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A középfokú iskolák új evang. vallás-
..tanítási tervéhez készUlt könyvek:

1. A keresztyén egyház rövid története kor- és életrajzokban.
Képekkel. A középfokú iskolák Ill. osztálya számára. Irta : Hetoényi
Lajos. Ára: 4 kor.

2. Keresztyén vallastan. A középfokú iskolák IV. osztálya számára.
Irta: Hetvenyi Lajos. Ára 6 kor.

3. Az evangéliomi keresztyén világnézet. A középiskolák VIlI. -és
a középfokú iskolák megfelelő osztályai számára. Irta: Hetuényi
Lajos. Ára 8 kor.

Az I, számú könyv általában evang. népünk számára, a 3. számú pedig különösen a
mal i(őkben, amidőn a világnézeti tájékozatlanság sok szomorú következrnényével
találkoztunk, a tudományosan müvelt közönség számára is nagyon ajánlatos és alkal-
mas mű, Általában az evangélikus közönség számára ajánlható rnunka a következő :

Dr. Luther Márton egyénisége és reformátori munkája. - Irta:
Hetvéflyi Lajos. - Ára 1 kor.

1'. Mindezek a könyvek megrendelhetök: si
Máhr A..-pád k6nyvkereskedésébeo

Sopron, Várkerület 127. szám.
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IX. ÉVFOLYAM. ÁRA 25 KOR.'

•

KÉPES

LUTHER-NAPTÁR
AZ 1921. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. '

SZERKESZTIK:

HETVÉNYI LAJOS,
SOPRONI ÁG. HITV. EV. LíCEUMI

VALLÁST ANÁR.

SCHOLTZ ÖDÖN,
ÁGFALVAI EV. ESPERES-LELKÉSZ,

NEMZETGYÚL. KÉPVISELÓ.

A TISZTA JÖVEDELEMBŐL A "LUTHER-NAPTÁR" SZINVONALÁT EMELJÜK
ÉS EGYHÁZI JÓTÉKONY INTÉZMÉNYEKET SEGÉL YEZÜNK.

A "LUTHER-NAPTÁR"KIADÓHIVATALA SOPRON, PAPRÉT 2.

-•••............................................................................................................................................................................
NYOMATOTT ;:;ZÉKELY, SZABÓ ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMOÁJÁBAN, SOPRONBAN.



Naptári tudnival6k az 1921. közönséges évröl .
•

Kortani ismertető jellegek.
Aranyszám . • . ll{ (Uj-naptár) III (Ó-naptár)
Ep akta, vagy holdkuJcs . XXI XXII
Napkör , . 26 26
Római adószám 4 4
Vasárnapi betü B C

Változó ünnepek.
Nagypéntek .
Husvét-vasárnap .
Aldoz6 csütörtök .
Pünkösd-vasárnap
Saentháromság vasárnap
Advent első -vasárnapja

március 25
március 27
május 5
május 15
május 22
noverube r 27

A négy kántorszerda.
Február 16. Május 18. Szeptember 21. December 14.

Farsang tartama.
A farsang tart Vizkereszt napját61 Hushagy6keddig'

(vag yis Január 7-től február 8-ig) bezárólag tehát 33 napig.

Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete: március 21-éo d. e. 4 óra 51 perc.

tavaszi napéjegyenlöség . - Nyár kezdete: junius 22-én, d.
e. 12 óra 36 p erp, leghosszabb ez idő a tájt a nappal; nyári
napfordulás. - Osz kezdete: szeptember 23-án d. u, 3 óra
20 perc, őszi napéjeg yenldségv-c- Tél kezdete: december22-én
délelőtt 10 óra 7 perc, leghosszabb az éj ; téli napfordulás.

A nap és rendszerének csoportja.
Központí test: a 0 Nap.
Főbolygók: ~ Merkur, 8 millió mértföldnyire

a Naptól, 88 napból áll az éve. ef' Vénusz, IS millió
mértföldnyire ' a Naptól, 225 napból áll az éve.
O rota. 20 millió mértföldnyire a Naptól. <1> Marsz,
32 milI. mértföldny. a Naptól, .687 napból áll az éve.

880 kis bolygó 1916. jun.-ig. 4 Jupiter, 107
millió mértföldnyire a Naptól, 12 év alatt teszi
meg utját a Nap körül, 1) Szaturnusz, 194 millió
mértíöldnyire a Naptól, 29 év és 116 nap alatt
teszi meg körutját, 0 Uranusz, 3961/2 millió rnért-
földnyire a Naptól, 84 év alatt teszi meg körutját.
,t; Neptun, 621 mi}lió mértföldnyire a Naptól,
164 év és 216 nap alatt teszi meg körutját. .

MeIIékbolygók, vagyis holdak: Föld 1, Marsz 2,
Jupiter 9, Szaturnusz 10, Uranusz 4, Neptun.
I holdja' van.

A hold fényváltozásának jegyei.
~ Ujhold, ]) Első negyed, ® Holdtölte. CI: Utolsó n.

Az állatkör (zodiakus) jegyei;
WI' kos ~ rák fl mérleg ~ bak
~ bika ~ oroszlán ~ bököly ~ vízöntö

~ ikrek !W szüz Mr nyilas ~ halak

Nap- és holdfogyatkozások.
1921-ben 2 n apfegwatkoz ás és 2 holdfogyatkozás lesz.

Ezek között az első napfogyatkozás és utolsó holdfogyatkozás
a mi vidékeinken látható.

1 Gyiittis napfog-ya.tkozás április 8-án. Nálunk fél 9
6ra délelőtt körül kezdődik és fél 1Z 6ra tájban <ir véget.
Ezen fogyatkozás mint gyürüs látható Skótföldön és Norvégia
partvidékein . Budapesten kezdődik a résaleges fogyatkozás
3 óra 44 perc délelőtt (közép európai idő): eléri a legnagyobb
fázist 10 6ra 1perc (uagyság : 0'61); végződik 116ra 23perc d. e.

Z. Telje. holdfogyatkozás április 22-én, nálunk nem
látható. Kezdődik 7 6ra d. e., végződik fél 11 óra d. e.

8. Teljes napfogyatkozás október .Lén. Nálunk nem
látható. A teljes napfogyatkozás öve vonul Délamerika déli
csúcsától a déli sark felé. Kezdődik fél 12 6. d. 'e., végződik
délutáni 4 6. előtt.

4. Részleges holdfogyatkozás október 16-án. Nálunk
láthat6. Kezdődik 10 óra 14 perc délután, a fogyatkozás
kőzepe 11 óra 54 perc délután, a fog yatkcz ás végződik 1 óra
34 perc délelőtt. Nagysága a hold átmérőjének 0'9 része.

Bélyegilleték.
1.fokozat. Váltók. kereskedői utalványok, köt jegyek, nyilvános
hitelintézetek 3 hónapnál nem hosszabb időre szóló adóslevelei.

100 K-ig -'10 1200 K-t61 1500 K-ig 2' ~
100 K-án tul 150 -'20 1500 1800 2'40
150 300 -'4,0 1800 2400 3'20
300 600 -'80 2400 3000 4'-
600 900 1'20 3000 4500 6'-
900 1200 1'60 4500 6000 8'-
6000 K-án tul minden 3000 után 4 K többlet rovandó le, úgy

hogy a 3000 K-nál kisebb összeg teljesnek veendő.

II. fokozat. Nyugták, biztosítási szerződések.
40 K-ig -'20 600 K-t61 800 K-ig {'-

40 K-án tul 80 -'40 800 1600 8'-
80 120 -'60 1600 2400 12'-

120 200 1'- 2400 3200 16'-
YOO 400 2'- 3200 4000 20'-
40D 600 3'- 4000 4800 24'-
4800 K-án tul minden 1600 K után 8 K többlet rovandó le,

ugy hogy az 1600 K-nál kisebb összeg teljesnek veenolő.

lll. fokozat. Vétel-, cser e-, saá.llitás!-, saolg álati' szerződések,
nyugták, számsorsjáték nyerések. kötelezvények, részvény-

társulatok szeraődései. "
20 K-ig -'20 300/( -t61 400 K-ig 4·-

20 K-tól 40 -'40 400 800 8'-
40 60 -'60 80C 1200 12'-
60 10" 1'- 1200 1GOO 16'-

100 200 2'- 1600 2000 20'-
200 500 3'- 2000 2400 24'-
2400 K-an tul minden 800 K után 8 K többlet rovand6 le,

ugy hogy a 800 K-nál kisebb összeg teljesnek veendő.

Postai díjszabás
a 13.026. 1920. sz. min. rendelet értelmében.

1. Levél. Belföldön (megszállott területekkel együtt),
Ausztriába, Németországba, Bulgáriába, Lengyelországba.
Jngoszláviába) 20 gr-ig 1 K és minden további 20 gr-ért 20 f;
egyéb külföldre 20 gr-ig 2 K 50 f és minden további 20 gr-ért
1 K 50 f. Zártlevelezőlap .ugyanilyen díjszabas alá esik.

2. Levelezőlap. Belföldön és fenti országokba 60 f,
válaseos levelezőlap 1 K 20 ri egyéb' külföldre közönséges:
1 K j válaszos: 2 K. ,

3. Nyomtatvány. Mlcdeunemű nyomtatvány 1. pont-
ban megjelölt országokba. Bulgária kivételével 50 gr-ként 20 f.
Egyéb külföldre 50 gr-ként 50 f.

4. Aruminta. Mindeu forgalomban 50 gr-ként 50 f,..
de legalább 1 K. Sulyhatár belföldön és Bulgáriát kivéve
az 1. pontban megjelölITszagokba: 500 gr.

5. Uzléti papir. iuden viszonylatban 50 gr-ként 50 f,
de legalább 2 K 50 f. •

6. Ajánlási díj K 50 f. '
7. Postautalvány. 100 K-ént80f. Belföldi forgalomban

egy postautalvánnyal 4000 K·ig terjedő összeget lehet feladni,
8. Csomag. Belföldi forgalomban I) értéknyilv. nélkül

a) élelmiszereket, vagy ezek szállitásához szükséges üres
tartályok at tartalmaz6 csomagokért 5 kg-ig 5 K, 10 kg-ig
10 K, 15 kg-ig 15 K, 20 kg-ig 20 K; b) minden más tartalmú
csomagért 5 kg-ig 8. K, 10 kg-ig 16 K, 15 kg-ig 24 K,
20 kg-ig 32 K. II) Ertéknyilvánitással minden 1000 K vagy
ennek töredéke után 1 K értékdíj. -.

9. Ertéklevél. Ugyanolyan súlyú és rendeltetésű aján-
lott levél díja és a nyilváhitott érték minden 1000 K-ja vagy
ennek töredéke után 1 & értékdíj. Ezekben a viszonylatokban
azonban a legkisebb összdfj 1000 K.ig 8 K, 2000 kg-ig 16 K,
3000 K-ig 24 K, ezt megbaladó összegeknél 32 K. Az érték-
leveleknek olvasva feladása nincs megengedve.

10. Távirat. Belföldi forgalomban egy sz6 40 f.

A' háziállatok vemhességi ideje.
A e e mhe s s é g k ő z é p tartama

.: 340 napig I juhok és kecskék 154 napig

. 285 napig diszn6knál. . . l~O napig

A vemhesség tart:
lovaknál legkevesebb 330 napig, legfeljebb 419 napig
teheneknél 240 321
juhok és kecskékuél 149 158
disznóknál 109 133

lovaknál .
tehenekuél

A kotlás tart:
a tyukoknál 19-114 napig, rendesen 21 napig; a pulykákuál
26-29 napig; a Iudaknál 23-33 napig; a récéknél {kacsák-

nál) 28-32 napig és a galambohál 17-19 !,.~pig.



Nap és hold kelte és nyugta az 1921. évben.
Január Február Március Április Május

E Nap Hold Nap Hold Nap Hold Nap Hold Nap Hold~
'" kél nyugszo kél nyugszo kél nyugszo kél nyug' z. kél nyugsz kél nyugszo kél ny?gsz. ~él ny'!gsz: kél nyugszo kél nyugszo
A Ó. p. 6. p. ó. p. Ó. p. ó. p. Ó. p. Ó. p. 6. p. ó. p. ó. p. 6, p .. 6. p. 6. p. O. p , O. p. O. p. 6. p, ó. p. 6. p. ó. p.

1 7 48 4 20 d. e. 11 32 7 27 5 00 220 d. u. 64254t I 08 10 3l 540 629 207 11 47 444 7 II 1 8S d. U.

2 7 48 421 118 d c u. ,7 26 502 3 18 1228 640 546 2021111 5 38 631 240 d. u. 448 712 1 59 127
3 7 48 4 2~ 2281232 7 25 504 409 1 15 638 548 252 d. u. 536 632 3 ll' 1 39 441 714 228 230
4 7.18 423 329 107 723 506 455 207 ti 36 549 3 33 12 54 535 633 341 230 439 7 15 253 a 34
5 748 423 428 ,145 722 507 536 3 Ol 634 550 409 150 533 634 402 341 437 716 318 4 ss
6 748 424 ő 23 229 720 509 610 353 632 551 441 250 530 636 427 445 4 se 717 346 547
7 747 425 614 317 719 510 641 458 630 553 509 349 528 637 451 ö ő l 435 719 418 657
8 747 426 657 412 718 51L 707 600 628 554 536 453 52(; 639 518 656 433 7 20 456 804
9 746 429 734 505 7 16 " 13 7 33 700 626' 555 600 555 524 640 548 804 432 722 540 908
10 7 46 429 804 603 714 5 15. 7 56 803 625 [) 57 624 658 522 642 620 912 4 HO 723 632 1007
II 745 430 833 7 Ol 7 13 516 820 907 623 5 59 6 ~O 803 5 to 643 700 10 17 429 725 7 25 11 00
12 745 432 902 808 711 518 844 10 II 621 500 716 ,909 fl 19 644 746 1118 428 726 843 'll 45
13 745 433 926 907 7 10 519 91P II 16 6 19 6 U2 745 1015 517 646 841 d. e. 5 26 7 27 9 55 d. e.
14 744 434 9 50 10 12 709 521 942 d. e. 617 603 820 II 21 514 647 943 1214 425 7 28 11 II 12 24
15 744 435 10 13 II 15 707 523 1019 12 23 615 605 904 d.e. 512 649 1054 102 424 729 d. u. 125M
16 7 43 4 36 10 39 d. e, 705 5241111 126 613 606 949 12 18 510 650 d. u. 144 422 7 st 1 3~ 1 39
17 7 42 4 38 II 07 12 19 704 525 -ll 54 232 6]1 607 1046 117 508 651 121 221 421 7 32 251 1 59
18 7414391140 126 702 527 d. u. 331 609 609 11 52 211 507 652 237 255 420 734 403 229
19 740 441 d. u. 236 700 528 207 424 607 6 10 d. u. 258 505 654 351 316 419 7 35 513 259
20 7 39 443 108 343 658 530 324 519 604 6 1~ 229 341 503 65p , 05 355 418 7 36 620 333
21 7 38 444 209 448 657 532 442 551 602 614 337 420 5 Ol 657 617 428 4 17 7 37 724 408
22 7 37 <146 318 548 655 534 604 627 600 615 455 454 459 659 728 459 416 738 823 449
23 736 447 435 637 653 535 722 659 5,58 616 609 526 <[ 58 700 834 534 415 739 914 536
24 7 35 448 554 7 ~1 651 537 838 729 556 617 726 559 456 7 01 938 613 414 740 1002 626
25 7 34 450 716 806 649 538 958 801 5 54 619 839 623 455 7 02 1033 657 413 742 10 39 719
26 7 33 451 834 832 648 539 11 01 833 552 621 947 706 453 704 11 21 743 412 7 43 11 11 815
27 7'32 453 950 903 646 541 d. e. 907 550 622 ,1052 745 451 7 06 d. e. 836 411 7441141 914
28 7 31 455 11 03 932 644 543 1207 945 548 623 11 1>1 826 449 707 1204 930 410 7 45 1457 1013
29 730 456 d. e. 1002 547 624 d. e. 910 447 7 09 1240 1027 409 746 d. e. 1113
30 7 29 457 1213 10 35 545 626 1242 1000 445 710 112 II 26 409 747 12 31 d. U.

31 728 459 118 11 08 542 G27 129 1052 408 748 12 55 117

Június Július Augusztus Szeptember Október
1 406 7 50 1 19 222 4 G 800 1246 323 436 7 35 144 516 518 641 416 558 558 541 546 533
2 406 7 51 146 327 4 8 800 122 430 437 7 34 251 607 519 639 5 3~ 633 559 539 704 607
3 405 7 52 217 433, 4 ~ 800 206 585 4 3~ 'j 32 407 650 521 638. 656 705 II01 537 819 643
4 404 7 es 249 542 4 8 800 301 636 440 731 526 710 522 636 814 7 38 602 5 Bb ~ 29 7 21
5 404 7 54 331 649 '4 9 800 404 731 442 '4 2:J 645 s os 5 2~ 6 34 9 so 812 1)0<15 aJ 1035 804
6 403 7 54 420 756 4, 9 800 517 819 443 7 27 800 847 524 6;;2 1044 8,48 605 5 al 11 35 M52
7 403 7 55 519 853 410 7 59 635 S 59 445 7 26 924 908 526 630 11 49 927 606 -5 29 d. u. 942
s 4 oa 7 55 628 942 410 7 59 753 935- 446 725 1039 940 527 628 d. u. 1011 li 08 527 112 10 37
9 403 756 741 102a 4 II 758 914 1007 447 7 23 1151 1011 529 626 1451100 6'09 525 149113a
10 403 7 56 858 11 00 412 7 57 1029 1037 448 722 d. U. 1050 530 624 2231140 6 11 e 23 222 d. e.
II 403 756 10 14 1134 413 7 57 11 43 11 07 449 720 201 11 30 551 622 314 d. e. 6 12 5 21 254 1231
12 403 7 57 11 29 d. e. 414 756 d. u. II 38 451 718 300 d. c. 532 620 351 1245 6 13 5 1~ 311 12U
13 402 7 57 d. u. 1203 415 755 203 d. e. 452 716 450 1214 534 618 421 142 615 5 17 343 2 so
14 402 7 58 154 1233 416 7 54 a 07 1211 454 715 536 108 5 35 616 449 240 616 515 407 3.0
15 402 7 58 303 104 417 754 409 1249 455 714 515 156 536 614 516 S 41 618 5 la 431 -:132
16 402 7 58 411 134 418 7 53 50.1 130 456 712 549 251 537 612 5 3~ 440 620 511 458 535
17 402 7 58 515 209 419 753 554 216 457 .710 620 349 539 610 604 441 621 509 ,627 639
18 4.02 7 58 616 247 420 7 52 638 306 459 ',08 647 4.48 540 608 629 642 623 508 55U 744
19 402 7 58 7 9 330 421 7 50 715 400 500 706 711 548 542 606 655 746 624 506 638 84.8
20 402 7 58 757 418 422 749 747 451 502 705 735 648 513 604 724 849 625 504 724 950
21 402 758 839 511 423 748 815 555 503 703 759 749 545 602 809 953 626 [)02 816 1050
22 402 75U 913 607 425 747 842 654 50'4 701 824 851 546 600 9 38 1055 628 500 9181144
23 403' 7 59 944 704 426 746 905 755 505 6 5~ 85. 1J52 547 557 9 25 11 52 6 30 4 58 10 2. d. u.
24 4.03 7 59 10 II 803 427 745 929 855 507 658 921 1058 548 555 1021 d. U. 631 4.56 1116 112
25 403 800 1037 90.1 428 7 44 952 956 508 655 957 1159 5505531125 146 633 4 5~ d. e. 133
26 404 M00 II 00 1003 429 7 43 1019 11 02 510 654 1040 d. U. 551 551 d. e. 234 634 454 1241 227
27 4048001123 11 04 430 7 42 1047 d. U. 511 652 11 30 203 553 549 12 35 S 15 635 4 52 209 259
28 404 801 11 52 d. U. 4317401115 1 5 512 650 d. U. 302 554 547 153 353 637 450 333 3 so
29 405 802 d. e. 1 9 433 7 3~ II 58 211 513 648 1220 354 555 545 309 429 639 4 <l8 439 403
30 406 8021221 2 3 4 34 7 37' d. e. 316 515 646 t 40 440 556 543 429 501 640 447 554 437
31 4357361246 413 516 643 256 531 641 446 707 513

November December
il Nap Hold S Nap Hold a Nap Hold a Nap Hold
El kél nyugszo kél nyugszo El ~él nyugsz, ~él nyugszo El kél nyugszo kél nyugszo El kél nyugszo kél nyugszo~ ó. p. ó. p. 6. p. 6. p. " 8 Ó. p. 6. p. Ó. p . ö. p. " Ó. p. 6. p . 6. p. ó. p.~ '0 Q. p. O. p. O. p. O. p. A

1 643 444 816 556 16 706 424 518' 739 1 726 4 12 857 613 17 742 410 712 912
2 644 441 920 641 17 707 422 609 842 2 7 ~7 4 II 943 708 IB 743410 829 954
3 6464401016 732 IB 709 421 708 940 3 729 411 10 21 806 19 744411 943 10 31
4 6484391105 825 19 710 420 8 lb .10 ;JO 4 730410 1053 906 20 744411 1059 1106
6 649 437 11 46 921 20 7 12 419 925 11 15 6 731 4 10 II 22 10 04 21 745 41J d. e. 11 37
6 651 436 d. u. 10 18 2 1 7 13 4,19 1041 11 55 6 7 32 4 09 II 48 11 04 22 745 4 12 12 14 d. U.

7 6 52 4 35 12 53 11 18 22 7 \4 418 II 55 d. U. 7 734 409 d. U. d. e. 23 746 412 127 III
B 653 434 120 d. e. 23 7 16 417 d. e. 101 B 135 409 11 36 12 04 24 746 4 13 238 147
9 655 432 146 1218 24717416 IlO 132 9 736 409 100 105 26 747 414 347 227

10 657 431 210 1 17 25 7 19 .115 223 202 10 7 ~6 409 1210 207 26 747 4 14 453 314
II 658 429 234 218 26 720 ·114 336 234 II 737 409 156 310 27 747 415 555 404
12 700 428 259 321 27 721 -113 449 309 12 738409 228 415 2B 748 416 650 457
13' 702 427 326 424 2B 723 ·1lJ 558 348 13 739 409 309 521 29 748 4 17 738 554
14 703 426 358 529 29 724 -* 13 704 431 14 740409 356 626 30 748 418 819 653
16 704 425 435 635 ao 725 412 804 520 16 741 410 454 727 al 748 418 854 752

'6 741 HO .aOl 823
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1921. év,

JANUAR.
Időjárás Herschel szerlnt e 1-9. havazás, viharos, 10-24.

hideg. szeles. A hó végen kemény fagy.
I-én a nap hossza 8 óra 32 perc, a hó végéig 59 perccel nő.

31 nap. --
Bolygók járása; E hó elején Venusz kél 10 ó. deo nyugszo

I 1\ 1([ 8 ó. du. Marsz kél 10 ó. deo ny .. 8 du. Jupiter kél 10 ó. du.

Nap Protestáns Róm. kath. nyugszo 11 deo Szaturu kél fél II ó. deo nyugsz. 11 ö, deo
3-án a Nap a földkőzelben.

1. hét. Ujévre: Luk. 2, 21. Gal. 23-29.

~I Szomb. I Ujév, Ernan.] Ujév In Naplójegyzetek.
2. hét. Máté 2, 13-23. Tit. 3, 4-7.

Vizk. Máté 2, 1...:....12.Ezs. 60, 1-6. -._--------------------------------------------------------------------_.
21 Vasárn. B.Benj.Ábel IB. Jéz, sz. n: n

13 Hétfő Genovéva Genovéva ~ --------------------------------1'-----_._-----------------.-----.---------
4 Kedd Titusz, Bella Titusz pk. ~
5 Szerda Simeon Teleszfor vt. ~ ---------_.-._-----------------------.--------------.-----------------.-.-

6 Csütört, Vízkereszt Három király ~ -------------------------------------------------------------.-._---------
7 Péntek Attila Lucian vt. t ~
8 Szomb. Szörény Szeverin ap. 6t ._-------------_._-_ .._._--_._---------_._-_ .._ .._-------_._------_._---_.

3. hét. 1.vas. Vizk.ut. Luk.2,41-52. Róm.12, 1-5.

Marcel i~
-----_._----------------------------------------------------""----------_.

9 Vasárn, B.1. B. 1. Julián vt.
10 Hétfő Melánia Vilmos pk. ~ -------------------------------------------------------------_ .... __ ._-_.
11 Kedd Ágota Higin p. vL ~
12 Szerda Ernő Taciána, Ark. ~ ••••• __ ._-_ ••• _-_._._-.----- ••• _--_ •• __ ._----------_.- ____ o __ o ____ ••••• _.

13 CsUtört. Vidor Veronika B.sz. ~
14 Péntek Bódog Hilár pk. t ~ ---------_ .._----_ ..__ ._---_ ..._-_._-----_._----------_.-------------_.-.

15 Szomb. Lóránt Pál remete li'! ----------_ .._---_ ... _-----_ .._---_._------------------------_._----_._--
4. hét. 2.vas. Vizk.ut. Ján. 2, 1-11. Róm.12,6-16.

16 Vasarn. B.2. Gusztáv B.2. Marcel p. ~ ._-_ .._-_. __ ._--_:_----------------_.- .._. __ ._-------.------------------_:

17 Hétfő Antal Antal remete ~
18 Kedd Piroska Piroska ~ ------------------------------_.-._---------------------------_._-_._-----

19 Szerda Sára Kanut kir. ~ ._-_ .._ ..._----------------------------------------------------------_.--
20 Csutört. Fáb. és Seb. Fáb. és Seb. ~ ,
21 Péntek Ágnes Ágnes sz. t ~ ._---------------------_._-------------------_._-----------.-----_._----_.
22 Szornb. Vince, Artur Vince sz. vt. ~

Septuagesima. Máté 20, 1-16. -------------------------------------------------------------_.-._--_.---
5. hét. 1. Kor. 9. 24-10, 5. -

1t>iE -------------------_.--_._--------------------------.----_.--------------
23 Vasárn. B. Iz. Zelma B. Hetven. V.

24 Hétfő Tádé Timót pk. vt. ~ --- ------------- -------------------------------.- ----~-------_ .._----- ----
25 Kedd Pál fordul. Pál fordul. ~
26 Szerda Vanda Polikárp pk. ~ A hold fényváltozásai.

27 Csütört. Lothar, Iván Ar. sz. János ~ ,Utolsó negyed l-én 5 óra 35 perc délelőtt.

28 Péntek Nagy Károly Apollónia sz. t n Ujho1d 9-én 6 óra 27 perc délelőtt.
]) Első negyed 17-én 7 óra 31 perc délelőtt.29 Szomb. Adél Szalézi sz. F. n ~ Holdtölte 24-én 12 óra 8 perc délelőtt.

Sexagesima. Luk. 8, 4-15. . Utolsó negyed 30·án 9 óra 2 perc délután.
6. hét. --II. Kor. 11, 19-12, 9.

~
Földtávolban 9-én 10 óra délelőtt.

30 I vasárn'l B. Mártonka I B. Hatvan. v. I~ Földközelben 23-án 3 óra délután.
--31 Hétfő Virgilia, Nol. Pét. hv. ~ Január 7-én farsang kezdete. .

GÖr.kath. új idő-
számitás.

6-án Epifánia
16-án Triodion
30·án Vajhét, Nagy Vazul

Görög-orosz naptár.
Jan. 1 = dec. 19 1920.

7 = 25 Nagy Kar.
8 = 26 Istensz.Már.
9 = 27 ls (V. fód.

14 = jan. 1 Ujév 1921.
19 = ,6 Epifánia

Izraelita naptár.
Jan. 1 = Teb, 21 5681.

6 = .. 26 Sobeb. bőjt
8= .. 28 S. Vaera

10 = Seb. 1 Ros. Ch.
13 ==.. 4 Sobeb. böjt
15=.. 6 S. Bo

Jan. 20= Seb. 11 Sobeb. böjt
22 = 13 S. Besalak
24 = 15 Fák ünnepe
27= 18 Sobeb. bőjt
29= 20 S. Jitro



1921. év. Időjárás Herschel szerint: A hó eleje változó, 15-22-ig
derült, hideg; a nó végén kemény hideg, sok széllel.

l-én a nap 9 Ó. 33 p. hosszu, a hó végéig 1 Ó. 26 p. \ló.FEBRUÁR.
Bolygók járása: Vénusz kél 9 Ó. deo ny. 9ó. du. Marsz kél....----------------=-----------------1 9 ó, deo ny. fél 9 ó. deo Jupiter kél 8 ó. du. ny. 9 Ó. deo

I I I
Szatum kél fél 9 ó. du. nv, 9 ó. ne.

Nap Protestáns Róm. kath. \[ 9-én Vénusz a legnagyobb keleti kítérésben (46° 45')
15-én Merkur a legnagyobb keleti kitérésben (18°)

28 nap.

1 I Kedd Ignác I Ignác vt. I Jl;i)-'
2 Szerda Karoliri Gyertysz.B.A. Jl;i)--
3 Csütört, Andor Balázs pk. vt. Jl;i)--
4 Péntek I,Veronika Kor.Andr.pk.] ~
5 Szomb. Agota Agota sz. vt. ~

Quinquagesima. Luk. 18, 31-43.
I. Kor, 13, 1-13.7. hét.

6 Vasárn.
7 Hétfő
8 Kedd
9 Szerda

10 Csutört.
II Péntek
12 Szomb.
8. hét. Bőjt 1. vas. Máté 4,1-11. ll. Kor. 6, 1-10.

13 Vasárn.
14 Hétfő
15 Kedd
16 Szerda
17 Csutört.
18 Péntek
19 Szomb.

9. hét.

B. l. Elia
Bálint
Jovita
Julia (Kánt. sz.)
Donát
Kenrád
Zsuzsánna
Bőjt 2. vas. Máté 15, 21-28.

1. Thessz. 4, 1-7.

20 Vasárn. B. 2. Aladár B. 2. Reminis. \M
21 Hétfő Eleonóra Szever p. vt. t ~
22 Kedd Didim Gerzs. Péter székf. t ~
23 Szerda Alfréd Dam. Péter t m
24 Csütört. Mátyás Mátyás ap. t h
25 Péntek Géza Géza vt, tt h
26 Szomb. Sándor Sándor pk. t ~
to. hét. Bőjt 3. v. Luk. ll, 14-28. Efez. 5, 1-9.

271 vasám'l B. 3. Ákos IB. 3. Oculi :~
28 Hétfő Elemér Román ap. t CilJ€

II
II

Naplójegyzetek.

._---------------------,------------------------------------.---'----------

GÖr.kath. új idő-
számitás.

2-án J. Kr~ hemutatása.
6-án Sajthagyóva s.

13-án Nagy b. 1. vas,

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

12 = 30. NagyVaz.
14 =Febr. 1. Trifon
15 = 2. Kr. bern.
20=
27=

7. Triodion
14. Hetven. V.

Izraelita captár.
Febr. 1=,eb. 23

3 = 25 Sobebim b.
5 = 27 S. Mizpatim
8 = 30 R. Ch.
9 =Adar 1 R. Ch.

10 ~ 2 Sot. bim b.
12 = 4 S. Therurna
17 = 9 Sobebim b.
19 = II S. Thezave.

I 22 = 14 Purim Katart
23 = 15 Sus. Pur. K.
26 = 18 S. Ki-Thi za

.
A hold fényváltozásai.

@ Ujhold 8-án 1 óra 37 perc délelőtt.
]) Első negyed 15-én 7 óra 53 perc délútán.
@ Holdtölte 22-én 10 óra 32 perc délelőtt.

\[ Földtávolban 5-én 1 óra délután.
\[ Földközelben 21-én 1 óra délelőtt.



Naplójegyzetek.

1921. év: Időjárás Herschel szerint: A hó eleje saép enyhe; 9-17.

MA R C I U S
-. változó; 17-23. sok cs apadék, viharos. A hó vége változó.

L-én a nap hossza 1\ 6. 2 p.; a h6 végeig 1 Ó. 43 percet nő.
Tavaszkezdet 21-én 4 óra 51 perc délelőtt.

Bolygók járása: Vénusz kél 8 ó. deo ny. 10 ó. du., Marsz==========~=======-I kél 8 ó. deo ny. fél 96. du., Jupiter kél 66. du. ny. 7 ó. de..

I I I
Szaturn kél fél 7 ó. du. nyugszo 8 ó. deo

Protestáns Róm. kath. [. 19-en Vénusz a legnagyobb ragyogásban. .
30-án Merkur a. legnagyobb nyugati kitérésben . {270 47')~------~------~--------~~+--------

31 nap.

Nap

1 Kedd Albin Albin pk. hv. t i'tIr
2 Szerda Lujza Szimplicius t i'tIr
3 Csütört, Kornélia Kunigunda t &'\
41 Péntek I Kázmér Kázmér hv. ttl0.'\
5 Szomb. Adorján Ozséb vt. t 0.~

11.,hét. Bőjt 4. vas. Ján. 6, 1-15. Gal. 4, 21--31.

~asár-;:;. BA.OottIieb B. 4. Laetáre l~
7 Hétfő Tamás Aquin. Tamás tA
8 Kedd Zoltán Ist. János hv. tl~
9 Szerda I Franciska R Franc, t ~

10 Csütört. Olimpia 40 vértanu t cn~
11 Péntek Aladár Konstant.hv. t wil'

. 12 Szomb. Gergely Gergely ~~
12. hét. Bőjt 5. vas. Ján. 8, 46-59. Zsid. 9, 11-15.

13 Vasárn. B.5.Krisztián!B. 5. Judic; ~
14 Hélfő Matild Matild k.-né t ~
15 Kedd Kristóf (Nemz.u.)1 Longin vt. t:m
16 Szerda Henrielte Heribert pk. t :m
17 Csüiört. Gertrud Patrik pk. hv.j ~
18 Péntek Sándor, Ede F;ljdl. Szüz tt -es
19 Szon~~ József József emJ. t ~
13 hét Bájt 6.v. Vir.v. Máté 21, 1-9. Filip.2,5-1!.

• • Nagypéntek, Ján. 19, 16-30,_Ezs. 5_3_._

20 Vasárn. B. 6. Virág v. B. 6. Palmar. ~
21 Hétfő Benedek Benedek ap. t ~
22 Kedd Oktávián Oktáv. szp. t ~
23 Szerda Frumenc Viktorián tt ti
24 Csutört. Gábor Nagycsül. tt n
25 Péntek Nagypéntek Nagypént. t-t n

. 26 Szamb. N. sZ. Manó N.-Szamb. tt~
14. hét. Husv. vas. Márk. 16,1-8. I. Kor. 5, 6-8.

• 2. nap. Luk. 24,13-35. Ap. csel. 10,34-41.

27' Vasám.1 B. Husv. vas.1 B. Husv. vas. I~
281 Hétfő Husvét hétfl" Husvét hétfő i'tIr
29 Kedd Cyrill Euszl. Cyrill szp. vt. i'tIr.
30 Szerda Izidor. . Kvirin i'tIr
31 Csutört. Árnos : . Ámosz pr. E..~

_ ... -.--------.------ ---------------------------------------.'--_.-.-----. .

GÖr. kath. új idő-
számítás.

25-én Nagypéntek
27-én Husvétvasárnap
28-án Husvétbétfö
2g-én Husvétkedd.

Izraelita naptár.
Ápr. 1 =Adar 21

5 = 25 S.Vajakhel
10 = 30 R. Chodes
11=Veadar 1 R. Ch.
12 = 2 S. Pekude
19 = 9 S. Vajikra
23 = 13 Eszter b.
24 = 14 Purim
25 = 15 Sus. Purim
26 =s 16 S. Zav.

Görög-orosz naptár.
Márc. 1 =Febr. 16

6= 2lVajh.hét
13 = 28 Sajth. hét
14= Márc.1

A hold fényváltozásai.

[. Utolsó negyed l-én 3 óra 3 perc délután.
@ Ujhold 9·én 7 óra 9 perc délután.
]) EI~ő negyed 17-én 4 óra 49 perc délelőtt.
@ Holdtölte 23-án 9 óra 19 perc délután.
[. Utolsó negyed 31-én 10 óra \3 perc délelőtt.

