kv.
Veszprém Veszprémm. jan. 6, febr. 14,
Turkeve J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 1, jún.
márc. 12, maj. 4, aug. 10, szept 21.
20, szept. 20, dec. 6. mfogl. vasárn. és
napját mfogl. hétf.; nov. első hétf.
hétfőn. Ha vas., úgy ezen és a köv. Vésziő Békésm. Iehr., máj., aug., nov. höhétfőn.
napok első napját mfogl., hét szerdáján.
Tűrje Zalam. febr. 24., ápr. 24, júl. 25, Villany Baranyarn. ápr. 4-t megel. hétf.,
szept. 29. Ha vas. v. ünn., a köv. hétjúl. 5-t, szept. l-t, dec. 13-t mfogl. hét
köznapon.
hétfőjén, okt. 31-t megel. hétf. Ha a
Tüskevar Veszprémm. febr. 24, jún. 13,
decemberi vásár ünn., akkor a köv.
júl. 22, szept. 8. napokat megel. hétf.
köznapon:
Ujtehértá Szabolcsm. Nagy K., Medárd, Yiseqrád Pestm. jún. 24, szept. 8-át köv.
Sámuel és nov. 20-át mfogl. hetek csüyasárnap.
o
.o
•
törtök
kv. és áv.
Vor~ ~omogym. apr. 3, JUl. 5. u. kov.
Ujkécske Pestm. febr. 20, máj. 15, júl.
hetfőn.
o
31, nov. 3. Ha nem vas., úgyamegel.
Zala Somogy.!U. apr. 5, maj. 25.~aug.• 27,
vasárnap és hétf. áv., hétfőn kv.
okt. 4. Ha unnep, ~}. v. ut. elso ohéfközn,
Ujmalomsok
Győrm. áv. és kv. márc., I Zakány ~omogym. jun. 24. kv r , es .áv.
jun., szept., <lee. hO,onapokmásodik szer- Z"alaapdll Zalam. márc. 21, Pünkösd el.
dáján; . ünnep .esétén "a Iegk.: hétköz-'
szerda, úrangyal' ut. napon, okt: 31.
napon.'
Zalabér Zalam. s'f. Gergely n. el., Medárd
Ujpest Pestm. febr., máj., júl. és okt.
nap el. szerdán, Nagyboldogassz. ut.
15-ét köv. vasárnap.
~dv~nt tpas. vas. ut. kedden marhav
Und Sopronm. márc. 20, máj. 11, jún. 30,
es kirakóvásár.
szept. 9.
Zalaegerszeg Zalam. febr. 14, Virágvas.
Uszod Pestm .. szept. 1. megel. hétfőjén
el; hétf.; sz.' Gyö~~y ut. hétfőn, Pünmarhavásár.
kosd ut. kedden, JUl. 22, szept. 9, okt.
(Jllő Pestm. márc. 4, aug. 10. megel. hétf.
28, .nov. 30, de~. 28.
o
.o
Vác Pestm. husvét el., Sarlósboldogasz- Zalalovő Zalam. Jan. 10, apr. 1., jun, 13,
szony napot, Gál napot, Tamás napot
aug. 29, nov: ~, ha vas. '!. un?ep, az
megelőző vasárnap és hétfő; máj. 17,
aug. vásár klvetelév~l a kov. koznapon.
aug. 30; ha a máj. és aug. vásár vas. Zalaszántá Zalam. oPunk. ut. kedd, Illés
vagy ünnepre esik, akkor a köv, közn
ut. kedd kv. és av.
"aja Szabolcsm. aug. első hétf. kv, és áv. Zalaszenibalázs
Z~lam. f~br. 3-t, UrnaVál Fejérm. febr. 20, máj. 16. aug. 16,
pot, . au~. 20-t köv, hé!~őn.
okt. 20. mfogl. hétf. áv., kedden kv.
Zalaszeniioán
Zalam. maj. 19, aug. els6
Városlőd Veszprétpm. febr. 13, szept. ZahlaétfőJn'étnz'':'
ló Zala
'an 17 mái 16
17. mfogl. szerdan áv.
sze asz
m. J .
,
J.
•
Várpalota Veszprémm ápr 12 aug. 6
aug. 15. utam szerdán.
nov. 11 és dec. 13. 'napját miogl. hétf: Zalaszentgr6t
ZalaII?-~febr .. 3.. márc. 12,.
Vásárosbéc Somogym máj 23 okt 4
Husv. el. szerda, jun, 24, JUl. 13, szep.
"'..
..
tember 1, nov. 11, Kar. el. szerda.
Vásárosmzske yasm. Gy.-Szentelo boldog- Za/a vár Zalam. febr. 24, jún. 8-t követ6
asszony napját,
Gyum. Boldogasszony
kedden
napját, Si-Boldogassz. napját,. aug; N.- Závod T~lnam. nagyhét el. pént. kv.
Boldogassz., Klsassz~ny napját ko,:ető Zirc Veszprémm. márc. 19, máj. 1, júl
napo.n, Ferenc, ~aLahn és Luca napján,
26, szept. 29, dec. 4. Ha vasárnap vagy
Ha unnep, a kov. napon.
ünnepnapra esik, a köv, nap.
Vásárosnamény
Beregm. hushagyó kedd Zomba Tolnam. ápr. 18, júl. 26·át mfogL
után hétf., Medárd napot, mfogl. hészerdán, okt. havi Dömötör hetébe es6
ten hétf., szept. 8-t köv. hétf., ha ünn.,
szerdán.
a köv. kőzn,
Zsámbék Pestm. febr. 4, ápr. 24, jún.
Vassurány Vasm. márc. Hl, máj. 1, aug.
24, okt. 28. mfogl. szerdán áv., csüt,
12, október 26. kv.
kírakóvásár.
Vasszécsény Vasm. febr. 16-t megelőző Zsámbok Pestm. ápr. l-t, szept. 14-t meg.
csüt., jún. 17, ha vas. v. ünnep, a köv.
előző hétfőn,
O'

O'
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A bizományosok számára a csomagokhoz mellékelt kísérő levelek
tartalmazzák az elszámolás feltételeit.
Minden a Luther-Naptárra vonatkozó megrE;ndelés és megkeresés LutherNaptár kiadóhivatalához : Sopron, Gensei Adám-utca 3. sz. alá intézendéi.
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