[. Földtávolban ő-én 3 óra délelőtt.
[. Földközelben 21-én 2 óra délelőtt.



~~~~~~~~~~~~~~~~~n~~~~~~~~~~~~
• Időjárás Herschel szerint: A bó eleje hideg, szeles;

A 15-20. sok eső, a vége változó.

P R I L Is. 1-éo a nap hossza 12 ó. 48 p.; a hó végéig 1 Ó. 36 percet nő.

30 Bolygók járása: Vénusz 1<é16Ó. deo ny, fél le ó. du., Marsznap. kél fél 7 Ó. deo oy. fél 9 Ó. du., Jupiter kél fél 46. du.
;=;~====="\"""====="""i"""" . uy- 5 6. de., Szaturn kél fél 5 ó. du. uyugsz. 5 ó. deo

I I I
8-án napfogyatkozás, nálunk mint részleg-es látható.

Protestáns Róm. kath. cr 22-éo holdfogyatkozás, nálunk nem látható.
Vénusz alsó egyiittáll ásban a nappal.

1921. év.

Nap

I
I}ugó 1 Hugó pk f~
Aran Paulai Fer. hv·l~ Naplójegyzetek.
1. vas. husv. ut. Ján, 20, 19-31.

1. Ján. 5, 4-10. . I
--;-----·-,-------é-------;--I -----------------------------------------------1-------------.----------.

8.1. Ker. Rik. B. 1. Quasírn. tA
Izidor Gyümölcsoltó tA
Vince Ferr. Vince hv. ~
~~~~~~n ~~:f:~ti;k.~v.l:, .------------------------------------------------------------------------.

~~~iaardt g~:~tb~·~:.tl: .----------.--------------------------------------------------------------

2. vas: husv. ut. Ján. 10, 11-16.
1. Péter 2, 21-25.

11 Péntek
2 Szomb.

15. hét.

3 Vasáru.
4 'Hétfő
5 Kedd
6 Szerda
7' Csütört.
8 Péntek
9 S2Omb.

16. h~t;,

10 Vasárn.
II Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csütört.
15 Péntek
16 S2Omb.

17. hét.

17 Vasárn,
18 Hétfő
19 Kedd
20 Szerda
21 Csütört.
22 Péntek
23 Szomb.

B. 2. Zsolt B. 2. Miseric. fP1t
Leo Leó p. ev. fP1t --------------------------------------------------------------..----------
Gyula Gyula p. hv. ~
Ida Sz. József olt. ~
Tibor Jusztin vt. ~
Atala Anasztázia vt. ~
Lambert Lambert vt ~

3. vas. husv. ut. Ján. 16, 16-23.
1. 'Péter 2, ll-20. .

B. 3. Anicet B. 3. Jubilate ~ _
Ilma Apollón vt. !ili
Kocsárd Timon vt. ti
Tivadar Tivadar hv. n
Anzelm Anzelm n
~~1~ér ~~1!'~k?'~::ti: .-------------------------.----------------------------------------------

24 Vasarn.
25 Hétfő
26 Kedd
27 Szerda
28 Csütört.
29 Péntek
30 S2Omb.

4. vas. husv. ut. Ján. 16, 5-15.
Jak. 1, 16-21.----"---;-------'-;-------;--1

B.4. György B. 4. Cantate ~
Márk Márk ev. ~
Ervin Tiham. Kletus ~
Arisztid Zita ~
Valéria Ker. Pál hv. ~
Lenke, Alb. Péter vt. t ilID.
Katalin Zsófia Kat. ~

cr Földtávolban l-én 10 óra délután.cr Földközelben l6-án 4 óra délután.cr Földtávolban 29-én 6 óra délután.

18. hét.

GÖr. kath. új idő-
számitás.

Április 23-áll György.

A hold fényváltozásai.
~ Ujhold 8-án 10 óra 5 perc délelőtt.
]) Első negyed 15-én II óra 12 perc délelőtt.
@ Holdtölte 22-én 8 óra 49 perc délelőtt.cr Utolsó negyed 30-án 5 óra 9 perc délelőtt.

Görög-orosz naptár.
Ápr. 1 =Márc. 19

7=. 25 Gy.B.A.
14= Apri!. 1
29 = 16Nagypént.

Izraelita naptár.
Apr.1=Vead.22

2 = 23 S. Semini
9 = Nizall 1 S.H.R.Ch.
i6 = 8 S. Mezorah
23= 15 S.Pass.1 n.
24= 16 2n.
29 ~ 21 70.
30 = 228 Il.

-



A hold fényváltozásaL
• Ujhold 7-én 10 őra 1 perc délután.
) Első negyed 14-én 4 óra 25 perc délután.
@ Holdtölte 21-én 9 óra 15 perc délután.
({: Utolsó negyed 29-én 10 óra 45 perc délután.

Görög-orosz naptár,
:1I1áj. 1=Ápr. 18 Husv, vas.

2 = 19 Husv. hétfő
3 = 20 Husv, kedd
6 = 23 Gyórg y vt.

Izraelita naptár.
Máj. 1 = Niz. 23

7= 29 S.A.M.IP.
8 = 30 Ros Chodes
n = ljar 1 Ros Chodes

14= 6 S.Ked. 2 P.
16 = 8 Seui bőjt
19= 11 Kham. bőjt
20= 13 S.Emor.3P.
23 = 15 Seni bőjt
26 = 18 Lag beerner
28 = 20 S.Behar. P.

Naplójegyzetek.

1921. év. Időjárás Herschel szerint: A hó eleje esős; 7-21. szép
idő j a hó vége változó.

l-én a nap hossza 14 Ó. 27 p. ; a hó végéig 1 ó, 13 percet nő.MAJus.
3..•••1_"_a=p_.""'=====;;;;;;;;;=======-1 Bolygók járása: E hó elején Vénusz kél 4 ó. -de. nyugszo_ 6 ó. du., Marsz kél fél 6 ó. de.· ny. fél 9 du., Jupiter kél

I
R• khi f\ fél 2 ó. du. ny, 3 ó. de., Szaturn kél 2 ó. du. ny. 3 ó. deo

Nap Protestáns omo at. -s, 23-áll Vénusz a legnagyobb ragyo~ásban.

19. hét. 5. v. h~.sv. u~. Ján. 16,23-30. Jak. 1,22-27.
Áld.csut. Mark. 16, 14-20. Ap. csel. 1,1-11.

1 Vasárn. B. 5. Fülöp B. 5. Ro1te I~
2 Hétfő Zsigmond Atan.pk. ker'l~
3 Kedd Irma Sz. Ker. járó i ~
4 Szerda Flórián Flór. vt. nap. wf
5 Csütört. Áld. Csütört, Áld. Csütört, wf
6 Péntek Frida Olajba főtt J. t wf
7 Szomb. Napoleon Szaniszlóyk. ~

20. hét. 6. v. husv. u. Ján.15, 26-16,4. I. Pét.4, 7-ll.

8 Vasárn. B. 6. Gizella B. 6. Exaudi ~
9 Hétfő Gergely Naz. Gerg. e. a. tk

10 Kedd Armin Antonin pk.hv. tk
11 Szerda Mamertus Mamertus Pk.1t>J€
12 Cslltört. Pongrác Pongrác vt. ~
13 Péntek Szervác Szervác vt. tt ~
14 Szomb. Bonifác Bonifác vt. ti~
21. hét. Pünk, vas: Ján. 14,23-31. Ap. csel. 2,1-13.

2. nap. Jan. 3, 16-21. Ap. csel. 10,42-48.

15 Vasárn. B. Pünk. vas. B. Pünk. vas. ~
16 Hétfő Pünk. hétfő Pünk. hétfő Mi
17 Kedd Paskál Paskál hv. v1
18 Szerda Erik (Kánl. b.) Ven. vt. (lánt.b.) t n
19 Csütört. Ivó Cölesztin p.hv. v1
20 Péntek Bernát Sz. Bern hv. t ~
21 Szomb. Konstantin Timót vI. t ~
22. hét. Szt.-Hár. vas. Ján. 3,1-15. Róm. ll, 33-36.--
22 Vasárn. B.Szthárm. v. B.l.Szthárm.v. It!r
23 Hétfő Dezső Dezső pk. vI. It!r
24 Kedd Eszter Mária ker. seg. ~
25 Szerda Orbán lorbán p. ~
26 Csütört. Eduárd Úrnapja Eb.'t
27 Péntek Béda Béda el. I ~

28 Szomb. Emil I Ágost pk. ~
23. hét. Szt.-Hár. u.\. Luk. 16, 19-31. I.Ján.1,16-21.

29lVasárn. ·\B.l. Maxim /B.2. Pa.Magd.l=
30 IHétfő \Nándor ISz. Jobb. fel. 1#
31 Kedd Pelronella AngelaMer.sz. ~

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

(jör. kath. új idöszámitás.
5-én Jézus menyb emenetel e.

l5-én Pünkösd vasárnap.
a6-án Pünkösd hétfő.
22·én Míndszentvasárnap.

I

({: Földközelben l l-én 9 óra délután.
({: Földtávolban 27-én délben.

D



. 1921. év.

30 nap. JUNIUS.
"-'őjá á h lei I 6 2ld r s Herschel sz ertnt : A ó e eje szép, 111(' eg; -1 .

esős, szeles; 12-28. szép, derült idő; a hó vége változó.
l-én a nap hossza 15 ó. 42 p.; 22-ig- 15 p. nő, azután 1p. fogy.
20-ánleghossz. nap 156. 57p. Nyárkezdet22-én12ó.36p. deo

Bolygók járása; E hó kezdetén Vénusz kél fél 3 ú. deo--------------------~------------~-Iny. 4 ó. du., Mar-sz kél fél 5 6. deo ny. fél 9 ó. du., "[up it e r kél
N I P t t' IR' k th I fr '-fé}12ó.de.,ny.félló,de.,SzaturnkéJfélló.du,ny.féI2ó,de.ap ro es aus omo a. ~

f.t -én Merkur a legnagyobb keleti kitérésb on. (~40)

1 I Szerda I Pamfilius -:·P--an-j-f-il-a-·I-d-.-;"@f--' i------...;.....;..-----~-~
2 Csütört. Anna Erazmus pk. vt @'
3 Péntek Klotild Jézus sz. szive ~
4 Szomb. Kerény I Kar. Fer. hv. I~

24. hét. Szthár. ut. 2, vas. Luk. 14, 16-24,
_-,-- -,-- __ 1_._J_án_._3..:",_1_5_-_1_8_. ,--_1 .-----------------------------..-----------------------------------------

5 Vasárn. B. 2. Bonifác B.3. Bon. pk. vt t,~
6 Hétfő Norbert Norbert pk. ti'r
7 Kedd Robert Robert ap, ~
8 Szerda Medárd Medard pic ~
9 Csütört. Félix Primusz vt. ~

10 Péntek Margit Marg. kir.-né t ~
II Szomb. Barnabás Barnabás K. ~
25. hét. Szenthár. ut. ~. vas. Luk. 15, 1-10.;'

1. Pete r 5, 6 r-r- 11.

juc , 1 = ljar 24
4= 27SBekh.5P.
7 = Saiv. 1 R. Ch,

11 = 5 S. Barn. 6 P.
12 = 6 Sabuoth 1 ll.

13 = 7 Sabuoth 2 n.
18 = 12 S.Nassza1P.
25 = 19 S. Behal2P.

121 Vasarn. B.3.Klaudius B. 4. Ékb. Ján. ~
13\ Hétfő Tóbiás Pád. Antal hv. ~
14 Kedd Vazui N. Vazul pk. tA
15 Szerda Vid Vid vt. ,tA
16 Csütört, Jusztin Reg. Fer. hv. ~
17 Péntek Laura Rainer hv. ~
18 Szomb. Arnold Marcellián Jg
26. hét. Szenthár. ut., 4. vas. Luk.' 6, 36-42.

Rom. 8, 18-23. -----,,---1
19 Vasarn. B. 4. Gyárfás B.5. Gyárfás Jg
20 Hétfő Ráláel Szilvér p. vt. Jg
21 Kedd Alajos Gonz.Alaj. hv. b~
22 Szerda Paulina Paulin pk. I~
23 Csütört. Zoltán Ediltrud sz. ~
24 Péntek Iván Ker. Ján. sz. tlii'á
25 Szomb. Vilmos Vilmos hv. rr~
27. hét. Szenthár. ut. 5. vas. Luk. 5, 1-11.

I. Péter 3, 8-15. ---,---.
26 Vasárn. I'B.5.Ján.-Pál B.6.Ján.ésPál ~
27 Hétfő László László kir. ~
28 Kedd Arszlán Leo p. hv. ~
291 Szerda Péter és Pál I Péter és Pál I~
30 Csütört. Pál Pál ap. em_l_. (pf

Naplójegyzetek.

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

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

Izraelita naptár.GÖr. kath. új idő-
számitás.

2'- éli Iván szül.
29-én Péter és Pál.

GÖrög.orosz naptár.
Jun. 1= máj. 19

9 = 27 Jéz. mbem.
H=Jun. 1
19= 6 pünk. vas.
20 = 7 Pünk. hétfő
26 = 13 Mindsz. vas,

.A hold fényváltozásai.

~ Ujhold 6-án 7 óra i5 perc délelőtt.
]J Első negyed n-én 9 óra 5\:1perc délután.
@ Holdtölte 20-án 10 óra 41 perc délelőtt. .
('[ Utolsó negyed 28-án 2 óra 17 perc délelőtt.

('[ Földközelben 8-án 10 óra délelőtt.
('[ Földtávolban 24-én 3 óra délelőtt,

D



Naplójegyzetek.

1921. év. Időjárás Herschel szerint; A h6 eleje változó, 5-12-ig

JU L I U S.
esős; 12-20-ig nagy záporok; 20 -28-ig saép, meleg idő;

a hó vége hüvös, nedves.
l-én a nap hossza 15 Ó. 55 p.; a hó végéig 54 perccel fogy.
Bolygók járása; E hó elején Vénusz kél fél 2 ó. de., ny.----------'i""'--------~------------~_t4ó. du., Marsx kél 4 ó. deo ny. 8 6. du., Jupiter kél 10 ó. dc.

I 1 I
ny. 11 ó. du., Saaturn kél fél 11 6. de., ny. 11 ó. du.

Nap Protestáns Róm. kath. [ 1-én Vénusz a legn. keleti kitérésben (45'5°). d-én Nap a
földtávolban. 29-én Merkur a legn. nyug. kitérésben [19·[)0].IIPéntek I Tiliold r Jézus sz. vére l(iif

2 S20mb. Ottokár Sarlós B.-A. (iif

28. hét. Szthár. U. 6. V. Máté 5, 20-26. Róm. 6,3-11.

3 Vasárn. ·B. 6. Kornél B. 7. Heliodor ~
4 Hétfő Ulrik' Ulrik pk. hv. ~
5 Kedd Enese Zacc. Antal ~
6 Szerda Esaiás lzaiás pr. ~
7 Csütört. Ciril, Metód Ciril és Metódl~
8 Péntek Teréz Erzsébet k.-né ~
9 S20mb. Lukrécia Anatália sz. I~:

29. hét. Szthár. U. 7. V. Márk. 8, 1-9. Róm. 6, 19-23.

101 Vasáru. B. 7. Amália B. 8. Amália ~;.
II Hét{ő Lili Pius p. vt.
121 Kedd Izabella Gualb János n
13 I Szerda Jenő Anak. p. -vt. ~
14. Csütört. Erős Bonaventura ~
151 Péntek Henrik Henrik csász. !sr
16 S20mb. Valter Karm. B.-A. ~

31 nap.

30. hét. Szthár. u. 8. v. Máté 7, 15-23. Róm. 8, 12-17.

17 Vasárn. B. 8. Elek B. 9. Elek hv. !sr
18 Hétfő Frigyes Kamill hv. Fr. 0.1:,
19 Kedd Emilia Paul. Vinc hv.0.1;
20 Szerda ,l11éS Margit Illés ~
.21 Csütört. Dániel Dániel pr. itA
22 Péntek '1' Má~ia Magd. Mária Magd. ~
23 S20mb. Lenke Apollinár pk. ~
31. hét. Szth.ár. U. 9. V. Luk. 16,1-9. I. Kor. 10,6-13.

,24 Vasarn. B.9.Krisztina B.IO. Kr. sz, vt. ~
25 Hétfő Jakab Jakab ap. ~
2(i Kedd Anna Anna assz. ~
27 Szerda Olga Paritaleon W'F
28 Csütört. Ince Ince p. hv. WI'
29 Péntek Márla Beatrix vt. W'F
30 Szamb. Judit Judit vI. ~
32. hét. Szth. u.lO. V. Luk.19,41-48.I.K2!.12, 1-11.

311 Vasárn. 1,!3.10.0szkár IB. 11. L. Ignáclrw

GÖr. ka h. új idő-
számítás. Izraelita naptár.

Ju!. 1 =·Sziv. 2[)
2 = 26 S.Se!. L.3P.
6 = 30 Ros Chodes
7= Tham. 1 R. Ch,
9 = 3 S. Kor.4P.

16 = 10 S. Khuk5P.
23 = 17 S.Balak6P.
24= 18 Ternpl. e. b.
30 = 24 S.Pinkh.1P.

20-án Illés.

Görög-orosz naptár.
Ju!. 1 =jun. 18

7 = 24 Iván szül.
12 = 29 Péter és Pál

o

.......................................................................... 1

..........................................................................!

. - I

................. : : :...... ~

----.---.--..----:- - : I

....................................... ~.................................. t

:

A hold fényváltozásai.
j
I

~ Ujhold 5-én 2 óra 36 perc délután.
]) Első negyed 12-én 5 óra 16 perc délelőtt.
@ Holdtölte 20-án 1 óra 8 perc délelőtt.
[ Utolsó negyed 28-án 3 ó. 20 perc délelőtt:

[ Földközelben 6-án 2 óra délután.
[ Földtávolban 21-én II Ó. délelőtt.

.....~------------------------------~==~~~===-~~



Izraelita naptár.
Aug. 1 = Tharouz 26

5 = Ab 1 Ros Chad es
6= 2 S. M. M. 2 P.

13 = 9 S. Dobarbu
14 = 10 Jer. puszt. bőjt
20 = 16 S. Voethkh.3P.
27 = 23 S. Ekev. 4 P.

Időjárás Herschel szerint: A hó eleje változó; 18-26.
esős időjárás; a h6 vége szép, kellemes.

l-én a nap hossza 14 ó. 59 p.; a hó végéig 1 Ó. 32 p. fogy .
1921. év. AUGUSZTUS.

• 31 nap.
====--l ====="TI======~-t Boly~ó!< Járása: E h6 kezde~én Vénusz k.él fél 2 Ó. dc.

I
ny. fel::> Q. du., Marsz kél 4 Q. deo ny. 7 o du., jupiter

Nap Protestáns Róm. kath. ~ kél 8 ó. deo ny. 9 ó. du., Saaturn kél fél 9 ó. de., ny. ~ 6. du.

Görög-orosz naptár.
Aug. 1= Ju!. 19

2 = 20 Illés

i~~ Aug. ~ Ur. sz;(v.
20 = 7 Szt. István.

1 'Hétfő Vas. Péter Vas. sz. Péter ~
21 Kedd Leh. Gusztáv Lig. AIf. pk, et. -se
3 Szerda Hermina István vt. t. ~
4 Csutört. Domonkos Domonkos vt. ~
5 Péntek IOszvald I Havi B.-A. tl~
6 S2Omb. Berta Urunk súnv. ~

33. hét. Szthár. u. Il. v. Luk. 18, 9-14. I.Kor. 15,1-10.

7 Vasárn. B. ll. Ibolya B. 12. Kajetan Ih
8 Hé(fő László Cirj. szp. vt. h

. 9 Kedd Emőd Román vt. ICitiE
10 -Szerda Lőrinc Lőrinc szp. vt. CitiE
II Csutört. Tibor Zsuzsanna CitiE
12 Péntek Kiára Klára sz. .i1!r
13 Szomb. Ipoly Berch. János i1!r
34. hét. Szth. U. 12. v. Márk. 7.31-37. Ap. cs. 10, 24-33

14 Vasárn. B. 12. Özséb B.13. Özséb á. E:c~
15 Hétfő Mária N.Boldogassz. E:c'l
16 Kedd Ábrahám Joakim hv. E:c"t
17 Szerda Anasztaz Liberat ~
18 Csutört. Ilona Ilona csász.-né ~
19 Pén tek Huba Tul Lajos pk. ~
20 Szom b. István király Szent-István ~
35. hét. Szthár. u. 13. v. Luk. 10, 23-37. Oa!. 3, 15-22.

21 Va.sá.~ri. B.l3.S~muel B:14: Bern.ap'l~
22 Hetfo Menyhert Timót vt. (i\f
23 Kedd Farkas Ben. Fülöp hv.@'!
24 Szerda Bertalan Bertalan aps. I~
25 Csütört. Lajos Lajos kir. ~
26 Péntek Izsó Zefirin vt. ~~
27 Szomb. Gebhárd Kal. József hv. ~~
36. hét. Szthár. u.14. v. Luk. 17, 11-19. Oa1.5, 16-24.

28 IIVasárn. B. 14. Ágost. B.15. Ágost pk tit
291 Hétfő Ernesztin Ker.János lejv. -ss
30 Kedd Róza Limai Róza sz. ~
31 Szerda I Erika I Raimund hv. I~

Naplójegyzetek.

..... ., .

GÖr. kath. új idő-
számitás.

6-án Urunk sz invál toaása..
1.~-én Nagy-Boldogasszony.
20-án Szent-István.
2n-én Iván fejvétcle.

A hold fényváltozásai.

~ Ujhold 3-án 9 óra 17 perc délután.
) Első negyed W-én 3 óra 14 perc délután.
® Holdtölte 18-án 4 óra 28 perc délután.
([ Utolsó negyed 26-án 1 óra 51 perc délelőtt.

([ Földközelben 3-án II óra délután.
([ földtávolban 17-én 2 óra délután.



1921. év.

30 nap.

. Időjárás Herschel szerint: A hó első fele nedves, hűvös;
17-24. változó; a hó végén szép idő.

1-éu a nap ljossea 13 Ó. 23 p., a bó végéig 1 Ó. 36 p. fogy.
.•. Oszkezdet 2~-án 3 Ó. 20 p. délután.

1 1Csutört. 1,Egyed I Farkas pk. hV'1 ~
21 Péntek Re.beka 'Jusztus pk. t ~
3 Szomb. Hilda Manszv.pk hV.l ~==================T====-

37. hét. Szenthár. ut. 15. V~S. Máté 6, 24-34.
Gal. 5. 25--6. 10..-----,,---.

/41 Vasárn. .B.15. Rozália B. 16. Örangy. h
5 Hétfő Viktor Just. Lőrinc fl
6 Kedd Zakariás Za káriás <tl€
7 Szerda Regina Kassai vt. <tl€
8 Csütört. Mária Kis-Bi-Assz. Mr
9 Péntek Ádám Kláv.Pét. hv. t r&

10 Szomb. Erik Tol.Miklós hv. ~
38. hét. Szth.u.16.v.Luk. 7, 11-17.Efez. 3. 13-21.

B.17. Jácin t vt. 0%
Mária neve ~
Amát pk. hv. ~
Sz. ker. felmag'l~
Eutrópia özv. ~
Kernél t ~
Lambert I~

II Vasárn. B. 16. Teod.
12 Hétfő Guidó
13 Kedd Ludovika
141Szerda \SZerénke
15 Csütört. Nikodérn
16 Péntek Edit
17 Szomb. I Ludmilla
39. hét. Szth. u. 17.v. Luk. 14, 1-11. Efez. 4. 1-6.

18 Vasárn. B. 17. Titusz B18.K.JÓzs.hv (iif
19 Hétfő Wilhelmina Január vt. (iif
20 Kedd Friderika Euszták vt. ~
21 Szerda I Máté (KáDI. sz.) Máté (Kant. b.) ~
22 Csütört. Móric VilI. Tamás ~
23 Péntek I Tekla Linus p. tt im
24 Szomb. Gellért Mária Mere. t im
40. hét. Szth. u. 18. v. Máté 22. 34-46. 1.Kor. 1.4-9.

251 Vasárn. B.18. Kleoías] B.19. Gell. pk.1 -es
261 Hétfő . Jusztina Ciprián ~
27 Kedd Adalbert Kozma ésDern ~
28 Szerda Vencel Vencel kir. ~
29 Csütört.

1

Mihály Mihály főa. ~
30 Péntek Jeromos Jeromos t ~

GÖr. kath. új idő-'
számitás. ' Izraelita naptár.

8-án Kis-Boldogassaony.
14-én Sz. ker. felmagaszt.

Szept. 1 = Ab. 28
3= 30S.Rcb.!\P.
4 = Elul 1 Kos. Cbod.

10= 7 S. Soft.6 P.
17= 14 S. Ki. Tb.

1,2 P.
24 = 21 S. Ki. Th.

a, 4, P.

GÖrög.orosz naptár.
Szept. 1 =s Aug. 19

11 = 29 Sz. I. feje.
14 =Szept. 1
21= 8 K. B.-A.
27 = 14 Ker.felm.

Naplójegyzetek.

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

---------------- ._------------_.--------------------------~---------------

,
-----------------.--------------------------------------------- "---------
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.......................................................................... ./.

"./._._-_._ .._ - _ .._ ~

......................................................................... ~
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•......................................................................... ~
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A hold fényválhJ_zásai.
~ Ujhold 2·án 4 óra 33 perc délelőtt.
] Első negyed 9-én 4 óra 29 perc délelőtt. 1-

@ Holdtölte 17-én 8 óra 20 perc délelőtt.
\[ Utolsó negyed 24-én 10 óra 17 perc délután. <:

)J

\[ Földközelben l-én 8 óra délelőtt.
\[ földtávolban 13-án 9 óra délután.
\[ Földközelben 29-én 3 óra délután.



Naplójegyzetek.

1921. év. Időjárás Herschel szerint: A hó eleje esős; 8-16. vál-

OKTÓ B ER.
tozó; 16-24. szép idő, faggyal; a hő vége esős, viharos.
l-én a nap hossza 11 Ó. 43 p., a h6 végéig 1 6. 38 p. fogy.

31 Bolygók járása: E h6 elején Vénusz kél a 6'. deo 'yugsz.nap. 5 6. du., Marsz kél 36. du. ny. fél 5 Ó. du. Jupiter kél
===========.,...=====;;;;;:;;;;=_1' fél 6.6. deo ny. fél 6 6. du" Sxaturn kél 5 6. d e. ny. fél 6 6. du.

I I
l-én napfogyatkozás, nálunk nem látható.

Nap Protestáns Róm. kath. ([ 7-én Merkur li legnagyobb keleti kftérésben [25°].
16-án részleg es holdfogyatkozás; nálunk láthat6.

II Szomb. IMalvin . I Remig pk. hv.1 n
41. hét. Szthár. u.19. v. Máté 9,1-8. Efez.4,22-28.

~ ,,~~~:~n. ~e~~~petra I ~}nOd~r~~..Ü. ~ . _

4 Kedd Ferenc Assz. Fer. hv. ~
5 Szerda Aurél Placid vt. fJr
6 Csütört. Brunó Brunó hv. fJr _._. ._ _._. .. . .__._.. _

~ ~;~~~.\ ~~Iá~~a ~~Z:;.f~~.~Á.t\~ . . . _
42. hét. Szth. u. 20. v. Máté 22,1-14. Efez. 5, 15-21.
I---;-------c--------,---------

I
.--------.-----.------------------- ... ------------ .. -.-------.- ...---------

9 Vasárn. B. ~O.Dénes B.21.A.Dénes ~
10 Hétfő Gedeon Borg. Fer. hv. ~ . . .__.__
11 Kedd Brigitta Placidia sz. ~
12 Szerda Miksa Miksa pk. ~
13 C~üjört. I Kál~án Ede. kir. hv. ~
~~ I ~:~~~. I ~:~~~ ~:;~:t;~·z~t.ti ~ ------------------------------------------------------------------------
43. hét. Szth. u. 21.v. Ján. 4, 47-54.Efez. 6,10-17.

l~~~~tIr:~hr'.r!!ir:~:?'15:-::--::-::
19 Szerda Luciusz A. Péter hv. ~
20 Csütört. Iréne Vendel hv. tJr
211 Péntek Orsolya \ Hilárion ap. t tJr
22 S2Omb. Előd Kordula sz. vt.
44. hét. Szth. u. 22. v. Máté 18, 23-35. Fil.l, 3-ll.-----~--~----;-~---~-~-I
23 Vasárn. B22 Gyöngyi B. 23. Ign. patr. ~ . ... .
24 Hétfő Salamon Rafael főa. ~
25 Kedd Blanka Al. Margit sz. ~ .----------.....----------------------------------.-----------.-----------
26 Szerda Dömötör Dömötör m
27 Csütört. Szabina Szabina vt. ~
281 Péntek_\ Simon és J. I Sim. és J. ap. tin
29 S2Om~ Zenó Narcisz pk. n
45. hét. Szth. u. 23.v. Máté 22,15-22. Fil. 3,17-210~~I~~~:~n'l~~~:;:~~f.1~~;~~~~Ail.I-:-----..-- --- -----..--------.-----------..-..----------------..

Izraelita naptár.
Okt.l = Elul 28S.Nez.5,6P.

3 =Thisril Ujév 5682.
4 = 2 Ujév 2. nap
Ó = 320m. Jud. b.
8 = 6 S. Vajelekh.

12 = 10 Jom Klppur
15 = 13 S, Haaszinu
17= 15 Szukk.1. n.
18 = 16 Seukk. 2. n.
22= 20 S.
23 = 21 Hos rabbáh
24 = 22 Sem ini azar.
25= 23 Szim. tbc-a'
29 = 27 S. Beresíth,

GÖr.kath. új idő-
számitás.

l-én Boldog Assz. véd.

GÖrög·orosz naptár.
Okt. 1= szept. 18

14= okt. 1 Bold. A. véd.

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

A hold fényváltozásai.
• Ujhol!:1l-én i óra 26 perc délután.
) Első negyed 8-án 9 óra 1'2 perc délután.
® Holdtölte 16-án éjfélkor.
([ Utolsó negyed 24-én '5 óra 32 perc délelőtt.
~ Ujhold 3l-én 12 óra 39 perc délelőtt.

([ Földtávolban ll-én délben.
(i Földközelben 27-én 7 óra délelőtt.



1921 év N' Időjárás Herschel szerint: A hó elején ke~éllY fagy;, . . OV E M BER. 7-22. szép- idő; a hó végén sok hó és cső.
Lén a nap. hossza 10 6. 1 p., a "hó végéig 1 9. 14 p. fogy.

30 nap. Bolygók járása: E h6 elején Vénusz kél fél 56. deo ny.
=====o:--==;;;;;i;;;;;=~=='"'""'===~-I 4 ó. du., Marsz kél 36. deo ny. 3 ó. du., Jupiter kél 46. deo

I I I
ny. fél 4 ó. du., Szaturn kél fél 4 ó, dc. ny. fél 4 ó. du.

Nap Protestáns Róm'. kath. ([ 16-án Merkur a legnagyobb nyugati kitérésében [190].

1 I Kedd I M-;;;;anna Mindszent U. ~
2 Szerda Achill . Halottak napja ~
3 Csütört, Győző Malakiás pr. ~'
4 ·Péntek Károly J Bor. Kár. pk. tib"
5 Szomb. Imre Imre h&, 0%

46. hét. Szth. u. 24. V. Máté 9, 18-26. Kol. 1,9-14.
61 Vasarn. B.24.Lénárd B. 25. Lénárd ~,'

. 7 Hétfő Rezső Engelbert pk. ~
8 Kedd Gottfried Gottfried pk. M
9 Szerda Tivadar Tivadar vt. ~

10 Csütört. Luther Márt. Avell, András ~
11 Péntek Márton Márt. pk. hv. t wf
12 Szomb. Jónás Márton p. vL wf
47. hét. Szenthár. ut. 25. vas. Máté 24, 15-28.

1. Thessz. A, 13-18.

13! VaSAm.! B. 25. Szan. B.26.K.szalI.!Wf
14 Hétfő Klernentina Jozafát vL ~
15 Kedd Lipót Gertrud sz. ~
16 Szerda Ottmár Odön pk. hv. Ö
17 Csutört. Hortense Cs. Gerg. pk. ö
18 Péntek Odön Odó ap. ri'iE
19 Szomb. Erzsébet Erzsébet ~
48. hét. Szenthár. ut. 26. vas. Máté 25, 31-46.

II. Thessz. 1, 3-10.
20 Vasám. B. 26. Jolán 18.27. V.Bódog I~,
21 Hétfő Olivér B.-A. bemutat. ~

. 22 Kedd Cecilia Cecilia. ~
23 Szerda Kelemen Kelemen p, ~
24 Csutört. Emma Ker. János hv. ~
251 Péntek 1 Katalin Katalin sz.vt. t Ih
26 Szomb. Milos Szilveszter Ih
49. hét. . Advent. Úrjöyet. 1. vas.

Maté 21, 1-9. R.om. 13, 11-:-14.

Naplój~gyzetek.

..

. .. ----- _._----- --------.".----;----- ..• ------- _. __ ._--~ .. _ ..-- - --- --- -- -----

. _.._ _ _ L·········
i
·..·· .

27 Vasára. .B. 1. Virgi,! )B. !. Vir\:. pk. <;'IE
28 Hétfő Stefánia Rufus vt. ~
29 Kedd ·Noé Szatur. pk. vt. ~
30 Szerda András András ap: ~

:----------~~---------------------------
GÖr. kath. új idő-

számitás.
Izraelita naptár.

Nov. 1 =Thisri 30 R. Cbodes
2 =Mark. 1 R. Chcdes
5= 4 S.Noach
7 = 6 Seni bőjt

10 = 9 Kham. bőjt
12 = 11 S.L.Lekha
14 = 13 Seni bőjt
1H= lS S. Vajere
:26= 25S.K.Szarab

8·án Saent Mihály főangyal
21-én Bold. Assz. felajánlása.

Görög-örosz naptár,
Nov. 1 = okt. 19

~i~ I;O~~ Sz.Mih. főa. t

A hold fényváltozásai ..

\ ) Első negyed 7-én 4 óra 54 perc délután.
t:jf) Holdtölte 15-én 2 óra 39 perc délután.
([ ,Utolsó negyed 22-én 1~ Óra41 perc délután.
lill Ujhold 29-én 2 óra 26 perc délután.

([ Földtávolban 8-án 7 óra délelőtt.
([ Földközelben 21-én II óra délelőtt.



1921. év.

31 nap. DECEMBER.
Nap I Protestáns I Róm. kath. I ([

Naplój egyzetek.
11 Csutört. Elza I Elig pk. hv. I~I
2jPéntek Aurélia IBibiana sz.vt.tl~

'3 Szamb. Olivia Xaver Fer. hv. ~
50. hét. Adv. 2. vas. Luk. 21, 25-36. Róm. 15,4-13.

41 Vasáru. B. 2. Borbála IB 2. Krysol.et.l~
5 Hétfő Vilma Szabbasz ap. ~
o Kedd Miklós Miklós pk. hv.!~
7 Szerda Ambrus Ambrus I~
8 Csütört. Mária Már. szplt. fog. ~
9 Péntek INatálla Leok. sz. vt. t1tN'

10 Szomh. Judit Melkiad. p.vt. 1tN'
51. hét. Adv. 3: vas. Maté 11,2-10. 1. Kor. 4, 1-5.

11 Vasáru. B. 3. Árpád IB. 3. Damaz p. ~
12 Hétfő Gabriella Szinesz vt. ~
13 Kedd Luca Lucia sz. vt. \Mt
14 Szerda Szilárd (kánlsz.)Nikaz vt.(kánlb.)tÍ!1
15

1

Csütört., Johanna Valérlan vt. ~
16 Péntek Albin a, Etel Ozséb tt ~
17 Szomb. Lázár Lázár pic ~
52. hét. Adv. 4. vas. Ján. 1, 19-28. Filipp 4,4-7.

181 vasám'l B4.Auguszta/ B4.Gracián pk ~
19 Hétfő Viola Nemez. vt. ~
20 I Kedd Teofil Ammon vt. ~
21 Szerda Tamás Tamás ap. ~
22 Csutört. Zenó Zenó vI. n.
23 Péntek Viktória Viktór. sz.vt. t n.
24 Szamb. Adám és Éva Ádám és Évat:~

Karács. 1. n. Luk. 2, 1-14. Tit. 2,11-14.
53. hét. Karács. 2. n. Luk. 2,!15-20 ésMáté23, 34-39.

Tit. 3, 4-8 és Ap. csel. 6, 8-7. fej.

25 Vasarn.
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szerda
29 Csütört.
30 Péntek
31 Szornb ..

B.Karácsony B. Ni-Karács. ~
István 1. vért. István 1. vért. !sr
János János ap.e~ ~
Kamilla Apró szentek ~.
Dávid Tamás pk. vt. ~
Zoard Anizia vt. I~
Szilveszter' Szilveszter p . .t,t

Időjárás tlerschel szerint: 1-21-ig szép, enyhe; a hó
vége változó.

Lcén a nap hossza 7 6. 46 p. ; a h6 21-éig 20 perccel fogy.
a h6 végéig 4 perccel n ő.

Télkezdet 22-én 10 6, 7 p. délelőtt.

Bolygók járása: E hó elején Vénusz kél 6 ó. deo nyug.
fél 46. du., Marsz kél fél 36. deo nl'. 2 6. du., Jupiter
kél 2 Ó. deo nl'. fél 3 ó , du., Saaturn kélló. deo ny. 1 ó. du.

.-. - .. _ ..- - - - - _ ..- - _ .. _ - - - - - - _. _. - _ .. _ ~ - - - - ..--

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

Izraelita naptár.
GÖr. kath, új idő-

számítás.
6-án ~liklós

25-én Nagykarácsony
26-án Karácsony 2. nap

Istenszülő Mária
27-én Kar. 3. n, István födiak.

Dec. 1 =Markh. 30 R. Chod.
2 =Kisz!. 1 Ros. Chod.
3 = 2 S. Toldoth

10 = 9 S. Vajeze
17 = 16 S.Vajislakh
24= 23 S. Vajescr
26 = 25 Kan. kezd.
31 = 80 S. Mikez

Ros. Chod.
Görög-orosz naptár.

Dec. 1 = nov. 18
4 = 21 B. A. felajl.

14 = dec. 1
19= ti ,\iiklós

A hold fényváltozásai.

]) Első negyed 7-én 2 óra 20 perc délután.
® Holdtölte 15-én 3 óra 51 perc délelőtt.
([ Ut91só negyeá 21-én 8 óra 54 perc délután.
(lj Uj hold 29-én 6 óra 39 perc délelőtt.

([ Földtávolban fi-án 4 óra délelőtt.
([ Földközelben 17-én 11 óra délután.
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Ábel, ja nuár 2. Eduárd, márc. IS.,máj.
Ábrahám, aug. 16. 26., okt. 14.
Achil, nov' 2. Edith, szept. 16.
Adalbert, sxcpt. 27. Egyed, szept. 1.
Adám, ~zept. s. Elek, julius 17.
Adám, Eva, dec. 24. Elemér, febr. 28.
Adél, jan. 2~. Eleonót-a, febr. 28.
Adolár, ápr. 21. Elia, lebr. 10. \
Adolf, febr. 21. Előd, okt. ~2.
Adorján, múrc. 5. Elvira, február 10.
Agota, január 11. Elza, dec. 1.
Agnes, január 21. Emáuuel [Man6Jmárc.26
Agoston, aug. 28. Emil, május 28.
Akos, febr. ~7. Emilia, julius 19.
Al ads r, március 11. Emma, nov. 24., ápt-. 19.
Alajos, jun. 21. Emőd, aug. 9.
Albert, apr. 23. Engelbert, nov. 7.
Albiu, március 1. Edrs, jul. 14.
Alfonc, okt. 30. Ernesztina, aug. 29.
Alfréd, február 23. Erhardt, április 9.
Alice, március 8. Erich, máj. 18.
Álmos, február 20. szept. 10.

Amália, jul.10., ekt. 7. Erika. aug. 31
Ambrus; ápr-. 4., dec. 7. Ervin, április 25.
Ames, március 31. Ernő, jan. 12.
Auasatáz, aug. 17. Erzsébet, nOV. 19.
András. [Bandi], febr, 4. Eszter, május 24.

nov. 30. Etelka, okt. 8.
Angel-ka, [Angyalka], Éva, dec. 24.

május 3J. Easaiás, julius 6.
Anna, febr. 19J juu. 2. Ezechiel, április 10.

julius 2G.
Antal, jan. 17., jun. 13., .Fábián, január 20.

julius 5. Farkas, szept.1., aug .23.
Antonia. julius 13. Faustiuus. február 15.
Antonins, május 10. Felix, junius 9.
Apollícus julius 23. Férdiuand. május 26.
Apollcuia, január 28. Ferenc, jan. 2~.,jun.16.
Ar ank a, február 8. okt. 4 és 10. .
Arisztid, :'tpr.27. Flórián, [Flóris), máj. 4.
Armin, május 10. Fránciska [Eáni], márc.9
Arnold, június 18. Frida, május 6.
Aron, ápr, 2. Friderfka, szept. 20.
Árpád, már c, 31., dec. 11. Frigyes. julius 18.

Artúr, január 22. Fülöp, máj. 1. és 2'6.
Atala, ápr. 15. aug. 23.
Atanáz, május 2. G'ábor, márc. 24.
Atanázin, aug. 14. G b
Attila. január 7. a riella, dec. 12.
Au : 't, dec. 18. [Gál]Gallus, okt. 17.
Atp' okt, 5. Gáspár. jan. 6.
Al' :.', dec. 2. Gebhárd, aug. 27,
A\ .András, nov. 10. Gedeon,márc.28.okt.10.
B Gcllérb, szept. 24.

nláas, február 3. Genovéva. jan. 3.
Bálint, február 14. Gergely, márc.12.,nov.
Ijarnabás.i ruájus 10. 17. [Csod.]
Bea tri x, Julius 29. Getrud, márc. 17.
Beata. január 1. Gerzson, február 22.
Béla, április 23.· Géza, február 25.
Bella, jun ius 2. Gizella, május 8.
Benedek, márc. 21. Gotthárd, május 8.
Benjamin, március 31. Gottlieb. márc. S.
Bernát, május 20. Gottfried, nov. 8.
Berta, aug , 6. Gcáciáa, dec. 18.
Bertalan, aug. 24. Guidó, szep t , 12.
Bertold.jut. 27;, nov.17. Gusztáv, márc. 29.
Blanka, okt. 25. Gyárfás. jun. 19.
Bódog, jan. 14.,nov. 20. Gyöngyike, okt. 23.
Boldizsár, jan. 6. György, ápr, 24.
Bonifác, mujus 14. Gyula, ápr. I2.
Borbála, dec. 4. Győzö, nov. 3.
Brígita, febr, 1., okt. ll.
Brúno, okt. 6. Háromkirály, [Gáspár,
Cecilia, nov, 22. Menyhért. Boldizsár.]
Ciril, julius 7. január 6.
Coelestiu, ápr. 6. Hajnalka, márc, 27.
Cipríán, szept. 26. dec.9. Hedvig, okt. 17.
Cyrák, aug, 8. Helda, okt. 3.
Cyrill, febr. 9. márc. 29. Helén, okt. 14.

Henriette, ruárc. 16.
Damaskus,.dec. 11. Henrik, julius 15.
Dániel, julius 21. Heribert, márc. 16.
Dávid, dec. 29. Hermín, ápr. 16. aug.3.
Dezső, május 23. Higin, jauuár 11. '
Déne" .ll t, 2. Hilárion, okt. 21,
.DOlU\! aug. 4. .Hilda, szept. 3.
Doná- 1 r.17., aug.7. Huba, aug. 10.
IDorG . febr. 6. Hubert, márc. 29.
Dom., t, okt. 26. Hug ó, ápr, r ,

Névnapok.
Ibolya, aug. 7.
Ida, áp.r. 13.
Ignác, febr. 1., jul. 31.,

okt. 23.
Illés, julius 20.
!lma, ápr , 18.
Ilona, aug. 18.
Imre, nov. 5.
Ince, julius 28.
Ipoly, aug. 13.
Irén, okt. 20.
Irma, május 30.
István.aug.B és 20.dec.26
Iván, jun. 24.
Izabella, julius 12.
Iaidor, marc.30., áprA.
Izsó, aug. 26.

Jácint, julius 3.
Jakab, máj. 1., jul. 25.
Janka, május 24.
János, nov. 24., dec. 27.
Jenő, jalius 13.
Jeromos, szept. 30,
J oacbim, márc, 20.
Jób, szept. 27.
Jobanna, dec. 15.
Jolán. nov. 20.
Jónás, nov. 12.
Jonathán, május. ll.
József, febr. 4., márc.19.

aug. 27., szept. 18.
Judit, jul. 30., dec. 10.
Julia, Jnliána, febr. 16.,

má us, 22.
Julián, január 9.
]usztin. június 16.
]usztina, szept. 16.

Kajetán, ápr. 22.
Kalliszt, okt. 14.
Kálmán. okt. 13.
Kamil, Kamilla, dec.28.
Kanut, jan. 19.
Károly, jan. 28. nov.4.
Karolin, febr.' 2.
Katalin, febr. 13.' ápr.

30.. nov. 25.
Kázmér, márc. 4.
1( clemen, nov. 23.
Keresztély, ápr. 3·
Klára, aug. 12.
KIementina, nov. 14.
Kleofás, szept. 25.
Klodild, június 3.
Kocsárd, ápr. 19.
Kolozs, okt. 30.
Konrád, febr. 18.
Kanstautiu, febr. 17.
Kernél, jul. 3.
Kornélia, márc. 3.
Kristóf, már-c, 15.
Kr-isatiáu, márc. 13.
Krisztina, jul. 24.
Kunigunda, márc. 3.
Kvirin. márc. 30.
Lajos, aug, 19. és 25.
Lamper t, szept. 17.
Lászlő, jun. 27. aug. 8.
Lázár, dec. 7.
Laura, junius 17.
Leander, febr. 28.
Lehel, aug. 2.
LeÓ. ápr , ll.
Leok ádia, dec. 9.
Leona, Lecutine, jan. 4.
Lénárd, nov. 6.
Lenke, április 29.
Lidia, ápr, 5.
Lili, julius ll.
Lipót, nov. 15.
Livia, ápr, 6.
Longinus, márc.: 15.
Lóránt, január 15.[
Lothár, január 27.
Lőrinc, aug. 10.
Luca, dec. 13.
Lujza, márc. 2.
Ludmilla, szept. 17.

Ludovika, szept. 13.
Lukács, okt. 18.
Lukrécia, julius 9.
Makár, jan. 2.
Magda, május 27.
Magdolna,jul. 22, aug.3,
Malvina, okt. 1.
Manó, márc, 26.
Marcell, jan. 9.
Marcion, ápr. 26.
Margit, JUQ. 10. ju1..20.
Mária, aug. J 5. szept. 8.

dec. 8.
Mária névnapja szeprem-

berben, kisasszony
utáni, első vasárnap.

Mária-Magdolna ju1.22.
Marianna, novv L.
Márk, ápr, 25. jun.18.

okt. 17.
Márta, julius 29.
Már-tou, nov. 10 és 11.
Mártonka, jan. 30-.
Máté, szept. 21.
l\1atild, márc. 14.
Mátyás, febr. 25.
Maximus, máj. 29.
Medard, [un, 8
l\1elánia, jan. 10.
Menyhért, aug. 22.
Met6d, jnlius 17
Mihály,szept. 29.
Miklós, dec. 6
Miksa, okt. 12.
J\1ilos, nov. 26.
lVlóric, szept, 22.
:Mózes, május 16.
Nándor, május 30.
Napoleon, május 7.
Narcisz, okt. 29.
Natália, dec 9.
Nikáz, dec. 14.
Nik efor, márc. 13.
Nikodém szept. 15.
Noé nov. 2~.
Norbert junius 6.
Odó nov. 18.
Oktávián márc. 22.
Olga jul. 27.
Oltvér nov. 21.
Olivia jun. 3. dec. 3.
Olimpia már-c. 10.
Orbán május 25.
Orsolya okt. 21.
Oszkár julius <ll.
Oszváld aug. 5.
üttó március 23.
Ottmár nov. 16.
Ottokár jul. 2. nov. 4.
Ottilia dec. 13.
Ödön nov. 16.
Özséb aug. 14.
Pál jan. 25. márc. 7.

jun, 26. 29. ée 30,
Pátjik márc. 17.
Paula márc. 22. jun, 3.
Paulina [uu. 22.
Péter Pál június 29.
Péter jan. 31. febr. 22.

ápr. 29. máj. 19. aug.
1. okt. 19. dec. 5.

Petra okt. 3.
Petronella máj. SI.
Piroska jan. 18. nov. 28.
Pius máj. 4. jnl. 11,
Placidia okt, 11.
Placidns okt, 5.
Polykarp jan. 26.
Polixena szept 24.
Pongrác máj. 12.

Rafael jun. 20. okt, 24.
Ráhel febr. 4.
Relder juu, 14.
Rajtuund jan. 7.
Rebeka szept. 2.
Regin szept 7.

Rezső (Rudolf) nov. 7.
Rikárd ápr. 3.
Róbert jun. 7.
Rókus aug. 16.
Róland máj. 29.
Román febr. 29.
Róza aug'. 30.
Rozália szept. 4.
Rufina julius 10.
Salamon okt. 24.
Samu aug. 21.
Sándorfebr. 26.márc.18.
Sára jan. 19.
Sarolta május 19.
Sebestyén jan. 20.
Simeon febr. 18.
Simon jan. 5. okt. 28.
Stefania nov. 28.
Szabina febr. 20.okt. 27.
Szaniszló nov, ]3.~
Saerécke szept. 14.
Szervác május 13.
Szerevin jan. 8.
Szever iac febr. 21.
Saidouia [un, 2.
Szilárd ápr. 22.
Sailvér jun. 20.
Sailvesater dec. 31.
Sainér dec. 12.
Szosztén nov. 28.
Szótér ápr. 22.
Szörény j anuár 8.
Sylvia nov. 26.
Tamás márc. 7~ dec

21. és 29.
Tacián jan. 12.
Tádé jan. 24.
Terézia jnl. 8. okt. 15.
Tekla saept. 23.
Teóbald jul. 1.
Teodcra szept. 11.
Teofil dec. 20.
Tibold julius 1.
Timon ápr, 19.
Timotheus aug. 22.
Tibor aug. 11.
Titnsz jan. 4. szept. 18.
Tivadar ápr, 20. nov. 9.
Tóbiás junius 13.
Tódor febr. 7.
Ubnl május 17.
Ulrik julius 4.
Valér dec. 15.
Valéria.ápr. 28.
Valter jul. 16.
Vanda jan. 26
Vazul jun. 14.
Vendel okt. 20.
Vencel szept. 28.
Veronika jul. 9.
Vid jun. 15.
Vidor jan. 13.
Viktor szept. 5.
Viktória dec. 23.
Vihelmina szept 19.
Vilibald jul. 7. ,
Vilmos jan. 10.
Vilma dec. 5.
Vince ápr. 5. jnl. 19.
Viola dec. 19.
Virgil.nov. 27.
Virgilia jan. 31.

Xavér [Ferenc) dec. 3.

Zakariás szept. 6.
Zelma január 23.
Zenó dec. 22.
Zenő okt. 29.
Zita ápr. 27.
Zoárd dec. 30.
Zoltán junius 28.
Zsigmond máj. 2.
Zsófia május 15.
Zsolt ápr, 10.
Zsuzsánna febr. 19.



Babilon folyóvizeinél. 137. zsoltár.
.Babllon folyóvizeinél, ott ültünk és

sírtunk, mikor a Sionról megemléke-
zénk. u A nagy nemzeti gyász fájdalmát
sírja el ebben a zsoltárban az ószövet-
ség ihletett költője .. A babiloni fogság-
ban szenvedők szent vágyat, Jeruzsálem-
hez ragaszkodását, az ellenség gúny ja,
rossz indulata által vágott seb sajgását,
fájdalmát festi és érezteti velünk.

Mindeddig csak a képzel et hozta
rezgésbe szivünknek húrjait, amidőn
ezt a zsoltárt olvastuk selgondolkodtunk
az Ur választott népének fogságán,
megostoroztatásán; most azonban a
közvetlen tapasztalat. a szomorú valóság
utján tudjuk azt, hogy mit jelent ülni
és sírni Babilon folyóvizeinél.

Ami gyász, csapás és megaláztatás
csak egy nemzetet érhet, az mind utól-
érte ezt a mi szegény, jó magyar
hazánkat. A ránk kényszerített hosszú
háború rettenetes szenvedései és vesz-
teségei, az elbukásunkkal járó nyomorú-
ságok, ellenséges megszál\ások, a két
forradalomnak rombolásai, a keresztyén
vallásnak megtámadtatása, a rengeteg
anyagi és erkölcsi romlás a kincseitől
megfosztott, koldussá tett rab nemzet
képét tárják elénk,

Golgethajjárásunk oly testbe, lélekbe
vágó, hogy ebben már magasabb isteni
küldetésnek kell rejleni. Szenvedéseink-
nek ezen magaslatán értjük meg az
irás szavát: nAkit szerét az Úr, meg-
dorgálja és megostoroz mindent, akit
fiává fogad." A csüggedés és kétségbe-
esés veszedelmes örvényeibőI csak az
evangéliom útmutatása mellett jutunk
a megnyugvásnak és kötelességeink
felismerésének révpartjára. A hit szö vét-
nekének fénye mellett szomoruságunk
megbanássa lesz, mely az Isten terveinek
kutatására és ezeknek a tervek nek meg-
felelő építőrnunkára hí fel. A nagy
csapás végeredményében tehát egy.
hatalmas kiáltássá lesz, meJy azt zúgja
fülünkbe: nEbredj magyar 1"

A reánk zúduló 'csapások, leküzd-
hetlen akadályok a mult esztendőben
lehetetlenné tették a szivünkhöz nőtt
.Luiher-Naptárr-uss: kiadását. Úgy
éreztük, mintha a lelkünkből vágtak
volna ki egy darabot. Nem tehetrünk
mást mi sein, mint hogy "Babilon
folyóvizeinél ültünk és sírtunk, mikor
a Sionról megemlékezénk." Tovább
azonban már nem hallgathatunk. Sző-
lásra kényszerít kedves olvasöközön-

~



Hz idők teljessége és a Messiás.
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ségünknek, a rni édes testvéreink nek
megható módon megnyilvánult szeretet-
nyilvánítása, ragaszkodása, hűsége a
.Luther-Naptér'<noz, a porondra szál-
lásra indít a .Luther-Naptár" misszió-
teljesítésének tudata s az evvel kap-
csolatos belső kötelességérzetnek pa-
rancsoló szava. Babilon folyóvizeitől
ugyanis a rnunkatérre kell már kilép-
nünk, sírásunkat és panaszunkat az
alkotó tetteknek kell felváltani. Meg-
ujult erővel fogunk tehát az építés,

. erősítés, irányítás feladataihoz.
A mi gyászénekünk ugyan úgy

A nagy világmegrázkódtatások után
nagy lelki átalakulások következnek
saz égbekiáltó rombolást az Egből
irányított építő munka követi. Az új
korszakok pedig mindíg hasonlítanak
az. időknek ama teljességéhez, melyben
maga a megtestesült megválto isteni
Szeretet, a Messiás hozott igazságot
és békességet a világra.

Ugy érezzük, az idők teljessége most
is elérkezett ahhoz, hogya rengeteg
vérontás, pusztítás, fosztogatás, hará-
csolás; bosszúállás után végre önmagára
eszméljen az emberiség és keresse az
emberhez, mint az Isten gyermekéhez
méltó· és illendő utat.

.A Dániel próféta könyvében foglalt
álmok és látomások a mostani rettenetes
helyzetünkben is nagy megnyugvá-
sunkra, vigasztalásunkra szolgálhatn ak
nékünk, mert felébresztik bennünk a
hitet és reménységet. Az a kis kő,
mely leesik kéz érintése nélkül és össze-
zúzza azaranyfejü, ezüstrnellü, rézoldalú,
vas- és cseréplábu állóképet, az a kéz,
mely Belsazár király palotájára a Mene,
Tekelt írja, az a prófécia, mely a vad-
állatok képében megjelenő hatalmak
viaskodása után az Emberfiának eljö-
veteléről szól, erősséggé és bizonyos-
sággá lesz a mi lelkünkben.

A Messiás lelkét várjuk, hívjuk;
érezzük is, hogy annak jönni kell,
mert a világ nem lehet el már nélküle.
Onmagát marcangoló őrületében végre

kezdődik, mint a 137. zsoltár, de nem
. végződik anilak bosszú lihegésevel. Nem
folytathatjuk életünket ott, ahol' abba-
hagytuk. A nagy összeomlásnak választó
fallá kell válnia a régi és az új világ
között. A magyar nemzet újjászületé-
sének kell most végbemenni Krisztus
evangéliomának lelke által.

Ha nyomoruságunk, megaláztatásunk
babiloni vizei mellett a magunkba
szállás az igaz élet urához vezet, úgy
akkor bánatunkból öröm, megaláztatá-
sunkból dicsőség fakad. H. L.

is meg kell állania. A zsarnokság,
elnyomás, erőszak uralma végre is csak
egyetemes romlásra, satnyulásta vezet.

. Az életnek, a világrendnek, nemzetek"
egyensúlyának csak egy, törvénye van:
az Ur igazsága és az Ur szeretete.

Testvérek, Magyörok! Ebben az
igazságban, ebben a szeretetben legyünk
csak állhatatosa k ; a többit azután bízzuk
az igazságos Istenre, Jövőnk akkor
kétséges ~em' lehet. Felvirrad még
nekünk, Ugy érzem, hogy Istentől
nyert világtörténeti küldetése van a
területi épségébe visszaállítandó ezer
éves Magyarországnak. Nékünk kell
megmutatnunk, hogy nernzetek.víajok,
nyelvek miként élhetnek egymás mellett,
illetve egymás között 'testvéri szerétet-
ben az emberjogoknak tiszteletben tar-
tásával zsarnoki elnyomás, kizsákmá-
nyolás nélkül. Erre az isteni küldetésre,
erre a világtörténeti feladatra mi alkal-
masok is vagyunk, rnert a magyar
természeténél fogva sohasem' volt
elnyomó; ha kardot fogott kényszerü-
ségből, mindíg csak magát védelmezt.e,
ami nemcsak joga, de egyenesen
kötelessége volt magasabb rendeltetése,
isteni kü Idetése érdekében ..
i- Ehhez a nagy feladathoz a tiszta
evangéliom szellemének általános tér-
foglalására, nagy erejü hódítására van
szükség ; mert annak betöltésével nem
fér össze semminemű hatalmi törekvés,
szellemi és anyagi irányu elnyomás,



zsarnokság. Békességet, igazi állandó
rendet, egyetértést nem az erőszakon,
hatalmi elnyomáson alapuló uralkodás,
hanem a szolgálatnak, : a jobb világot
építő munkának lelke teremt.

A nagy szükségben küldetésünk
.felismerésének el kell hozni hozzánk
a Messiás lelkét. Ö lesz a mi igazi
védőnk, erösségünk ; mert ha Krisztus
igazsága lesz teljesen és tisztán a mi
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vel, küldetésével kapcsolatban is nagy
eszmét, hatalmas indításokat rejt magá-
ban. Csak gondolkodjunk rajta J

A borítéklap hátsó oldalán levő
symbolikus rajz, amit felkérésünkre a
.Luther-Naptár" számára Kássa Gábor
fiatal rnűvészünk készített, a mostani
helyzetünkre vonatkozóan fejezi ki azt
az eszmét, hogy igaz békét. hazánkra
csak az evangéliumból fakadó erők, az

Zichy Mihály: "Messiás."

igazságunk, akkor ezzel a hatalmas
erkölcsi erővel győzni fogunk.

A Messiás győzö erejének szemlél-
tetésére közöljük Zichy Mihály .Mes-
siás" cimü hatalmas képét. A beszédes
művészi alkotás ugyan a mult század
hatvanas évei vel kaucsólatban - amint
kivehetjük - az Olaszország egységé-
ért küzdö Garibaldi szabadságharcával
van vonatkozásban, de fl mostani
világhelyzetben, Magyarország jövöjé-

Igazság, a tiszta Szeretetlésa Kötelesség-
teljesítés •.hozhatnak. Ezeknek érvénye-
sülése biztosítani fogja az ezer éves
Magyarország területi épségét, külön-
böző nyelvü, nemzetiségü lakosainak
egyetértését, a hazát felvirágoztató mun-
kának, a lelki, erkölcsi művelődésnek
fellendülését. óh bár ez a jellemző sym-
bolikus kép, a mi szent vágyunk, minél
előbb valóságga lenne. Mert béke Ma-
gyarországon csak így lehet I H. L. •
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fl .Messiás jön! Nagy pf'óféciája
.fl szeni hajdannak mosi fülembe cseng;
.fIz éjben ülő nép 6t verve-verje,
Xi néki vigasz, enyhe /Jéke, csend.
Hogy az tden bezeru It, elveszett,
E jóslat gyógyítgatfa a sebet.
- ·.Mikof' az Ó-kcf' az llj-korb« átment,
Ez volt f'eményül ama f'égi Advent.

.fl .Messiás jöff! .A1enj .fInnak elébe,
Xi Út, Igazság, Élei, Szeretet.
.fl pOf' fián fénylik mer lsten képe,
.Maly az Ó·.lfdámban letöf'etett.

.fIdván az Úf' Evang9liumof,
$if'alomvölgye kivif'ágozott .
- Hogy többé a bűn és halál ne érison,
Ez a boldor;, öf'vendetes Xaf'áosony.

Ji .Messiás még el fog jönni ujrs,
.fl napja? 6 sem késik, sem siet.
E ziveterben iff az lsten ujja,
.Mely hív és fenyeget minden szivei.:
Tanít: világi hátalom feleff
Hatalmad győz,' krieziusi $zef'etet .
- Jövel ilrem I Lelked f'ánk öntsd ki,öntözd,
$ ez lesz az ünnep,' a Husvét s a Pünkösd.

álinfha J{áf'oly.

cMessiás.

,H legnagyobb nap az újkor történetében.
- A wormsi birodalmi gyülés négyszázadik évfordulójának alkalmából. -

Ha a keresztyénség megalapítása óta
az újkorig és ennek hajnalhasadásától
kezdve napjainkig a világtörténelem
legnagyobb napját keresem, nagyobbat
nem találok, mint
1521. április 18-ika.
Nem túlzás, nem
elfogultság ez, vagy
ferde megitélés, ha-
nem a nagyság igaz

.mértékével való
mérés megcáfolhat-
lan eredménye. Az
esemény nagysága
annak önértékétől

és hatásától függ.
Nagy értéket csak
annak a cselekedet-

nek tulajdonít-
hatunk, melyben az
örök isteni akarat I

diadalmaskodik a
földi hatalom és erő-
szak mulandó érde-
kei fölött. Az Ige
diadalát pedig az
Antikrisztus erejével
szemben s a szellem

győzelmét az
anyagiség fölött a

keresztyénség megalapítása óta egyetlen
egy nap sem hozta fényesebben elénk
és hatásában semmi sem mutatta meg

.ezt nagyobb áldással a világnak, mint
a wormsi birodalmi

. gyülés napja, 1521.
április 18-ika.

A világtörténeti
események lelké-
nek, benső értéké-
nek nagy búvára,
Carlyle, a wormsi
birodalmi gyülés

jelentőségét így jel-
lemzi: ,,1521. április
18.a modern európai
történelem legna-

gyobb jelenetének
tekinthető; az az idő-
pont, amelytől az

egész újkori civili-
záció kezdetét veszi.
Ha Luther ebben a
pillanatban másként
cselekszik, minden

másként alakul!
Egész Europa azt
kérdezte tőle: rnin-
díg lejebb és lejebb I

sülyedjek-é a ha- j
Luther 1521-ben.

- Cranach Lukács rézkarca, -



zugságba, a felhalmozódó rothadásba,
undok, elátkozott halálba, avagy bár-
milyen lánggyötrelmeken át is, lerázzam
a hazugságokat, kigyógyuljak és tovább
éljek? Luther azt tette, amit minden
isten-adta embernek nemcsak joga, de
szent kötelessége is megtenni ; a
Hamisságnak, mely azt kérdezte: hiszel
bennem? azt válaszolta: nem. Került
légyen bármibe, nem számítva. hogy
mibe került, ennek meg kellett tör-
ténnie. «
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tanítsanak a Jézus nevében, ezt mon-
doíták : "Vajjon igaz dolog-e Isten
előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogy
nem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem
tehetjük, hogy amiket láttunk és hallot-
tunk, azokat ne szóljuk." (Ap. csel. 4.
19-20.) Ugyanaz a lélek szólott Luther-
ből Wormsban, mint amely Péter és
az apostolok szájára ezeket a szavakat
adta a főpap előtt: "Istennek kell inkább
engedni, hogy nem az embereknek."
(Ap. csel. 5, 29.)

~.

Luther a wormsi birodalrm-jgyűlésen. .
- A wormsi Luther-emlék domborműve. -

A reformáció megkezdésének napját,
október 31-ikét szoktuk ugyan a refor-
máció emlékünnepe gyanánt, rnegün-
nepelni, de a wormsi jelenet benső
értékében mindenesetre nagyobb. Itt
már a teljesen kiforrott, céltudatos
reformátori egyéniség áII 'előttünk a
döntő órában, akit a helyzet különböző
kísértései vel szemben elhatározásában
egyedül lsten igéje vezet.

A wormsi jelenetben így a világ-
történelemnek a Jézus megváltásában
gyökerező egyik legnagyobb szabadító
munkáját látjuk. Csak Péter és János
apostoloknak ama eljárását lehet ehhez
hasonlítani,' amidőn a főpapi tanácsnak
felszólítására, hogy ne szóljanak Jés ne

Arról volt szó, hogy Luther a hatalmi
kényszer. hatása alatt va világi érdek
kedvéért lemondjon-e hitéről, a Szent-
írás alapján álló meggyőződéséről, vagy
pedig hű maradjon a saját lelkéhez,
a l-elkébe átment Igéhez még akkor
is, ha érte bár a máglyára viszik.
Luther saját lényének megfelelően az
őszinteségnek s a hűségnek az útját
választotta. Kijelentette, hogy [sem a
pápáknak, sem a zsinatoknak nem hisz,
mert gyakran tévedtek és saját maguk-
nak ellenmondottak s mindaddig, mig
a Szentirásból és világos érvekkel mett
nem gyözik;" addig őt az általa idézeg
szent iratok győzték meg s lelkiismej
retét Isten igéje köti, Semmit víssza~
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Képek a keresztyén szeretetmunkássáq
történetéből.

vonni nem tud és nem akar, mert a
lelkiismeret ellen cselekedni veszedel mes
dolog. Az indulatok zúgó viharában
rendületlen mint a tengerből kiálló
hullámcsapdosta sziklaszál: "itt állok,
másképen nem tehetek, Isten engem
úgy segéljen!"

Luther wormsi nyilatkozata, úgy amint
elhangzott, teljes rnértékben alkalrnas
arra, hogy örök időkre az Isten igéjén
alapuló lelkiismeret felszabadulásának
nagy ténye és az igaz szabadság jegyé-
ben meginduló egészséges haladás
megindítója gyanánt álljon előttünk, mert
a nemzeti, társadal mi és tudományos,
gazdasági fejlődés a maga egészséges
alakulataiban annak az igaz szabadság-
nak a forrásából fakadt, amely ott keletke-
zik, ahol az Urnak lelke lakik s amelynek
korszakos alapvetöje a wormsi jelenet.

Luther wormsi nyilatkozatát, úgy
amint elhangzott, teljesen alkalmasnak
találjuk arra, hogy abban az Isten
igéjével összhangzásban levő lelki-
ismeret, egyéni meggyőződés minden-
nemű zsarnoki elnyomás alól való
felszabadításának legfontosabb és leg-
jellemzőbb jelenetét lássuk. Ezzel az
érzésünkkel és ítéletünkkel szemben
szinte meglep bennünket az, hogy maga
Luther' wormsi nyilatkozatával elége-
detlen volt. Lelkiismeretét sokáig
nyugtalanította az a tudat, hogy a
birodalmi gyülésen mindent nem mon- \
dott el, amit gondolt. Mardosó vádként
nehezedett lelkére a gondolat, hogy
"jó barátainak kedvéért lelkét mérsé-
kelte és a zsarnok előtt nem tett
keményebb hitvallást." Luthert ugyanis
gyötörte az, hogy hallgatott ama jó
akaratu figyelmezletésekre, melyek

A közelmultnak eseményei egy nagy
világámításról rántották le a leplet.
Marx Károly hívei, akik közül leginkább
Lenin és Liebknecht vonták le leg-
következetesebben az u. n. tudományos
és a való élet igazságaira büszkén
hivatkozó szociálista tanítás legvégső
kgvetkezményeit, egyenesen a világ-

óvták attól, hogy minden ajtót ne
zárj on el maga' mögött és arra az
esetre, ha tévedéséröl meggyőzik, kész-
nek nyilatkozott könyveit a tüzbe vetni
és rövid nyilatkozatába azt is felvette,
hogy mindaddig, mig a Szentirásból,
vagy világos érvekkel meg nem győzik,
addig őt az általa idézett szent iratok
győzték meg s lelkiismeretét Isten, igéje
köti, Ez a feltételes nyilatkozat előttünk
semmit sem von le· a nagy reformátor
hiterejéből. bátorságából, határozott-
ságából, a nagy lelki szabadítás nagy
napjának jetentőségéből, de 'Luthert
végtelenü! gyötörte az a tudat, hogy
nyilatkozatába tévedése lehetőségének

, és a Szentirásból, vagy érvekkel való
legyőzetésének eshetőséget is bele
lehetett magyarázni, holott ezt ő eleve
teljesen kizártnak tartotta, mert teljesen
meg volt győződve hitének, elveinek,
tanításainak igazságáról,

Luthernek ezt az egyéni véleményét
ismerve wormsi nyilatkozaláról, a nagy
reformátor alakja még ragyogóbb fény-
ben ál1 előttünk; de a nagy jelenetnek
értékéből jelentőségéből sem von le
az semmit, mert a nyilatkozat felfo-
gásunk szerint épen az elmondott
formájában felelt meg legjobban a
helyzetnek és rejtette magában az
evangéliomiigazság ellenségeivel szem-
ben a legnagyobb erőt.

1521. április 18-ika a legnagyobb
nap a reformáció történetében, egyik
legjelentősebb nap az emberiség his-
tóriájában. Nem kételkedünk abban,
hogy 1921. április 18-ika ünnepnap
lesz evang. egyházunkban sannak
minden gyülekezetében és iskolájában.

H.L

megváltás jelszavával mentek bele a
nagy küzdelembe. AZ,t hirdették; hogy
a kommunizmuson, a vagyon közössé-
gen alapuló gazdasági rendszerre való
áttérés megszüntet a világban minden
bajt, visszásságot, háboruságot, egyen-
lőtlenséget, nyomort, bűnt és szenve-
dést. Szerintük ugyanis a, világon



minderi helytelenségnek alapoka a
magántulajdon rendszere.

Elnyerték nálunk a feltétlen hatal-
mat s most mái tudjuk, hogy mit
hoztak. Rövid ural-
muk alatt lábbal ta-
posták legszentebb

eszrnényeinket,
megtámadták leg-
áldásosabb intézmé-
nyeinket, rérnural-

23
rnuk sok ártatlan áldoza tot követelt, a
bajokon azonban segíteni nem tudtak.
Mennyországot igértek[s poklot hoztak,
szabadságot. hirdettek s a világtörté-

nelem legkegyetle-
nebb zsarnokságát
hozták a nyakunkra.

Ez nem is lehe-
tett másképen, mert

gyógyítani csak
hozzáértéssel és sze-

Dietrich :. "Jőjjetek én hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok."
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re tettel, használni csak bölcseséggel
és jó szívvel lehet. VilágmegváJtásról
beszélni a szabadító, isteni szeretet
nél kül vagy gonoszság, vagy őrület.

Ha azonban most már azok a rette-
netes napok el is multak, ez még nem
azt jelenti, hogy immár minden rend-
ben van és nincsen semmi javítani,
orvosoIni való. Visszásság. igazságtalan-
ság, visszaélés, zsarolás, elnyomás,
zsarnokság van bizony a mi társadal-
munkban elég. Itt is van az ideje,
hogy végre hozzá is fogjunk a gyöke-
res és alapos orvosláshoz. A fő, szinte
az egyetlen és szükséges dolog azon-
ban az, hágy az igaz orvossal menj link
a nagy beteghez, a mi társadalmunk-
hoz s az ő útmutatása szerint, az ő

sze\1emében, az ő keze által vezettetve
fogjunk a rnunkához, Ez az egyedül
igaz orvos pedig nem más, mint Jézus:
az egyetlen, a nagy Szabadító.

Gyakran hallottuk azt a vádat, hogy
a keresztyénség a gyakorlati, a földi
élet viszonyaival nem törődik; tekin-
tetét csak az égre veti s a társadalmi
visszásságok, igazságtalanságok iránt
közönyös, sőt főleg csak hatalmi osztály-
érdekeket szolgál. Azt elisrnerjük ugyan,
hogyakeresztyénség történetében és
egyes megnyilatkozási alakjaiban voltak
visszaesések, de azt is látjuk, hogy
amily mértékben életté lett a tiszta
jézusi keresztyénség, annyiban a földi
életviszonyok is megváltoztak. a sze-
retet, az irgalom a társadalmi élet
terén is áldásos intézményeket, egész-
ségesebb életviszonyokat teremtett.

Fel adatunkkul itt épen azt tűztük ki,
hogy ismertessük a keresztyén szeretet-
rnunkásság történetét s ezáltal kirnu-
tassuk azt a sok áldást, amit társadalmi
vonatkozásban a keresztyénség a világra
hozott.Több évfolyamra beosztva fogjuk
ezt megfelelöképekkel szemléltetve
ismertetni az egyes korszakok szerint,
s így történeti hű képét nyujt juk annak,
hogy az egyes időszakokban míly
erővel, míly szinben, míly mértékben
nyilvánult meg a gyakorlati életben a
k-eresztyén szeretet.

Ez alkalommal Jézus megváltói mun-
kájának a társadalmi életre gyakorolt
hatását jellernezzük és az első keresz-
tyének szeretetrnunkásságát és társa-
dalmi életét ismertet jük.

I. A Megváltóban megjelent isteni
szeretet mint a társadalmi bajok

orvoslásának örök forrása.
Jézus személyének és rnunkájának

a gyakorlati élethez való viszonyát
tekintve különösen két téves nézettel
találkozunk. Az egyik szerint Jézus
tanítása és .rnunkája annyira fölötte
áll a mindennapi életnek, hogy arra a
földi viszonyok javítására irányuló
munkásságunkat egyáltalán nem alapít-
hatjuk, mert egészen más evilági
élet és ismét más Isten országának
szolgálata. A másik épen ellentétes
nézet szerint pedig a keresztyénség
nem más, mint a gazdasági harcok
eredménye. Ennek a felfogásnak hívei
azután Jézust megtették egyenesen a
legnagyobb szocialistának, a legelsö
kommunistának. Mindkét nézet óriási
tévedésen alapszik. Jézus nem az álmok
hőse, nem is a gazdasági viszonyok
rendezője, hanem a világ egyetlen
és igaz Megváltója. Azért jött, hogy
az emberiséget nagy betegségétől, a
bűntől s annak minden következmé-
nyélől megszabadítsa. Ellnek a nagy
szabadításnak eredménye azután a
gyakorlati. élei terén abban nyilvánul,
hogya külső életviszonyok rendezé-
sében is a hatalom, erőszak-és elnyomás
helyét a szeretet, a szolgálat, a segítés,
az építés szelleme váltja fel.

Ha Jézus személyiségének és mun-
kájának képét társadalmi vonatkozá-
saiban kivánjuk szemünk elé állítani,
akkor is a betegek igaz orvosának. a
holtak feltámasztójának, az egyetlen
nagy tanítómesternek, mindenek fölött
pedig az önmagát érettünk feláldozó
örök tiszta Szeretetnek képe jelenik
meg előttünk. A Megváltó a kenyér-
kérdésnek anyagi irányu megoldásától,
a gazdasági viszonyok rendezésétől
teljesen távol állott; annak, aki a
sokaság közül ezzel a kéréssel meay
hozzá: "Mester, rnondd meg az én
testvéremnek, hogy ossza meg velem
az örökséget," így felel: "Ember, ki
tett engem - köztetek biróvá, vagy
osztóvá?" s elmondja a balgatag gaz-
dagról szóló példázatot. Mégis a
világtörténelemben a társadalmi élet
gyakorlati vonatkozásaiban is Jézus az
igaz, az egyetlen Szabadító. Minden



korszakos változás, megújulás, egész"
séges társadalmi alakulás az evangéliom
szellem hatása alapján megy végbe.

Ennek a nagy társadalmi szabadítás"
nak a lényege abban áll, hogy Jézus
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a magasság felé. Mindennemü emberi
nyomorusagon azért segít, hogy azon
keresztül a kísértés_,!le találjon utal az
ember megrontására. A gazdagoknak
Maramon imádását azért ostorozza,

hogyevilág ne láncol hassa az ember
szívét a bűnhöz.

Jézusnak nagy mentő szeretete tehát
arra irányul, hogy az embert bűnétől
szabadítsa meg, mert ha ez végbe

Plockhorst: "Az irgalmas samaritánus."

minden bajnak, minden visszásság nak
gyökerére, a bünre teszi a kezét .és
azt töri meg. Azért gyógyít, hog} a
test alkalmas eszköze legyen a léleknek
és ne akadályezzaj. meg annak röptét
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megy, akkor a megélhetés kérdései
az életben önmaguktói megoldódnak,
mert akkor a Krisztusban való élet
édes testvérekke teszi az embereket,
akik nem zsaroljak és elnyomják/hanern
támogatják és segítik egymást. Jézus
az iránta tanusított szeretet mértékéül .
is az éhezők, szomjuhozók, jövevények,
ruhátlanok, betegek és foglyok meg-
segítését állítja fel. ,,Amit cselekedtetek
eggyel az én k-icsiny atyámfiai közül,
azt én velem cselekedtétek." (Máté'
25, 35,...,40.) A gazdag· ifjú törvény-
tiszteletét azzal teszi próbára,vajjon
meg van-e a Krisztus iránti szeretet

dalrni reform, hanem Isten országának az
óvó, mentő, megsegítő, gyógyító szolgá-
lat útján való megvalósítása. Ebben az

, új életben azután a társadalmi bajok és
visszásságok önmaguktói megszünnek.

Egy orvosság, van a világ, a társa-
dalom, mindennernü nagy betegségére,
ez pedig a megválto krisztusi szeretet.
, A földi élet viszonyainak javítása

terén is egyedül csak abban nem
csalatkozik az emberiség, aki oly biz-
tatólag és határozottan hívtá az embe-
reket: .Jöjjetek én hozzám rni ndnyájan,
kik megfáradtatok és megterhelve
vagytok, én megnyugosztlak titeket."

/

Raffael: "Hallván pedig Ananiás é szavakat, lerogyott és meghala." Ap. csel. 5, 5.

benne oly mértékben, hogy kész legyen
vagyonát a szegények között kiosztani,
A felebaráti szeretet példájául is azt
az irgalmas sarnarítánust állítja elénk,
akinek \ szeretete az igaz élet számára
való megmentésben, a könyörületben,
a sebek elmérgesedésének megakada-
lyozásában, a további bajok megelőzésé-
ben, a szerencsétlenekről való állandó
gonddskodásban nyilvánul. Ime a bel-
misszió szociális munkájának alapja az
evangéliomban. A jézusi szeretet munkás-
ságnaklényege tehát abban áll, hogya íö

dolog itt nem ilyen, vagy amolyan társa-
. . ,

A következőkben azt fogjuk szernlél-
tetni, hogy Jézus lelke miképen nyilat-
kozott meg az apostoli kor szeretet-'
közösségében.

II. Az 'első keresztyének szeretetközössége. .
Krisztus előtt 71-ben ugyan Crassus

leverte' Spartacus rabszolga-lázadását,
de azért a nagy társadalmi feszültség
nem szünt meg s Rómában s Athén-
ben dobzódott az élet. A gladiátorok
halálhörgésén még mulat a beteglelkű
tömeg, a légiók lázadoznak, a mélység
nyög és sóhajt, de Galilea hegyein



már hangzik a szó: "Boldogok vagy-
tok ti szegények: mert tiétek az Isten
országa. Boldogok ti, kik jnost sírtok:
mert nevetni fogtok." Es valóban,
Jézus megváltó rnunkájának hatása
alatt meg is alakult ez az Isten országa
a jeruzsálemi gyülekezet szeretetközös-
ségében. Itt nem izgattak a vagyonosok
ellen, nem hirdették azt, hogy csak
az anyagi jóllét biztosítja a boldog-
ságot, nem kiáltottak halált egyetlen
egy társadalmi osztályra sem, nem
működtek aterrorfiuk - - és létre-
jött a társadalmi életnek olyan eszményi
alakja, amit semmiféle világi hatalom
és erőszak megalkotni nem tud soha-
sem. "A hívők sokaságának pedig
szíve-Ielke egy vala; és senki semmi
vagyonát nem mondá magáénak" ha-'
nem nékik mindenök köz vala. Es az
apostolok nagy, erővel tesznek vala
bizonyságot az Ur Jézus feltámadásá-
ról; és nagy kegyelem vala mind-
nyájukori. Mert szükölködő sem vala
Ő közöttük senki: mert valakik földek,
vagy házak birtokosai voltak, eladván,
elhozák az eladottak árát, és letevék
az apostolok lábainál: aztán eloszta-
tott az egyesek közt, amint kinek kinek
szüksége vala. József is, ki az apostolok-
tól Barnabásnak neveztetett el (ami
megmagyarázva annyi mint Vigasztalás
fia) lévita, származása szeri lit ciprusi,
mivelhogy néki mezeje vala, eladván,
a pénzt elhozá és az apostolok lábai-
nál letevé." (Ap. csel. 4, 32-37.)

Ebben nyilvánult az első keresztyé-
neknek ama vagyon közössége, amire
a magántulajdon elvi és gyakorlati
ellenzői mint igazoló példára annyiszor
hivatkoznak. A dolog pedig tulajdon-
képen úgyáll, hogy semmisem világltja
meg jobban a mai "világboldogítók"
útjának, eljárásán-ak iéves voltát, lllint
épen az apostoli kor szereteiköz össége.
Itt nem volt serr.rni külső kényszer,
amit világosan mutat Ananiás és Safira
története. Péter apostol n~m azért
dorgálta meg őket és az Urtól nem
azért vették el büntetésü Ilet, mert
eladott birtokuknak teljes árát ném
tették le az apostolok lábai elé, hanem
azért, mert hazudtak, álnokok voltak,
úgy tüntették fel a dolgot, mintha
semmit sem tettek volna félre maguk-
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nak, hanem birtokuk teljes árát átadták
volna a gyülekezetnek. Nyiltan meg
is mondja Péter apostol Anániásnak :
.Nemde megmaradva .néked maradt
volna meg és eladva a te hatalmad-
ban volt? Miért, hogy ezt a dolgot
cselekedted szivedben? Nem emberek-
nek hazudtál, hanem Istennek !'"

A hiteles forrás alapján tehát az első
keresztyén gyülekezet képe úgy áll előt-
tünk, mint egy nagy család, melynek
egyes tagjai önállók és szabadok s egy-
másna k támogatásával,segítésével mégis
a leggyönyörüségesebb összhangban
olvadnak össze. Valósággal megtartották
a nagy apostol intését s egy testté lettek
a Jézus Krisztusban, úgy, hogyha egy
tag szenvedett, mindannyian egyetem-
ben bánkódtak és segítettek.

Az apostolok cselekedeteinek könyve
és az apostoli levelek a szeretetnek
ama világát tárják elénk az első keresz-
tyének életében, amely letörölte a
könnyet, begyógyította a sebet, elűzte
a gondot. Az egyes szűkszavu fel-
jegyzések is gazdag, szrnes képét
rajzolják elénk ennek a tiszta, szent,
új életnek. Vessük csak tekintetünket
az itáliai sereg egyik ka íonájára, Ker-
nélius száz adosr a, aki jámbor és istenfélő
egész házanépével egybe, ki sok ala-
mizsnát osztogat a népnek és sz üutelen
könyörög vala Istennek. MeJlette fel-
tünik ellőttünk Tábitha, aki ruhát varrt
a szegény özvegyasszonyoknak. Kiemel-
kedik Gaius alakjá, kit Pál apostol
megdicsér az idegenekkel szemben
tanusított szereteréért. (3 Ján. 3-6.)
Aquila és Priscilla sem kerülhetik ki
figyelmünket, akik szállást adtak az
apostolnak. Vagy megletedkezhetuénk-e
magáról a nagy apostolról, Pálról,
aki hittérítő útjai alkalmával egyik
fontos feladatának tartja, hogy gyűjtsön
a jeruzsálemi szegények javara. (Róm.
15, 25--28.) A sok adat köz ül még
kiemelkedik az is, hogy amidőn az
antiochiai keresztyének énesüttek arról,
hogy Judeában éhség fog beállani. meg
sem várták az inség bekövetkezését, ha-
nem Pál és Barnabás által előre küldöttek
segítséget Judeában lakó testvéreiknek.

Az apostoli kerban azonban nemcsak
az önkéntes szolgálattal, hanem a
szervezett szeretet - munkássággal, a



28
diaköniával, mint gyülekezeti hivatallal
is találkozunk. Az asztalok körüli szol-
gálattal megbizott hét férfiu munkája
ugyanis az első keresztyén gyülekezet
családias rendszérével kapcsolatos rend-
szeres szolgálatnak, szervezett szeretet-
munkásságnak tekintendő. (Ap. csel.

.6, 1-6.) Ezzelazonban kapcsolatban
volt az igehirdetés és bizonyságtétel
is, amiről különösen István és Fülöp
példája tanúskodik. Az első diakonissza,
akinek nevét ismerjük, Föbe. Pál
apostol vele küldötte el Rómába a
gyülekezethez intézett levelét. Ezekkel
a szavakkal ajánlja a hívek figyelmébe:

nyilatkozó. igaz értelemben vett emberi
egyenlőségről nem emlékeznénk meg.

Az apostoli kor szeretetközösségének
és szeretetmunkájának jellemzése érde-
kében, különösen a mostani kerszakos
feladatok nézőpontjából még két lénye-
ges kérdésre okvetlenül meg kell adnunk
a feleletet. Az egyik, hogy mely úton
jutott az emberek szívébe az a lélek,
mely új társadalmi rendet és békét
hozott a gyakorlati, mindennapi életbe;
a másik pedig, hogy e lélek hatásának
mi volt legközvetlenebb gyakorlati
eredménye; e két kérdést össz eloa-
lalva, mi volt a jézusi kereszlyéll~ég

"Tabitha, kelj fel!" (Ap. csel. 9, 40.)

"Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi
nénénket, ki a kenkhréabeli gyüleke-
zetnek szolgálója (diakonisszá]a), hogy
fogadjátok öt az Urban, szentekhez
illendően, és legyetek mell ette, ha
valami dologban rátok szorul: Mert ő

is sokaknak pártfogója volt, nékem
maga-mnak is." (Róm. 16, 1-2.)

Az apostoli korban végbement szoci-
ális átalakulásról alkotott képünk nem
volna teljes, ha a rabszolgáknak, a
foglyoknak s a nőknek embertnéltóságra
emeléséről s nem az egyformaságban
s egyenlő helyzetben, hanem az isten-
fiúságból fakadó testvériességben meg-

realitásának a nagy titka? E nagy
kérdésre s e kérdés mindkét oldalára
az apostoli kor legnagyobb alakjának,
Pál apostolndk élete, munkája, hatása
adja meg a feleletet. Midőn a fölött
gondolkodtam, hogy Pál apostol lélek-
tani tekintetben minő úton juthatott
el a megtérés állapotába, mi mehetett
végbe a keresztyénségre haragvó lel-
kében közvetlen azelőtt, hogya Szent- .
lélek rnegszállta, történetesen épen a
térképre esett a tekintetem és ott
kerestem az útat, merre is mehetett
Saul Jeruzsálemből ~: Damaszkusba ?
Bizonyára a járt .úton, .Sarnarián és



"Ajánlom pedig néktek Fébét."

G~lileán [keresztül, ~ahol még látta
Jézus lábanyomát, keze érintésének,
szeme villan ásárrakha tását.,:Találkozott,
beszélgetett emberekkel, ikiket Jézus
meggyógyított, új emberekké teremtett;
látott megszentelt,
békés életvisze-
nyokat, amelyeket
nem a törvény
szabályozó rendel-
kezéseinek, hanem a
Megváltóban meg-
jelent isteni' kegye-
lem közvetlen ha-
tásának eredményei
gyanánt szemlelhe-
tett. Ezen az úton
haladva az új élet
eme jelenségeinél
még többet látott,
látta ezeknek meg-
valösítóját, érzé-
kelte a tanítványok-
hoz .intézett angyali
üzenet megvalósu-
lását: .Ime előttetek
megy Galileába; ott
látjátok őt" s megjelent néki a fel-
támadott Jézus s benne a nagy szabadí-
tásról. a nagy kegyelemről szóló
örvendetes hír: az evangelium. Ez a
hitnek nevezett lelki látás, tapasztalás
erőt, képességet adott az apostolnak

\
\

Hitért
FOl, letiport népem,
Hitün kert, hazánkert I
Mennybeli jussunkert.
FOldünk ös jogáért,
}övönk igazáért I

Vegyük jOl a harcot;
De ne vassal, vérrel:
Munkás, magas élet
Nagyobb' hatást er el,
Szebb diadalt ér ell

Gonosz alprofetak.
Lelkünk kiraboltdk
S vályura tereltek,
Mint valami csordái,
Lomha baromcsordát.
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a gyógyításra, olyanformán, hogy az
élő hit élőhitet keltve csodás gyógyulást,
megujulást eredményezett, aminek ha-
tása alatt már őt Barnabással együtt
Lisztrában emberi ábrázatban megje-

lent isteneknek néz-
ték s Jupiternek
papja tiszteletükre
áldozatot akart be-
mutatni.

Ugyan ezt a jelen-
séget látjuk Péter
apostol esetében is,
aki a templom ka-
pujában ülő' sánta
koldushoz így szö-
lott : .Ezüstöm és
aranyom nincsen né-
kem, hanem amim
van, azt adom né-
ked: a názáreti
Jézus Krisztus ne-
vében, kelj fel és
járj 1"

Ime egy olyan
korszak áll előttünk,
amelyben a keresz-

tyének megvalósították az apostol
intését: .Ne szeressük egymást csak
beszéddel és nyelvvel, hanem csele-
kedettel ,és valósággal. "

Mi is ezt tegyük s a jobb kor fel-
virrad reánk! H. 1...

hazáért.
Nem akarunk tObbé
A vályura menni,
Emberek kiuánunk
Valahára lenni,
Újra azok lennil

Érezzük nemesebb,
1isztább származásunk .
Magasabb világba
Nyúl a rokonságunk,
6si rokonságunk.

Ezért bár alacsony
ROg porozza lábunk,
Lelkünkkel Orokké
Magasabbra vágyunk:
Az ég/elé vágyunk,
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Átcsapott fölöttünk
A sok titok, romlás;
Mégse lehet úrrá
Rajtunk a lemondás
A gyáva lemondás!
A Kárpátok féltőn
Mit egybeöletnek.
Eggyé kell itt forrni
A szétszórt nemzetnek,
Az egész nemzetnek.
Imát a hazáért
Más-más nyelven mondunk ;
De ezer éven át
Egy volt a mi sorsunk,
Egy a jó s balsors link.
Egy vihartól reng még
Hegyünk, ronánk, erdonle ;
Egy volt a mi multunk :
Egy lesz a jövendőnk,
Szebb nagyobb jouendönk !

Szalay MiháLy,

Nem is lesz hát tovább
Csak a testre gondunk;
lI1ennyei jussunkról
Erte le nem mondunk,
Soha le nem mondunk !

A gonosz próféták
Hazánk is eladták :
Ránk szabadítottak
Minden ehesfajtái,
Kanera leső fajtát.
Földünket, népünket
Szanaszét dobálták;
Vérünket 'kiszívták,

• Husunkat lerágtak,
Csontig vájva rágták.
Vergődünk, uiuádunk ;
Halál keze rajtunk;
Boldogabb jö.'vőre
Mégis Jogot tartunk,
Örökös just tartunk !

Nagybányai Horthy Miklós,
Magy.arország kormányzója.

A háború elvesztése és még inkább
az annak nyomában járó forradalmak
szegény magyar hazánkat olyan nyo-
morúságba juttatták, amely felülhaladja
a tatárjárás, a mohácsi vész s a vilá-
gosí katasztrófa szerencsétlenségei t.
Horrunkat végleg elveszettnek még sem
tekinthetjük, a balsorsnak magunkat
meg nem adjuk egy pillanatra sem.
Istenbe vetjük bizodalmunkat mindenek-
fölött, aki I),em hagy el, ha rni nem
hagyjuk el Ot. Nagy kegyelme a leg-
veszedelmesebb időkben támaszt oly
férfiakat, akik a tenger vészei között
megmentik és révpartra juttatják a
már-már sülyedő hajót.

Ilyennek ismerte fel a királyság meg-
döntése s a rémuralom véres tombo-
lása után már-már magához térő,
lábadozó magyar nemzet nagybányai
Horthy Miklóst, akit a nemzetgyűlés
mindaddig, mig a királyi trón betölt-
hető nem lesz, Magyarország korrnány-
zójává választott. Tisztelettel és remény-
séggel tekintünk főurunk felé; bizunk

abban, hogy Hunyady János örököse
a kormáuyz ói székben meg fogja vetni
alapját az új, erős Magyarországnal;. .

Horthy Miklós 1868·ban sz ületett
Kenderesen, Szolnok megyében. Régi
magyar református vallásu birtokos-
család ivadéka. Lelkének a kemény
feladatok felé vágyódása a tengerész-
pályára vitte. Tanulmányait a fiumei
tengerészeti akadémián végezte 18 éves
korában. Innét mint tengerészhadapród
Polába került a cs. és kir. hadihajó-
rajhoz. Már itt is hamarosan kitüntette
magát egy nyári hadgyakorlat alkal-
mával, amidőn a halászbárkának masz-
kirozott torpedonaszádjával a leggya-
korlottabb tengerészeket tévedésbe
ejtette és váratlanul meglepte.

A világháború idején gyakran hallot-
tunk a »Novara hősé " -nek vitéz tettei-
ről, Az olasz hadüzenet után 1915
májusában mint a .Novara" nevű cir-
káló parancsnoka, még néhány torpedo-
naszáddal Horthy Miklós támadta meg
Ravennánál az olasz tengerpartot. Gyors
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ságába emelkedhetett e11entengernagyi
ranggal. Olyan időben történt ez,
amidőn már egyedül csak a kiválóság
jöhetett számításba minden más be-
folyással szemben. .

A háboru elvesztése után bekövet-
kező rettenetes napok rnutatták meg
igazán, hogy minél nagyobb a vesze-
delem, annál inkább az az egyéniség

emelkedik ki
a mentés

munkájában,
akiben meg
van a valódi
képesség, az
arra valóság.
A rémuralom
idején már

mint a
szegedi

ellenforra-
dalmi kor-
mány had-

ügyrn iniszte-
re hozzáfog

a magyar
nemzeti had-
sereg meg-
teremtésé-
hez. Majd

mint ennek
fővezére
folytatja

honrnentő
munkáját.

Midőn a ma-
gyar nemzeti

hadsereg
élén bevonul
a fővárosba,

a nemzet
. már úgy

tekint rá
mint űj hon-

".,,", ,,' ••C' ,. ';.;~' ''', "'" foglalóra,
Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország korrnányzőja. akire azon-

ban még
nagy feladat várakozik. Hamarosan
a magyar nemzet reménysége lett
Horthy Miklós.

Ez a reménység emelte őt a kor-
mányzói székbe.

Adja Isten" hogy ama nagyjaink
közé emelkedjék, akiket új honala-
pítóknak nevez az utókor> kegyelete.

elhatározóképességének és lélekjelen-
létének tulajdoníthatö, hogy felada-
tának végzése, az olasz állások meg-
rongálása után, az olaszok erős tüze-
lése ellenére sikerült hajóival. Polába
veszteség nélkül visszajutnia.

Fényes' fegyvertényt hajtott végre
1915. december havában San Giovanni
di Medua előtt, ahol az induló félben
levő ellensé-
ges hajókat,

melyek
Montenegro

számára
hadianyagot
akartak szál-
lítani, hirte-
len és várat-
lan megjele-
nése után

elpusztította.
Legragyo-
góbb hadi-
tette azon-

ban az otran-
tói tengeri

ütközet volt
1917. máju-
sában. Az

otrantói szo-
rosban elhe-

lyezkedett
angol,

francia és
olasz hajó-

rajt ugyanis
meglepetés-
szerűen meg-
támadta. A

segítségükre
jövő angol és
olasz gyors-
cirkálókkal

is keményen
szem beszállt.

Sulyosan
megsebesül-
ve is tovább vezette az ütközetet, s
ennek a szívós kitartásának köszönhette,
hogy nehéz helyzetéből az odasiető hajó-
osztag segítségével kimenekülhetett.

Horthy Miklós kiváló képességeinek
legfényesebb bizonysága az a tény,
hogy magyar ember létére az osztrák-
magyar hadiflottának parancsnoki rnéltó-
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legfényesebb bizonysága az a tény,
hogy magyar ember létére az osztrák-
magyar hadillettának parancsnoki méltó-
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ságába emelkedhetett ellentengernagyi
ranggal. Olyan időben történt ez,
amidőn már egyedül csak a kiválóság
jöhetett számításba minden más be-
folyással szemben.

A háboru elvesztése után bekövet-
kező rettenetes napok rnutatták meg
igazán, hogy minél nagyobb a vesze-
delem, annál inkább az az egyéniség

emelkedik ki
a mentés
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akiben meg
van a valódi
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foglalóra,
akire azon-

ban még
nagy feladat várakozik. Hamarosan
a magyar nemzet reménysége lett
Horthy Miklós.

Ez a reménység emelte öt a kor-
mányzói székbe.

Adja Isten,. hogy ama nagyjaink
közé emelkedjék, akiket új honala-
pitoknak nevez az utókor> kegyelete,
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. -
- Ne sirj, édes leányom. Készítek én

neked annyi útravalót, hogy egy hétig
se fogyasztod el. Ma még nem bocsa-
talak, majd elmehettek holnap. Előbb
kisütjük a kalácsot.

Másnap bevitte ,llz apja a kis cselé-
det a fővárosba. O nagysága nagyon
szivesen, barátságosan fogadta. Meg-
cirógatta az. orcáját, a szeme közé
mosolygott s megengedte neki, hogy
kétszer csókoljon kezet. A kis fiuk is
jó indulatot, barátságot mutattak iránta,
csak az úr volt hideg, szótalan; még
a kezét sem engedte megcsókolni.
Nagyon szomorúnak, vagy bosszúsnak
látszott; tán nagy baj érte, vagy talán
olyan már a természete.

A kis cseléd térült-fordult, s már is
visszanyerte természetes vidorsagát. De
bezzeg, mikor az apja távozni készült,
s a dolog bucsuzásra került, újra meg-
itatja az egereket.

O nagysága most még szivesebb,
még nyájasabb volt hozzá.

- Csak nem sirsz talán te Vica te ?
Hiszen te itthon vagy én nálam. No
gyere velem az éa- szobárnba. '

Mindössze két szoba volt. (Elég igaz-
ságos osztály, mely az egésznek teljes
felét hagyta a íérjneks a gyermekeknek.)

A mint beléptek O nagysága maguk-
ra zárta az ajtót. Ide nem' szabad ma
belépni senki fiának.

A szoba közepén óriási karácsonyfa
állott félig feldiszítve, csillagos suda-
rával a padlast verdesve. Köröskörül
arany csillógott, ezüst sápadozott, abból
a fajtából, amellyel diót szokás meg-
futtatni; itt szines gyertya rakáson,
amott sokszínű papirosból font láncok
csavarulatai halom mal ; csillagok, Hím-
pionok, repdeső angyalok .alakjai.

Az ujonc cseléd elbárnult, szemei
kápráztak. ilyet még nem látott. Mi
lesz ebből?

- .Hát te most segítesz nekem ezt a
karácsonyfát feldiszíteni. Majd én meg-
mutatom mit csinálj, hogyan csiná IQ!
Segített is olyan derekasan, hogy al-
konyatra ott pompázott 'készen a gyö-

fl kís Vica karácsony estéje,")
Elbeszélés. Irta Góbi Imre.

*) Ezt a remek elbeszélést kiváló szerzője még 1886-ban írta, Kérésünkre szíves voJt lJ
"Luther Naptára számára átengedni.

Alig hogy leszakadt az iskolából,
már is szolgálatba kellett állania. Eve-
itől ugyan járhatott volna bizvást még
tovább is, de az apja kimondta, hogy
elég annyi a tudományból, szerzett
neki [ö helyet a fővárosban. Kevés
dolga lesz ott; két kis fiucskát felöl-
töztetni, a nagyobbikat az iskolába el-
kísérni, az iskolából haza kísérni, a
kisebbikkel játszani, lefekvésker mesét
mondani, úgyelaltatni : ez bizony elég
könnyü élet.

Ugy egyeztek meg, hogy újesztendő
napján áll helyre. Azonban. karácsony
előtt hét nappal csak ki izen O nagy-
sága, hogya kis Vica jöjjön, de hamar,
11.0Inap'okvetlenül, ha még ma nem.
O nagysága kénytelen volt nagyobbik
cselédjét elkergetni, mágára maradt,
cseléd nélkül. Valóban Ö nagyságának
különös szerencsétlensége volt a cse-
lédjeiveJ. A hűtelen állhatatlan népség
kivételképen töltötte ki nála az egész
hónapot, legtöbbje már két hétre ke-
reket oldott, ~_<lítakadt olyan nyugha-
tatlan szellemű is, aki csak egy dél-
ebédet evett a konyháján, s azzal a mint
jött, úgy el is távozott.
" A kis Vicát nagyon megszomorította
O nagysága váratlan izenete. Hát már
a szent iinnepet sem töltheti otthon
szüleivel, testvéreivel? Nem hallhatja
karácsony estéjén az ablakról ablakra
járó gyermekek énekét, a kiket ö szo-
kott volt beszólítani, hogy átvegyék a
zörgös diót, a rózsapapirosra sült fo-
natos kalácsot? Nem láthatja a beth-
lehemesek játékát, a cifra házikóban,
puha jászolban pihenő -kis Jézuskát?

Félre ült egy ,sarokba, selkezdett
sirdogálni.

Az apja vigasztalta szép, nyájas bá-
torító szava kkal.

-'- Ne sirj, kis leányom. - Nem lesz
ottan rossz dolgod. Közel van ide Pest,
gyakran meglátogatlak. Mire kitavaszo-
dik, elmegyek érted, haza hozlak. Itt
leszel ismét közöttünk.

Az anya azonfelül meg is csókolta
a két orcáját.



nyörű fa, mmi ha a tündérek kertjéből
varázsolták volna oda. Vica körüljárta
a fát, megnézte jobbról, megnézte bal-
ról, s felkiáltott örömében: szép! Es
elfelejtette, hogy ma estére nem fogja
hallani az ablakról ablakra járó gyer-
mekek énekét, s nem fogja látni a
bethlehemesek játékát, sem a puha já-
szolban pihenő kis Jézust.
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Hiszen saját kezeivel aggatla az ágra
a sok csecsebecsét, az aranyos ezüs-
tös gyümölcsöt, a repülő angyalokat,
tüzdelte Jel az apró, szines viasz gyer-
tyákat. O nagysága összerombolta az
egyik gyermekílélekboldoghitét, hogya
másik kettőt édes csalódásba ringa íhassa.

A csengetést már nemcsak a gyer-
mekek várták reménykedő kiváncsiság-

Ő nagysága aztán
további teendőjére.

- Mig egészen besötétedik, addig
csak játszál a kis fiuk kal s be ne bocsásd
őket a világért se. Mikor csengetek,
akkor bejöhetnek, s megnézhetik, mit
hozott nekik a kis Jézus?

Mit hozott a kis Jézus? Olyan külö-
nösen hangzott .ez a kis Vica Jülébe.

Thorwaldsen: Kharítas. (Szeretet.)

ráoktatta a gal, hanem a vendégeknek egész díszes
koszoruja. Lakott abban a':nagy, ház-

. ban vagy" husz lakó, annak legalább
felével O nagysága jó barátságot tar-
tott, azok aztán hűségesen megjelen-
tek a gyertyagyuj tásra. Talán különö-
sen is meghivták őket, annyira ponto-
sak voltak a megjelenésükkel. A csen-
getyü megszólalt, az ajtó kinyilt, a

II
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közönség belépett. A kis Vica meg-
huzta magát az 'ajtó mellett. Nem látta
a két kis fiu kitörő örömét, nem látta,
egy ugrással hogy termettek a tündér-
fa alatt, miután a meglepetés első per-
cén túl estek ; nem látta a vendégek
méregető, felbecsülő. bírálgató tekin-
tetét, nem a diadalmas mosolyt O
nagysága szemeiben, nem a férj szo-
morú arcát, mely a szokotnál is boru-
sabbra változott. Csak a ragyogó tü-
neményt szemlélte, a fényárban uszó -
tündérfát arany gyümölcsével, repdeső
angyalaival, drágaságtól hajladozó zöld
ágaival, Elfelejtette, hogy részben saját
keze munkáját. bámulja; erőt vett rajta
gyermeki lelkének hivő áhitata, szinte
térdre rogyott, mint otthon szokott a '
templomban az oltár előtt. Milyen sze-
gényes is ehhez képest a falusiak ka-
rácsonyestéje. Itt a gyertyák méla ra-
gyogása érthető nyelven beszél a lélek-
hez a megválto közellétéröl.

Azalatt O nagysága némi felvilágo-
sítást sem sajnált vendégeitől, kiknek
elragadtatása egészen más természétü
vala, mint a kis Vicáé, '

- Ez itt, - mondá fölemelvén a
székről egy pompás téli felöltőt - az
én jó öregem ajándéka. (Tehát nem a
Jézuska többé. Ertelmes ember csak
nem is beszélhet a gyermekek nyelvén !)
- Ezzel meg, -'folytatá, - én lepem
meg őt, s magasra tartotta a szepen ki-
cifrázott, kisujtázott házi kabátot, amely
olyan jól illik majd »az öregem nek ",

A vendégek magasztalták egyiket is,
másikat is, a férj olyan szánandó kép-
pel állott ott" mintha most hallaná
először, hogy ö prémes felöltőt vett a
feleségének, s épen nem találna benne
semmi örvendetest, hogy ajándékát
sujtásos kabáttal viszonozzák. A ven-
dégek távozása után mintha egyszerre
elfújtak volna a tündérvilágot.

-- Ki innen, mindenki. A gyertyákat
eloltom, az ajtót bézarom. Ismerőseink
egy része csak holnap jöhet el, hogy
megnézze karácsonyfánkat. Ki gyere-
kek, ki I Nem szabad semmit elvinni
a helyéről. Minden úgy maradjon, amint
van. A szegény paradicsomból ki ül-
dözött angyalkák szepegve, szorongva,
oldalogtak ki a szobából. Még csak egy
aranyos diót Sem volt szabad letépniök

arról a fáról,melyeta Jézuska az ő számuk-
ra varázsolt ide; meg a játékot is le kellett
tenniök kezükből, melyet a fa tövében
olyan nagy örömmel fedeztek fel.

A kis Vicát meg épen megzavarta
O nagyságának szivtelen parancsolata.
Mintha legédesebb álmából rázta volna.
fel egy durva kéz, mintha meleg kis
szivét hirtelen támadt' metsző hideg
szél csapta volna meg. Nem értette a
dolog igazi értelmét, nem fogta fel,
hogy itt most nem a szeretet épített
egy kis tündérvilágot. a gyermeki élet
elbájolására, hanem a pöffeszkedő hiú-
ság hizlalta magát a bámuló közönség
meglepetésén, irigykedő csodálkozásán ;
de meglepte az a bús sejtés, hogy
mégis csak jobb lett volna otthon ma-
rsdni, ablakról ablakra járó gyermekek
énekét hallgatni, a bethlehemesek játé-
kát nézni, a puha jászolban pihenő
kis Jézust szemlélni.

Mikor Ö nagysága, eloltogatván a
gyertyákat, kilépett a szobából, s be-
zárta az ajtaját, szeme a férj szemével
találkozott. Valami különös, szám adásra
hivó harag villogott onnét feléje. De
O nagysága nem érezte magat száma-
dásra kötelezettnek. Hidegen odaszólt
a férjének. - Ha vacsorálni is akarsz,
adj pénzt. Még nem késő, még nyitva
van minden üzlet. - A férj elképedve
nézett erre az .asszonyra.

- Hát van .neked lelked, hogy igy
beszélsz velem? Hát nem adtam én a
kezedbe egész havi fizetésemet? Nem
kértelek, hogy gazdálkodjál vele oko-
san, igaz lelked szerint? Nem tudod
te azt igen jól, hogy a jövő hónap elejéig
nem ad nekem senki egy koldus krajcárt
sem? Mi szükség volt kivenni gyerme-
keid szájából a falatot, hogy cifra hazug-
sággal kápráztasd ismerőseid szemét?

O nagysága nem volt hajlandó meg-
.íelelni a szenvedélyes hangon tett kér-
désekre, Oda állt a tükör elé, lesimí-
totta haja díszét, megigazgat!a öltöze-
tét s távozott.

- Úgy hát érd be száraz kenyérrel.
Ennyit mondott bucsuszóra, s azzal

mint aki kész diadalra indul, sort vett
házbeli ismerősein, hogy visszaadja ne-
kik a kölcsönt, karácsonyfajok mére-
getö, birálgató, felbecsülő megnézésé-
vel, A férj maga maradt a gyermekekkel.



A két kicsiny teremtés elkezdett bé-
kétlenkedni. Enni kértek. Apjuk elő-
kereste a kenyeret, szelt nekik egy-egy
darabkát. Jaj, de hogyarí illenék belé
a száraz kenyér annak a fényes képnek
a keretébe, melyet a gyermeki lélek
fest magának a karácsony-estéről?
Nem érték be a kenyérrel, mást, job-
bat, az ünnepi, alkalomhoz illőbbet vár-
tak, s hogy nem kaphattak meg, sírás-
ra fogták a dolgot. Az az ügyetlen
cselédleány váltig vigasztalta volna ő-
ket, de sehogysem esett kezére j talán
azért, rnert még ujonc volt a hivatalá-
ban, talán azért, mert a látottak; hallot-
tak egészen kivették sodrából. Minek
is hozták öt ide? Milyen jó dolga volna
most otthon apjával, anyjával, testvé-
reivel.

Az apának, pedig, bár nagyon sze·'
rette a két kis fiút, egy szava sem
volt most számukra, szerétettel békél-
tető, biztató, elcsitító .. Nagy léptekkel
járt fel s alá a, szobában, szemeiből
ki-kivillárnlott a forrongó indulat, öklét
össze-összeszorította s úgy fenyegetett
meg vele egy jelen nem levő ellensé-
séget, boszus szavakat mormogva fogai
közt, rnintha szi alommal halmozna el
valakit. Aztán nyers hangon rákiáltott
a kis Vicára : '

- Te leány fektesd le agyerekeket.
A csendes sirdogálás erre hangos

'sirás-rivássá, jajveszékeléssé változott.
A kis fiúk nem akarnak aludni menni j
éhesek. A kisebbik, az alig három é-
ves Károlyka, az apa kedvence, meg-
ragadta Vica kezét s rimánkodott neki,
hogy ne hurcolja erővel az ágyba.

E percben Vicának eszébe jutott
valami, valami olyan megmentő gon-
dolat, mely felbátorította lelkét, hogy
gazdája legelső parancsolatjának ellene
szegüljön.

- Nagyságos ür, ha megnem harag-
szik érte, mondanék valamit. A kis fiuk
éhesek, nem jó őket éhen ágyba kerget-
ni. Adott nekem édes anyám egyet s
mást az utra. Ott van azon módon,
hozzá sem nyultam. Ugy is rám szá-
rad, úgy is rám penészedik. Engedje
meg, hadd hozzak belőle a kis fiuknak.

Azzal be sem várva az engedelmet,
kisurrant a szobából, s rnikor vissza-
tért, tele volt mind a két keze. Meg-
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terítette szépen az asztalt, hozott há-
rom tányért, hanem mintha meggon-
dolta volna magát, csak kettőt tett fel
az asztalra, a harmadikat félretette egy
pohárszék félére. Mire mégegyszer té-
rült-fordult, már ott állott az asztalon
a rózsaszín sódar, a pirosra sült kap-

; pan, a mosolygó kalács, alma, dió.
Vica kézen íegta a' nagy szemeket
meresztö .két kis fiut: tessék Józsika,
tessék Károlyka '! Azokat nem kellett
kinálni. Hogyelfelejtették a sirást 1
hogy kiderült az ábrázat juk! hogy vissza-
tért szemükre a mosoly, ajkukra a vi-
dám csevegés' és kacaj!
. A gazda is félbeszakította sétáját, s
úgy elnézte azt II három gyermeket.
A kettejét. ki fáradhatatlan volt az evés-
ben,a harmadikat, aki fáradhatatlan
volt a kinálgatásban. Kérdezgette,
melyikből kell még? melyiket szeretik
jobban? Kellett mindegyikből, s ö szelt
nekik ebből is, amabból is ; látszott az
arcán, milyen gyönyörűséget szerez
neki minden falat, melyet kis vendégei
elfogyasztanak. :

A gaz. la arcáról eltünt a harag; jó-
ságos mosollyal fordult Vicahoz.

- Valamit elfelejtettél kis Vica I
I Nem tetted fel a harmadik tányért a

magad számára.
- Nem - ellenkezett a leány - nem

magamnak hoztam. Csakhogy - nem
mertem. Ha meg nem veti a~ ételün-
ket, tessék, foglaljon helyet.

- Köszönöm, leányom, én nem va-
gyok éhes. Hanem azért, hogy szent kará-
csony estéjén két kis éhes gyermeke-
met megvendégelted, azért meg fog
áldani, áldjon is meg az Isten!

S a férfi az eget kereste szemeivel,
hogy onnét könyörögje le az áldást a
kis cselédleány fejére, azt az áldást,
mely az ő fejét (ki tudja kinei. hibája-
ból?) elkerülte.

Mikor O nagysága valamennyi is-
merős lakó karácsonyfáját végig bírál-
gatva hazatért azzal a büszke öntudat-
tal, hogy rajta ugyan túltenni nem
sikerült egynek sem: nem is álmodta
volna; hogy a kis Jézus nem azalatt
járt náluk, mig a bezárt szoba karácsony-
fája ~ tündéri fényben úszott, hanem
valamivel későbben, mikor ö a szorn-
szedoknál bíráló kirándulásain távol volt.

a'"
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ÚjélJi jo klvénseoom.

t D. Baltik Frigyes,'
a dunáninneni evang. egyházkeriilet püspöke.

1834. jul. 24. - 1919. május 25.

Újévi jó kiuánsagom :
Béke legyen a világon

Minden ember keblében.
Hagyja. már a bűn6k útját;
Ne újítsa gyászos multját ;

Járjon lsten kedvében.

Újévi jó kiuánsáeom :
Ne búsuljon árvaságon

Senki a nagy ég alatt.
Rongy ne legyen a szegényen,
Ne piritsa lelkét szégyen, ,

Ha kenyérért fut, szalad.

Újévi jó kiuánságom,
Hogy a munka talpra álljon,

S csak a tisztes szerzemeny
7eremthéssen itt jólétet,
S k6ss6n egybe minden népet

A szeretet, hit s remeny . I

(Léva).

Nagy katasztrófák közepette, melyek
legutóbb hazánkat és vele evang. anya-
szentegyházunk at érték, - 1919. május
25-én közel 86 esztendős pályafutás
után hünyta le szemét síri álomra
evang. egyházunk ősz patriarchája,
egyházi közéletilnk legkiválóbb alakja,
a dunáninneni evang. egyházkerilletnek
nagy tudományú és apostoli lelkületu
főpásztora: D. Baltik Frigyes. Mikor
ő utolsó. napjait élte, akkor tom-
bolt legjavában . szegény hazánk felett
a rémes "vörös uralom", s az agg fő-
pásztornak látnia kellett a proletárdik-
tatúra romboló rnunkáját., hogyan ássa
alá tervszerilen és céltudatosan az egy-
házi élet általa oly híven munkált és
féltett összes területeit ; - másrészt
székhelyéhez Balassagyarmathoz közel,
az Ipoly demarkációs vonalán látnia
kellett az ö szeretett dunáninneni ke-
rilletének lassű összeomlását is. ÉHe
utolsó hónapjaiban már hiába küldte

I

Újévi jó kioanságom :
Hogy seenoedá, szep hazámon

Lássék meg az Ur kegye.
A mit ueszieü ős javakban,
Porladozó hős' fiakban,

Mindazt visszanyerhesse !

Újévi ló kivánságom:
Hogy ne. ütion bús orcánkon

Mé.g tovább is honfigond.
Ország-világ szentnek tartsa,
S sziuét, lelkét ahhoz hajtsa,

A mit a jó béke mond.

ÚJévi sok kiuanságom
Ugy osszegyűlt sziuem s számon.

Mondjak-e hát tobbet én ?
Legyen boldog úr es szolga,
S igaz úton menjen dolga,

Mindvégig e foldteken.
Tóth István.

hivatalos leveleit a megszállott terüle-
tekre eső esperességek egyházaiba. azok
kézbesítetlenül érkeztek vissza. S bár
fájdalmas érzést váltott ki nála annak
szemlélete, hogy életének lankadó ere·
jével fogyott hivatalos működési köre
is (166 egyháza közül 37 maradt meg
csupán), bizalma meg nem szünt az
iránt, hogy ez állapot csak átmenet,
s régi egyházkerillete ismét talpra fog
állani! )

Nagy katasztrófák közepette halt meg,
de úgy halt meg, oly megnyugvást
keltő módon, oly csendes kimulással,
mint amilyen volt hosszú, áldott, 1
munkás élete, úgy halt meg, mint mikor l
fényes pályafutás után az örökkévalóság
tengerébe rnerül alá bágyadt tekintettel
a Nap. - .

Ez a Nap hosszú évtizedeken át ra- '
gyogta be egyházi közéletünk minden I
területét, ahol D. Baltik Frigyes az
evangélium világosságával világított, az



evangelium hitével épített és az evan-
gelium szeretetével melegített. - Ez
a Nap sok gyümölcsöt érlelt, dús ka-
lászokat termő földdé alakította a kopár
rnezőt s szelid fényével ezreknek és
ezreknek lelkében hívta életre aszuny-
nyadó hitet. '

D. Baltik Frigyes püspök evang.
egyházunk legkiválóbb alakjai közé
tartozik. Nagy tudománya, melyet ifjú
korától hosz-
szü élete al-
konyáig méh
szorgalom-

mal gyűjtö-
getett, mele-

gen érző
szíve s

apostoli lel-
külete, mely
az evangé-

liom gazdag

:~;~~\::J~t:Iftírjj;:
ereje, rriely ',;::::::::::::::::.

őt élete
utolsó nap-
jáig el nem
hagyta, szin-
te praedesti-
nálták arra,
hogy végig-
haladva az

egyházi hi-
vatalok ösz-
szes fokoza-
tain, elérje
ev. Sionunk
ormán a leg-

főbb őr-.l
helyet: a

püspöki mél-
tóságot és az egyetemes egyház elnöki,
székét. Egyéni kiválósága mellett az ev.
szelídségnek, az evangeliomból táplál-
kozó lutheri szellemnek valóban tipi-
kus' képviselője, modhatni megtestesü-
lése, az evang. püspöknek és lelkésznek
valódi rnintaképe volt. Szerény, puritán
gondolkozású egyházfő, meleg érzésű,
gondos családapa, a társadalo In ban meg-
nyerő modorú, nemesen érző jó barát.
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Nagy tudásánál, rnellyel Töképpen'

a theologiai tudományban és a filoló-
giában ékeskedett, csak igénytelensége
és szerénysége volt nagyobb, aki a
legmagasabb polcon is Pál apostollal
vallotta: "Isten kegyelméből vagyok,
a mi vagyok s az Istennek kegyelme
nálam nem volt hiábavaló."

Érdemekben gazdag életének mun-
kásságáról, melyet mint egyházfő. és

. mint Író ki-
fejtett, tanus-
kodnak év-
tizedek hosz-
szú során a
közgyülések

jegyző-
könyvei és
irodalmi mű-

vei. Mint
lelkész gyü-
1ekezetében

ércnél mara-
dandóbb

emléket állí-
tottfel magá-
nak a Biblia
ismeretében
gazdag pre-
dikációival.
Rövid közle-
rnény kereté-
ben e mun-

kásságot
méltóan is-
mertetni le-

hetetlen.
Életrajzi,
adataiból

csupán a kö-
vetkezőket
közöljük.
Született

Bagonyán
(Hont me-

gyében) szerény tanító családból. -
Elemi iskoláit szülőhelyén . és Bát-
ban végezte. Szorgalma és tehetsége
már kis tanuló korában kitünt, 'azért
atyja a sehnecbányai ősi evang. lyce-
umba küldte diáknak, hol' elvégezve a
középiskolát, - theologiai tanulmányait .
Pozsonyban, Bécsben. Bázelben és
Halléban végezte. 1853 --1855-igszülő-
helyén ideiglenesen tanítóskodott. 1859-'. '

-r D. Baltik Frigyes, dunáninneni egyh. ker. püspök.

..
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ben Besztercebányára ment gyrnnázi- Krisztus. E dicsekvését megtartotta élte
umi tanárnak, hol utóbb igazgató lett. utolsó lehelletéig, mig fáradt szemére
1870-ben Liptószentrniklösra- hivták ,az nem borult reá a síri álom. - Nagy
ottani nagymultu gyülekezet élére lel- katasztrófák közepette halt meg, de
késznek s innentűl gyorsan emelkedett halála az Ő nemes főpásztori életének
az egyházi köz pályán : 1872·ben a harmonikus befejezése volt. - Fárad-
liptói egyházmegye alesperese, 1875- hátatlan munkásság, rövid egy hétig
ben íöesperese lett. Időközben a dunán- tartó gyengélkedés után 1919 május
inneni ker. gyám intézetnek, később az 25·én egy szép vasárnap reggel. épen
egyet. gyámintézetnek egyházi elnöke akkor, mikor megkondult a templomba
lett. 1890-ben foglalta el a dunáninneni hívó harangszó - adta kí lelkét. Te-
egyházkerület püspöki székét, 1895-ben 4 metésén, mely május 28-án a hivők
Liptószentmiklósról Balassagyarmatra és tisztelőinek nagyszámú részvétele
ment lelkésznek, ahol élete végé'ig mellett folyt le. Dr. Ralíay Sándor bá-
maradt. Mint legidősebb püspök Karsay nyakerületi püspök mondott egy meg-
Sándor halála után az egyet. egyháznak ható s az elhunyt gazdag életét mél-
egyh. elnöke,' valamint az 1913 dec. tató gyászbeszédet, Zemann Mihály
8·án megnyilt zsinatnak elnöki tisztét ö szügyi lelkész hű gyermekeitől és szere-
töltötte be. tett unokáitói bucsuztatta el, Kardos

Kiváló theológiai tudományos műkö- Gyula balassagyarmati lelkész, a bol-
déseért kapta a rostoki egyeterntöl a- dogültnak hosszú időn át másodlelkésze,
"doctor theologiae honoris causa" kitün- áldotta meg a gyarmati temetőben a
tetést. - Közéleti eredménydús tevé- hamvakat és nyugvó helyét, a hová
kenységének jutal rnául kétszer hajlott helyezték. - , .
lelé a királyi kegy: a millenáris esztendő- S azóta a balassagyarmati temetőben
ben a Vaskoronarend II. oszt. kapta, ott dom borúl némán sírja, melyet örök
50 éves lelkészi' jubileumával kapcso- zölddel vont be a gyermeki hálás sze-
latosan a Ferencz József-rend nagyke- retet s mely fölött ott virraszt evang.
resztjének lett a tulajdonosa. -, anyaszentegyházunk közönségének igaz

E rendjeleknek fénye nem kábította részvéte és kegyelete, mert abban
el, megmaradt továbbra is a maga pu- uyugszik nemes harcai s bevégzett
rítan egyszerűségében: Egy. dicseke- ' pályája után a mi nagy' halottunk:
dése volt egész életében: a Jézus D. Baltik Frigyes. Kardos Gyula.

Imádság.1. .
Viharsötét zord éjszakán
Morajlik a távol tompán,

Sűrű lepel a távolság ~
Rést rajta csak a villám vág.

Csüggedt lelkem odafennjár,
- Nincsen korlát, nincsen határ,

Bűsong, jajdűl, figyel, hallgat,
Mint kit elfog a kábulat .

Messziről a mélyből mintha
Jajkiáltás hallatszana:

"En Istenem, én Istenem
Miért hagytál Te el engem ~

Ré~ hallott szö, ismerős hang . . .
, Kondul hozzá a vészharang I

. Mi vészt jelenthet az ottlenn ?
Kicsoda a szerencsétlen?

Nli lelhette, mi baja van ... ?!

S ujra. hangzik a távolban:
»En Istenem, én Istenem
Miért hagytál Te el engem? 1" •

Mi bajod van édesanvám ?
Mi lelt téged drága hazám . . .?

Hungária a kiáltó,
Hallgasd meg óh Mindenható I

II. Angyalok kara:
"A ki bizik az Istenben
. Sóha meg nem szégyenül,

Arpád népe halld odalenn:
Igazság győz egyedül,

Hamisság és rosszakarat
Egi babért nem arathat ..•

Arva nemzet bizzál, remélj:
A magyárok Istene élI"

Kring Miklós.



40
ki a támadást. A fejedelmet hadi út-
jában diadal kísérte s már október
l O-ikén Nagyszombatnal táboroz, hon-
nét Pozsony bevétel ére indul, Rhédey
Ferencet pedig a csehek segítségére

mondották s a Iö templornot annak az
egyháznak ítélték oda, amelynek tag-
jai többségben vannak. Ennek meg-
felelően mindjárt a Szent-Mártonról
nevezett pozsonyi híres koronázási

Bethlen Gábor.

küldi. Pozsony vára a királyi koroná-
val együtt október 14-ikén mát Bethlen
kezére kerül s november Ll-ikére or-
szággyűlést .hivat egybe, amelyen a
vallásfelekezetek egyenlőjoguságát ki-

templomot az evangélikusoknak{itélték
oda, amelyben Alvinczi Péter 'decern-
ber 7 -ikén alkalmi egyházi beszéddel
és~ imádsággal istentiszteletet tartott.
Bethlennek ugyan kezében volt a



Bethlen Gábor zászlaja.

korona, de bölcs mérséklettcl nem
koronáztatta meg magát, csak abba
egyezett bele, hogy Magyarország kor-
mányzójává válasszálc Ebben a rninő-
ségébert pedig arra törekedett, hogy
II. Ferdinánddal békét kössön. A ki-
rály a csehek számára nem volt haj-
landó a vallásszabadságot 'biztosítani,
így békére nem került a dolog; egye-·
lőre csa k íegyverszünete t kötöttek.

Bethlen 1620 május 31-ére a béke
megkötése céljából Besztercebányára

hívott össze országgyűlést, amelyen
gróf Collalto tábornok vezetésével
II. Ferdinánd hat követe is megjelent.
Minthogy azonban Bethlen a csehek
és morvák számára isbiztosíttatni ld-
várita a vallásszabadságot, ebbe pedig
II. Ferdinand követei nem nyugodtak
bele, megegyezés nem jött létre s a
király megbizottai eltávoztak.

A szakítás után az országgyűlés
folytatta működését s a kemény idők-
nek megfelelő kemény határozatokat
hozott. Thurzó Imre ajánlatára augl1sz-
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tus 25-ikén ll. Ferdinándot trónvesz-
tettnek nyilvánították és Bethlen Gábort
Magyarország királyává kiáltották ki.

. A fejedelem most sem szédült meg;
nem koronáztatta meg magát, mert ő

csak a szabadságért és egyenlőségért
küzdött, az országgyűlés által hozott
törvényeket azonban »Gábor, Magyar-
ország választott királya" néven erő-
sítette meg. A besztercebányai ország-
gyűlés a pozsonyinak rnintájára szintén
kimondotta az egyházfelekezetek egyen-

joguságát, megtiltotta .q vallásrágal-
mazást, elrendelte a tizedek es egyéb
parókialis jövödelmek egyenlő kiszol-
gáltatását mindhárom vallásfelekezet
lelkészeinek, a róm. kath. püspökségek
számát háromra .szállította le (Eger,
Nyitra, Győr) s részükre 2000 magyar
forint évi jövödelmet állapított meg.
a házassági ügyek elintézésére minden
felekezetnek biztosított egyházi törvény-
széket, az egyházi javakat az ország
kiadásainak fedezésére s a véghelyek
fenntartására rendelte, végesetül pedig
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Pázmány Péterre és Balásly Tamás
boszniai püspökre az örök időkre szóló
száműzetést mondotta ld.

A kimondott határozatok megvaló-
sítására nem került a sor, mert a
cseheknek a fehérhegyi csatában történt
veresége alapjában véve Bethlen ügyére
is kedvezőtlen: fordulatot hozott. A
"választott király" ugyan még egy-
ideig diadallal harcolt, de a béke utáni
vágy oly ~erősen jelentkezett, hogy
Bethlen Gábor is késznek nyilatkozott
a béke megkötésére: A békét Nikols-
burgban E(Morvaország) kötötték meg
1621 dec. 31-ikén, amit az 1622-iki sop-

mal ismét hamar megmutatta a békére
való hajlandóságát a vallásszabadság
biztosításának feltétele mellett.

Az 1624-iki bécsi béke után Bethlen
Gábor politikájában változás áll be,
ami azonban nemcsak jellemére nem
vet homályt, hanem inkább a haza
ügyét mindenek elé helyező nagy
diplomatai képességeiről és egyedül a
hazát menteni akaró honfi szívéről
tesz tanubizonyságot. A nagy állam-
férfiu ugyanis belátta, hogy sem a
fegyver győzelme. sem a békekötés'
valódi békét nem hoz a magyarnak;
most más uton akarta II. Ferdinándot

A, jezsuiták menekülése Bethlen hadai elől,

roni országgyűlésen iktattak törvénybe,
ahol Forgách nádor helyére is egy
protestáns főurat, Thurzó Szaniszlót
választották meg nádornak. A nikols-
burgi béke jelentősége abban áll, hogy
az ádáz haraggal megindított nagy
vallásháború elején a magyarországi pro-
testánsok számára az 1606-iki bécsi béké-
ben megadott jogokat újból biztosította.

Bethlen csakhamar a legnagyobb szo-
morusággal tapasztalta, hogya nikols-
burgi béke megkötése hiába való volt,
mert annak pontjait nem tartják meg.
Miután a németországi helyzetet, Mans-
feld fellépését is kedvezőbbnek látta,
újból fegyvert fogott, amely alkalom-

megnyerni s a közös ellenség, 'a török
ellen szövetségre bírni. Hajlandó volt
ugyanis a király leányát nőül venni
és vele a török ellen szövetkezni azzal
a feltétellel, ha a protestánsok üldö-
zését beszünteti. II. Ferdinand az aján-
latot nem fogadta el. Ha elgondoljuk
azt, hogy még 24 évi kíntól, nyomor-
tól, vérontástól, testvérharctól szabadul
meg Európa, ha a nagy fejedelem
ajánlatát elfogadja, úgy bizonyára nem
gáncsolódás jő ajakunkra, hanem teljes
nagyságában és önzetlenségében áll
Bethlen Gábor előttünk. Terve nem
sikerült ; az igazság kivívásának célja
azonban nem tünt el szemei elől.



Előbbi útjára tért vissza s még erő-
sebben csatlakozott anémet protes-
tánsokhoz, aminek egyik jele a branden-
burgi választófejedelem húgával, Kata-
Iinnal való házassága:

A dán háború megkezdésekor (1626- .
ban) 'tehát Bethlen Gábor ismét talpon
van, fegyverbe száll, de Tilly és
Wallenstein németországi győzel mei
után már nem támad s hajlandó a
pozsonyi béke megkötésére, amelyben
az előbbiek alapján újból biztosították
a vallásszabadságot.

A Szentíráson alapuló hit nagy vé-
delmezőjének, az eklézsiák pártfogó-
jának, a nagy iskolaalapítónak, a tudo-
mányok barátjának a gondviselés nem
adott hosszú életet; 49 éves korában
meghalt; de ez az idő is elég volt

. ahhoz, hogy nemzetének, egyházának,
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örök időkre szóló szolgálatot tegyen.
Jellemének, hatásának alapja Istenbe
vetett erős híte volt, mely naponként
erőt vett a Szentírásból, amelyet Bethlen
huszonhatszor átolvasott. Utolsó órája
is mély vallásosságaról tanuskodik. Az
előtte levő papirosra ugyanis e szava-
kat jegyezte: .Ha Isten velünk, ki-
csoda ellenünk? Senki sincsen, bizo-
nyára nincsen!" . .

A nagy fejedelemnek, az Ur vallas-
védő szelgájának alakja három század-
nak ködén keresztül is teljes fényben
ragyog. Aldozzunk emlékének tiszte-
lettel, a jeles példát követő híthűséggel
és önzetlen hazaszeretettel. Amely
nemzet fiai nagyjaikat így becsülik,
annak a nemzetnek még lesz jövője.
Úgy is legyen!

H. L.

i1yes bajok gyógyításához,' mert hát
meggyógyu lj holnapra, hogy finom
fánkot és malacpecsenyét süthess a
kiéhezett Anti fiad számára ...

- Úgy, úg)!, mikor se zsirorn, se
egy fia állatom sincs. Lisztem is csak
annyi van, hogy legfeljebb egy hétig
tart ki. Istenem, Istenem, pedig meny-
nyire szereti a.jöt a szegény Antim ...
s milyen szomorú dolog, milyen nagy
fájdalom az anyai szívnek, mikor nem
adhatja meg gyerekének, amit az szeret.

Szegény Rozi néni bottal sántikálva
járta be a közeli házakat egy kis tejfel-
ért és turóért, hogy jó rétessel fogad-
hassa. a hazatérő fiát, de hasztalan
volt minden fáradozása, könyörgése.
Mert hát ajándékba nem akartak adni,
azt a rengeteg nagy árt pedig restel-
ték tőle érte kérni, amiért eltudják
mindazt a városi piacon adni.

Másnap délután csakugyan meg-
érkezett a régvárt kedves, 'azaz a ked-
vesnek remélt vendég, gyürödött, ko-
pott katonaruhában.

- Csakhogy megérkeztél végre egyet-
len galambom, magzatom! - borult az
anya hangos örömsikollyal a nyakába.

fl törött láb.
. Elbeszélés. - írta: Csite Károly.

. - Jó napot, JO munkát adjon a jó
Isten! - köszöntött be esőre Bandi,
a galambösz, görnyedt levélkézbesítő
özvegy Dériné szobaajtóján, de senki
sem fogadta a köszöntését.

- Hej, ki van itthon, ki nincs itt-
hon? . . . Hé, Rozi lelköm, ellopok
ám valamit, ha nem bujsz elő!

Rozi néni a nagy kiabálásra a pad-
lásról ereszkedett Ie egy rozoga létrán.

- Óh, édes jó Istenem! tán levél
jött a fiamtóI !

- Jött bizony, szívem Rozi, egy
örömkártya. Azt ítja az Anti gyerek,
hogy szabadságot kapott. Holnap dél-
előtt érkezik meg az állomásra.

- Oh, megjön hát az édes galarn-
. bom, szívem magzatja! ...

Annyira sietett Rozi néni lefelé, hogy
a létra harmadik fokán megcsúszamo-
dott, leesett a pitvarba a földre. A
bal lába megiramodott bokában.

- Látod Rózi, látod! nem való
neked az .öröm, mert azt hiszed akkor,
hogy már repülni is tudsz . . . No,
kapaszkodj a karomba, bevezetlek a
szebába. S beszólok a kornaasszonyod-
hoz, hogy jöjjön át hozzád. Ert ő az
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Ú~y látszik nem valami szivesen

várt, - mordult rá Anti zordonan.
- Ne mondj olyant, fiam! Már

hogyan tudsz olyant mondani, mikor
mindennap azért imádkozom a jó
Istenhez, hogy vezéreljen haza épség-
ben, egészségben.

- Jobban tette volna, ha eljött
volna, ahelyett elibém az állomásra,
hogy ne kellett volna magamnak
cipelni hazáig a nehéz ládikát.

~- Jaj fiam, csak tudtam volna!
Hisz annyira fáj a lábam, hogy lépni
is alig tudok!

Asztalt terített,. szelid, engesztelő
szavakkal hívta fiát:

- Jer, gyermekem, jó tUTÓS tésztát
főztem, egyél galambom.

- Csak ilyent tudott főzni! - böködte
Anti fitymálva a telelábas tésztát, ami
Rozi néni szívének olyan rosszul esett,
hogy könny szökött szemébe.

Anti aztán addig-addig fitymálta,
villázta édesanyja főztét, mígnem tel-
jesen kiürül! a nagy lábas .: Rozi néni-
nek teljes vigasztalódására semmi sem
maradt. \

Antinak a következő napokon sem
. volt inyére az édes anyja főzte. Húsra

fájt a foga, pecsenyét akart mindig
lakmározni. S miután otthon nem ta-
lált olyasmire, keresett másutt: tiltott
helyeken.

Harmadnap éjjelén két tyúkkal állí-
tott haza s felkeltette Rozi nénit.

- Itt van ni, édes anyám! Hoztam
egy kis pecsenyére valót. Készítse el
ízibe. Ráérünk azután is lefeküdni jól-
lakott gyomorral.

Rozi néni megrémült, akadozva
kérdezte:

- Hol vetted, fiam?!
- Olt, ahol volt. Ne keresse azt,

arra legyen gondja, hogy minél előbb
jóllakhassak.

- Ha úgy loptad gyermekem, hozzá
sem nyulok ...

- Akkor hát ne nyúljon L Koplaljon,
ha olyan oktondi ... Majd elkészítem
magam a pecsenyét . . .

A két tyúkot követte aztán több
tyúk, kacsa és !iba is. Rozi néni rette-
gett, kétségbeeset t a szégyentől. Soha
egy falat lopott jószág hoz nem nyúlt,
pedig sokszor koplal t, nél külözött.

Egyik éjjelen, sz okásos kirándulása
után nem pecsenyére való majorsággal,
hanem sok lopott pénzzel tért Anti
haza. Ijedt, révedező tekintettel olvas-
gatta egy ideig a kis mécses világánal
a sok bankjegyet. Néhány száz koro-
nást Rozi néninek nyujtott.
, - Tessék, édes anyám, tegye el 1

Ugy is panaszkodott, hogy nem tud
malacot venni. Vehet ezen malacot is,
disznót is. .

- Nem kell, vidd 1 - szólt .Rozi
néni iszonyodva. - Inkább éhen ve-
szek, mintsem lopott pénzhez nyúljak 1

- Úgyan, anyám, hisz azok is úgy
rabolták, akiktőr elhoztam ... Szabad
egy marhának oly irtózatos árának
lenni 1 • • • Mindenki rabolja most a
másikat, a szegényt . . . s legjobban
minket, katonákat, akik értük vérezünk.
Én legyek különb a többi nél ? 1, .•.

- Ne, ne beszélj 1 Aki Istent hisz,
az nem beszél így, nem gondolkozik
így 1 .•• Vidd vissza a pénzt s imád-
kozz, hogy ne essél többé kísértésbe ...

- Hohó, én nem imádkozom 1 •••
Nincs Isten. 'Ha volna, már rég véget I

vetett volna a háborúnak, szenvedé- .
sünknek ...

- Hallgass. . . hallgass, te sze-
rencsétlen, romlott lélek 1 . . . . Ki
mérgezett meg ily szörnyűségesen? 1
Hogyan vetne véget a jó Isten a há-
boruságnak, mikor gonosszabbak vagy-
tok, gonosszabb az emberiség, mint
előbb volt! . . .

II.
Elhagyatott, régi temető szélén lövész-

árkot ástak a szapórök. A kiásott kor-
hadt csontokat egy halomba rakták.
Eltemetik majd egy közös sírba.

- Ej. minek vesződjünk még azzal
is, - szólt Oéri Anti lustán nyújtóz-
kodva. Mindegy már ezeknek a
csontoknak, akár alul, akár felül van-
nak. Előbb-utóbb igyis-ugyis a földbe
kerülnek maguktól is.

- Ne légy oly pogány, öcsém! -
szólt rá egy negyvenes korbeli bajtárs.

- Ej, ki tudja, milyen kutya po-
gányok voltak e csontok gazdái . . .
Ni, itt is egy hosszú lábszárcsont.
Oejszen ezt azért is ketté töröm,
amiért ilyen keservesen bűit elő I ...



"Fogytán ven a napod l"

- Ne bántsd, pajtás! Kegyelet sér-
tést, istentelen dolgot mivelsz !

- Istentelen dolog az, hogy itt kell
a földet turnom ahelyett, hogy otthon
kukoricát kapálhatnék. Nesze! ...
No lám, el is tört! Eredj, menj a
pajtásaid közé! - hajította durva
röhejjel az eltört csontot a csonthalomra.

Másnap éjjel fogvacogva ébredt fel:
- Jaj, milyen retten es álmom volt!

Megjelent' álmomban az az ember
s a lábszára ugyanott elvolt törve,
ahol én eltörtem a lábszár csontját .
Jaj, milyen szomorú an tekintett rám .
most is ráz a hideg! . . .

Alig fejezte be álmának elrnesélését,
borzalmas ágyutüz indult meg az
oroszok részéről. S egy srapnell elvitte
jobb lábát. Ugyanott törte el lába-
szárát, mint az álmában megjelent
emberé volt eltörve.

Ill.
Holdvilágos téli estén mankóval

baktató katona állt meg Rozí néni két
arasznyi ablaka alatt. '

- Fenn van még a jó anyám! -

"Fogyfán 'Van a napod lu
Zeng búsan a költö,")
ts alig felf hele
Egy fél emhef'ölfő;
Napunk kif'agyogoff,
Bána!, kétség elűll,
S ezrek riedoziék
.fl "Rendülef/enü/f".

J4osf, mosi 'Van'osek fogyfán
JI mi napunk. Jaj I jaj!
POf'ig meqelé zve _
llí'Vódunk SOR bejjel.
JI rémséqes éjhen
Egy sugáf'ka sincsert.
ElhagyoH bennünket
.fl Teremtó-lsten.

•') Vörösmarty Mihály,

4'".)
sóhajtotta szomorúan. - Jaj. dr húz
be a szívem ... mégis úgy félek be-
lépni hozzá . . .

Rozi néni tökmagolajos mécses világa
mellett egy kölcsönkért ujságból be-
tűzgetett. Az elesettek névsorát betűz-
gette addig-addig, könnyező szemmel,
mígnem elszunnyadt egy percre .az
újságra borulva.

Amint felemelte ismét a fejét, han-
gos sikoly hagyta el ajakát.

- Uramistenem segits! ... Ki az?
Előtte állt mankóra támaszkodva,

egy törődött arcú, szomorú tekintetű,
féllábú katona.

- Nem ismer meg, jó anyám?! ...
A bűnös . . . megbünhődött fia áll
előtte . . . Elvesztettem valamit ...
egyik lábamat, de találtam is helyette
valamit, ami ezerszer annyit, mindennél
többet ér ct világon: a rnindenható Isten-
ben való hitemet ... Testem csonka
lett, de a lelkem kiépült, egész lett ...

Az édes anya ismét felsikoltott. Zápor
könnyhullatássa 1borult fia nya k á ba.Nem
tudta volna megmondani, hogy fájdal-
mában sir-e, avagy örömében?

I
I

Újf'8 nyomof'úság
2> ezenvedés a réezűnh,
JI pf'óha tüzéhen
Seny'Vedün1?,enyészünk
llif'f'8d-e 'Vagy' a bús
Joelet velére vél,

2> klsszerűvé fÖf'pül
"JI nagyszef'ü halál ?"

- Félf'e söféf képek!
Mi élni ekerunk.
Nem fogyhat el soha
Ezeréves napunk
Reménységünk a mult,
Erősségünk a jog,
)fogy a söfét éjböl
Napunk még kif'agyog .
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Napoleon Jézusról Szent-Ilona szigetén.
- Napoleon halálának századik ' évfordulója alkalmából. -

Hogyha eggyé forrrrunk,
Nincs fogytán a napunk,
uj díoső rregge/rre
Még csel: mosi »irredunk;

Budapest, 1920. ep".

1921. május hó 5-ikén lesz ama
férfiu halálának századik évfordulója,
aki a világtörténelemben a legregé-
nyesebb, a legszédületesebb pályát
futotta meg. Tüneményes alakjának
valódi értékét az elmult száz esztendő
sem tudta még egészen megállapítani.
Magasság és mélység, messzelátó láng-
elme és szükhorizonlu elfogultság,
nerneslelküség és kérlelhetJen kegyet-
lenség. emelkedett érzés és emberi
gyarlóság olyan titokzatos keverékben
volt együtt a szegénysorsu ügyvéd
s tisztviselő fiából kizárólag önerejéből
világhódító császárra emelkedett és a
szent-ilonai fogság nyomorúságába

,aláhanyatlott Bonaparte Napoleonban,
hogy eme 'ellentétes tulajdonságok
alapján még mindig felvetődik ez az
ellentétes kérdés : vajjon kizárólag csak
a saját dicsőségét kereső, a saját hatal-
máért mindent kockáztató, véres kezü
kalandor volt-e a világrengető korsikai,
vagy pedig gondviselésszerü nagy
ember, akire a világnak szüksége volt?
Egy ember szeszélyéért, féktelen hiu-
ságáért kellett-e millióknak elpusztulni,
vagy pedig az egyetemes emberiség
nagy hibájáért, a féktelen önzésért,
hatalmi vágyért. elnyomásért és zsar-
nokságért milliónyi áldozattal erre az
egy emberre volt-e szükség, hogy a
világ helyesebb utakon haladhasson
tovább? Mi maradt Napoleon után
hatásképen a világra: átok-e vagy
áldás? Izgató, bonyolult kérdések,
melyekből .az ember a helyes felelettel
nehezen kerülhet ki.

A francia forradalomnak fény és
árnyoldalaiban s ezeknek befelé és
kifelé való hatásában találjuk meg a
kérdés súlypontját. Az tagadhatat lan,

Bízzunk, hj) magya rok,
Van, aki segítsen.'
Ónnön igazságunk
És ez igaz lsten I

2Jtinfha }{1Í"o/lJ.

hogy a IB-ik század végének nagy
forradalma sok mulasztásnak, sok
embertelenségnek, sok elnyomásnak
volt a tisztító viharszerü következrnénye,

"de szükség volt oly emberre is, aki
egy részről a forradalmat a maga
pusztító zabolátlanságában, örökös
anarchiájában megfékezze, másrészről
azonban eszményi céljait, az Isten
képére és hasonlatosságára teremtett
ember örök jogait a népek, nemzetek
közkincsévé is tudja, tenni. Oly egyé-
niség kellett e feladathoz, aki a katonai
lángelmének és az emberjogokért, a
népek szabadságaért küzdő próféta
szivnek csodás összetétele. Az előbbi
feltétel a nagy' küldetéshéz teljes
mértékben meg volt Napoleonban, az
utóbbi is nagy arányokban fel-fel-
csillámlott egyéniségében, de a fényes,
hadi sikerein az emberiség haladásáért,
a nemzetek szabadságaért küzdő refor-
mátor egyedül és kizárólag nem tudott
urrá lenni benne: az egyéni dicsöség
és hatalomvágya a forradalom zsarnok-
ságának megfékezőjét és az európai
hatalmak zsarnokuralmának megdön-
tőjét magát is zsarnokká tette.

Mindemellett Napoleont pusztán ön-
ző, végzetesen könnyelmü kalandornak
még sem tekinthetjük, hanem olyan
nagy embernek, akinek világtörténeti
hivatása volt, de aki e nagy külde-
tésének végzése közben nagy vétséget
követett el. Ez a nagy vétsége abban
állott, hogya népek örök' Urának
világtervébe való lelki bekapcsolódás
nélkül vállalkozott a nagy feladatra.
Nem úgy végezte kivételes hivatását,
mint aki az örök nagy parancsnak a
szolgálatában áll, hanem aki egyedül
maga parancsol a világnak. A vallas



dolgát hatalmi érdeke szerint pusztán
mint politikai eszközt kezelte, ~így a
felette álló hatalom helyett tulajdon-
képen saját magát 'tette önistenévé.
Rendet akart teremteni a föld kerek-

ségén az emberek és a nemzetek
között, de ezt a rendet nem a világ-
összhang isteni törvényére, hanem
ujabb elnyomásra, a fegyver változó
hatalmára építette. Igy nem maradt

47
más hátra, minthogynazy Napoleonnak
végre is el kellett buknia. A történelem
azért szerepét nem értékelheti úgy,
mint pusztán véres nagy kalandot,
hanem kénytelen elismerni azt, hogy
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a 19-ik században az új rend kiala-
kulása a régivel szemben, Európa
országaiban az alkotmányos életnek
megteremtése. az emberjogoknak érvé-
nyesülése első sorban is annak a
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megrázkódtatásnak és csudas szellem-
hatásnak köszönhető.. arnit Napoleon
páratlanul hatalmas egyénisége idézett
elő. Sorsát, csúfos megaláztatását nem
úgy tekintjük tehát, mint egy nagy
bünös büntetését, hanem mint tragi-
kumot. Hős volt nagy emberi erények-
kel és nagy hibákkal; ritka világtör-
téneti hivatásra: az emberi szabadság
elvei alapján álló új rendnek a föld
kerekség számottevő részében. való
biztosítására vállalkozott; de amidőn

előttem Szent-Ilona szigetén, keserves
fogságában a legnagyobb, amidőn földi
dicsőségét tűnő szines buboréknak
látva a nagy Szenvedőt dicsőíti és
saját győzelmének romjain állva a
világ igaz és egyedüli meggyőzőjéről
beszél hiveinek. Egyrészről felsőbb
igazságszolgáltatást látok ebben magá-
val Napoleonnal szemben, másrészről
pedig a szentilonai fogoly aláza tos
meghajlásában eme saját ajkán vissz-
hangzó' ítélet előtt e nagy léleknek a

Orchardson: "Napoleon a Bellérophon íedclzetén."
_~ t, A watterloói csata után 1815.a császárt Ang:i. felé viszik. hogy azután fogolynak nyilvánítva SzL-Ilona szigetére szállítsák,

mindenekkel szemben győzedelmes-
kedett, saját hatalmi' törekvésévei
szemben gyenge maradt. Ezért kellett
végre is Szent-Ilona szigetére jutnia.

A világtörténelemben tán egyetlen
egy példát sem' találunk arra, mely
káprázatosabb .és egyuttal megdöbben-
tőbb színváltozatban mutatná azt, hogy
az ember minő szédületes magasságra
emelkedhetik pusztán a maga erejéből,
de egyuttal hova is bukik az, aki
egyedül csak önerejére támaszkodik.

Napoleon azonban még itt a mély-
ségben, a megaláztatásban is naggyá
tudott lenni. Nem tehetek róla, de

l(]

földi salaktói való megtisztulását és a v
halhatatlanságba való felemelkedését el
szemlélem. Keveset beszélnek. keveset
irnak erről Napoleonnal 'kapcsolatban, a
de ez a hitvallása Jézusról volt felfo-
gásom szerint a legnagyobb cselekedete:

Dicsőségének, hatalmának tetőfokán
Napoleon teljesen a Krisztusellenes
Nietzsche embere volt. 1798-ban Egyp-
tom ban, ahol a piramisokra mutatva
katonáit ezzel buzdította: "négyezer
esztendő tekint le most rátok;" egye- v
nesen azt hirdette, hogy ellenségei
sem ezen, sem a más világon nem he
találnak menedéket, hogy ö mindent ze



tud és a szíveknek mélyéig lát, hogy
"3Z üdvözül.iaki őbenne hisz." 1808-ban
Wielandnak egyenesen ezt mondotta:
"En egyáltalán nem hiszem, hogy Jézus
valaha élt volna." Erre a költő elmésen
azt válaszolta: "Én ugyan olyan joggal
nem hiszem, hogy Napoleon élt!"

Minő más, Napoleon áll előttünk
Szent-Ilona szigetén! Nietzsche, ki
magát Antikrisitusnak vallotta, bizo-
nyára nem olvasta Bertrand tábornoknak
emlékiratait; mert különben vagy
megtagadta volna a saját elveit, vagy
pedig. kiábrándult volna Napoleonból
a leggyöngébb embernek tartva őt. Sze-
rin tünk pedig akkor volt a legerősebb!

Vallási _álláspontja és belső élete
tekintetében Napoleon Szent-Ilona szi-
getén gyökeres változáson ment keresz-
tül, Nagy hatást gyakorolt rá az angol
Boguenek "Az Ujtestámentom szent
könyvéről" c. műve, amit a szerző
maga küldött meg neki s amit nagy
figyelemmel olvasott. Fogságában lel-
készt is vett maga mellé Bonavita
személyében, aki a Britt-külíöldi Biblia-
terjesztő Társaság egyik képviselőjének
sürgetésére egy díszesen kiállított
Bibliát vitt ajándékul Napoleonnak.
Odaadó buzgalommal és lelki épüléssel
olvasta a szent könyvet, aminek bizony-
ságai azok a nyilatkozatok, amiket
hűséges kísérete és sorsának ki tartó
osztályosa, nevezetesen Monthoion gróf
és különösen Bertrand tábornok előtt
tett, aki ezeket a nagyjelentőségü
és jellemző nyilatkozatokat fel is
jegyezte és emlékirataiban közölte.

Monthoion grófhoz intézve egy alka-
lommal felvetette azt a kérdést, hogy ki
volt Jézus? A válasz az volt, hogy mind-
ezideig nem ért rá erről gondolkodni.

"Ime - szólolt a császár - meg
akarom ezt most mondani. Azt hiszem
értek valamit az emberekhez, magam
is ember vagyok, de ehhez az egyhez
nem hasonlít senki: Jézus több volt,
mint ember. A tudomány és a böl-
esészet nem vezetnek az üdvösséghez.
Egyedül Jézus jött azért, hogy az
Egnek titkait és a szellernnek tör-
vényeit megjelentse.

Nem egy nap, nem egy ütközet
hozta meg a keresztyénségnek a győ-
zelmet, hanem három századnak hosszú
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küzdelme, amit az apostolok kezdtek,
utódaik és a~~következőj nemzedékek
folytattak. Ebben a harcban az egyik

- oldalon a föld összes királyai és összes
hatalmasságai állanak, a másik oldalon
pedig nem valami hadsereg, hanem
egyes emberek titokzatos erői; akik a
földkerekség .mindeit részébe szétszó-
rattak s akiknek más szövetségi jelvénye
nincs, mint a Kereszt titkának hite!

Milyen csudálatos jelvény ez, az
Isten-Ember büntetésének eszköze! Ez
volt a tanítványok fegyvere! Egyik
részen látunk - dühöt és agyülölet és
a kegyetlenség minden eröszakosko-
dását, a másik részen szelidséget,

. erkölcsi bátorságot, határtalan lemon-
dást. A keresztyének vére patakon-
ként folyt, azt a kezet csókolva meg,
mely őket megölte. Egyedül a lélek
tiltakozott, mig a test alávetette magát
minden kinzásnak. Mindenütt keresz-
tyének hullottak el és mindenütt ők
diadalmaskodtakú - .

On Cézártól, Nagy Sándorröl, hódí-
tásaikról, arról a lelkésedésről beszél,
melyet katonáik szfvében gyújtottak,
de elképzelheti On, hogy egy holt
ember egy hű, emléke által lelkesített
sereggel tesz -hódításokat? .' Az én
seregelm elfeledtek engem még ~le-
temben, mint a, karthagóiak elfeledték
Hannibalt.lIyen a mi hatalmunk! Egyet-
len el vesztett csata tönkre tesz bennün-
kets a balsors szétszörja barátainkat.

Nagy Sándor, Cézár, Nagy Károly
és En birodalmakat alapítottunk, de
lángelménknek alkotásait mire építet-
tük? Az erőszakra! Egyedül Jézus
alapította birodalrnát ' a szeretetre és
még ma is milliók halnának meg érte!

Igaz, hogy Krisztus a titkok egész
sorozsta elé állítja hitünket; paran-
csolólag követeli, hogy higyjünk benne,
anélkül, hogy más alapot adna, mint
ezt a íélelrnetesszót : »En Isten vagyok!"
Kétségen kívül hit kell ahhoz, hogy
ezt a kijelentést elfogadjuk, amelyből
minden más keresztyén tan folyik. Ha
azonban Krisztus istensége adva van,
úgy a keresztyén tan a maga egészében
az Algebranak pontosságával és bizo-
nyosságával áll előttünk. MegetJgedem
azt is, hogy Krisztus létezése az egyik
végétől a másikig a titkoknak csudá-

4
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latos szövevénye, de ez a titok sem
nehezebb probléma, mint amit minden

Ha pedig elfogadjuk, ugy csudálatra
méltó megoldasta jutunk, az egész

más létezés elénk állít. Ha ezt a titkot
elvetjük, akkor maga a világ lesz titokká.

világtörténet megértésének
kapjuk a kezünkhöz.



A keresztyénség egyszerüen azt
mondja: Istent senki nem látta; azt
azonban, hogy mi ö, kijelentette néked.
A kijelentés titok, amit ész és értelem
fel nem foghatnak. Minthogy azonban
lsten mondotta, hinni kell. Ez ép oly
világos, mint minden más dolog. Az
evangeliumnak olyan titokzatos ereje
van, mely mindennél hatékonyabb és
olyan melegség van benne, ami behatol
a lélekbe és megigézi a szivet. A vele
való foglalkozás közben olyasmit érez
az ember, mint az égnek szemlélése
közben. Az evangelium nem annyira
könyv, mint inkább élő valami, aminek
hatalma van, hogy legyőzzön mindent,
ami néki ellenszegül. Itt van az asz-
talon ez a könyvek könyve (ezeknél
a szavaknál a császár mély tiszteletlel
a Bibliára tette a kezét) nem győzöm
eléggé olvasni, és pedig nap nap után
újabb elragadtatással. '

- Egyszóval: Krisztus a srivet le-
köti, követeli feltétlenül. És ez sikerül
is neki teljesen I Ebből következtetern
azt, hogy O lsten! Az emberben oly
szeretetet gyújtlángra. amelyben önmaga
iránti szeretete elhal és minden más
szeretetet felülmúl. Akaratának csodá-
jából miként ne ismerhetnők fel az
"Igét", mely a világot teremtette! A
többi vallások erről a titokzatos sze-
retetröl, ami a keresztyénségnek lényege,
semmit sem tudnak, azért terveik hajó-
törést is szenvedtek. Minden kísérlet-
nél, melynek célja, hogy magunka t
megszerettessük, éreznie kell az ember-
nek tehetetlenségét. A szeretet uralma '
azért Krisztus legnagyobb csudája.

- En oly lelkesedést keJtettem a
sokaságokban, hogy meghaltak volna'
értem. Oe ezt a magikus tulajdont
sohasem közölhetnérn senkivel. Tábor-
nokaim közül soha egy sem tanulta
el ezt tőlem. Sem azt nem tehetem,
hogy nevemet s az emberek szívében
az irántam való szeretetet állandóvá
tegyem és ezeket természeti eszközök
nélkül idézzem elő.

- Az:éntéletem sugárzott egyszer
a korona és az uralkodói méltóság
fényében. És az Öné, Bertrand. vissza-
sugározta azt a fényt, mint a Rokkan-
tak Csarnoka, melyet megaranyoztat-
tunk, visszaveri a nap sugarait. Pe
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letUnt a szerencse csillaga, az arany
elvesztette fényét, a balsors és a bán-
talmak árja még annak utolsó mara-
dékát is elsodorta. Most csak ölmok
vagyunk, Bertrand tábornok, és én
nemsokára siromban leszek.

- Ilyen a nagy emberek végzete!
Ilyen volt Cézáré és Nagy Sándoré.
Engem is elfelejtenek - - - És a
győzö és a császár neve iskolai tárgy!
~ - -- Tetteinket a növendékeknek
adják fel leckéül tanítóik, kik itéletet
tartanak felettünk, gánccsal. vagy
dicsérettel jutalmazva. Néhány pillanat
még és vége mindennek. Az angol

. fönemesség által lassan megöletve,
meghalok idő elöli. és testem vissza-
adatik a földnek. Ez a közeli sorsa a
Nagy Napoleonnak ! Minő ellentét az
én rnélységes nyomorúságom ésKrisztus
örök birodalma között, amelyet hirdet-
nek, szeretnek, imádnak s mely terjed
az egész földön mindenütt l Halál ez?
Nem élet-e inkább? Krisztus halála
Isten halála lenne 1"

'"* '"Valóban megható kép tárul itt lelki
szemeink elé. Napoleon hatalmának
romjairól a világ igazi meggyözőjét
Jézusban látja. Ez a megragadó és
felemelö jelenet Napoleon lesújtotl
helyzetének idejéből arra indított, hogy
ezt a "Luther-Naptár" számára meg-
rajzoltassuk. Kassa Gábor fiatal festó
és rajzoló rnűvészünk sikerrel meg is
oldotta ezt a feladatot. Igya nevezetes
évforduló alkalmából Napoleon életé-
ből közölt három kép a nagy embert
sorsának három föváltozatában mutatja
be. Az egyik nA rivolii ütközet" szé-
dületes hadi sikerét mutatja, a második
megaláztatásának első stadiumában
mutatja be, amint a waterlooi csata-
vesztése után a • Bellerophon " Angliába
szállítja, hogy azután a "Northumber-
land" mint foglyot elvigye Szent-Ilona
szigetére. A harmadik a megalázott
császár lelkének Jézushoz való fel-
emelkedését s benne való megnyug-
vását mutatja. Ez utóbbi tárggyal kap-
csolatban két gondolat izgatja lelkemet.
Az egyik egy kérdés. Mi lelt volna,
ha Napoleon előbb látja Jézust úgy,
mint ahogyan Szent-Ilona szigetén látta,
és ha a Megváltó a trónon ragadja

*
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meg lelkét úgy, mint ahogyan a' fog-
ságában meghódította? A másik egy
irnádságszerű óhajtás. Bár ha evilág
hatalmasságai okulnának Napoleon
példájaból és más nemzetek bilincsbe
verése és ennek következtében beállö

Szent természet, te egyedül igaz,
Egyedül szép, egyedül tiszta jó:
Kies kátjődbül ömiik a vigasz,
S nyer üdülést a fáradt utazó.
Virágozásod áj életre zálog,
Kételkedéssel bátran szembe szállok.

Szent természet, oly jó itt kebleden,
Mind gyermekségem boldog hajnalán; I
Itt mintha munkában őszült fejem

saját romlásuk előtt vennék kezükbe
a Bibliát, s fogadnák be az evangéliuni
lelkét! Végre akkor nyomor, szenve-
dés, vérontás nélkül juthatna újból
egy-egy lépéssei előbbre a világ!

H.L.

$des anyám ölére hajtanám,
Es mintha újra szempillámra szállna
Bimbókoromnak könnyű édes álma.

Szent természet, Isten remekje vagy,
Te az Erő, Bölcseség, Szeretet:
Fogadj fiaddá engemet, fogadj,
A tied vagyok, mig sirom eltemet.
fl sir közel, de nem rémit az árnya:
Attöri azt egy szebb jövő sugara.

Sántha Károly,

fl világháború befejezésének története
írásban és képben.

A háború folyamán évről-évre kö-
zöltük a' nagy viaskodás nevezetesebb
eseményeit megfelelő összefoglalásban.
Ennek a cikk-sorozatnak a befejezése-
képen emlékezünk meg e helyen a
véres tragédia utolsó felvonásáról, kü-
lönösen szegény hazánk összeomlá-
sáról. Krónikás tisztünkből folyólag
ebben a keretben szólunk a romokból
történő felépítés hazafias mnnkájáról is.

1. A nagy fordulat az összes frontok on.

A legutolsó, azaz 1919-ik évi nap-
tárunkban már megemlékeztünk arról,
hogy 1918. augusztus havában a kü-
lönböző harctereken a hadihelyzet reánk
és szövetségeseinkre már kedvezőtienre
fordult. Akkor azonban még nem gon-
doltunk arra, hogy egyáltalán bek övet-
kezhessék az! ami bekövetkezett; épen-
séggel pedig olyan gyors léptekkel,
amint ez a 'nagy veszedelem reánk
szakadt.

A döntő események szeptember végén
következtek. be. A Hindenburg-vonal
áttörése után a szövetségesek tiz had-
serege szakadatlanúl oly hevesen tá-
madta a némel vonalakat, h'ogy a né-
metek kénytelenek voltak megkezdeni
Belgiumba való visszavonulásukat,
azzal a szándékkal, hogya védelemre
Antverpen előtt rendezkednek be.

Az egyetemes nagy felbomlást azon-
ban még nem ez a visszavonulás, ha-
nem Bulgáriának a központi hatalmak
szövetségéből való kilépése kezdte
meg. A Csernától nyugatra, a Sokol-
Doroplje- Vetrenik szakaszon ment
végbe az a végzetes áttörés, --,. illetve l~
jobban mondva - a teljesen kirnerült !~
bolgár haderők megadása, ami ránk
nézve már tulajdonképen a háború ~
elvesztését jelentette.A bolgár kormány IE
szeptember 27-é·n fegyverszünetet és n
békét kért az ententetől : Ferdinand 1<
király' pedig október' .&:á:1l '~"lia Boris p
javára lemondott a t~ÓI;lté.!r· Október ZI



14.;0 Ausztria és Magyarország, Nemet-
ország és Törökország fegyverszünetet
és béketárgyalást indítványoztak az
ántántnak, Wilson 14 pontja alapján.
Wilson Ausztria és Magyarország jegy-
zékére október 18-án válaszolt és leg-
nagyobb megdöbbenésünkre közölte,
hogy az Egyesült-AlIamok kormánya
a cseh-szlovák nemzeti tanácsot velünk
háborus viszonyban' álló hadviselő
kormánynak ismeri el, ami már tulaj-
donképen azt jelentette, hogy Magyar-
ország sem területi épségének bizto-
sítását, sem pedig
az ország népének

önrendelkezési
joguk érvényesí-
tését a hova tartó-
zandóság kérdésé-

ben Wilson tói
nem várhatja.

Németországnak
is kitérően vála,

szolt Wilson,
s többek között a

béketárgyalás
megkezdésének

feltételéül burkolt
szavakban ugyan,

de világosan
érthetőleg egye-

nesen Vilmos
császár lemondá-

sát követelte.

23-án mesterséges úton, főleg a Fiume
megszállásáról szóló hamisított jelentés
felolvasása utján végre sikerült is neki.
Wekerle Sándor lemondott, akinek he-
lyére a király október 29-én Hadik
János grófot nevezte ki miniszter-
elnöknek. De ekkor már "Nemzeti
tenács- címen a Károlyi párt, a szociál-
demokratapárt és a radikális-párt hi-
veiből Károlyi Mihály elnöklete alatt
már egy valóságos forradalmi kormány
is működött, melynek nyomása alatt
a Schönbrunnban tartózkodó' király

Károlyi Mihály
"grófot október
30-ának éjszaká-

ján miniszter-
elnöknek kine-

vezte és az összes
polgári és katonai
hatalmat rendel-
kezésére bocsá-

totta. Mindezeket
az eseményeket
már megelőzőleg
különösen a kato-

naság körében
véghez vitt bom-
lás előzte meg.

Az események
most már gyorsan
peregtek le; a "ka-
tona tanács" által

Károlyi Mihály gróf, k.i elhazardírozta szervezett forrada-
Magyarorszagot. lom október 31-én

, II. A forradalmi alakulások a. népuralmat létesített s a minisztertanács
_ vesztett háború után. kiáltványá már az .elsö népkormány"

A háború elvesztése rnindenütt nagy megalakulásáról tesz jelentést.
zavarokat, szomoru állapotokat idézett Ennek a forradalmi napnak leggyá-
elő, de tán seholsem hozott oly nagy szosabb ese rnénye Tisza István gróf
romlást, rnint épen Magyarországon. meggyilkoltatása. Akkor még teljesen
Nagy volt a magyar, a háború folya- titokzatos volt ez a megdöbbentő gyil-
mán, hírnevet, elismerést szerzett ma- kosság, a "kormány" egy lépést sem
gának mindenütt, de a nagy bajban tett a gyilkosok. kézrekerítésére; most
gyengének bizonyult. Ennek oka egy- azonban már tudjuk, hogy ebben a
részről a hosszu háború folyamán be- forradalomban is benne volt már a
következett kirnerülés, fásultság, elégü- bolseviki-komrnunisták keze, akiknek
letlenség, másrészről pedig a politikai érdekében állott, hogy ezt a nagy em-
kalandorok lelkiismeretlensége, akik el- bert útjukból eltegyék.
érkezettnek látták az időt arra, hogy hata- November 1-én Linder Béla hadügy-
lomra jussanak ésa zavarosban halássza- miniszter, aid "nem akart többé kato-
nak. 1918. okt. hava már csupa izga- nát látni", már a Nemzeti tanácsban
Iomban telt. el. Gróf Károlyi Mihály és bejelente-tte, hogya kormány az összes
párt ja mindent elkövetett, hogya hely- írontokon elrendelte a fegyverletételt.
zetet teljesen Ielborítsa; ami október November 3-án az olasz fronton létre
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is jött a fegyverszünet, amit Weber mény pedig az lett, hogy a csehek,
tábornok még a régi monarchia nevében oláhok, szerbek az ország jelentékeny
kötött meg Diaz olasz tábornokkal. részét megszállották, az antant által
Ez a fegyverszüneti szerződés Magyar- er~detileg. meghatározott vonalon is
ország határait jelőlte meg demarkációs túlmentek. 'Mig egyrészről kifelé tel-
vonal gyanánt, tehát még biztosította jesen elgyengült, addig másrészről
Magyarország területi épségét. Károlyi ,egyre jobban a szociálisták kezébe
Mihály azonban Magyarország szem- kerti It a hatalom; a katonaság szerve-
pontjaból ezt a megegyezést nem tar- zését ők vették kezükbe, Igy egyre ro-
totta érvényesnek. November 8-án hamosabban közelgett az a végzet,
nagy kísérettel elment Belgrádba Fran- amit már az első forradalom szele
chet d' Esperay francia tábornok elé, elvetett. Károlyi Mihály látta kudarcát s
aki 18 súlyos pont- március elején már
ban állapította meg párthiveinek azt
a íegyverszüneíi fel- mondoua : "az an-

tételeket, amiket tant engem cserben
Károlyi el isíogadott hagyott. De bosszút
A történeti neveze- állok érte. Olyan
tességn események bolsevizrn ust csiná-

között kiemeljük Iok Magyarorszá-
IV. Károly királynak gon, hogy koldulni

1918. november fog tőle Európa" .
13-án kelt prokla- Németország
rnációját, melyben szintén beleesett a
kijelenti, hogy az forradalmi alakulás
állami ügyek vitelé- lázas állapotába. A
ben minden rész- német válság no-
vételről lemond és vernber elején a
már előre elismeri kieli matrózok zen-

azt a döntést, dtilésével kezdödöu,
mellyel Magyar- mely. hamarosan
ország' jövendő tovább terjedt; no-

államformáját meg- vember 9-ikén már
állapítja. November Berlinben is kltört
l ő-án a képviselő- a forradalom, mely
ház magát feloszlott- felfegyverzett törne-
nak nyilvánította, a . gek tüntetésével s
főrendiház tanács- ~_~ általános sztrájkkal
kozásait berekesz- kezdődött. Harcra
tette s ugyanazon Tisza István gróf, a f~rradalom első és nem került a sor,
a napon pedig a legnagyobb áldozata. mert Miksa badeni
nemzeti tanácsok kiküldötteiböl alakult herceg, kancellár proklamációban kö-
u. n. nemzetgyülés, Hock- János elő." zö!te, .hogy Vilmos császár lemond a
terjesztésére nép határozatot hozott, "trónról. Erre a hírre a szociáldemokraták
mely Magyarországot népköztársaság- a helyőrséggel együtt kikiáltották a
nak jelentette ki. köztársaságot. Miksa herceg mint kan-

Majd egymásután következtek ekkor cellár visszalépett s a kancellári hatal-
a szomorúbbnál szomorúbb események. mat Ebert szociáldemokrata képvise-
Károlyi Mihály a Wilson féle pontokra lőre ruházta. Ilyen módon Nérnet-
alapította politikáját, amelyek a népek országban is népkorrnány alakult, mely
önrendelkezési jogát biztosítják. Csak- az' ántánthatalrnakkal al fegyverszünetet
hamar kitünt azonban, hogy ezek a szintén megkötötte november l l-ikén.
pontok csak papiroson maradtak. A had- A forradalmi mozgalom anémet
sereget szétoszlatták, az antant igaz- birodalom összes országaiban elterjedt ki
sagosságára biztak mindent, az , ered- s a trónokat mindenütt megdöntötte.
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A Spartacusok kommunista csoportja
tett ugyan kísérleteket Berlinben a
proletárdiktatúra megvalósítására, de
mindkét ízben kudarcot vallott (1918
dec. 6 és 1919 jan. 6-15-ig); a láza-
dás fővezéreit Liebknecht Károlyt és
Luxemburg Rózát jan. 15-én a fogházba
való szállítás közben agyonlőtték. Bajor-
ország fővárosában, Münchenben ugyan
1919. ápr, 8-án Kun Béláék pénzes bujto-
gatására kikiáltották a tanácsköztársa-
ságot, de ez itt csak rövid életű volt.

Ausztriában az átalakulás már 1918
okt. 17 -ikén kezdődött, amidőn 1. Károly
mint osztrák császár kiáltványt bo-
csátott ki az osztrák birodalom nem-
zetiségeinek nemzetek gyanánt való
elfogadásáról és egy álla rnszövetség
kötelékében való egyesítéséről. Ez
azonban már későn jött; a csehek is s
a délszlávok is az ántántnál már előbbre

, volta Ic Nov. l l-ikén 11. Károly az osz-
trák császári trónról lemondott; 12-ikén
megszületett az osztrák-nérriet köztár-
saság. A cseh és szlovák megbizottak
ugyanekkor Genfben tartottak ülést,
melyen kirnondották, hogy Csehor-
szágból es az u. n. Szlovákiából köz-
társaságot alakítanak.

Oroszország nak nagy belső forra-
dalmi válsága a vörösök és az ellen-
forradalmi csapatok változatos ered-
ményü küzdelmeiben tovább tartott.

Ill. Kommunista rémuralom
MagyarországoD.

Már 1919 - március elején a beava-
tottak láthattak. hogy mi következik;
március lü-ikén Pogány József és
Landler Jenő már tárgyalt Kun Bélával
a proletárdiktatúra ügyében. A Vix-Iéle
jegyzék, mely új demarkacionális vo-
nalról szólt, gróf Károlyi Mihálynak
csak ürügyül szolgált arra, hogy meg-
okolhassa, miért adta át az államhatal-
mat a szocialistáknak, akik a kornrnu-
nistakkal egyesül ve kikiáltották a pro-
Ietárdiktatúrát, Az 1919-ik év tavaszának
kezdete, március 21-ike a legkegyet-
lenebb rémuralom kezdetévé lett. Az
orosz mintára alakult tanácsköztársaság
elnöke ugyan Garbai Sándor volt, de

'az egész rémuralom főleg Kun Béla
külügyi népbiztos, továbbá Pogány
József és Szarnuely Tibor népbiztosok

neveihez füződik. Eleinte, ugyan úgy
tüntettek fel a dolgot; mintha ők
szabadítanák meg Magyarországot a
csehektől, oláhoktói és szerbektől. de
csakhamar kitünt, hogjl rnindez . csak
ámítás volt. Kun Béla hamarosan ki-
jelentette, hogy ő nem áll Magyar-
ország területi épségének alapján. Egy-
másután adták ki a rendeleteket a
házak, vállalatok, üzletek, a száz holdon
felüli birtokoknak a kornmunizálásáról,
az ügyvédségek rnegszüntetéséről, a
bíráknak rendelkezési állományba helye-
zéséről, az összes iskolák államositása-
röl, a vallásoktatásnak az iskolákból
való kiküszöböléséről stb. Máról hol-
napra akartak egy oly társadalmi, gaz-
dasági rendszert teremteni, amit maga
az élet nem fogad be. Tovább azután
nem is tudták vinni, mint a rornbo-
lásig, fosztogatásig, gyilkolásig, testi,
lelki kínzásig. Itt ott ugyan időnként
a polgárság elkeseredése: ellen forra -
dal mi mozgalrnakban tört ki, de azokat
vérbe, kínba fojtották. Szarnuely Tibor
a főhóhér terroristáival azonnal meg-
jelen t és következett a kegyetlen vér-
bosszú. Szegeden ugyan előkészítettek
egy nagyobb szabásu ellenforradalmi
mozgalmat, de ez különböző akadályozó
körülmények miatt nem jöhetett kellő
időben segítségünkre, Igy tulajdon-
képen a románoknak a vörös csapatok
fölött a Tisza mellett aratott döntő
győzelme vetett véget Kun Béláék
133 napig tartó rettenetes rérnural-
mának. Julius 31-ikén az ötszázas
rnunkás- és katonatanács ülést tartott,
amelyen Kun Béla korrnánya lemondott
és a hatalmat átadta a szeeialista szak-
szervezeteknek, melyek Peidl Gyula
elnöklete alatt. alakítottak egy új szo-
eialista kormányt, amelyben azonban a
kommunista uralom emberei közül is
kaptak többen helyet. A dolog lényegén
tehát ez a megoldás még nem változ-
tatott. Hamarosan beállott azonban
hazánk javára a gyökeresebb fordulat.

IV. Az új honalapitás kezdete.
A kommunista rémuralomtói ugyan

1919 aug. elején megszabadultunk, de
egy másik veszedelem járt nyomában,
a román megszállás kiterjesztése. Aug.
3-án az oláhok bevonultak-Budapestre



s megszállták a fővárost; sőt a győri
ágyugyár leszerelése és kifosztása cél-
jából eljöttek egész Györig.

E nehéz napokban azonban mégis
megtörtént az első lépés a rendes
politikal-és polgári élet helyreállítására.
Egy gyors ellenforradalmi mozgalom
megbuktatta a Peidl kormányt és József
királyi herceg kormányzósága alatt
aug. 7 -ikén Friedrich István elnök-
ségével nemzeti kormány alakult. Az
antant József királyi herceg korrnányzó-
ságát nem ismerte el, ennek követ-
keztében ölemondott s Friedrich Ist-
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delegáció elnöke a békefeltételeinket
a párisi külügyminiszterium épületében
átvette s másnap az ötös tanács előtt
hatalmas beszédben francia, angol és
olasz nyelven szólva kifejtette a magyar
álláspontot s kijelentette, hogy az át-
adott békeszerződés tervezetet lényeges
módosítás nélkül alá nem irhatja.

Egy Új lépés volt a rendes viszo-
nyok kialakulása terén az általános és
a nőkre is kiterjesztett választójog
alapján a képviselöválasztás megejtése,
melynek következtében ~1920. február
lfi-án rnegnyilhatottj a nemzetgyűlés.

A nemzeti hadsereg bevonulása Budapestre 1919. novernber lfi-án,
Vírágesó , fogadja Horthy Miklós fővezért,

ván korrnányát átalakította. November
14-én a román megszálló csapatok
elhagyták Budapestet s november l ő-án
a nemzeti hadsereg Horthy Miklós fő-
vezérrel az élén bevonult a fővárosba.
Az ántánt teljes hatalmu megbizott-
jának Sir George Clerknek a közben-
járásával nov. 22-én Htiszár Károly rni-
niszterelnökségével koncentrációs kor-
mány alakult, melyet már az ántánt
is elismert. Igy nagynehezen eljutot-
tunk odáig, hogy készülhettünk a béke-
feltételek átvételére. Ez végre 1920
január l ő-ikén meg' is történt, amidőn
Apponyi Albert gróf a magyar béke-

A nemzetgyűlés legelső és legneveze-
tesebb tette az államfői hatalom ren-
dezése volt. Tekintettel arra, hogy a
királyi hatalom gyakorlása megszünt,
az . országnak kormányzót választott
Horthy Miklós személyében, aki a
korrnányzói esküt március l-én a
remzetgyűlés színe előtt le is tette.
Igy férfi kezekbe, magyar szív és
magyar lélek hatáskörébe került hazánk
sorsának intézése, ami már azt jelzi,
hogy az új honalapítás munkája meg-
kezdődött.

A kormányzó megválasztása után
Huszár Károly korrnánya lemondott s
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Haldokláfelett.

Enyeszünt: lassan, gytJtrő kinos lángon.
Ezért omlott annyi, annyi vér 1 ...
Töpreng a honfi oldhatlan talányon
És' kétség rázza: az erény mit ér ?
Fejünk felett ütéshez rezg az óra,
Mely rejti, s hozza gyászos oegzetünk.
Lángolva száll letűni: korhadt hajója:
Szirt es 'örvény közt bukva lebegünk.

Ma él,a hon meg, bár ezernyi sebbei ;
Ott tartjuk kezünk vérző uteren.
De hogyha holnap ez már többe nem ver,
S vadak osztoznak kihüit tetemen ?
Ha elte lángját,' mely most alig reszket,

, Kioltja vad, vihar, -bosszu. szele, '
S mint vak csiLlag, mely páiydt uesetett:
Testét elhagyva bolyg majd szelleme I?

Hisz izmos testét már is szetszakitja
A durva faj, a kegyetlen, pogány;
Undok ebeknek prédául hajiija
És uer szokken fel tüzes ostorán.
Miként az ókor véres, barbár népe
7ipar reá a feldühödt csapat,
S az eles tőrt forgatja benne mélyre
Mig csepp uér szivárg, lélegzet szakad.

Borúlt agyunk a fájdalom hasitja, ,
Hogy igy kell látnunk, hazánk, tégedet,
E sztJrnyü perc vádlón tetemre hiuja
A tiprott jajt, s a tipro népeket.
Kibűnös itt? ~ aik döbbenve kérdi,
Hogyan hulhat el ily igaz, derék?
A végzetet nem Isten? ember méri,
S jorgatja annak zúgó tengelyei I?

A"agy Hazánk, te milliáknak anyja:
Te lettél volna bűnös önmagad,
És nőve benned ősi vetkek magja
Ez mostan átkos oegzetté dagad I?
Vagy bűnöd csak egy volt talán,' ~'

erenyed ?
Mely tekozolua nagy lelkűn magát
Elsorvad, mig önönvérén mást-eltet ?
Ezért vesztünk el most jtJvőt, hazát'?

NemI Nem lehet! E vérző szenttetemre,
Reád roskadva édes -Poldanvank,
Szilaj kinoktól mind Tehozzád verve,

\

Kik eddig hűtlenek valánk,
Pototted im, ki nyugszol gláruiual.
Mit ezredéves kinod vont föléd,
MidtJn Körötted zetidul már a gyászdal
És dicste en közelg cr sztJrnyü>p~g,'

Mt fiaid a gyászos" v.égső percben,
Amelyben meghal gyűlőlet és vád
S a sziu uadúi ver, fájón osszerdten,
S szemünk a bűntál megtisztúiua lát,'
Zengjünk Felette komor diadallal
S a milliá sziu egy hittől hevül:
Nem halsz Te meg, csak szunnyadsz,

. jan meg hajnal,
Snapod.a mélyből jennyel jölmerüll

Piheni hát addig rútu'! meggyalázott
SzentFtJldanyánk,Hazánk, teNeutelen;
E vak csillagon búsan leng át gyászod,
Fájón rezdül a nyugvó 'Végtelen,
A népek közt bolyongj hát örtJk vádként
Llkünk lelke; Te végkép elhagyott I
Smi árva nep, mi napot vesztett árnyék:
Vártut: mig mozdulsz újra Nagy HalottI

Kutas Kálmán.



Paksa Béni a kocsi-szekerét igaz-
gatta utra a félszer előtt, miközben
vidám háborus katonanótákat fütyö-
részett.

- Haj, szegény öreg párom, kend
sem sokáig fütyül ám! - szólt rá egy .
öreges, de még kemény, mokány já-
rásu menyecske,' tudniillik Agnes asz-
szony, a gazda hites felesége a pitvarból.

- Miért gondo-
lod azt? Csalódol,
ha azt hiszed, hogy
sírni fogok a holnapi
napon, amikor be-

soroznak ismét,
negyvennyolc éves
léternre, a király ka-
tonájának, - mond-
ta Paksa gazda.

- No lám, már'
is abba hagyta kend

a flityölést! -
mondta a vig, tréfára
hajló Agnes asszony
mosolyogva.

- Téged csak
nem akar a jó ked-
ved elhagyni, pedig
a fiatalságod már

búcsút mondott
örökre I Hanern azt
hiszem, hogy holnap
mégis elpityerged
magadat, amikor

meglátod a kipánt-
Iikázott kalapomat, - rnondtaj a gazda
hasonló tréfálkozással.

- Hohó, ember! Sőt inkább soha
életemben nem volt oly nevetős ked-
vem, mint holnap lesz, akár beválik
kend, akár nem. .Ha beválik, azért
nevetek, hogy negyvenöt éves létemre
ujonc uram lesz, igaz, hogy csak olyan
csoszogós, kopogós ; ha pedig nem
válik be, azért nevethetem ki kendet
kedvemre, hogy annyiba veszik kendet,
mint a gyermekek a lyukas mogyorót.

- Nono, sírás lesz a vége annak
a nevetésnek!... Ugy-e, édes jó
anyám, kigyelmed is megsirat engem,
ha szégyenszemre pántlika nélkül kell
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holnap haza jönnöm? - szólt Paksa
gazda most a tipegő, hetven éves édes-
anyjához tréfálkozva, aki a félszerből
indult befelé tüzelő fadarabokkal.

- Ugy-ugy, csak keserítsd te is az én
bubánatos szivemet, mintha nem fájna
anélkül is eléggé! Azért neveltelek fől,
hogy most a háboruban pusztulj el!
~ mondta az öreg édesanya könybe

borult szernrnel.
- Dejszen, anyám,
én már két 'fiat
adtam a hazának a
védelmére, úgy illik
tehát, hogy kend is
adjon egyet,
mondta Agnes asz-
szony hamiskás mo-
solygással.

- Szívtelenek
vagytok minda ket-
ten, hogy van lel-
ketek az én búbá-
natos anyai szíve- I

met öldösni !
fakadt ki erre az
öreg Paksáné elke-
seredett szivvel s
az egész estét és
éjszakát zokogással
töltötte, hasztalan
vigasztalta a menye
és a fia.

Másnap megtőr-
tént a városban az

ötvenes,~öreg:ujoncok sorozása. Ter-
mészetesen bevált a még jó erőnek
és egészségnek örvendő Paksa Béní is.

Agnes asszony kint az utcán vára-
kozott rá szivdobogva a nagy szálló
épület előtt, a már megvásárolt két
méter hosszu nernzetiszinü szallaggal.

Egyszer csak megjelent a gazda
többed magával az épület kapujaban
s hangosan, jókedvvel dalolta : .Be-
itták a nevemet a nagy könyvbe ... 1"

- Beírtak ám kendet az adósok
nagy könyvébe! - mondta Ágnes
asszony tréfálkozó kötekedés seI.

- Hej, Turi Agnes, szívem párja,
hol a pántlika? - kiáltotta a gazda

Paksa gazda a sorozáson.
Elbeszélés. Irta: KtJrmendi Károly. ,

Kormányosok a révpart felé.
Friedrich István, Magyarország első miniszter-

elnöke a rémuralomtói való szabadulás után.
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Az öreg Éva néni sirasát mintha

csak elfujta volna erre a szellő:
- Igazán?! Lehetséges volna az? ...

Oh, mily jó lesz akkor ugy csinálni a
dolgot, ha már el kell még valakinek
tőlünk menni! ...

- Hogy is ne lenne jó kegyelmed-
nek! - támadott Agnes asszony erre
haragosan a napára. --'- Van kegyel-
mednek szive, hogy ilyen gyenge gyer-
meket küldene az erős apja helyett a
rettenetes háboruba?! Nem elég, hogy

már két gyermekem
a harctéren küzd,
vérzik! ...

- Neked nincs
sli ved, neked nincs!
Nem sajnálod hites

uradat sem! -
mondra Éva néni,
keserű váddal.

- Nekem olyant
ne mondjon kegyel-
med! - lobbant
Ágnes asszony ha-
ragra, de tovább
nem folytathatta,

mert a gazda csití-
tólag átölelte sze-
retettel a nyakát.
- - Hagyd asz-
szony, meg ne
bántsd az én jó
anyámat! Tréfa volt
az egész, hisz nem
is helyetesíthetne a
fia m. S én értelek
téged és értem édes
anyámat is: mind il
kelten édes anyák
vagytok. Az édes
anya szíve pedig

legjobban a saját gyermekéért aggódik.
de azért azt is tudom, hogy értem is
aggódsz. Szeretsz, ha nem is mutatod,
ép ugy mint édes. anyám ...

S azután édes anyja kezét csókolta
meg Paksa Béni fiui szeretettel.

- Ne búsuljon, édes anyám. Sor-
sunk mindenütt Isten kezében van, A
mi kis házunkat is védem, ha a hazát
védem.

Nem puszta mese ez. Voltak olya-
nok is, kik így mentek el.

mámorral, ép úgy, ,mint huszonnyolc
évvel ezelőtt.

- Sipoló zsidó ládájába! Nem illik
rózsám pántlika a kalapodra, - mondta
Agnes asszony huncutkodva, akárcsak
hajdanában.

- Kiére il\ene, ha nem a Ferenc Jóska
másodszor felesküdött legujabb katoná-
jára ! - mondta Paksa gazda büszkén
a mel\ére ütve öklével.

- Ferenc Jóska vitéz katonáját'szi-
vesen felpántlikázom. Ha az vagy,
rózsám, ide a ka-
lappal! ihol a pánt-
lika ! mondta
Ágnes menyecske s
lekapta férje-ura fe-
jéről akalapot s
felszalagozva tette
vissza helyére.

A vendéglő ivó-
jában javában szólt
a muzsika. Az öreg

ujoncok fülébe
huzta a cigány:

"Megállj, megállj,
kutya Szerbia !' .."
,- Gyere, Turi

Agnes, járjuk el mi
is a lassut! - mond-
ta Paksa gazda a
hites társának s az-
fán nemcsak a las-
sut, hanem a gyors
kopogóst is eljárták,
akárcsak a regtör-
tént első sorozás
alkalmával.

Késő estére járt Korrnányosok a révpar! felé.
~~z idő, mikoz ~~za Huszár Károly, Magyarország második míníszter-
erkezett a megiíjo- elnöke a rémuralomtói való szabadulás után.
dott házaspár. Eva :
néni, az öreg édesanya hangos zoko-
gással borult a fii1 nyakába: .

- Oh, éde~jó Istenem, miért kel-
lett ezt megérnem?!

- Ne busuljon, édes anyám, nem
kerülök én a háboruba! Elmegy helyet-
tem a Jóska fiam! - vigasztalta Paksa
Béní az öreg édes anyját s aztán a
siheder korban levő, tizenöt éves fiá-
hoz fordult:

- Ugy-e, fiam, elmégy' helyettem?
- EI biz én, édes apám! - mondta

a Jóska gyerek fölcsilJanó szernmel.
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homoktalajok a káli trágyát meg szok-
ták hálálni.
• A mútrágya alkalmazása azonban
ötletszerűen, csa k úgy találomra nem
történhetik. Előbb kísérletet, próbát
kell tenni annak megállapítása céljából,
hogy milyen talajnak milyen műtrágya
való. A birtok nagyságának megfele-o
Wen ki kell jelölni ugyanazon talajon
egymás mellett kísérleti parcellákat
olyan módon, hogy az egyik részt
műtrágya nélkül hagyjuk, a többit pedig

a talaj minősége
szerint ellát juk a
megfelelő rnűtrá-
gyá val. Kötöttebb
es televényben gaz-
dag talajon elégsé-
ges, ha csak a íosz-

forműtrágyázással
teszünk próbát,

úgy, hogy két részt
műtrágya nélkül

hagyunk, a középen
levő parcellát pedig
foszfor-műtrágyával
hintjük be. Kötöt-
tebb talajon, ahol

kálihiány nincs,
ellen ben foszfor és

nitrogénhiány .
valószinü, ott 'a
foszfor és nitrogén
rnűtrágyák hatását
úgy próbál hat juk ki,
hogy az egyik par-

cellán Ioszforjés nitrogén rnütrágyát,
a másikon csak foszfort, a harmadi-
kon csak nitrogént alkalmazunk, a
negyediket pedig mütrágya nélkül
hagyjuk. Televényben gazdag, köny-
nyebb talajokon foszfor- és kálihiány
szokott lenni. Ilyen talajon az egyik
parce lián foszforral és kálival, a mási-
kon csak foszforral, a harmadikon csak
kálival teszünk kisérletet. A negyedi-
ket műtrágya nélkül hagyjuk. Sovány
homoktalajon, ahol a foszfor- és nit-
rogénrnűtrágyákon kívül a káliműtrá-

fl gazdálkodás köréből,
Hogyan termélhetünk többet?

Kormányosok a révpart felé.
Simonyi-Semadam Sándor, Magyarország har-
madik rniniszterelnöke a rémuralomtél való

.szabadulás után.

• I

Evek óta szerepel ez a rovat a
"Luther Naptár+-ban. Soha sem volt
időszerübb és szükségesebb, mint épen
napjainkban; mert nyilvánvaló, hogy
szegény hazánk megmentésének egyik
legfontosabb eszköze a termelés foko-
zása.

Az eddigi alapon tovább haladva ez
alkalommal ismét két a tárgyba vágó
kérdést fejtegetünk.

A műtrágyak alkalmazása. Tagad-
hatatlanul az istállótrágya a legtöké-
letesebb és legter- '.
rnészetesebb trágya-
féle. De azért kizáró-
lag az istállótrágya
alkalmazásával nem
tudjuk minden eset-
ben pótolni azt az
alk atelernet, amire
talajunknak a nö-
vényzet táplálásá-
hoz épen szüksége
va r , Ezért nélkülöz-
hetlen az okszerü
gazdálkodásban a
műtrágya alkalma-
zása.

A növényeknek a
táplálkozáshoz II
elemre van szük-
ségük ; ezek közül
azonban csak a
foszfor, nitrogén és
káli szokott a ta-
lajban a szükséges
mennyiségnél kevesebb lenni. A hazai
talajok főleg foszforban szükölködnek,
aminek oka az, hogy a nagyarányu
gabonatermeléssei évszázadok óta külö-
nösen sok foszfort vontak ki a talajból.
Amit pedig a talaj elvesztett. azt pótolni
kell. Nitrogénre különösen a homok-
talajoknak van nagy szükségük, A
televényben gazdag fekete földeknek
nincs szükségük nitrogén-műtrágyára ;
azoknak elég a kellő mennyiségü
istállótrágya. A hazai talajok káli hi-
ányban sem igen szenvednek, de a
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gyakra is szükség lehet, ott az első A műtrágyázás gyakorlati keresztül-
parcellára foszfor, káli és nitrogén vitelénél nagyon fontos, hogy valami

. jőjjön, a másodikra foszfor és nitrogén, hibát ne kövessünk el. Azért az apróbb
a harmadik műtrágya nélkül marad, a részleteket vagy hozzáértő szakember-
negyedikre foszfor jön, az ötödikre től, ebben a kérdésben gyakorlott
nitrogén. Ugyancsak kisérleti uton kell gazdától, vagy pedig szakkönyvből
megállapítani azt is, hogy miből mennyi kell megszerezni. Melegen ajánljuk
műtrágya alkalmazása a legjövedel- előre törekvő gazdái nk figyelmébe
mezőbb. Kerpely Kálmán gazdasági akadémiai

A hazai viszonyaink között leg- igazgató: "A műtrágyák helyes alkal-
nagyobb jelentősé- . mazdsa" cirnü fű-
gük van a foszfor- zetének megvételét
műtrágyának .. Ezek (a "Köztelek" olcsó
közül igen kiváló könyvtára II. évf.
eredményeket mutat 3. füzet.)

a szuperfoszfát- Növényeink ter-
műtrágya. A gabona melésének sorrend-
félék alá katasztrá- je. A gabonafélék
lis holdanként adott termésének

150-200 kg. fokozásához az is
szuperíoszfát átlag szükséges, hogy a
1-2 méterrnázsa termelendő növé-

terméstöbbletet nyeinknél meg-
eredményez. Las- felelő sorrendet
sabban ható foszfor tartsunk. Általában
műtrágya al homas- arra ügyeljünk,
salak, amely főleg hogy hasonló ter-
laza és mészszegény rnészetü, egyforma
talajokra való. táplálo erőt kivánó

A nitrogén-mű- . növényeket egy-
trágyákközülachili- másután ne termel-
salétrom és a kén- jünk. Az is fontos,
savas ammóniák hogya talaj rontó
használata alegálta- növények után talaj-
lánosabb .. Ujabban javítok következze-
két nitrogéntrágya . nek. A gabona
a meszsaletrom és íélék nyilvánvaló
a 'mdsznitrogén jött Korrnányosok a révpart felé. okoknál fogva a

forgalomba. A Teleki Páfgróf, Magyarország negyedik miniszter- talajt megrontják;
káli trágyákból leg- elnöke a rémuralomtói való szabadulás után. a kapások, takar-
kevesebb fogy ha- inánynövények
zánkban. A lazább talajokon, tőzeges, pedig megjaví.ják, Az általános sorrend
televényes földeken azonban akárhány- a vetésforgásnál a következő lehet:
szor csak akkor tudunk igazán nagy 1. Takarmány trágyázva, 2. őszi gabona,
terméseket elérni, ha a foszfor- és nit- 3. kapás, 4. tavaszi gabona. Megfelelő,
rogén tragyáken kivül a hiányzó káli okszerü talajkezeléssei és trágyázással
pótlásáról is gondoskodunk. A Iegol- természetesen ezen az általános sor-
csóbb és azért hazánkban legjobban renden változtatni is lehet.
elterjedt kali-műtrágya a 400/0-os káli-
trágya. Gazdabarát.
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Orszáqos Evangélikus Szövetség.
A vílágháborúnak, a forradalmaknak zászlaját a magyarországi evangeliumi

vérzivataros és az Evangeliumot meg- ébredés felemelő megnyilatkozásai előtt.
csufoló gyászos eseményei lsten ki- A budapesti Szövetségek céltudatos
Iűrkészhetlen bölcseségéből az evan- munkássága azután az 1920. év junius
geliumi öntudat újjáébredésére vezettek. havában az Országos Evangelikus
A lelkileg megtört, testileg legyengült, Szövetség tényleges megalakulására
vagyonából kifosztott s erkölcsileg az vezetett s mialatt e sorokat papirra
örvény szélére sodort magyarság fel- vetem, már nyomdában vannak azok
eszmélt; a midőn urrá lett bennünk a felhivások és tájékoztatások. melyek
az a tudat, hogy 'rnindenünkböl ki- az ország minden evangetikus lako-
fosztottak, görcsösen szivünkhöz szorí- sával megértetik azt, hogy miért van
toltuk egyetlen megmaradt kincsünket, szükség a Szövetségre, minő felada-
a Szeritírást s odakiáltotluk a külső s tokra vállalkozott a Szövetség, milyen
belső ellenségek vigyorgó csapatjának a Szövetség szervezete s mit várhat
hogv : ezt az egyet nem adjuk, nem ettől a mozgalomtól egyházunk és
nem soha! A keresztény kurzus neve hazánk.
alatt ismeretes s egyébkén! sok tekin- Az Országos Evang. Szövetség a
tet ben csalódásokra vezetett és hibás magyarországi evangelikusok társa-
váganyokra terelődött irányzatok ka- dalmi és bel missziói szervezete, mely
vargó tömegéből egy kicsiny mécses a tagok gazdasági, közrnűvelödési
fénye csillan ki; s Luther Márton és társadalmi szükségleteinek evang.
magyarországi követöit jóleső örömmel keresztyén nemzeti szellemben való
töltheti el az a tudat, hogy az evau- kielégítése s a tagoknak ily szellemű
gelium mécsesét mi gyujtoituk fel. munkára való nevelése és kiképzése
Ott ahol a Krisztussal szembehelyez- utján a közjogilag szervezeti evang.
kedő áradatnak szennyes s fertelmesen egyházakat valláserkölcsi feladataik tel-
vörös hullámai a legmagasabbra vetöd- jesítésében támogatja. Alapgondolata
tek fel. ott a fővárosban hangzott el az, hogy nem elég az evangeliumct
már a bomlás első perceiben a hivö . hirdetni, hanem azt realizálni, a gya-
szó: jertek ti evangelikus testvérek, ' korlati életbe átültetni kell s erre a
kik elnevezésteknél fogva -is az evan- feladatra csak egy külön, annak meg-
gelium védelmére vagytok hivatva, - oldására alakult szervezet lehet hi-
alakítsátok meg az Evangelikus Szövet- vatva. A Szövetség összhangban kiván
séget, hogy legyen barátságos tüz- működni a többi magyar keresztény
helyünk, melynél a szerétetet nem is- nemzeti jellegű társadalmi szervezettel
merő nagyvilág kietlen pusztaságában s a külíöldi evangeLiumi szövetségek kel
elhidegült tagjainkat megmelegíthetjük s egyesületekkel is kapcsolatokat te-
s amelynél egymás támozatásával, remI. Egyébkén! pedig a magyarhoni
testvériségünk tudatra ébresztéséveI az evang. egyetemes egyhaz védelme alá
egymásérts egyházunkért folytatott váll- helyezkedik s müködéséröl az egye-
vetett munkában vigaszt találhatunk. temes közgyülésnek évi jelentésben
S a testvérek jöttek, csapatostul tömö- számol be.
rültek a kibontott zászló körül. A íö- A munka irányítására s az országos
városi és környékbeli egyházakban evang. érdekek védelmére a Szövet-
egymásután megalakultak a gyüle- ségnek Budapesten székelő központi
kezeti (helyi) szövetségek s a reíor- szervezete van hivatva, melyben az
máció ~02 éves évfordulóján a Deák- ügyeket az igazgatótanács, továbbá a
téri templomban tartott .ünnepélyen vidéki tagokat is felölelő választmány
az országunkat beutazó Rev. William befolyása alatt s a tap ácsadásra s véle-
Hamilton Drummond londoni unitárius ményezésre hivatott bizottságok íámo-
lelkész személyében a külföldi prot es- gatása mellett egy igazgató (ez idő
tantizrnus is meghajtotta az elismerés szerint alulirott) intézi VlfI. ker. Szent-
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kiráiyi-u. 51. sz. alatt. A központ in-
tézkedéseit előkészíti, végrehajtja s a
helyi érdekeket szolgálja a gyülekezeti
(helyi) szövetségek szervezete. A szövet-.
ségbe belépett egyén felvétel után
tagja lesz ugy az országos szövetség-
nek, mint az illető helyi szövetségnek,
melynek körében az illető él és rnű-
ködik. A rendes tagok évi tagdíja
vidéken legalább 5 kor., mely 100 kor.
lefizetésével megváltható. A nem evang.
pártoló tagok évi 20 koronát, az örö-
kítő és alapító tagok egyszer s minden-
korra legalább 500, illetve 1000 koronát
fizetnek. A gyülekezeti (helyi) szövet-
ségek az Országos Szövetség alap-
szabályai alapján, de maguk alkotta
ügyrend szerint működnek,

A Szövetség egyházunk tekin télyének,
súlyának növelése s anyagi helyze-
tének javítása végett minden lehetőt
elkövet a bevett vallásfelekezetek egyen-
lőségét és viszonosságát biztosíto 1848.
évi XX. t.-cikk végrehajtása érdekében.
Egyébként azonban a tagok áldozat-
készségét növelendő az evangelikusok
egyéni jólétének emelése. s anyagi
megerősödése érdekében elsősorban
széleskörü gazdasági tevékenységet
kiván kifejteni. Gazdasági programm-
jában az összetartásnak s a hívek test-
véri támogatásának vezérelve dombo-
rodik ki s a szövetségi tagok gazda-
sági ügyeikben, íoglalkozásukra való
tekintet nélkül a Szövetség hathatós
pártfogására számíthatnak.

A közművelődés terén Szövetségünk
a falusi nép művelődésének általános
emelésére s evangeliu mi tisztaságára
kiván különös gondot fordítani. Tanul-
tabb tagjainkban pedig az egyháztör-
téneti, egyházjogi s 'belmissziói is-
meretek terjesztésével iparkodunk az
egyházunk iránti ragaszkodást ébren-
tartani és fokozni. A templomi ének
művészi szinvonalának emelésével, a
protestáns egyházi zenernűvek nép-
szerűsitésével, a bibliaórák, vasárnapi
iskolák rendszeresítésével, vallásos ün-
nepélyek tartásával stb.' lelkészeink
munkáját fogjuk eredményesebbé tenni.
Fővárosi szövetségeink e téren már
eddig is szép sikereket értek el.

A társadal mi bajok el1en nagyarányu
szeretet munkával fogunk küzdeni. Km-
földi protestáns testvéreink adományai
révén már eddig is sok szűkölködő
családon segítettünk. A budapesti
Szövetségek pedig a .Holmívasar-
népszerűsítésévei megmu tattákazt,
hogy szivós kitartással, céltudatos
munkával saját erőnkből is tudunk
másokon segíteni. A munkaközvetítők,
családelhelyezök és otthonok felállítása,
a pártfogó! tevé kenység rendszeresítése,
diakonisszák kiképzése, beteg hittest-
véreink gondozása, evangeliumi vezetés
alatt álló kórház megteremtése inind
olyan kérdések, melyeknek megoldá-
sát egyelőre csak a mostani külön-
leges viszonyok nehézségei késleltetik.

Evang. egyházunk sokat szenvedett
a multban és sok nehézséggel küz-
ködik a jelenben is. Az individualizmus
hatalmas eszméje. a protestáns keresz-
tyénségnek eme kisugárzása a szabad-
ságszerető, tehát fajiságánál íogva
szintén individuális jellegű magyar
lélekben fogékonyságra talált j de a
mi faji individualizmusurikat a vezérek
korának pogányságára emlékeztető
szertelenség jellemzi s talán ez az oka
annak, hogy az említett hatalmas esz-
mét mi evangelikus magyarok nem
tudtuk eddig Luther szellemében ér-
vényesíteni, a ki - mint azt e Naptár-
nak élesen ·Iátó szerkesztője találóan
megjegyezte - .teljesen szabad, min-
denektől független volt és egyuttal
mindeneknek szolgált, mindeneknek
hasznára vált." Az erőknek ama szét-
forgácsolódása, mely egyházi éle-
tünket . is jellemzi, s a partikuláris
elzárkózottság egyaránt arra intenek
minket, hogy több gondot kell fordíta-
nunk Luther szellemének tanulmányo-
zására saSzentirásnak gyakoribb
íorgatásával, a másoknak való szol-
galattal-s igazi krieztusi alázatossággal
kell iparkodnunk kiérdemelni egy szebb
jövöt.

Adja a Mindenható, hogy ennek a
jövőnek előkészítésében része legyen
az Orsz. Evang. Szövetségnek is.

Dr. Scholtz Oszkár.
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fl szegény ernber otthona.")
Irta: Jeszenszkv Ignác, nagykikindai ev. lelkész.

0) Ezt ez ídőszerü cikket kiváló szerzője még a háboru folyamán küldötte be. Közlését
azért halasztottuk, mert épen a háboru befejezését tartjuk- alkalmas időnek arra, hogy ezen a
téren most mái igazán történjék valami.

Europa népei könyörtelen harcban
állanak: otthonukat, családi, fészktiket,
hazájukat féltik, védik.

Féltett kincse is az embernek .az ő

otthona, az a föld, amelyet apáitól
átvett, amelyen a háza épült, ahol
gyermekeit fölneveli, a melyuek barázdáit
beveti, amelynek kalászai táplálják.

Nagy kincs a megnyugtató hít, az
ismeretterjesztő tudomány, a lelket
vidító művészet, de mind ezeknek alapja
az a rög, amelyen állunk, amelyhez
hozzá tapadnak emlékeink, fáradt-
ságaink, sikereink, szenvedéseink,
vérünk és könnyeink.

Gyermekkorornat olyan vidéken
éltem, ahol nagy uradalmak vettek
körül, Láttam, hogy egy-egy 'cseléd-
szobában három nagy család is lakik
együtt, 15-20 gyermekkel j s láttam,
hogy Stent-György vagy Szent-Mihály
táján egész sor karaván vonul az ország-
uton, más vidékre, más tanyára, magá-
val hurcolja szegényes holmiját, egy-
egy görhes rnalacát, sovány tehenét
más szolgálatba, uj otthonba.

Már ekkor gondoltam arra, hogy,
nem lehet boldog és elégedett az az
em ber, akinek nincsen iga zi otthona,
akit semmi kedves emlék sem köl s
marasztal azon a helyen, ahol dolgozik
s fárad.

Később, theológus korornban, vitába
eredtern egy szomszéd birtokossal.

- Nézze, uram, mondtam neki, önök
sokat panaszkodnak amiatt, hogy a
cselédség megbízhatatlan, kedvtel'enül,
dolgozik, nincsen nyugta, hogy állan-
dóbban egy helyen maradjon, folyton
gazdát cserél, pedig tudja, hogy nem
igen akad jobb helyre. ,Az asszony
népe tunya, a gyermekei csakúgy nő-
nek fel mint a gyom.

_1 Ez így is van, hagyta rám a
birtokos.

- Lássa uram, folytattam jön tehetne
próbát, legyen kezdeményező, építsen
minden cselédjének egy-egy kis barát-

, ságos otthont, adjon mindeniknek egy-
egy kis kertet, meglássa milyen örömet
szerez nekik j nem szivesen fogják el-
hagyni kedves otthonukat s ha riem
üresszavakkal, de megbízhatóbb munká-
val, hűséggel hálálják meg azt a figyel-
met, amely nemcsak emberi kötelesség,
de még okos számítás is a gazda
részéről.

Nagy idő rnúlt el azóta, hogy gon-
doltam ezekre. Sokat beszéltem, írtam
erről és el is haIlgattam vele, mintha
mindez hiábavaló, meddő kivánság
lett volna a süket fülek és közönyös
lel kek előtt.

Ma a világháború zajában, amikor
az én lelkemben is minden fenekestől
felkavarodik, - ezek a gondolatok is
újra megelevenedtek bennem. .

Arra gondolok, amiről e sorok ele-
jén tettem .ernlítést ; a hazáért, az ott-
hon megtartásáért harcolunk, vérztink.

Hányan vannak a harcosok és az
elvérzők között, akiknek meg van az
ő kis otthonuk? Nem azok-é a haza
legbúzgóbb védői, akik a harctéren az
ő otthonukra -gondolnak, arra a kicsi
Iészekre, I amelyben a fiókák az édes
anya reszkető szárnyai alatt az édes
apára gondolnak?.. Bizony ez az

-érzés, ez a gondolat feküdt újra a
lelkemre. Ha majd békés időkre jutunk,
egyi 15 főgondunk az legyen, hogy a
szegényember sorsát számon vegy tik,
hogy mennél több dolgos, családos
szegényt, állandó fészekben, kedves
otthonhoz juttassunk.

Az én otthonornat védje az, akinek
nincsen hajléka?

A háború után százszoros erővel
sarkaljon bennünket ez a kérdés.
. A haza szeretetét, a haza védelmét,
a nemzet igazáért való áldozatkészsé-
get legjobban ápolja az a tudat, amely
állandó, kedves kapoccsal Iüz a hazai
röghöz.

A nemzet története, meg a haza
szeretete a szegény emberre nézve

)
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ott kezdődik, annál a~házikónál, amelyet
ő maga épített, amely a sajátja, amely-
nek kertjébe ő maga ültette a diolát.

A nemzet építés rnunkáját ezen az
alapon' kell kezdenünk.

Erről sokat lehetne még -szölni, írni,
de legjobb volna valamit tenni.

Nincs az a falu, amelynek vezetői
minden különös törvényhozási intéz-

kedés nélkül már ma meg ne kezd-
hetnék ezt a munkát.
~;,A szegény embernek a hazáért tett
szolgálata elég érdem ahhoz, hogy
ilyen elismerésben is részesítsék.

Valamikor eleget hallottam: "kaparj
kurta, neked is lesz," vagy "aki birja,
az marja" ...

Hát igen, nem tégíbben így feleltek
nekem emberséges szavaimra s ter-
veimre. De ma bezzeg alább adják.
Az a kurta, aki eddig kapart és kupor-
gatott, az az erős aki eddig mart és .

*

szerzett, - e nehéz időkben megérez-
hette, hogy minden kuporgatása és
kapargatása, minden szerzeménye csak
hajszálon lóg s bizony sok százezernyi
olyan ember is védi' a kuporgatókat,
akiknek semmijük sincsen. .

A hajléktalanok és vagyon nélküliek
is egyformán vérzenek és elhullanak
a haza, az otthon védelmében. I

Az idő int: e téren tenni, alkotni
kell !

Eddig maga a cikk teljesen abban az
alakjában, amint azt még a háború folya-
mán derék szerzője hozzánk beküldötte.
Szociális alapeszméje teljesen meg-
egyezik azza l az iránnyal, amelyben
mi a fennforgó szociális bajok sikeres
megoldását látjuk s amely szellemben
a "Luther Naptár" útján közálla-
potairikra hatni óhajtunk.

Nem a magántulajdon megszüntetése,
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nem a vagyon felosztás, nem mindenek-
nek lesülyesztése alacsonyabb állapotba,
nem a hatalomnak az értelmetleneb-
bek és rnűveletlenebbek kezébe adása
orvosolja a szociális bajokat, hanern
az az eljárás, rnely a munkásnak családi
otthonát egészségessé, vonzóvá, kelle-
messé igyekszik tenni és rninden mun-
kást bizonyos önállóságra kíván jut-
tatni. Ezzel a [törekvéssel azután

A püsptJk és a plágium.
Mark Twain, a kiváló amerikai hu-

morista, egy esetet sem szalasztott el,
amikor 'val~mi jó tréfát csinálhatott.
Egy napon gunyosan odaszólt Doane
hanfordí püspökhöz, akinek predi-
kációira szokott eljárni:

- Nagyon megörültem a mai predi-
kációjának, amelyet, mint régi ismerő-
sörnet hallgattam végig, Tudja, kérem,
van nekem otthon egy régi könyvem,
amelyben predikációjának mindenszava
megvan.

- Az nem lehetséges, felelte Doane
püspök.

- Pedig ez úgy van, válaszolt a
humorista. A könyv megvan, meg-
mutathatorn .'

- Jó, akkor küldje el, kérem, nekem
azt a könyvet. Nagyon szeretném látni.

-:- Helyes, el fogom küldeni.
Es másnap reggel küldöit a püspök-

nek egy -- szótárts
A barát és a prédikátor.

Csáky gróf, nagyváradi püspök ebédre
hivatá Madalit, egy szellemes, de nyers
modoru falusi predikátort, azzal a meg-
hagyással, hogy amint lelik, úgy hoz-
zák el udvarába. Vágyván a tréfára,
melyet vele űzni fognak, gondolkodtak
a jelenlevők, hogy mint fogadják,

Egyik a vendégek közül, egy francis-
kánus barát kivánta -őt mindenáron
fogadni, noha eléggé figyelmez tették,
hogy ne trétáljen Madalival.

És ime jön Madali, otthonias pongyo-
lában.
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szoros kapcsolatba jő a munkásosztály-
nak erkölcsi, szellemi rnűvelése, tár-
sadalmi emelése, - A szociális bajok
orvoslása terén az első lépés tagad-
hatatlanul a munkásotthonok kérdése.
Kiváló szerzőnk cikkét melegen ajánl-
juk az illetékesek figyelmébe. Alkal-
mas uton sokat lehetne e téren cse-
lekedni minden-városban, :minden
faluban!

A barát azt kérdi:
- Mit keres Saul a próféták között ?
Madali pedig folytatja:
Az ő atyjának szamarait, és örül,

hogy egyet közülök megtalált.
S ekkor a barátra mutatott.
Innen a közmondás : • Kiíizette, mint

Madali a barátot."
(Erdélyi János, Magyar Közmondasck.)'

Berzsenyi és a censor.
. Havas József helytartó tanácsos cen-
zorrá neveztetvén ki, egy alkalommal,
midőu a .Pesti Hirlapv-ban ezt ol-
vasá; .Minden kornak van Istene" -
ilyen javítást tett; .Minden kornak
van szelleme."

Kossuíh Lajos, mint szerkesztő, fel-
világosította, hogy eza mondat Ber-
zsenyiből van idézve. Es Havas ekkor
a cenzurás ivre ráirta :

.Mivel Berzsenyi mondta, meg-
maradhat az Isten."

Petőfi es a gazdag bankárleány.
Petőfi igen lobbanékony terrnészetü

volt és gyors, meggondolatlan a cselek-
vésre, kivált ha bátorságát kétségbe
vontak. Gyermekvonás az ifjuban. Bi-
zony-ága, hogy a lángelme bizonyos
tekintetben örökre naiv marad.

Igy kérte meg népszerűsége idején,
1844 ószén, Kappet Emiliát, Kappél
bankár leányát, egy szép, szőke nőt,
kit a szinházból és hangversenyekből
ismert. Barátja, Sass István, Kappél
házában la kott és többször esett szó
a szép EmiliáróJ. Pákh Albertnek
rnondá egy alkalommal Pe\ö{{',
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Nem is tudod, hogyyez a leány

lutheránus.
- Annál könnyebben nőül veheted,

felelte Pákh. Nem lesz vegyes házas-
ság. Ha van bátorságod, menj és
kérd meg. '

- Azt hiszed, hogy .nincs bátor-
ságom? ,

- Persze, hogy nincs, viszonzá Pákh.
Ez a föltevés nagyon felingerelte

Petőfit. Azonnal' vette mentéjét s a
bankárhoz ment, kit irodájában igy
szólított meg: '

- En Petőfi Sándor vagyok, min-
dent ott szoktam kezdeni. ahol más
végzi. Van szerenesém megkérni Emilia
kisasszony kezét.

A bankár mosolygott s fölvitte Petőfit
a családjához. A leány, ki őt hiréből
ismerte, az irodalomról beszélgetett
vele valamit. Oe Petőfi eközben be-
látta a meggondolatlanságát és csak-
hamar eltávozott.

Kappel Emilia később Lónyay Meny-
hért gróf neje lett. Jellemző Petőfi re
nézve, hogy Pákh ingerlése ily rnerész
cselekedetre ragadta. Oe a háttérben
megvolt Petőfinek az a büszkesége is,
hogy köllői hirneve fölér a rang és
vagyon kiváltságaiva\.

A család persze azt sem vette elég-
ségesnek, hogy Petőfi éppen lutheránus.
Lónyay Menyhért nem volt lutheránus,
de gróf volt. (Ferenczi Z. II. 42.)

Zsedényi kabátja.
Zsedényi Ede udvari tanácsos 1875-

1879. egyetemes egyházunk felügyelője
volt. A hirhedett Patens idején bátor
szókimondásáért fogságot is szenvedett.
Egyházunkat nagyszerű alapítványokkal
gazdagította. Tanítóink a Zsedényi-
díjat jól ismerik. De hires volt a nagy
takarékosságáró1 is.

1874-ben, rnielött Emsbe utazott
volna, meglátogatta Zsedényi Deák
Ferencet s tudva, hogy hölgyek is
vannak a háznál, frakkot öltött.

- Valóban jól esik, mondá az öreg
úr, ilyen régi ismerőssel annyi idő
után ujra találkozni.

- Bizony Feri bácsi, felelte Zse-
dényi, mi már jó régi ismerősök
vagyunk. .

- Nem róladjvan árn szó, folytatta

Deák Ferenc, hanem erről a frakkról,
melyet először harminc évvel
mutattál be az udvarná\.

Balddcsy báró házi káplánja.
Báró Baldácsy Antal római katho-

likus főúr létére 8500 holdnyi birtokát,
annak elismerése jeléül, hogy hazánk
a protestantizmusnak mily sokat kö-
szönhet, a hazai protestáns egyházaknak
adta.

Sokan a milliomos főurat különcnek,
furcsa észjárá-ú embernek tartották.
Az eredetiséget semmi esetre sem
tagadhatjuk meg tőle. - Azt beszélték
róla, hogy cselédjeinek, gazdatisztjeinek
nem adott fizetést, azt rnondván : úgy
is eleget lopnak! 'A valóság azonban
csak az, hogy kevés fizetést adott nekik.
Egyszer, mint mondják, megharagudott
a házi káplánjára. s meghagyta a számo.
tartónak :

----' Húzzon le a fizetéséből tiz fo-
rintot.

- De mikor nincs fizetése, felelé
a számtartó.

- Utalványozzon hát neki száz
forintot, s abból vonja le a tizet.

Eötvös Józse! és a pápai barát.
Eötvös József báró a mult század

hetvenes éveiben Pápán járt s a bará-
tok gvárdiánja egy nap ebédre hívta
meg öt. A miniszter ebéd előtt meg-
tekintette a klastrom rnűkincseit. A sok
drágaság között különösen egy óriás
serlegen akadt meg a tekintete.

- Hát ez mire való? kérdezte kiván-
csian.

- 'Kegyelmes uram, ebből ittak bort
a régi barátok, válaszolt mosolyogva
a gvardián.

A miniszter kivánság ára a serleg az
asztalra került, bár a gvardián szabad-
kozott s kijelentette, hogy bizony most
nincs senki sem köztü k, a ki a kilenc
iccés serleget ki tudná inni, ha csak
- pater Eusebius nem vállalkozik rá,

Elő is hivták páter Eusebiust az
asztalhoz, biztatgatták is, hogy mentse
meg a pápai barátok becsületét. De
semmikép sem akart vállalkozni. A
harmadik fogásuál azonban váratlanul
feláll páter Eusebius és két kézre fogva
a hatalmas' serleg et felköszöntötte Eöt-



vöst, de még ennél is szebben - ki-
itta egész tartálmát. Ezután vallatni
kezdettek, hogy hát miért nem itta ki
már előbb- a serleget, és miért kérette
magát oly szörnyen?

-Kegyelmes uram, ~ szólt a
páter - előbb nem mertem rá vállal-
kozni, mert nem biztam magamban.
De az imént az asztal alatt eggyel
már megpróbálkoztam s láttam, hogy
megy; hát azért mertern most a dolgot
nyilvánosan is megcsinálni.

(Tólh B. A magyar anekdótakíncs.)

HaynaLd érsek memoriaja.
Haynald Lajos biboros kalocsai érsek

egyike volt az ország legfobb szóno-
kainak. A vatikáni zsinaton rögtönözve
is oly szépen beszélt latinul, hogy
mindenki megbámulta a magyar fő-
papot.
. Mégis az 1873. évi március 25-én a

pesti belvárosi plébánia templomában
egyházi beszédet mondván, megesett
rajta az az emberi dolog, hogy egy-
szerre csak cserben hagyta az emlé-
kező tehetsége. Irását kellett elővennie,
hogy belenézzen.

Beszédét azután egyéb jókívánságok
között ~ szavakkal végezte:

- Es soha semmi körülmények
között ne hagyja el önöket az emlé-
kező tehetségük úgy, miní ·ezuttal
engem az enyém elbagyott.: Amen.

A játékany Baruch.
Az öreg Baruch magához hivatta a

rabbit, a hitközség elnökét és a Chevra
Kadischa fejét.

- Végrendeletet akarok csinálni.
A zsinagógára hagyok ötvenezer

koronát. A rabbi rábólintolf.
A hitközségnek is hagyok ötvenezer

koronát. A hi1község elnöke rábólintott.
A szent-egylet céljaira is hagyok

ötvenezer koronát. Ennek a főnöke is
rábólintott.

- Kedves Baruch ! Örvendünk, hogy
neked ilyen sok pénzed van. De még
jobban örülünk annak, hogy meg-
emlékeztél azokról, akikre eddig nem
igen szoktál gondolni. Hát add ide
azt a pénzt I

Pénzem az nincs egy huncut
vörös garas se.
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- Hát akkor miért beszélsz itt te

az ötvenezer koronákról ?
- Csak azért, mert meg akarom

mutatni a világnak, hogy milyen nagy
és nemes szivem van nekem.

*
A fentebbi anekdótát egy szegény

plebános küldte be a soproni ujságba
1919. márc. 15-én, mikor a magas
püspöki kar azt mondta, hogy ötven
milliót ád az alsó papság telsegélye-
zésére.)

lsten háta mögött.
Kenedi Géza jeles irónk "Esetek"

címe alatt mond 'példákat arra, hogyan
'sz oktak az emberek az Isten háta mögé
kerülni, vagy is hogyan szokták gon-
dolatbeli csavarintásokkal· az isteni
parancsolatokat kijátszani.

Egyik kit ünő fürdöorvosunk praxi-
sából mond el ilyent, a ki olyan fürdő-
ben rendel, a hová a lengyelzsidók
szép számmal járnak.

A beteg gyomorbajos rabbi. Rende-
lés: egyék könnyen emészthető éte-
leket. Különösen sonkát, mivel ezt
mindig kapni a boltban.

- Oe doktor ur, én rabbi vagyok.
Muszáj sonkát enni?

- Muszáj, különben nem állok jót
semmiről. /

A rabbi boldogan távozik.
Másnap megint jön egy másik gyo-

morbajos rabbi.
Az orvos magában mosolyog s az-

után rendel. Csak könnyen emészthető
ételeket! Tejet, tojást, csirkét, gyönge
borjuhust, egy kis piskótát ...

A beteg ny'ugt~lankodik: .
- Ertem. Es ha nem kapok hirtelen.

Akkor mit vehetek a boltban magamnak?
- No, egy kis finom mézeskalácsct

és effélét.
- No és ...
Az orvos mosolyog:
- No, és persze sonkdi ! Jó prágai

sonkát, de lehet debreceni is.
- Muszáj?
- Persze hogy muszáj! Itt életrő

van kérem szó.
Egy hét alatt tizennégy gyomorbajos

rabbi jelentkezett az orvosnál és most
valamennyi sonkáva I él.
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A földgömb betapult sarkai.

Iskolalátogatás volt egy ~faluban. S
a tanfelügyelő az egyik fiutóI kérdezi:
- Meg tudnád nekem mondani, fiam,
miért van belapulva a földgömbnek
két vége? .
, Erre előugrik a kántortanító és mente-

getőzve mondja:
- Kérem, mi nem csináltunk vele

semmit, azt már úgy küldték Buda-
pestről.

Asztal felett a tanfelügyelő elmondta
ezt a jellemző földrajzi esetet a ple-
bánosnak, aki azonban nem értette meg,
hanem dühösen csapott az asztalra:

- Hányszor megmondtam már ezek-
nek, hogy zsidó tóI ne rendeljenek.

A tanfelügyelő nem feszegette többé
a kényes kérdést, hanem alkalomadtán,
midőn a vidéken járt, elmondta a Iö-
ispánnak. Ez is a legkornolyabb arccal
hallgatta végig a történetet s a végén
azt kérdi:

- Oe nem mondanád meg, hogy
tulajdonképpen hol van vicc a dolog-
ban?

*
A vicc pedig abban van, hogy a

népiskolában minden gyermeknek tudni
kell, hogy a föld két sarka belapult.
Es nem tudta ezt sem a kántortanító,
sem ·a plébános. sem a Iőispán. Bizony
kevés bölcseséggel kormányozzák a
világot!

A turök paraszt.
Egy török paraszt látta a falujában,

hogyan olvas a pap a szemüveggel.
Elment tehát a közeli városba és szem-
tiveget akart ő is vásárolni. Sorra
próbálja az üvegeket az ujságokon, de
mindig csak azt mondja: ,

- Nem tudom olvasni. Es vissza-
adja őket a kereskedőnek.

Ez végre türelrnét veszti és meg-
kérdezi a paraszttól, vajjon. tud-e hat
egyáltalában olvasni?

- Ha olvasni tudnék, felelé a
paraszt, nem jönnék hozzád szem-
üvegért.

ló lecke.
Egy buzgó atya előimádkozott három

fia előtt, s mire fölpillantott, kettőt

ll~1

alva talált, a harmadik pedig dicse-
kedve mondá:

- Látod atyám! ezek alusznak, de
én imádkozom! •

Jobb aludni, mint kevélykedni azzal,
a mit tettünk, - felelé az atyja ..

Ebédelés a templom küszöbén.
Egy mohai ember hetivásáron lévén

Fehérvárott, meglátott a barátok temp-
loma mellett egy kocsonyát áruló kofát.

- Jer, anyjuk! - mondá életpárjá-
nak - együnk meg egy tányér ko-
csonyát, úgy sem volt még ma meleg
étel a szájarnba. - Es leültek a temp-,
lom lépcsőjére a tányér kocsonya mellé. I

A biblia a nadrágszoknya ellen.
A hamarosan letünt nadrágszoknyá-

ról jegyezzünk föl annyit, hogy elle-
nében egyetlen kiprédikálás erejéig
sem erőltette meg magát senki. Nem
rukkoltak elő dorgatóriumaikkal a pro-
testács lelkészek ortodoxabbjai sem.
Ám ez a némaság a klerikálisoknak
nagy örömére legalább Hollandiában
véget ért. Egy rotterdami konzervativ
ujság, amely két szigorú kálvinista
lelkész vezetése alatt áll, nem talált
semmi kivetni valót a nadragszoknya
viselésében és ugyanerre az álláspontra
helyezkedett egy frieslandi ujság is,
a mely azonban hozzátette: "ezt azon-
ban csupán elvileg mondjuk, mert hál'
Istennek, idáig nem jutott el hozzánk
ahadrágszoknya". Am ez a ravasz
kis utóira tosdi nem hütötle le Sickel
kálvinista prédikátor Iölháborodásat, aki
levelet irt az ujság szerkesztőségének.
Kijelentette. hogy méltatlannak tudja
magához, hirlapi polémiába bocsát-
kozni, de mert a kérdést elég ügyet-
lenül a nagyközönség elé vitték, nem
hallgathatja el a meggyözödését. Ezek
után pedig ezt irta: "Az én álláspontom e

pedig a nadrágszoknyával szemben az,
a mit arról már Mózes megirt 5. könyvé-
nek 22. 'része, 6. versében: "Asszony
ne viseljen férfi ruházatot, se férfi ne
öltözzék asszonyruhába ; . mert mind
utálatos az Ur előtt, a te Istened előtt,
aki ezt míveli." A kis idézet tehát a
hivő keresztyének szemében végleg
eldönti a jupe-culotte' (nadrágszoknya)
sorsát. (Az Ujság.)



A magyar, szász es oláh. karakter.
- Bobeica J. oláh költő verse. -

Egy kís Ismeretterjesztő.

Miként a villám, száll a hír,
Erdélybe bércen, sihon át,

. Hogy a Megváltót elleni
Kinos keresztre hurcolák,
És hogy le titkon ne vegyék:
Két őr vigyázza tetemet.

Tanácsot ülnek hát sietve
Erdély kesergő népei:
A Megváltót, ha meglehetne .
Valahogyan még menteni

S a gyors haragra lobbanó
Magyarnak terve kész legott,
Bajszát sodorva szol, a mig \
Társi habozva "állnak ott:

"Csak rajta, menjünk! Őreit
Ledprítjuk egy perc alatt
S levesszük testét, már' ha egy
Bitang őrzője sem maradt."

Hallván a szász ezt, lanyha képpel
Kedvetlenkedve ráz fejet,
6 körültekintő bölcs eszével
Ilyen tanácsot emleget:
"Magyar öcsém, már ez a mód
Tanácsos még se volna tán:

,
Szén az Északi Jeges-tengerben.

Már többször olvastam a kérdésről,
vajjon mi lesz, ha a szénbányák kirne-
rülnek és ha a nap is kihulési folya-
mata utján egyre veszít majd melegítő
erejéből? Ezek és hasonló kérdések
engem soha sem nyugtalanítottak. mert
sokkal erősebben hiszek a nagy Gond-
viselésben. A felfedezések, találmányok
egyre jobban megerősítenek ebben a
hitemben. Most olvasom p. o. hogy
az Eszaki Jegestenger több szigetén
széntelepeket fedeztek fel, különösen
a Spitzbergákon várnak dús szénrétegek
kiaknázásta.
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Ilyest a törvény nem javall,
Sőt tiltva tilt egyáltalán .
Azért, hogy szégyen, baj ne érjen,
Figyeljetek jól csak ide:
Menjünk illő instanciáual
A nagy Pilátus elibe.
Ott ő .az ur és nem rossz ember,
Nincsen haraggal ellenünk,
Hátha a Krisztuet szép szeréuel
Ide engedné majd nekünk."

Most az oláhra jött a sor,
Hogya tanácsban részt vegyen;
S míg titkolódzva meghajol,
'Szauái igy ejti' csendesen:

"Tudós testvérim, emberek,
Ne törjétek a fejetek!
Ha oszt játok az én szavam:
Elvégzek mindeni egymagam.
A mig az éjbe elhaladt
Nap felsüt ismét' az egen,
En a keresztről azalatt
Krisztus urunkat elcsenem,
Aztán ha egyszer elcseném:
Majd ott a hafárvámokon, .
Mig a fináncok észreoennék,
Egy krajcár nélkül - átlopom,"

Fordította; Jakab OdtJn.

Az őstyuk. A házi tyuk hazája
Hátsó India. Innen került Perzsiába s
a méd-perzsa háborúk idejében még
tovább nyugatra, mig Európába csak
a Kr. e. Vl-ik században jutott el. Ezért
hívják a görögök »perzsa madár+-nak.
A babilon-asszir irásemlékek. valamint
a Szentirás nem tesznek említést róla.
Most azonban napfényre került egy
hieroglifikus ó egyptomi szöveg, mely
Kurt Sethe egyptológus magyarázata
szerint többek közt a tyukról is szól.
Ill. Thutrnósis Faraó ugyanis, aki
I50l-től 1547-ig uralkodott Kr. e. az
emlitett szöveg tanusága szerint az
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általa meghódított fejedelmektől 4 darab

.olyan madarat kapott, »amelyek napon-
ként sztilnek." Sethe azt mondja, hogy
a rejtélyes madár alatt csak a sürün
tojó tyukot lehet érteni.

A romlott ételek mérge. Az állott,
romlott hús, tej, sajt az egészségre
ártalmas lehet, ha nem is érzik, vagy
látszik rajtuk a rothadás. Veszélyes-
ségüknek az a magyarázata, hogy az
ételnemüekre apró élőlények (baktériu-
mok) kerülnek. Ezek maguk is vesze-
delmesek lehetnek, mert különböző

betegségeket
okozhatnak, de

veszélyesek azért
is, mert a fehérje

tartalmú étel ne-
mtiekben (hus, tej,
vaj, sajt) rothadást

indítanak meg.
Ilyenkor aztán

mérget termelnek
az ételben. Ennek
a méregnek a neve
ptomain, vagy leu-
komain. Az így
keletkezett méreg
veszélyesebb ma-
gánál a baktéri-
urnnál. Legtöbb
bajt a kolbász-

félék okoznak. A
romlott kol bász-

félék többnyire
lágyak, puhák,

kettévágva pedig Iakóak, vagy zöld-
szinüek. Különös izük > és szaguk
van, amit jószaglásu ember azonnal

. megérez. 'Gyakori eset a vadhústól
származó húsrnérgezésvarninek oka az
a~ el/erjedt téves nézet, hogy az oz-
és nyulhus csak akkor élvezhető, ha
már szaga van s a fácán akkor jó, ha
már a hasán levő hús zöld, Igen
gyakori és veszedelmes a ha Imérgezés.
A kolbász mérgezéshez hasonló a sajt-
mérgezés is.

A kolbász- és húsmérgezés tünetei:
heves gyomor- és bélhurut, hányás,
láz, összeesés, ájulás, szívgyengeség,
a bőr kipirosodása, a garatnak, torok-
nak kinzó s a nyelést is lehetetlenné
tevő szárazsága, görcsök. A keze lés
abból áll, hogy az orvos igen erős

hánytatóva 1, hashajtóval a bélcsatornát
és a gyomrot igyekszik megtisztítani
az ártalmas ételmaradékoktót s szlv-
izgató szereket alkalmaz. Meleg tea,
feketekávé, erős izgató italok könnyf-
tenek a beteg súlyos állapotán, de még
a gyógyulás után is sokáig maradhat
vissza általános gyengeség, gyomor és
bélhurut, lesoványodás, sőt bénaság.
A fő dolog, hogy az egészségtelen
állat husától, a romlásnak induló, vagy
gyanus hús élvezetétől feltétlenül tar-
tózkodjunk; mert a romlott ételek által

előidézett mérge-
zés nagyon sú-
Iyos; sok esetben
halált is okozhat.

A dán kísgae-
da. Európa leg-
értelmesebb föld-
műves népe a dán.
Dániában a föld-
nek több mint
nyolcvan százalé-
ka kísgszdak ke-
zén van. A dán

paraszt tanyán
lakik, a földje

kellős közepén j a
faluba .csak akkor
megy be, ha ott
dolga akad. Ké-

nyelmes, tágas,
kőből épült ház-
ban lakik. Min-
denütt villanyvilá-

gítás van, még a disznóól ban is, Gon-
dosan ügyel arra, hogy rninél fajtisz-
tább állatai legyenek és hogy minél
több hasznot hajtsanak. Disznóit szép
tiszta ólban tartja, külön rekeszekben
a kicsiket és ktilön az idősebbeket.
Gazdaságának minden ágaról könyvet
vezet. A tehénistállóban minden tehén
feje fölött, mint a kórházban a betegek
ágya fölött, tábla van kiszegezve,
amelyre feljegyzi, hogy egy-egy évben
mennyi tejet adott a tehén és mennyi
volt tejének a zsirtartalma. Okszerü
etetéssei és ápolással törekszik arra,
hogy minél több és zsirosabb tejet
kapjon.

A földjét rendesen nyolcszoros vetés-
forgatással dolgozza meg és így eléri
azt, hogy nem kell ugart hagynia. A

Magyar gyermekek Hollandiában.



Addig zöldeltetek,
Amig tart a szép nyár:
De mi lesz sorsotok,
Ha majd ez is lejár?

földről is azt tartja, hogy az olyan,
, mint az állat, aszerint terem, ahogyan

etetik és ápolják.
A dán paraszt olvas, tanul, nem

ragaszkodik csökönyösen régi szoká-
saihoz, hanem elfogad és megpróbál
minden hasznos újítást. Ebben a törek-
vésében támogatja a tudomány. Mér-
nökök, vegyészek, természettudósok
dolgoznak azon, hogy a gazdálkodási
módokat, a magvakat, a különböző
állatfajokat megjavítsák. Allandóan
kisérleteznek és ha vala m: yen ered-
ményt értek el, rögtön megtanítják a
a hasznos újításra a gazdak,at, akik a
jó tanácsot megfogadják s gyümölcseit
hamarosan 'Iátjék is az eredményben.

A Mars' lakói beszélni akarnak
velünk? A tudósok különböző jelek-
ből már régebben következtettek arra,
hogy a Mars bolygóban laknak hozzánk
hasonló értelmes lények, az az emberek.
Ezen nincsen semmi csodálkozni való.
Ami lehetséges a Földön, lehetséges
a Marson is. Ujabban pedig többször
írtak a lapok arról, hogy egyes szik-
ratáviró-állomásokon bizonyos idegen
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eredetü zavarokat állapítottak meg,
amelyekről mindjárt azt tételezték fel;
hogy ezek valamely égítestről származó
jeladások. A különböző csillagvizsgáló
állomások is észleltek bizonyos jelen-
ségeket, észleltek hangokat, amelyeket
valamely planétáróleredőknek tekin-
tettek.

Egy hollandi lap hiradása szerint az
utrekti csillagvizsgáló állomáson jutot-
tak legtöbb eredményre. Nagy épít-
kezéseket eszközöl tek, hang. és fény-
felfogó készülékeket állítottak fel .s
ezeknek segítségével sikerült egyes
szavakat megállapítani s az azokkal
kapcsolatos szinképeket felfogni. A
csillagvizsgáló igazgatójának állító-
lagos kijelentése szerint a műszerek
tökéletesítésével a hang és lényjelek
kapcsolatba hozása utján sikerülni fog
a Mars és Föld lakóinak az egyes
logalmakat közös szóval megjelölni és
így a két bolygó lakói majd beszél-
gethetnek egymással. Mi igaz jelenleg
mindebből, azt még hatarozottsággal
nem tudjuk, de hogy még óriási, csodás
lehetőségek előtt állunk, az bizonyos.

Dalaimhoz.
Ugy csüngtök ti dalok
Ugy az én keblemen,
Mint a zöld borostyán
l!rős fatörzseken.

Fölöttetek most .még
A szép tauasz zenél,
A ÖÚS enyészetről
Nem susog, nem beszél.

Pedig mindig úgy volt,
S úgy lesz tooábbra'[is :
Minek kezdete volt,
Lesz annak vége is.

Ha az ősz beköszönt,
S fujnak a zord szelek "
Htüntök ti is majd,
Mint futó' fellegek.

igy jártok, végtére,
igy bizony' ó dalok,
Ha életforrás fOR :
Sziuetn már nem dobog!

Csajbók Lidike;
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Szórakoztatő históriák.
Párbeszéd.

Kecskemét főterén találkozik ~két
gazdaem ber.

- Adjon Isten, János! _. köszönti
az egyik a másikat.

- Honnan ismer kend engem? -
csodálkozik a másik.

- De meg én nem is vagyok
János, hanem József!

- Ugyan, ugy-e P Hát nem találkoz-
tunk a kőrösi vásáron?

- A lehet! M~t éppen odaigyek-
szem.

A vendéglőben.
Jóképü magyar tér be a szegedi

Tisza-vendéglöbe.
- Kérek egy pohár sört - mondja.
Se szó, se beszéd, egy óra alatt

megiszik egymásután tizenkilenc pohár
sört. Mikor a huszadikat rendeli, a
pincér sem áIlhatja meg, oda szól neki
tisztelettel:

- 'cságos ur jól tud sört inni,
A magyar szigoruan néz rá. Vállat

von, aztán gőgösen szól:
Hátha még szeretném.

A gondos jegyzőkönyv.
Egy háromszékmegyei kis községben

a képviselőtestület ülését tartotta.
Az egyik képviselőtestületi tag össze':

veszett egy másik szintén képviselő-
testületi taggal és miután érveivel nem
sikerült társát meggyőzni, dühbe gurult
és ami a kezébe akadt: tintatartó,
levélnyomó, pohár, csengő, sth. azt
mind egymásután a fejéhez vagdosta.

A gyülés persze félbeszakadt, külön-
ben is vége felé járt. Amikor aztán
újból megnyilt az ülés, a képviselő-
testületi tagok nagy többsége azt ki-
vánta, hogy - örök időkre megbélyeg-
zendő a magáról megfeledkezett em-
bert - a botrányt a jegyzőkönyvben
meg kell örökíteui. Ezt el is határoz-
ták amire a jegyző meg is irta a dolgot
a jegyzőkönyvben, még pedig a követ-
kezőképpen :

" ... Ezután A. K. képviselőtestületi
tag a nyilt ülésen összeveszett R. L.

képviselötestületi taggal és minden
található tárgyat a fejéhez vágott. 7obb
tárgy nem lévén, az ülés véget ért."

A nép ajkáról.
Hivatásos költők néha megirigyelhe-

tik a nép ajkát, hogy milyen rnűvésze
a szónok.

Debrecen vidékén lakik egy öreg
törvénybiró, akinek egyszerre csak
meggyült a baja a szemével.

Nagyon megijedt s hosszas tariako-
dás után bement a városba az orvos-
hoz. A doktor megvizsgáIta az öreget
és óva intette, hogy ne igyék többé,
mert megva kul.

Eltelt néhány hónap, mi'g az orvos
megint találkozott az öreg törvénybiró-
val, aki már alig pislogott; kicsit be
volt állitua, mint azon a vidéken
mondják.

- No hát így fogadta meg a szava-
mat?- mondta neki szemrehányva
az orvos.

- Megpróbáltam - felelte az öreg,
hogy megtartsam, de nem tudom. Ha
lemondanék az italról, belehalnék, már
pedig inkább az ablak törjek be, mint-
sem hogy az egész ház összeomoljék.

A mezőlaborci páciens.
Egy mezőlaborci zsidó messzi föld-

ről fel keresi a hires orvos professzort,
hogy megoperá1tassa magát.

Ott állott a professzor a mŰIŐ asztal
mellett és mikor az asszisztense rá-
borította a beteg arcára a klorofor-
mos kendőt, a professzor mint rende-
sen szekta nyersen rákiáltott az öregre:

- Szárnoljon I
Az öreg zsidó elkezdte:
-;- Egy, kettő, három. . . .
Es számolt hatvanig,.hetvenig, nyolc-

vanig ésmindig nem aludt. Az orvos-
professzor türelmetlen lett és dühösen
rárivallt. .

- Még sem alszik? Gyorsabban.
Gyorsabban.

Az öreg zsidó rémülten kezdi hadami
a számokat. Még pedig ijedtében a
következőképpen:



flz akasztőfaídők humora.

95, 96, 97, 98, 99, egy forint,
egy forint egy, egy forint kettő, egy
forint három ...

Egy kis félreértés.
Egy hires orvos professzor mesélte az

orvos barátainak a következő történetet.
Nemrég egy páciens állított be hozzá.

Nagy fájdalmakról panaszkodott. A
professzor alaposan megvizsgálta és
egy súlyos betegséget konstatált rajta.

Akasztófa-humorról már régóta beszél
a magyar ember .. Az elkeseredés saját
orvosságául hozza létre a vidám el-
mésségnek egy bizonyos nemét. A
magyarországi bolzseviki rémuralom
szószoros értelmében vett akasztófa
ideje is megsztilte bőséges mértékben
a maga humorát. Szinte történeti em-
lék képen örökíttink meg ezek közül
többet Naptárunkban.

*
- Hány elemből' áll . a tanácsköz-

társaság?
Hát kettőből. Elemelem.

*
Hallottad e már hogy Kun Béla

szobrot kap?
- Nem hiszem.
- Bizonyos. A Vörösmarty szobrot

alakitják ál számára. Leveszik a főalakot
s odaültetik helyébe Kun Bélát. A
szájtáto tömeg megmarad.

- Es a felirás ?
- Az is. A szobron az áll, hogy

"Hazádnak rendületlenül". Csak egy
betűt változtatnak s maris jó a felirás.
"Hazudnak rendületlen ül."

*- Miben hasonlít egymáshoz a ba-
jusz s a tanács köztársaság?

- A bajusz is kunkormány, no meg
a tanácsköztársaság is Kunkormány.

*
- Mi a különbség a milleniumi

emlékoszlop s a vörös katona között ?
- Nem tudom.
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- Barátom - szólt hozzá - régi

baja ez már magának, ugy-e P
- Lehet, hogy régi, tanár űr, de :

csak most veszem észre.
- Igen úgy látszik, utóbbi időben

sokat emelt ...
A páciens elsápadt, majd szégyen-

lős mosollyal szólt:
- Honnan tetszik tudni, hogy háziúr

vagyok?

- A milleniumi emlékoszlop emlék-
oszlop, a vörös katona pedig elmék,
oszt' lop.

*
- Mi a különbség a 48-as honvéd

s a vörös katona között?
?
- A 48-as honvéd jelszava volt: "A

haza mindenek előtt", a vörös katonáé
pedig: .Mindenek előtt haza."

*- Mi a különbség az óra s Kun
Béla közt?

- Az órát először huzzák fel. aztán
jár le, Kun Béla pedig előbb lejár s
csak ~zután huzzák fel.

*
A vörös hadseregbe való toborzás

idején járta ez a kérdés:
- Mi a különbség a ló és a szamár

között ?
?
- A lovat besorozzák, a szamár

meg önként jelentkezik.

*
- Mi a különbség Herceg Ferenc s

Pogány József között?
?
- Herceg irta a "Pogányok" -a t,

Pogány pedig irtja a hercegeket.

*
- Ki tudja a kUlönbséget a pacsirta

s Kun Béla között ?
- No.
- A pacsirta fenn énekel, Kun Béla

pedig a fenének kell.
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- Ki hitta be Kun Bélát Magyaror-

szágba?
?
- Zerkovitz. Mert ő énekelte, hogy

"Gyere te niernand" !~
*

- Miért diktálnak a népbiztosok ?
?

. ~ Mert nem tudnak irni.

*
- Tudja, hogy Pesten mért nem

szabad kinyitni a harmadik emeleti
ablakokat?

?
- Hogy ki ne lássanak a frontra.

Rodt; a Steinhardt rnulató komikusa
valahol felvesz egy lába alatt heverő
fényképet, mely Kun Bélát ábrázolja.

Fejét csóválva igy szól.
. -:-- Ejej, micsoda dolog ez, hogy ez a
nagy ember itt a földön fekszik. Azon-
nal fel kell akasztani.

*
Kun Béla és Számuelly nagyban

tárgyalnak egymással. Arról beszélne.k,
hogy mit csinálhatnának olyasmit,
aminek a burzsoá is örülne s a mivel
a proletár is meg lenne elégedve.

Hallja ezt egy elvtárs s így szól a
népbiztosokhoz :

...:....Tudják mit? Ugorjanak a Dunába.
Ennek a burzsoá is örülne s a proletár
is meg lenne vele elégedve.

*
Azt mondják, hogya proletárdiktatura

a nemzeti szellemet s a nemzeti szint
teljesen elfojtja. Ez pedig nem igaz.
Legvilágosabb cáfolat erre maga a
~Vörös Újság." Cime vörös, papirja
fehér, tartalma pedig zöld.

*
Azt mondják Kun Béláról, hogy nem

szeréti a hazáját.
Ez pedig valóságos rágalom, mert

Kun határtalanul szereti hazáját.

*
Kun Bélához beállít egy Oroszor-

szágból hazatért félkezű rokkant. Se-
gélyt kér magának s éhező családjának.

Kun meghallgatja s így szól hozzá:
- No adok én magának olyan se-

gélyt, mit senki se rabol el magától.

Azzal kivesz a zsebéből egy fehér
200 koronást s odanyujtja a katonának.

*
A diktatura bukása előtt nagy baj-

ban voltak a fővezetők. Leginkább
Kun és Számuelly. Kun Béla kinosan
"szamuelte" még hátralevő perceit,
Szamuelly pedig szeretett volna ff kun"
lenni a vizből. .

*
Az öreg Kunné, a koronázatlan Kun

Béla mamája, a fáma szerint valahol
a Visegrádi-utcában lakott becses hozzá-

_ tartozóival. Csak egy ideig I persze,
mert utóbb jobb helyekre tette át a
székhelyét : a Hungáriába, a Margit-
szigetre, mit tudom én? talán bizony'
a királyi palotába is. Mért ne? , .

Ol az öreg Kunné a szobájában,
amikor belátogat egyik szemszed-
asszonya :

Hogy van kedves Kohnné, s rnivel
tetszik foglalkozni? ...

-- Köszönörn drágám, hála isten jól
vagyok. Es amint látja, tollat íoszto-
gatok. A fiacskám, drágám annyi libát
küld haza, hogy alig győzzük meg-
enni. Hogya dunna kárba ne vesszen,
én bizony tollat fosztogatok! ...

- Nagyszerű, kedves szomszéd-
asszony. Es a fiac-kája ? Mit csinál a
drága Kun Béla?

- A Béla? Amit én. Az is csak
fosztogat, fosztogat ...

*
Egy szép napon az emberek súgva

kérdezték egyrnástöl :
- Hallottad már a nagy rablás

történetet ?
- Nem:
- Tegnap kétszáz millió kétszáz

koronásat nyomtak az Athenaeum-ban:
Az udvarba tették a pénzt, ládákban,
erős szijakkal lekötve. Es reggelre el-
tünt ...

- Mi? Az a rengeteg vagyon?
- Dehogy. Csak a láda, meg a szlj,

A pénzt ott hagyták ..•

*
Ez is a pénzről szól, ez az eset.
- Hallotad már?
- Mit?
- Kun Béla táviratot kapott Cle-

menceautól ...



- Ne mondd. Mi van benne?
Találd ki.

- Kedvező Kun Bélára?
- Áhh.
-. Hogy mondjon le?
- Nem.
- Hát?

.- Az volt a táviratban, hogy Magyar-
országot a p .risi konferencia három-
száz milliárd hadisarera itélte ...

- Szent lsten, tönkre vagyunk
téve ...

- Kun Béla rögtön visszasürgöny-
zött : "Hadisarcot elfogadom. Tessék
papirost küldeni s a gépeket azonnal
megindítom ... "

*
Minden volt a világon: rémület,

aggodalom, reszketés, átvirrasztott éj-
szakák, hangos siralmak, hátborzon-
gató rémség:' csak élelem, az nem
volt. A szervezettek mindent kaptak,
még dohányt is, hust is, zsírt is, a
polgárok hajtóvadászatot tartottak min-
den falat ételért.

Mindenért sorba kellett állani, hogy
a,z ember végre is ne kapjon semmit.
Am vagy két századnyi vörös katonát
láttam végigvonulni a Lipöt-körúton s
minden egyes katonának, még a kürtös-
nek is egy eleven liba volt a hóna
a Iatt.

Ha valaki, kabátos ember valami
ennivalót vitt az utcán, minden máso-
dik lépésre rnegszólitottak :

- Jó uram! Hol szerezie be ezt a
szép holmit?

Büszkén baktat hazafelé a burzsi,
egy Iej Jcáposztával az ölében. Babus-
gatta, mintha gyerek volna ...

Tízen is megállították, százan is
megszólították:

- Hol vette kérem a káposztát?
- Itt a harmadik szomszédban, egy

élei mi nagykereskedésben .•.
- Ugyan kérem, nem tudná meg-

mondani, lehet ott még kapni? ...
- Furcsa kérdés. Csak nem gon-

dolja, hogyha egy boltból elvisznek
egy fej káposztát, akkor marad ott
még valami! ...

*
Kun Béla és Szarnuely Tibor töpren-

genek a jövendőn. Hogy lesz, mi lesz,
azon jár a gondolat juk.
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1:)- Te Szamuely, én nem hiszem,
hogy sokáig birjuk és még kevésbbé
hiszem, hogy jó vége lesz. Ugy sejtem,
hogy minket agyon fognak verni.

Szarnuely. komoran néz maga elé s
mogorván: .

- Kötve hiszem, - morogja .

*
A Klein Efraim Dob-utcai boltjában

libákkal kereskedett és kövér liba-
májakkal, és finom ludzsírral. Persze,
hogy az. elsők közt, volt, akinek a
cégére 'rátették a messzire iátszó jel-
zést: "Szocializált üzem!" ...

Nézi a különös feliratat egy jóképű
magyar. Sokáig nézi, aztán hátraszól :

-, Szocializált! Ejnye, ejnye! A
rnult héten még zsidó volt ...

*
Megszólít ja a pes1i ember a kékbeli,

jóképű, komoly nézésű magyar gazdát:
- Mondja csak barátom, melyik

vidékre való? .
- Tuladunai.
- Azért kérdem, mert szeretném

megtudni : van-e maguknál is kom-
munizmus?

A magyar rándít egyet a vállán:
- Vóni van, De a népek nem tart-

ják ...
*

Az operában a "Prófétát" adják. Egy
nagyjelenet, talán quintett, karokkal ...
Egy nagy harmóniába olvadó hang-
zavar. .. Egyszerre kiabálni kezd
valaki a nézőtéren :
.. - Mi ez? Micsoda rendetlenség?
Oten is beszélnek egyszerre? Ez még
a régi világ! Válasszanak egy bizalmit
és az beszéljen ... A többinek kuss ...

*
A falak tele plakátokkal. Parancsok

és rendeletek. Az ujság, ami van, szürke
papiron olvashatatlan nyomással, mind
telisteli rendelettel. Már senki se tudta,
senki se ösmerte, senki se olvasta a
rendeleteket. Ki vehet komolyan annyi
szigorú parancsot, amit elolvasni nincs
elegendő ideje . . .

Kérdi egyik ismerős a másikat:
- Olvastad a tanácskormány leg-

utolsó rendeletét?
- Nem olvastam.
- Én se. De márszeretnérn olvasni .•.
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A forradalmi törvényszék elé cipel-

tek valakit. A!.ighanem szidta a prole-
tár-diktaturát. Ot perc alatt megvan az
itélet s ki is hirdetik:

- A forradalmi törvényszék élet-
Iogytiglan tartó fegyházra itélte ! Meg-
értelte?

-:- Meg! Azaz, hogy nem ..
- Hát mit nem értett?
- Hogy meddig tart a fogságom ...
- Eletíogytig . . .
- Ertem könyörgöm alásom ! Csak

milyen életfogytig? Az én életem, vagy
a proletárdiktatura élete fogytáig?

* .
, Jóképü tagbaszakadt magyar megy,

• mendegél az országuton. Honnan,
honnan nem, egyszerre csak eléje top-
pan egy különös alak. Kaítános suhanc,
a két füle mellett két lelógó pajesz
ékeskedik.

És szól a fiatal izraelita:
- Pardon elvtárs! Nem volna szlves

megmondani: messze van még ide a
vasuti állomás?

A magyar ránéz, s mondja:
-- Jó félórányi ut népbiztos ur!
- Köszönörn elvtárs! De mért szó-

lít engem népbiztos urnak?
- Elvtársnak tetszik szólítani ...

Fiatalnak elég taknyos ... ' Nem is
valami nagyon tiszta . .. S ha nem
csalódom, zsidónak is sziveskedik
lenni • . . Hát mi volna más, mint
népbiztos?

*
Május elsején Kun Béla pünkösdi

rózsákkal díszített pompás autón száguld
végig az ünneplő város utcáin és terein.
Gyönyörködik. Élvez. Kéjeleg a maga
dicsőségében.

S másnap már mesélik, hogy az
Oktogon-téren, ahol három hatalmas
proletárcsillag nézett le a tömegre,
megállította kocsiját s nagy örömében
dalra fakadt: .

- Én is oda való vagyok, ahol az
a három csillag ragyog ...

A mesélők hozzátették: oda ., . oda. "

*
- Mi a kommunizmus?
- Mikor a fiatal zsidók elrabolják

az öreg zsidók vagyonát

*

- Mit szeretsz te a kommunizmuson?
- Majd a. végét . . . '

*
- Milyen kornrnunista vagy te?
- Mint a hónapos retek. Kivül

vörös, belül fehér ...

*
- Ki volt az első kommunista?
- Mózés. Ő mondta először a népé-

nek: Be a vörösbe! ...

*
_. Mi a népbiztos?
- Aki elől nem biztos a nép

*
- Hogyan jut a kommuni'sta a más-

világra?
- Mint a villamoson. Lógni fog.

*
~ Hogyan imádkozik a kornmunista?
- Add meg a felebarátom minden-

napi kenyerét. Hogy én elvehessem ...

*
- Mivel végződik a kommün?
- Itélet nappal ...

*
. A junius 24-iki budapesti ellenforra-

dalommal kapcsolatban beszélték, hogy
amikor a monitorok lőtték a szovjet-
házat, Sza muely Tiborfeldult arccal be-
rontott a főfő népbiztos Kun Béla szobá-
jába és a Dunár-a mutatva siránkozó
hangon kiabálta a fülébe:

- Ajxé Cézár, monitori te salutant! ...
Az eredeti mondás: »Ave, Caesar,

marituri te salutant. Caesar a haldok-
lók üdvözölnek. !" Itt pedig: ~a moni-
torok üdvözölnek. "

*
Egy úr találkozik a barátjával a

korzón.
- Mondd kérlek, nem tudod, mikor

van Kun Bélának a fogadónapja? .
- Dehogy nem. Csütörtökön. Be-

szélni akarsz vele?
-'- Nem. Fogadni akarok, hogy

nem tart soká.
*

A volt háziúr felhivatja a házmestert,
aki most főbizaimi ..

- Nézze kérem, megrepedt a viz-
vezetéki cső, intézkedjen, hogy meg-
csinálják.



- Micsoda szemtelenség ez II Ma-
gának elvtárs semmi köze hozzá, én
vagyok a főbizaimi, ha nekem tetszik,
majd megcsináltatom 1

A háziúr nyugodtan pofonüti a ház-
mestert, hogya kalapja is leesik a földre.

A házmester felveszi a kalapot a
földről és alázatosan kezében szoron-
gatva ragyogó pofával kérdezi:

- Nagyságos úr kérem, tetszett
valami jó hírt hallani?

*
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Mikor a románok közeljártak és a

Tanácskormány a népbiztosokkal együtt
komoly veszedelemben forgott, egy
öreg zsidó őrülten elkezdett futni az
Andrássy-uton.

- Hová szalad, Samu bácsi?
- Ahun megy egy repülőgép 1
- Nu és?
Samu bácsi furcsa mozdulatot tett

a kezével.
- Mit lehet tudni.Thatha leesik egy

karperec P

. Hasznos=tudnívalők.
Bablé mint folttisztítószer.
[~:Ezzel az egyszerü, olcsó szerrel bá-
mulatos eredményeket érhetünk el.
Előállítása így történik. Száraz fehér
babot lágy viz ben só nélkül puh ára
Iőzünk s a vizet leszűrj ü k róla, 1/2 kiló
bab hoz 4 liter vizet számítunk. Ter-
rnészeies, hogy a babot a konyhán fel
lehet használni. A leszűrt lé bámu-
latos gyorsan távolít el mindenféle
foltot fekete és színes szövetekből,
amellett, hogy teljesen ártalmatlan
s a legkényesebb szint sem támadja
meg. A pecsétes ruhadarabot a langyos
babi ébe beáztatjuk s kis idő rnulva óva-
tosan kidörzsöljük belőle a foltos ré-
szeket. Gyapju-, pamut- vagy selyem-
kelmét egyaránt kimoshatunk babIé-
ben, iern.észetesen minden darabot
külön-külön kezeive. Szappant egy-
általán nem kell használni. Mosás után
a ruhadarabokat langyos vizben k ét-
szer áiöblitjűk s félnedvesen átvasaljuk.
Az igy kimosott holmik teljesen ujak-
nak. fognak látszani.

Pecsétes fehérnemüek.
Fehérne mükből a rozsda foltokat ugy

távolíthatjuk el, hogya foltos helyet
íorrö sóskasóoldattal gyöngén dörzsöl-
getjük rnindaddig, míg a folt el nem
tünt. Ezután bő hideg vizben több-
ször kiöblitjük a ruhát, mert ha a sóska-
sóoldatot nem mossuk ki alaposan a
Iehérneműből, úgy az megtámadja a
vászon szálait.

Sárgás foltokat a fehérneműből úgy
távoIítunk el, hogy borkősavat viz-
ben feloldunk s 24 óráig .ebben az ol-
datban áztat juk a foltos helyeket, s
azután tiszta vizben alaposan kiöb-
Iítjük. Minden liter vizre egy kávés-
kanálnyi borkősavat számítunk.

PenészfoItos fehérneműeknek foltos
részeit ecetbe márt juk, azután hosszabb
ideig tejben áztat juk, végül szappannal
jól kimossnk, alaposan kiöblögetjük,
megszárírjuk és végül ~az egész ruha-
darabot ujra átmossuk.

Tintafoltok eltávolítása.
Világos, hímzett terítőkből vagy más

kényes kelméből, melyet a heresó maró
hatásának nem tehetünk ki, úgy távo-
litjuk el a tintafeltot. hogy benzin
kőzé kis meleg ecetet öntünk s a foltos
helyet ebben az oldatban 10 percig
áztat juk. Ezután vizzei kimossuk a
foltos részt. Gyapjuszövetből a friss
tintatolrot úgy vesszük ki, hogy a
tintát itaíóspapirral felitat juk s.a fol-
tos helyre pár csepp édes tejet csepeg-
tetünk Pár pillanat mulva kis vattá-
val felitat juk a tejet. Ezt az eljárást
2-3 szor ismételjük s mindannyiszor
friss vattát veszünk. Végül szappanos
vizzei mossuk le a foltos helyet s tiszta
ruhával szárazra dörzsöljuk. Ha a folt
már régi, a tejel tovább kell rajta
hagyni s a fent leirt eljárást gyakrabban
kell megismételni. Alizarin-tintától
eredő foltokat vászonból borkőoldat-
tal lehet eltávolítani. Utána hideg

6
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vizben kell a(vásznat kiöblíteni. Anilin-
tinta íoltját vászonból spiritusszal kell
kivenni, melybe kis ecetet [teszünk. n
eér&Zerü~konyh.mérleg.
Ha nincs konyhamerlegünk, akkor is

segíthetünk magunkon.
Jegyezzü k meg,:hogy:

1lecsapott evőkanál liszt. 1 deka
1lecsapott evőkanál zsern-

lyemorzsa . . .. . . . . . 1 deka
llecsapott evőkanál só .. 3 deka
1lecsapott evőkanál cukor. ] Ih deka
1lecsapott evőkanál kakaó 3 deka
1 tetejes evőkanál vaj, vagy

zsir 4 deka
1 tetejes evőkanál liszt 21/2 deka
1 tetejes evőkanál cukor . . 31/2 deka
1 tétejes evőkanál dara .. 31/2 deka
1 tetejes evőkanál rizs ... 3 deka

1 liter viznek, vagy tejnek a súlya
1 kilogramm.'

Rusznikat ölő~méreg.
Vegyítsünk össze egyenlő rész por-

cukrot, boraxot és oltatlan meszet. A
férgek mohón eszik ezt a port, melytől
megdöglenek, vagy úgyelkábulnak,
hogy össze lehet őket söpörni. Az össze-
söpört bogarakat el kell égetni, mert
ha friss levegőt kapnak, könnyen föl-
élednek. A fent leirt méreg nedves
helyiségben nem használható. Helyette
a következő összetételü féregírtót hasz-
náljuk: leeverjünk össze 250 gramm
finom angelikagyökér-port 5 gramm
eukalyptus-olajjal (e szerek minden
drogériaban kaphatók) s ezt a port
hintsük el~este.

Svábbo.lar.ak és tiicskök. irtása.
E két szapora és kellemetlen féreg

irtásának módja teljesen egyforma.
Mindkettőt alaposan kiirtja a sün-
disznó, melynek más táplálékot nem
is kell adni. De ha sündisznó tartása
akadályokba ütköznék, igen. hatásos
irtószer a svábok és a tücskök számára
a sör is. Az eljárás a következő: Ve-
szünk egy körülbelül 10 cm. magas-
ságu mázas lábost s annak nem egé-
szen a felét sörrel töltjük meg. Este
felállítjuk s rongyok, vagy az edény
széléhez támasztott deszkácskák segé-

lyével kis hidakat' csinálunk, hogy a
svábok és tücskök, melyek az éjszaka
csendjében a sör szagára elősereglenek,
be tudjanak mászni az edénybe. OU
teleisszák magukat sörrel, elkábulnak.
végül megfulladnak. -Másnap legjobb
elégetni a férgeket, mert esetleg sok
lehet közöttük olyan, amelyik csak
elkábul, de nincs megdögölve s ké-
sőbb feléledne, ha el nem égetnék őket.

Molyiriás füatöléasel.1
A molyok ellen általában igen erős

szagu szereket szoktak használni, ame-
lyek nem ritkán még az emberre nézve
is igen kellemetlenek. Erre azonban
a legtöbb esetben nincs is szükség,
Ha a megóvandó tárgyakat alaposan
kiporozzuk, s újságpapirt tekergetve
közé, jól összecsavarjuk s vászon-
ruhába bevarrjuk. bizonyosak lehetünk
benne, h02Y az igy kezelt tárgyakban
a moly sohasem fog kárt tenni. Molyos
lakásban olyan ruhaneműeket és pár-
nás butorokat, melyekben már nyo-
mát látjuk a molykárnak, erélyeseb-
ben kell kezelni és pedig a következő
módon. A molyos holmít mind össze-
hordjuk egy szobába, melynek ajtóit,
ablakait jól elzárjuk 5 vaslapáton
gyujtsunk meg 2-3 maréknyi jófajta
perzsa rovarport. A por lassan izzik s
a fojtó göz hatásának ,24 órán át kell
a bezárt helyiséget kitenni. Ha tulsá-
gosan sok a moly, az ilyen füstölest
2-3-szor iti meg kell ismételni.

Romlott bef6tt.
Ha a befőtt gyümölcs megsava-

nyodik, ezen úgy segíthetünk, hogya
levét leöntjuk s kevés cukor hozzá-
adásával uj ból felforraljuk a gyümölcs-
lét. Hogya további romlásnak elejét
vegyük, az ujból felforralt.gyümölcs-
léh ez - mielőtt azt ismét a gyümölcsre
öntjük - 1-2 késheggyel szóda-
hikarbónát teszünk.

A befőtt romlását rendszerint ugy
igyekeznek a háziasszonyok meg-
előzni, hogy mielött a betörtes üvege-
ket lekötik, a gyümölcs tetejére kés-
hegynyi szalicilt szórnak." Az tény,
hogy a szalicil megakadályozza a _be-
főtt romlását, de azt a gyümölcs tete-
jére szórni mégsem célszerü, mert a
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befőtt a fenekén is kezdhet romlani,
azonfölül pedig a befőtt felső rétegét,
amelyet a szalicil közvetlenül ér, min-
dig el kell dobni, ami fölösleges po-
cséklás. Legjobb a szalicilt a szirup
kőzé keverni, mielőtt még azt a gyü-
mölcsre öntjük. Cukorbefőttnél. lek-
várnál szintén a tömeg közé, keverjük
aszalicit. .

Butorok fényezése és hozzávaló
szerek készítése.
Ha a tölgyfabutor elvesztette a

fényét, a következő módon hozhat juk
azt helyre, Fehér viaszt oldjunk fel
annyi benzinben, hogya tömeg
olyan legyen, mint a tejsürü. Ez ugy
történik, hogya viaszt edénybe tesz-
szük, benzint öntünk reá s az edényt
befedve egy pár óráig így állva hagyjuk.
Ha a viasz teljesen felolvadt, . a tej- '
szerü folyadékkal ecset vagy puha
rongy segélyével bekenjük abutort
s tiszta kefével erősen dörzsöljük
mindaddig, mig a butor gyönyörű
fényt kap. Megsötétedett tölgyfa-
bútornak szép világos szinét ugy adjuk
ismét vissza, hogy li kgr. vizbe 1/2 kiló
hypermangansavas kálit oldunk fel
(minden drogériabau kapható) s ezzel
az oldattal kenjük be a butort. Ha a

.Küzdelem ,az alkohol és kicsapon-
gás ellen.

Napjainkban már szinte jelszóvá lett
.ez a mondás: "ha azt akarjuk, hogy
jobb idők következzenek, az emberek-
nek kell jobhakká lenni". - A mos-
fani nagy visszaesés, kivetköződés a
nemesebb erkölcsökből sürgetően kö-
veteli azt, hogy az embernevelés terén
végre céltudatosabban, következete-
sebben, nagyobb erővel és határozot-
tabb szervezettséggel kell fellépni. -
A dolog azonban nem olyan egyszerű
és könnyű, ahogyan a forró óhajtast
ld lehet jelenteni. A nevelés sikere
rendkívül sok feltételtől függ. A szülők
maguk tapasztalhatják, hogy p. o. az
egyik gyermeküket milyen könnyen
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lakkirozott butor nagyon piszkos,
rnossuk azt le szalmiákszeszes vizzeI.
1 liter vizre 1/2 pohár szalmiákszeszt
számítunk.,
Egési sebek.

Glycerinnek, vagy spiritusnak rácse-
pegtetése az égé~ sebre már nagyban
enyhíti a fájdalmat és megakadályozza
a gyulladást és hólyag képződést.
Súlyosabb fokú égéseknél, amely ese-
tekben a felhámon gennyedésbe menő
hólyagok keletkeznek, a hólyagokat
feltétlenül tiszta kezeléssei fel kell szúrni,
kitisztítani és egyenlő mennyiségü
lenmagolajból és mészvizből készült
keverékkel borogatni, Ez a kezelés
sok fájdalomtól szabadít meg és biz-
tosan hat.

Télen is tojó tyukok.
Egy német gazdasági szaklap azt a

tanácsot adja, hogya tyúkokat vedlés
idején fokozott mértékben tartsuk jól
eleséggel, az ólat melegen és tisztán
tartsuk s a vén tyukokat cseréljük ki
lehetőleg koránkelt jó faju fiatalabbak-
kal. ' A télviz idején tojásrakásra al-
kalmasabb tyukfajok: a Rhode Island,
3 mechelni tyuk, a Wyandottes, a
magyar nemesített kendermagos.

fel tudják nevelni, mig a másikon s.em
intés, sem fenyítés nem segít. Vannak
olyan gyermeke.k, akik szinte nagyobb
nevelési gond nélkül is jó emberekké
lesznek, mig másokból minden óvás
és fel ügyelet mellett kitör a természet
és szégyent hoznak szüleikre, vesze-
dei met önmagukra.

Ennek alapoka az öröklött természet.
Az ősbűneset által megromlott emberi
természet általában könnyebben hajlik
a rosszra, mint a jóra, de vannak
egyéniségek, akikben a hajlam egyik-
másik bűnre, veszedelmes szokásra
különös mértékben megvan. Ezeknek
erkölcsi érzéke is tompultabb, lelki-
ismerete eredetileg lazább és aluszé-
konyabb:

6*
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A nehezebben nevelhető és befolyá-

solható természetek különösen azok
között találhatók, akiknek elődei között
alkoholisták es kicsapongó, erkölcs-
telen életűek voltak. Sokszor a déd-
apának bűne ütközik fel az utódokban.
Vannak természetesen kivételek is, hisz'
az életben az Úrnak szigorú törvénye
mellett nyilvánvaló az Úrnak kegyelme
is. - Magában az életben .Iátjuk az
Irás szavának igazságát: "Megbüntetem
az atyák vétkét a fiakban, harmad és
negyediziglen azokban, akik engem
gyűlölnek; de irgal-
masságot cselek-
szem ezeriziglen

azokkal, akik engem
szetetnek és az én

parancsolatimat
megtartják. "

(II.Mózes 20, 5-6.)
Szernünkelőtt ját-

szódik le az, ami
ezekben a szavak-
ban rejlik. Látjuk a
sok szellemi, erköl-
csi és testi nyomort,
ami az alkoholtól és
a kicsapongó élet-
módtól származik.
Oe azt is látjuk,
hogy egyes generá-
ciók a nagy bajból
ki is gyógyulhatnak
s ez által az utó-

, dokban megszün-
nek azok al akadá-
lyok, amelyek a ne-
velés sikere elé
tornyosulnak.

Ebből a tapasztalatból le kell vonni
a tan ulságot. Céltudatos, tervszerű és
hatásos, egyetemes mozgalmat kell
indítani §I józan, erkölcsös élet érde-
kében. Államnak, egyháznak, család
nak, társadalomnak karöltve kellene
ebből az érdekből eljárni és komolyan,
határozottan fellépni. E nélkül nagy
egyetemességben a nevelés, az ember-
javí t ás sikereiről nem beszélhet ün k,
Először ugyanis a talajt kell alkal-
massá tenni arra, hogya jó mag abban
megéledjen és sokszoros gyümölcsöt
teremjen.

Az. igazmondásra és őszinteségre
nevelés.

A gyermeknevelés főparancsolatának
ezt tekintem: "Neveld a gyermeket
igazmondásra, a többi erénye azután
magától jön." - Oe ezt is könnyebb
kirnondani, mint megvalósítani. Az
igazmondásra, őszinteségre nevelésnek
is hosszú útja van. Nem elég a gyer-
meknek azt mondani: "ne hazudj 1"
A büntetéssel sem érünk célt. Az első
és fődolog az, hogy a gyermek lelké-
hez még a gyanunak árnyéka se fér-

közhessék, mintha
szülői és nevelői
ebben vagy abban
a tekintetben nem
járnának az egyenes
úton, vagy ferdítést,
vagy hazug szót

megengednének
maguknak. Először
is olyan környezetbe
kell juttatni.a gyer-

meket, melyben
szinte nem lehet
mást, mint igaz szót
urondani.

Az igazmondásra
nevelésnél igen fon-
tos az, hogy a

gyermeket
határozott és biztos

megfigyelésre
szoktassuk.

Fordítsunk nagy
gondot arra, hogy
amit a gyermek lát
és hall. pontosan,
a valóságnak meg-

telelöen, határozottan tudja elmon-
da ni. Ah hoz kell hozzászokni a gyer-
meknek, hogy' nem is lehet valamit
másképen elmondani, mint ahogyan
az megtörténi. •

Vigyazni kell arra, hogy a gyermek
a büntetéstöl való félel-m miatt ne
lépjen a hazugság útjára. Oszinteségéért
megfelelőell jutalmazni kell még akkor
is, ha valami hibát követett el a gyer-
mek. A nyiltságért, egyenességért sokat
meg lellet bocsátani; rnert ennek nyo-
mában kevesednek a bűnök és növe-
kednek az erények. Pedagógus.

Cseresnyeéréskor.
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flnekdóták hires férfiakról,'
A'7magyar köztársaság.

Míkor 1849-ben, a köziársaság ki-
kiáltása után, Kossuth Lajos Tiszaíüred
bírájával beszélgetett, alaposan meg-
magyarázta a bírónak a királyság és a
köztársaság között való különbséget
és a köztársaságnak üdvös voltát'; és
akkor azt kérdezte a bírótól, hogy
most már mi a véleménye?

A biró habozás nélkül. teljes nyilt-
sággal .azt felelte:

- Atlátom én most már, uram,
hogy csakugyan a köztársaság a jobbik
korrnányforrna, de 'csak valakinek kell
királynak lenni!

Nem "pedig", hanem "mert".
Mikor gróf Andrássy Gyula, a kül-

ügyrniniszterségröl lemondott, Bécsbe
. érkezése kor a sokaság megéljenezte,
egy osztrák miniszter így szólt hozzá :

- No lám, mikor mi vonulunk el
a nép előtt, nekünk annyit sem mon-
danak: "szervusz", pedig mi itt va-
gyunk. Mikor meg Ön halad végig
köztük, milyen éljenzést csapnak, pedig
On elment

- Nem' "pedig", hanem .rnert",
felelt rá a volt külügyminiszter.

Tökkel ütött.
Deák Ferenc leejtette a zsebbe-'

valóját. Utána nyul; de ugyanabban
a pillanatban szelesen lehajlik a szol-
gálni kész SZ. Ö. is, hogy az öreg
urat megelőzze.
b Ekként történt,. hogya fiatal kép-
viselő feje a Deákéval iszonyatosan
összekocca nt.

- No öcsém, szólt legottan a haza
bölcse, most már én rólam is elmond-
hatják, hogy tökkel ütött fejű ember
vagyok.

Deák Ferenc szójátéka,
Mikor 1860-ban ungbereznai kerüle-

tében Csik András megbuktatta Mar-
kos Gyurit, Deák ezt rnondta az utób-
binak:

- Barátom, azt már olvastam. hogy
a cethal . e.lnyelte Jónást, de hogya

esik nyeljen el egy ily markas legényt,
azt még sem .!<épzeltem.

József föherceg=s Arany János.
Arany János évek során át a nyár

egy részét a Margitszigeten töltötte.
Történt egyszer, hogy József főherceg
látja, arnint Arany János az egyik
padon ül és valamit ir. Lassan nesz-
telenűl sompolyog közelébe, a fa mö-
gött megáll s rátekint a köllő kezében
levő papiroslapra. Arany verset irt ily
cimmel: "A tölgyek alatt." Ezt látva,

.olvasva, József főherceg meplepi, meg-
szólítja tréfásan, jóságosan: .
.. Ohó! úgy látom kedves Arany, hogy
On nem jó botanikus. Ezek itt hárs-
fák, amelyek alatt ül. Üljön kérem
tiz lépésnyire arább : ott vannak a
tölgyek .

Tisza és' a Tisza.
Mikor gróf Andrássy Gyula lemon-

dott a külüayrniniszterségről, sokan
Tisza Kálmánban látták utódját. De
Tisza csak ezt mondta barátainak:

- Olyan vagyok én, mint a folyó,
rnelynek nevét viselem. A Tisza Ma-
gyarországon ered és itt is ér véget. .
Én is Magyarországon kezdtem s itt
is akarom befejezni pályámat.

Jókai "hegedűje".
Kossuth Lajos beszélte, hogy egy-

sze.r cigánybanda tévedt Turinba s a
primás kérdeztetie a kormányzótói :
elfogadna-e a tiszteigésüket ? Kossuth
azt üzente, hogy szivesen látja; de
hagyják otthon a hegedűket.

Jókai ezt tudta S mikor Olaszország-
ban utazott, elkerülte Kossuthot, amit
itthon a szemére vetettek. Jókai úgy
vágta ki magát, hogy' elmondta
cigányok esetét s hozzátette:

- Nem mentern hozzá, mert nem
hagyhattam otthon a hegedűmet.

Körülbelül.
A hatvanas évek vége felé történt.

Kiment egyik este Deák Ferenc a
szahadelvű klubból és kereste a kalap-

l
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A"magyar köztársaság,
Míkor 1849-ben, a közlársaság ki-

kiáltása után, Kossuth Lajos Tiszafüred
bírájával beszélgetett, alaposan meg-
magyarázta a bírónak a királyság és a
köztársaság között való különbséget
és a köztársaságnak üdvös voltát '; és
akkor azt kérdezte a bírótól, hogy
most már mi a véleménye?

A biró habozás nélkül, teljes nyilt-
sággal ,azt felelte:

- Atlátom én most már, uram,
hogy csakugyan a köztársaság a jobbik
kormányforma, de 'csak valakinek kell
királynak lenni!

Nem "pedig", hanem "mert".
Mikor gróf Andrássy Gyula, a kül-

ügyminiszterségről lemondott, Bécsbe
. érkezéseker a sokaság megéljenezte,

egy osztrák miniszter így szólt hozzá:
- No lám, rnikor mi vonulunk el

a nép előtt, nekünk annyit sem mori-
danak : "szervusz", pedig mi ill va-
gyunk. Mikor meg On halad végig
köztük, milyen éljenzést csapnak, pedig
On elment.

Nem "pedig", hanem "mert",
felelt rá a volt külügyminiszter.

Tökkel ütött.
Deák Ferenc leejtette a zsebbe-:

valóját. Utána nyul; de ugyanabban
a pillanatban szelesen lehajlik a szol-
gálni kész SZ. Ö. is, hogy az öreg
urat megelőzze.
ús Ekként történt.. hogya fiatal kép-
viselő feje a Deákéval iszonyatosan
összekocca nt.

- No öcsém, szólt legottan a haza
bölcse, most már én rólam is elmond-
hatják, hogy tokkel ütött fejű ember
vagyok.

Deák Ferenc szójátéka,
Mikor 1860-ban ungbereznai kerüle-

tében Csík András megbuktatta Mar-
kos Gyurit, Deák ezt mondta az utób-
binak:

- Barátom, azt már olvastam, hogy
a cethal . e,lnyelte Jónást, de hogya

esik nyeljen el egy ily markas legényt,
azt még sem képzeltem.

József íöherceg=s Arany János.
Arany János évek során át a nyár

egy részét a Margitszigeten töltötte.
Történt egyszer, hogy József főherceg
látja, arnint Arany János az egyik
padon ül és valamit ir. Lassan nesz-
telenűl sompolyog közelébe, a fa mö-
gött megáll s rátekint a költő kezében
levő papiroslapra. Arany verset irt ily
cimmel: "A tölgyek alatt." Ezt látva,
olvasva, József főherceg meplepi, meg-
szólítja tréfásan, jóságosan:
" Ohó! úgy látom kedves Arany, hogy
On nem jó botanikus. Ezek itt hárs-
fák, amelyek alatt ül. Üljön kérem
tiz lépésnyire arább: ott vannak a
tölgyek .

Tisza és a Tisza.
Mikor gróf Andrássy Gyula lemon-

dott a külüayrniniszterségröl, sokan
Tisza Kálmánban látták utódját. De
Tisza csak ezt mondta barátainak:

- Olyan vagyok én, mint a folyó,
melynek nevét viselem. A Tisza Ma-
gyarországon ered és itt is ér véget.
Én is Magyarországon kezdtem s itt
is akarom befejezni pályámat.

Jókai "hegedüje".
Kossuth Lajos beszélte, hogy egy-

szer cigánybanda tévedt Turinba s a
primás kérdeztette a korrnányzótól :
elfogadna-e a tiszteigésüket ? Kossuth
azt üzente, hogy szivesen látja; de
hagyják otthon a hegedűket.

Jókai ezt tudta s mikor Olaszország-
ban utazott, elkerülte Kossuthot, amit
itthon a szemére vetettek, Jókai úgy
vágta ki magát, hogy- elmondta a
cigányok esetét s hozzátette:

- Nem mentem hozzá, mert nem
hagyhaltam otthon a hegedűmet.

Körülbelül.
A hatvanas évek vége fejé történt.

Kiment egyik este Deák Ferenc a
szahadelvű klubból és kereste a kalap-
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ját a szö?ö? Nem találta, és amint
keresi, ranez egy mellette álló kép-
viselőtársára, Besze Jánosra, akinek a
fején meglátja a kalapját. Erre mondja
Deák Ferenc Besze Jánosnak:

- János, ez az én kalaporn l
Besze János leveszi a kalapot fejé-

ről, megismeri és így szól:
- Igaz, bátyám; körülbelül egy-

forma a mi fejünk.
- Deák Ferenc erre azt mondta:
- Köral lehet, de belül nem.

Ballagi Mór Ballagi Mórnál.
Ballagi Mór hires volt szórakozott-

ságéról.
Kora beli férfiak mint valóságot be-

szelik, hogy egyszer, miután már
nagyon belefáradt a tanulmányozásba,
felöltözött szép fekete ruhába, vette
kalapját és elballagott hazulról, hogy
kiszellőztesse a fejét s elbeszélgessen
egy kicsit valamelyik jó ismerősénél.

Még a nagy nemzeti összeomlás, a
világháború elvesztése előtt bontotta
ki a Dunántúli Luther Szövetség zász-
laját a dunántúli ev. egyházkerület
apostoli lelkületü főpásztora, Kapi Béla.
Látva a minden irányból tornyosuló
sötét veszedelmeket, amelyek reátörtek
a vére vesztett magyar nemzetre, látva
az Isten és a haza szent eszméinek
sárbatiprását, az egyházi élet szomorú
aláhanyatlását, a lelkek szertezüllését,
még 19l8-ban Dunántúl ev, társadal-
mának lelkes s vele együtt aggódó
vezéralakja inak segítségével megalakí-
totta a Dunántúli Luther Szövetség
központi szervét azzal a céllal, hogy
az egész Dunántúlra kiható propaganda
munkával felrázza a lelkeket, egy tá-
borba egyesítse Dunántúl ev. társa-
dalmának minden értékes erőit egy
hatalmas lélekmentő szent munkára,

'A hívó szóra megmozdultak a lelkek
~ hatalmas lépésekkel haladt már előre
a Szövetség munkája, amikor a bekö-
vetkezett háború vesztés s az egymást

Bejárja a Váci utcát, bejárja a Duna-
partot, el is fáradt már a sok járás-
kelésbe, de csak nem tudta, hogy hát
tulajdonkép kihez is menjen látogatóba?

- Megvan! gondolja végre magá-
ban. Elmegyek Ballagi Mórhoz.

Es csakugyan beíordult a Lipót ut-
cába, innét a Kert-utcába, bemegy a
saját maga házába, be akar nyítni a
saját hálószobájába, de az ajtó zárva
volt:

Mit csináljon? Megpróbálja, kopogni
fog; hátha mégis ajtót nyitnak. nem
ves,z kárba a fáradtsága.

Es csakugyan kopog.
- Kit tetszik keresni? kérdi egy

idegen ember, aki őt nem ismerte, de
aki hasonló járatban volt.

- En Ballagi Mórt keresem.
- No én is azt.
--'- Várjunk hát egy kissé, majd talán

hazajön. ,
Hogy hogyan végződött a jelenet?

Nem tudni.

követö forradalmak lehetetlenné tették
a további szervező rnunkát. Azok alatt
a szomorú napok alatt a vezérek lel-
kében még inkább megérett a Szövetség
feltétlen szükségességének gondolata
s mihelyt kiszabadultunk a komrnu-
nizmus fojtogató karjaiból, ujból és
még nagyobb erővel indult meg a
Luther Szövetség munkája. Négy szak-
osztály irányítja a Szevetség rnunkáját
u. m. 1. A propaganda-, egyházvédelmi-
és sajtó szakosztály. 2. Az ifjusági
sza kosztály. 3. A szociális szakosztály.
4. A missziói szakosztály. Az 1. szak-
osztály propaganda csoportja előre és
gondosan kidolgozott tervek alapján
irányítja a Szövetség eszméinek terjesz-
tését E célból az egyházmegyei meg-
bízottak és rnunkatársaik a lehetőség
szerint minden egyes gyülekezetben
szövetségi propaganda ünnepélyt tar-
tanak. Ilyen ünnepély pedig 21 gyüle-
kezetben tartatott, mindenütt a hívek
legmelegebb érdeklődése és megértö
támogatása mellett, amit bizonyít a



Szövetség tagjainak már. eddig is im-
pozáns száma, a 10,000 tag. Az egyház-
védelmi csoport szemmel tartja az állam,
a társadalom, a többi felekezetek életét,
törekvéseit s a szükséghez képest egy-
séges állásfoglalás felé irányítja evang.
egyházunk közvéleményét. Figyelme
e célból kijerjed az ország határain
túlra is. Elénk figyelemmel kísérte
a Károlyi fdrradalomhoz vezető időben
az egyház helyzetét veszélyeztető körül-
ményeket. Igyekezett evang. népünk
lelkiismeretét felrázni és szemeit 'meg-
nyítani az előtte tátongó veszélyek
meglátására. Két röpiratot adott ekkor
ki. Kapi Béla az egyház és az állam
viszonyáról, Jánossy Gábor pedig a
nők szavazati jogáról irt s mindkét
röpiratban kidomborodott az a köteles-
ség, melyet Krisztus a mi egyházunk
által írt az ev. egyháztag elé. Fájdalom,
mire a röpiratok elkészültek, a forra-
dalom nem engedte azok szétküldését.
Meg kellett azokat semmisíteni. A sajtó
csoport az eszme, gondolatterjesztés
egyik leghatalmasabb eszközét, a sajtót
használja fel arra, hogy általa az evan-
géliumi világnézetet vigye az evang.
társadalom életébe. Gondoskodik a
nép számára való ujságokról, könyvek-
ről, füzetekről, könyvtárakról, úgyszintén
az intelligencia részére szükséges sajto-
termékekrő1. Tartott sajtónapot. Kidol-
gozta egy állandó nagy általános sajto-
napnak a tervezetét, mely szerint egy
és ugyanazon a napon az egyházkerület
összes templomaiban az evangélium
alapján intő szó hangzik a hivek felé,
hogy mindíg tiszta magot hullassanak
a lelkük talajába, a jó sajtót, a tiszta
ev. sajtót pártolják és segítsék azt
megteremteni. Ugyanekkor az iskolák-
ban is ugyanez az intés hangzik és
mig ev. népünk lassanként ráeszmél arra,
hogy az ev. sajtó pártolása, erősítése
kötelességünk, addig másfelől anyagi
erejével segít azt felvirágoztatni.

Az ifjusági szakosz tály az annyi
sebtől vérző, eszmény telen, korai vén-
ségre jutott ifjuság lelkének ügyét
vállalta magára. A városokban meg-
alakulnak az evang. Diákszövetségek,
melyek azután a Dunántúli Luther
Szövetségen belül Dunántúli Evang.
Diákszövetségben egyesülnek. Hatalmas

87-cél az, mely ezt a szervezetet hevíti,
hogy az az ev. ifjú diák a városok.
lélekromboló veszélyeiből kirneníessék
s hogy ne veszítse 'el vallásos egyéni-
ségét, ev. egyházi öntudatát a más
vallásíelekezetü, vagy állami iskolákban,
hanem evangélikusnak érezze magát,
evangélikusként fejlődjék és evangélikus
társaiban testvért lásson, ha azok más
tanintézetben tanulnak is. Szervezés
alatt állanak e tekintetben a leánydiákok
egyesületei is, továbbá az ifjusági egye-
sületek, leányegyletek úgy a városokban,
mint pedig a falvakban. Behato gon-
doskodás targyát képezi a konfirrnan-
dusok egyesülete. Erre van egyházunk- '
ban egyik. legnagyobb szükség. Az
iskola falait elhagyott gyermek-ifjúval
keveset törődik az egyház. Itt kell
megalapozni az egyház jövendőjét.

A szociális szakosztály munkaprog-
rarnmjában jut kifejeződésre a Szövetség
ama törekvése, mely szerint gondos-
kodni kiván ev. népünk anyagi érdekeit
érintő szükségleteiröl is. Mint minden
tekintetben, úgy itt is az evangélium
szellemét érvényesíti. Ecélból tanács-
adó és jogvédő irodát állított fel, hogy
a Szövetség tagjainak sérelmeik orVQS-
lása, jogaik védelme tekintetében taná-
csot és útbaigazítást adjon, a szükséghez
%épest őket védelemben részesítse s
igazuk elnyerését biztositsa. Támogatja

,őket gyermekeik, különösen pedig az
árvá k megfelelő szeretetintézetben való
elhelyezésében. Külön szervezetet léte-
sített oly tagok bevonásával, akik a köz-
igazgatási és jogi kérdésekben tanács-
adásra, képesekés hajlandók. Foglal-
kozik a szakosztály a munkás kérdéssel,
gazdasági problémákkal s kifejezésre
juttatja, hogy mi e problémákban az
evangéliumi alapon nyugvó ev. egyházi
álláspont s ezt a szellemet igyekszik ér-
vényesíteni e. problémák megoldásában.
Ennek a szakosztálynak rnunkakörébe
tartozik a [ótékonyság szervezése.

Végül a missziói szakosztály meg-
becsülhetetlen értékű rnunkát végez
akkor, amikor a más vallásfelekezetek
között szétszórtan élő evangélikusokat
veszi gondjaiba, felkeresi őket családon-
ként, egyénenként, gondoskodik arról,
hogy lelki szükségleteik megelégíttetést
nyerjenek, hogy;.érezzék az egyháznak

.



Szövetség tagjainak már eddig is im-
pozáns száma, a 10,000 tag. Az egyház-
védelmi csoport szemmel tartja az állam,
a társadalom, a többi felekezetek életét,
törekvéseit s a szükséghez képest egy-
séges állásfoglalás felé irányítja evang.
egyházunk közvéleményét. Figyelme
e célból kijerjed az ország határain
túlra is. Elénk figyelemmel kísérte
a Károlyi fdrradalomhoz vezető időben
az egyház helyzetét veszélyeztető körül-
ményeket. Igyekezett evang. népünk
lelkiismeretét felrázni és szemeit 'meg-
nyítani az előtte tátongó veszélyek
meglátására. Két röpiratot adott ekkor
ki. Kapi Béla az egyház és az állam
viszonyáról, Jánossy Gábor pedig a
nők szavazati jogáról irt s mindkét
röpiratban kidomborodott az a köteles-
ség, melyet Krisztus a mi egyházunk
által írt az ev. egyháztag elé. Fájdalom,
mire a röpiratok elkészültek, a forra-
dalom nem engedte azok szétküldését,
Meg kellett azokat semmisíteni. A sajtó
csoport az eszme, gondolalterjesztés
egyik leghatalmasabb eszközét, a sajtót
használja fel arra, hogy általa az evan-
géliumi világnézetet vigye a~ evang.
társadalom életébe. Gondoskodik a
nép számára való ujságokról, könyvek-
ről, íüzetekről, könyvtárakról, úgyszintén
az intelligencia részére szükséges sajto-
termékekról. Tartott sajtónapot. Kidol-
gozta egy állandó nagy általános sajto-
napnak a tervezetét, mely szerint egy
és ugyanazon a napon az egyházkerület
összes templomaiban az evangélium
alapján intő szó hangzik a hivek felé,
hogy mindíg tiszta magot hullassanak
a lelkük talajába, a jó sajtót, a tiszta
ev. sajtót pártolják és segítsék azt
megteremteni. Ugyanekkor az iskolák-
ban is ugyanez az intés hangzik és
mig ev. népünk lassanként ráeszmél arra,
hogy az ev. sajto pártolása, erősítése
kötelességünk, addig másfelől anyagi
erejével segít azt felvirágoztatni. .

Az ifjusági szakosz t ály az annyi
sebtől vérző, eszmény telen, korai vén-
ségre jutott ifjuság lelkének ügyét
vállalta magára. A városokban meg-
alakulnak az evang. Diákszövetségek,
melyek azután a Dunántúli Luther
Szövetségen belül Dunántúli Evang.
Diákszövetségben egyesülnek. Hatalmas

87-cél az, mely ezt a szervezetet hevíti,
hogy az az ev. ifjú diák a városok.
lélekromboló veszelveiből kimentessék
s hogy ne veszítse 'el vallásos egyéni-
ségét, ev. egyházi öntudatát a más
vallásfelekezetü, vagy állami iskolákban,
hanem evangélikusnak érezze magát,
evangélikusként fejlődjék és evangélikus
társaiban testvért lásson, ha azok más
tanintézetben tanulnak is. Szervezés
alatt állanak e tekintetben a leánydiákok
egyesületei is, továbbá az ifjusági egye-
sületek, leányegyletek úgy a városokban,
mint pedig a falvakban. Beható gon-
doskodás targyát képezi a konfirman-
dusok egyesülete. Erre van egyházunk-
ban egyik. legnagyobb szükség. Az
iskola falait elhagyott gyermek-ifjúval
keveset törődik az egyház. Itt kell
megalapozni az egyház jövendőjét.

A szociális szakosztály munkaprog-
rarnmjában jut kifejeződésre a Szövetség
ama törekvése, mely szerint gondos-
kodni kiván ev. népünk anyagi érdekeit
érintő szükségleteiről is. Mint minden
tekintetben, úgy itt is az evangélium
szellemét érvényesíti. Ecélból tanács-
adó és jogvédő irodát állított fel, hogy
a Szövetség tagjainak sérelmeik orvos-
Iása, jogaik védelme tekintetében taná-
csot és útbaigazítást adjon, a szükséghez
~épest őket védelemben részesítse s
igazuk elnyerését biztosítsa. Támogatja

. őket gyermekeik, különösen pedig az
árvák megfelelő szeretetintézetben való
elhelyezésében. Külön szervezetet léte-
sített oly tagok bevonásával. akik a köz-
igazgatási és jogi kérdésekben tanács-
adásra képesek és hajlandók. Foglal-
kozik a szakosztály a rnunkás kérdéssel,
gazdasági problémákkal s kifejezésre
juttatja, ho~y mi e problémákban az
evangéliumi alapon nyugvó ev. egyházi
álláspont s ezt a szellemet igyekszik ér-
vényesíteni e problémák megoldásában.
Ennek a szakosztálynak rnunkakörébe
tartozik a [ótékonyság szervezése.

Végtil a missziói szakosztály meg-
becsülhetetlen értékű munkát végez
akkor, amikor a más vallásfelekezetek
között szétszórtan élő evangélikusokat
veszi gondjaiba, felkeresi őket családon-
ként, egyénenként, gondoskodik arról,
hogy lelki szükségleteik megelégíttetést
nyerjenek, hogy~érrzzék az egyháznak



perességből semmi, Moson 7 egyház
(teljes), Fehérkomárom 12 egyházából
11, megszállva egy egyház (Komárom).

Az elszakitott részek egyházkormány-
zatára nézve a prágai cseh-szlovák
kormány úgy intézkedett, hogy 3Z

egész felvidék evang. egyházait két
egy házkerületre osztotta szét: a keleti
és nyug •rti püspökségre, mindenik élére
püspöki helynököt nevezett ki Jánoska
György liptói főesperes és Zoch Sá-
muel modori lelkész személyében, a
kiket az. összes püspöki jogok gyakor-
latával ruházott 'Iel. A dunán inneni
egyházkerület a nyugati püspökséghez
Zoch fennhatósága alá került. A prágai
cseh-szlovák kormgnynak első intéz-
kedése egyházunk erén az volt, hogy
egyházunk Zsin.· Törvényében bi.to-
sitott autonorniáját (önkormányzatat)
felfüggesztette s a neki. meg nem felelő

-Ielkészeket és tanítókat ez alapon el-
mozdtotta. Ez az állapot ottani hivcink
körében nagy elkeseredést sz űlt. A
hivek életében általában oly hangulat
tapasztalható, hogy hitbuzgó evang.
hiveink. és . egyházaink igen nehelen
tudnak beleilleszkedni a túlnyomólag
katholikus cseh-szlovák köztársaságb a,
amelyben egyébként az egyháztatlan-
szociáldemokrata szellem túlteng. Az
egyházakat egyébként azzal igyekszik
megnyerni az idegen korrnány, hogy
rnindazokat az államsegélyeket. sőt
még nagyobbakat, megadott úgy az
egyházaknak. mint a lelkészeknek. a
melyeket a magyar uralom alatt él-
veztek.

Az esperességekben - 1\ hol az
érdekek úgy kivánták, az eddigi elnök-
séget lemondatták s helyébe újat ne-

'vettek ki. Igyahonti csperesség
érdemes elnöksége helyett (Handel V.,
Krupecz J. és Ivánka 1) Bujna Márton
baka bányai lelk. lett a főesperes, Kra-
már c.' lissói lelkész az alesperes ;
Nógrádban Lacz iak Mihály Ielsőtisz-
tási lelkészt nevezték ki íőesperesnek.
Itt említjük meg, hogy Ivánka 1.
főispán, esperességi felügyelő az össze-
omlást nem tudta elviselni, önkezével
vetett véget életének. Ö a forró magyar
hazafias érzés és evang. öntudat egyik
mártírja .
. Sajnos sokan vannak ilyenek, lel-
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készek, felügyelők, tanítók, akik [haza-
fias érzésük miatt üldöztetésre.. hivatal-
vesztésre itéltettek. Az evangéliom
egyházában a nemtelen politikár bosszú
érvényesült.

. Az 1920 jun. 4·én a versailesi Trianon
palotában aláirt békeszerződés az ed-.
digi helyzetet megerősítette s a demar-
kációs vonalországhatárnak, a meg-
szállott terület cseh-szlovák államnak
lett kimondva, így a dunáninneni egy-
ház kerület 4/5 része idegen uralom
alá jutott. r .

Az egyházkerület agg főpásztora D.
Baltik Frigyes élte alkonyán 1919
május 25-én beállott haláláig a foko-
zatos sülyedés minden pontján rninden
intézkedést meglett, hogy IZ érintke-
zést régi egyházkerületének esperessé-
geivel fenntartsa, azonban ez csak
rövid ideig tartott, mert a postai köz-
lekedés megszakításával megszüntek
az összes egyházkormányzati intéz-
kedések. - Az idegen imperium át-
vételével elvesztette az egyházkerület
összes virágzó intézményeit: a pozsonyi
egyel. theol. akadérniat, I pozsonyi
modern, internatussal kapcsolatos .ev.
Iyceurnát, a selmeczbányai ősi ev,
Iyceumot, a Csemez-tanítóképzőt, a
rnodori leányiskolát. Egyetlen intézete
nem maradt, A theol. akad.: tanszékeit
részben képesítetlen egyénekkel töl-
tötték be; a selrneczbányai tanítóképzőt
megszüntették, a Iyceurnot feloszlatták
s a tanárok elbocsátásával tót gimná-
ziurnrná szervezték át. Az egyetemes
egyház pozsonyi theológiai akadémiaja
működését ez időszerint Budapesten
folytatja. A megcsonkított egyház.-
kerület 37 egyházának kormányzatát
D. Baltik Frigyes püspök halála óta -
az időközben Balassagyarmatról Buda-
pestre áthelyezett» püspöki iroda "végzi.
Al. egyházkerület ideiglenes vezetői:
Kis István főesperes h. püspök és dr.
Okolicsanyi Gyula h. ker. felügyelő -
a még be nem iktatott Dr. Kéler
Zoltán megválasztott ker. felügyelő
helyett. Az egyházkerület további sor-
sáról a viszonyokhoz mérten dönteni
fog az egyházkerület legközelebbi köz-
gyűlése. Mi látjuk idegen uralom alatt
sínylődö ev. hitsorsosaink nehéz hely-
zetét, halljuk lelkükneksóhaját, mellyel
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az ezeréves Magyarország felé fordulva
felénk vágyakoznak, s bízva-bizunk,
hogy még visszakerül nek hozzánk s a
kettészakadt dunáninneni egyházkerület
ismét eggyé lesz s tovább folytatja
magasztos hivatását. Kardos Gyula.

Dunántúli egyházkerület.
Az ellenséges megszállás ugyan

összes egyházkerületeink közül leg-
kevésbbé érintette a dunántúl it, de azért
itt is - reméljük, csak átmenetileg -
súlyos veszteségekról számolhatunk be.
Már a Vasmegye déli részén levő
vendgyülekezetek s a muraközi gyüle-
kezeteink végleges elvesztése a Jugosz-
láviához csatolás révén maga érzékeny
veszteséget jelentene a dunántúli egy-
házkerületre s veszedelmet ,rejtene
magukra az elszakított gyülekez tekre.
Egyházias, buzgó, a magyar hazához
ragaszkodó tagokat veszítene el a
dunálltúli ev. egyházkerület a hűséges
vend hivekben ; de az evangélikus
hívek nagyobb, egységes testet alkotó

'zömétől való elszakítás s a vallásilag
is teljesen idegen légkörbe való helye-
zés, idővel az evang. hitéletre és ön-
tudatra vonatkozóani is bizonyára lany-
hulást eredményezne. A hűséges vend
hiveink azonban. kik a háború előtt
is jó magyar érzelműek, hazafias gon-
dolkodásuak voltak s különféle agi-
tátoroknak nem ültek fel s a magyar
haza rovására veszedelmes játékot soha-
sem űztek, tudni sem akarnak arról,
hogy állandóan Jugoszláviához csatol-
tassanak. Ami hír a dernarkacionális
vonalon jó vend testvéreinkről átjön,
az mind a visszavágyódásról szól. -
Az egyházi közigazgatás s a hivatalos
érintkezés a megszállott terület vend
gyülekezeteivel szemben természetesen
megakadt. Ennek további biztosítása
érdekében Kapi Béla püspök az ille-
tékes helyeken azonnallépéseket tett,
hogy a íegyverszüneti szerződés ide
vonatkozó pontjának szerezzenek ér-
vényességet és tegyék lehetövé, hogy
az egyházi hatóság a gyülekezetekkel
érintkezzék. A bajon tulajdonképen
majd csak az segít, ha teljes épségébe
visszaáll a régi Magyarország!

A hívek számát, az egyházi intéz-

mények nagy jelentőségét, az egyház-
tagok intelligenciájában és buzgó-
ságában rejlő szellemi és erkölcsi erőt
és értéket tekintve, kimondhatatlan
veszteség et jelentene a dunántúli egy-
házkerületre az u. n. Nyugatmagyar-
országnak Ausztriához csatolása. -
Tudjuk, hogy az aláírással ellátott papi-
roson e tekintetben rni van, de tudjuk
azt is, hogy ennél a papirosnál mara-
dandóbb és elszakíthatlanabb az a
kötelék, mely ezt az elszakításra szánt
területet is szellemi, erkölcsi, politikai,
gazdasági, észbeli és érzelmi kap-
csokkal az ezeréves Magyarországhoz
fűzi. - Még most is reméljük, hogy
a tényleges átcsatolás nem fog meg-
történni. Bizony leirhatlan nagy csapást

o jelentene a tényleges elszakítás a
dunántúli egyház kerületre : két virágzó,
az egyháziasságban, buzgóságban, hű-
ségben mindig előljáró tekintélyes
egyházmegyéjét, a felső soproni és
felsővasi esperességeket, illetve ez
utóbbinak nagyobb részét veszítené el.
Elveszítené egyik legnevezetesebb őr-
álló helyét, a nagytekintélyű soproni
gyülekezetét. Veszedelemben forog-
nának a dunántúli ev. egyházkerület
tanintézetei: theológiai akadérniája,
Iíceuma (ev. főgimnázium) és tanító-
képző intézete. Ha azonban tényleg
ki kellene üríteni Magyarország eme
különösen lel kiekben értékes részére
vonatkozóan is a keserű poharat, más
választás, más elhatározás nem vár-
ható, minthogy a dunántúli ev. egy-
házkerület minden egyes tagja talpra
áll s kiki tehetségéhez képest hozzájárul
ahhoz, hogy a reformáció alkotását, a
több mint negyedfélszázadcis multra
visszatekintő főiskolát mind a három
tagozatában megfelelő helyre való át-

o helyezéssei feltétlenül megmentsek. '
A szerbek által a békeszerződés

pontjaival ellenkező megszállás ideig-
lenesen elszakította a Baranyarnegyé-
ben levő több egyházközségünket,
köztük a pécsi ev. gyülekezetét.

A dunántúli ev. egyházkerület ugyan
a többi kerületekhez mérten kisebb
mérték ben volt kitéve az ellenséges
megszállás veszedelmeinek és csapá-
sainak, de annál inkább Iojtogatta,
kinozta~ testben, lélekben a proletár-



diktatúra. A kemény megpróbáltatást,
a valőságos tűzpróbát az egyházkerület
a maga egészében kiállotta. Hiveink
kitartásukkal, szilárdságukkal általában
hozzájárultak ahhoz, hogya rémuralom
hatalma bensőleg először is Dunántúl
törött meg s a visszahatás haragosan
kavargó hullámcsapásai után nt ál-
lottak helyre leggyorsabban a rendezet-
tebb viszonyok.

Az apák hitbuzgósága, ragaszkodása J

egyhézukhoz ci veszély idején a fiak-
ban is nemes hévvel lángolt. A zava-

_ros viszonyok között ugyan - sajnos
- előfordult, hogy néhány gylilekezet
a lelkész és tanító javadalma egyes'
tétel ei nek kiszolgáltatását megtagadta,
de amidőn a bolsevikí-uralom alatt
egyenesen a vallásnak megtámadásáról
volt szó, olyan helyeken tünedeztek
fel az áldozatkészségnek. a vallásossá.r-
nak, az egyházhoz való ragaszkodasnak
megható és felemelő jelei, ahol az-
előtt hideg közönyösséggel találkoz-
tunk. Arnidőn a gyülekezetek és lel-
készek a különbőz ő államsegélyeket
elveszttették s a Tanácsköztársaság
minden egyházi vagyont állami köz-
tulajdonba vett át s az egyházkerületi
tisztviselők és theológiai tanárok tu-
-lajdonképen kenyér nélkül maradtak,
a püspöki felhivásra oly nagy buzga-
lommal és lelkesedéssel indult meg az

f adakozás, hogya theológiai akadémiai
tanárok és egyházkerületi tisztviselők-
nek, kiknek háta mögött nem állott
egy-egy gyülekezet, a megélhetése az
első pillanattól biztosítva volt.

A gyülekezetek és lelkészek között
is általában megmaradt a jó viszony.
A forradalom nem tört be sem a ternp-
lomokba. sem a tanácsterrnekbe, Gon-
doskedott az' egI házkerület saját hivei
áldozatkészségébő! a szegénysorsu gyü-
lekezetekről s mindazokról, kik csekély
nyugdíjukból tengetni is alig tudják
életüket. Szegény és "gazdag örömmel
hordotta össze lisztjét és burgonyáját,
hogy segítsen azon, akinek nincsen.
A szeretetnek és áldozatkészségnek
csodálatos szép példái ezek. Voltak
maroknyi kicsiny gyülekezetek, melyek
eddig is alig tudtak lelkészükről gondos-
kodni és most egyszerre tizszeresére
emelték fel eddigi egyházi adójukat,
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de lelkészüket. egyházukat nem tagad-

. tak meg:
Hű és igaz képet akarván festeni,

nem hallgathat juk ugyan el azt sem,
hogy e felfordított időben egyházunk
hívei, sőt alkalmazottai között is voltak
egyesek, akik egyenes agitációikkal és
tevékeny közreműködésükkel rrrint be-
vallottan határozott kornrnunisták szal-
gálták és erősítették azt a rémuralmat,
amely az egyházat és magát a keresztyén
vallást '- minden megiévesztö, hamis \
állítás ellenére is - tulajdonképen
alapjában lámadta meg; vigasztaló
azonban az a kőrülrnény, hogy ezek
a megtévelyedettek kevesen voltak.
Maga az egyházkerület azért ebben a
nehéz időszakban hivatásának magas-
latán állva, mint egy ember élt, gondol-
kodott és munkálkodott. A hívek csata-
során, erején, hűségén, bátorságán és
józanságan nem tudott rést törni a
hűtlenek és megtévesztett gyengék, a
megkábult tájékozatlanok magatartása.

Az az örvendetes eredmény, hogya
dunántúli evang. egyházkerület hajóját
a forradalmak kegyetlenűl haragos
hullámai sem elborítani, sem tönkre-
tenni nem tudták, sőt hogy az útján
biztosan haladt, az elsö sorban is a
jó és éber korrnányosnak : Kapt Béla
püspöknek köszönhető. Gondos figye-
léssei tartotta a lázas, zavaros idők
ütőerén kezét, éles tekintetet nem ke-
rülte ki a válságos helyzetben a legjelen-
téktelenebbnek látszó esemény sem.
Főpásztori leveleivel azonnal ott volt
a lelkészeknél, tanítóknál, felügyelők-
nél, igazgatóknál, tanártestületeknél,
híveknél s intéseivel, tanácsadásaival,
felvilágosításai val és rendel kezeseivel
biztos kézzel es megfelelő eredménnyel
kormányozta egyházkerülete hajóját.

Istennek hálát adva megs-güő kegyel-
méért, további áldásért. egyházunknak
a Jézus Krisztus által való teljes meg-
erősödéséért könyörgünk, H. L.

Tiszai egyházkerület.
Az ellenséges megszállás következ-

tében a tiszai egyházkerület elvesztett
8 egyházmegyét, 163 egyházközség'gel;
elvesztette: eperjesi theologiáját és
jogakadémiáját, 5 íögimnáziumát (Eper-
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*
A bányai ev. egyházkerűletről szóló értesítés ez alkalommal Dr. Varsanyi Mátyás lelkész úrnak,

- akit a kezlernény megirására felkértünk - Svédországba utazása miatt maradt el. A jövő évfolyam-
ban azonban az érdekesnek ígérkező cikket mindenesetre közölní fogjuk. Megtudjuk belőle többek
között azt is, hogy a külföld protestánsaival való kapcsolat megteremtése és fenntartása érdeké-
ben is Budapesten mily nagy munka folyt, amiért minden hű evangélikus hálával tartozik

Emlékserek.

jes, Igló, Késmárk, Rimaszornbat, Rozs-
nyó) 6 polgári iskoláját (Eperjes, Izló;
Kassa, Késmárk. Rozsnyó, Sajógörnör),
ker. árvaházát Rozsnyón.

Az egyházkerület jelenleg a követ-
kező egyházközségekből áll: Abaúj-
szántó, Arnót, Debrecen, Fancsal, Her-
nádvécse, Kölcse, Misko1cz, Nyíregy-
háza, Ozd, Sajókaza, Sátoraljaujheíy,
Tállya, Tokaj, Ujcsanálos ; összesen 14
egyházközség a 177 egyházközségből.

A 'vörös uralom idején sokat szen-
vedtek az egyházközségele Tokaj
templomát, paplak s berházát a vörösek
és oláhok összelövöldözték. Nyíregy-
házán az egyház pénzét és értékpapírjait
lefoglalták, elvitték, de aztán vissza-
adták. A templomok kerítéseit elhurcol-
ták. Az istenitiszteletek ugya vörösek,
mint az oláhok bevonulása és ittléte
idején nagyon' népesek voltak. Az
oláhok az istenitiszteletek és a vallásos
élet ellen nem vétettek, inkább a
vörösek, kik kijelentéseikkel 'és isten-
telen viselkedésükkel, vallásos lelkületü
egyházhiveinket valóságga! megbotrán-
keztarták. Az érintkezés az egyházak
között a vörösek és oláhok idején
lehetetlen volt. Tuszokul egyházaink
felügyelői és vagyonosabb tagjai közül
többeket elfogtak és zárva tartottak
ugya vörösek, mint az oláhok, akik
pedig elakartak kerülni az elfogatast.
azok menekültek.

A kapcsolatot gyülekezeteinkkel azáltal is
szolgáliuk, hogy kegyelettel megemlékezünk
az egyes elköltözött érdemes munkásokról.
Ez alkalommal az Ur két hű szolgájáról szól
a megemlékezés. .

Farka5 Mihály, nagygeresdi ev. lelkész
és alsósoproni egyházmegyei esperes, született
Velegen (Fehér megye) 1854. december 5-én.
Tanulmányait Sopronban, Jénában és Heidel-
bergben végezte; 1877. október 25-én Karsay
Sándor superintendens által Sopronban fel-
szenteltetvén, 1878. aug. 1-ig Eszterházán báró
Solymossyc családjánál nevelősködött; ekkor

, (

Nyíregyházán is, de különösen a
tanyákon hiveink igen sokat szenvedtek.
Igavonó állataikat elhajtották, s hol
fizettek érte, hol nem. Aprómarháikat
összefogdosták és elvitték, s raboltak
mindent, ami megtetszett szernüknek,
Az egyház földmívelő népét folytonos
íuvarozásra kényszerítették s napokon,
sőt heteken át távol tartották család-
juktól. Dacára a sok, zaklatásnak,
híveink szeretete egyházuk iránt nem
lankadt, de az istenitisztelelek meleg
látogatásaban és kisebb, nagyobb ado-
mányokban nyi1vánult meg, sőt annyira
ment a hivek egyházszeretete, hogya
vörösek idején, mikor beakarták zárni
a templomot, tiltakoztak ellene sikeresen
s mikor külön akarták választani az
államtól az egyházat, felajánlottak az
egyház további fenntartására a szük-
séges pénzáldozatokat. .

A viszonyok változtaval természete-
sen a régi megszokott mederbe terelő-
dött vissza az egyházi élet s a nehéz
idők, a nagy drágaség és sulyos
gondok között a nép az isten házában
keresi szivének-lelkének nyugalmát és
meavigasztalasát.

El a jövőbe helyezett reményünk,
hogy az elfoglalt területek visszaszer-
zésével egyház kerületünk is régi tel-
jességében és fokozott buzgósággal
folytatja Isten országát építő rnunkáját.

I Hronyecz Jozset.

Ns. Dömölkre hivatott =segédlelkésznek, hol
1879. január 30-ig működött. Innen, hasonló
minőségben, Pápáraehivatott, hol a várpalotai
gyülekezet bizalma felkereste s 1879. dec. 7-én
hiványával tisztelte meg. Várpalotán 1880.
január l1-én igtattatott hivatalába, ugyanezen
évben megnősült, feleségül véve Kenessey
Gizellát, kivel 40 évig élt zavartalanul boldog
és példás családi életet. Várpalotai hivatalát
1884. nov. 2-ig viselte, amidőn híveitől el-
búcsúzván, Nagygeresden foglalta el lelkészi
hivatalát. 1895-1905-ig a soproni alsó egy-
házmegye egyházi jegyzője volt; 1905. május
-14-én esneressé választatott s " tisztséuét
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egészen 1920. május 12-én bekövetkezett ha-
láláig viselte. Az egyházkerület ben .is - kűlö-
nősen mint az egyh. ker tanűgyi bizottság
elnöke - fáradhatlan, buzgó munkásságot
fejtett ki. A szeszéken mint kiváló szónok,
az esperesi székben mint gyakorlati érzékű
egyházkormányzó, a társadalomban mint jó
modorú, békés természetű ember és jó barát
tünt ki. Legyen áldott közőttűnk emlékezete,1

Kiss Lajos, nagyalásonyi ev. lelkész 1841.
dec. 18-án Bakonyszombathelyen (Veszprém
megye] született tanítócsaládból. Tanulmányait
részben Sopronban, részben Budapesten a
közős protestáns theológiai intézetben végezte.
Lelkésszé 1864. augusztus 10-én avattatott fel.
Mint segédlelkész Nagygeresden, majd Szil-
Sárkányban míiködött.1865-ben a nagyaláscnvi
(Veszprém megye] gyülekezet választotta me~

egyhangúlag lelkészének. ahol élete végéig
53 esztendőn keresztül szolgálta egyházát
mint kötelességtudó, buzgó lelkipásztor. -
Az egyházmegyei élet minden ágazatában
mint buzgó munkás tevékeny részt vett, több
tisztségen kívűl éveken át mint egyházmegyei
főjegyző, körlelkész s mint a Somlyóvidéki
Tanítóegyesület elnöke is nagy buzgalommal
működött. - Híveinek, tisztelőinek szeretete
különösen 1916-ban nyilvánult meg megható
módon iránta, amidőn arany lakodalmával
egyetemben 50 éves lelkészi jubileumát ünne-
pelte. Hűséges sáfárkodás után 1919. május
16-án húnyta le őrök álmára szemét. Hitves-
társa, szül. Tóth Ida a jó férjet, gyermekei a
szerető atyát, gyülekezete .a hűséges lelki-
pásztort gyászolják benne. Aldott az;;;igaznak
emlékezete]!

Eqyesületeínk köréből,
Az egyházépítő munkában, kűlőnősen a

mai nagy feladataink mellett kiváló jelentő-
séget tulajdonítunk abelmissziói s általában
az egyházi jellegű egyesűleteinknek. Szívesen
bocsátunk tehát helyet rendelkezésre az, egyes
egyesűletek rnunkájáról, céljáról szóló jelenté-
seknek. Ez alkalommal
két ilyen kis közleményt
kőzlűnk, Reméljük, a
jövőben ennek folyta-
tása is lesz. Hadd lás-
suk, hol minő munka
folyik. Egymástól sokat
tanulhatunk s ezen a
réven elevenebb, lel-
kesebb egyesületi, egy-
házi munkásság támad.

tagjainak müvelésére.::1905-ben selyem dísz-
zászlót szerzett s ünnepélyesen felavatta,
melynek fölirata: "Erős vár a mi Istenünk".
1909. évben a város~~egész társadalmának
élénk részvétele melletj ünnepelte meg tíz
éves fennállásának emlékét. A világháború

megrázkódtatásaít. a
forradalom és proletár-
diktatura vész es örvé-
nyeit szerencsésen élte
át s most a jövő nehéz
feladataihoz fokozott
búzgalommal, hithűség-
gel és hazaszeretettel
fog hozzá. Jelenlegi

elnöke: Kardos Gyula
lelkész, alelnökei:

Lombos Á. János s.-
lelkész és Wagner Már-
ton tanár. Van saját
egyle ti otthona, elő-

adások tartására al-
kalmas teremmel és
felszereléssel. Az egy-
let ifjúsága a "Luther
Naptár" -nak is hű ba-
rátja, amennyiben min-
denki ezt olvassa.

Abalassagyarmati
"Ev. Ifjúsági Egylet"
és "Evang. Nőegylet".

Elismeréssel kell meg-
emlékeznünk a balassa-
gyarmati egyház két

belmissziói szervéről:
az ott működö "Evang.
Ifjúsági Egylet" -röl és
az "Evang. Nőegylet"-
ről, Az ifjúsági egylet
1899-ben alakúlt meg

áldott emlékű t D.
Baltik Frigyes püspök-
le lkész ideje alatt. Meg-
alapitója és első elnöke

Dr. Tirtsch Gergely,
akkori püspöki titkár,
jelenleg kőszegi lelkész.
Célja: az evang. ifjúság
vallásos és hazafias szellemben való nevelése
protestáns öntudatban való. megerősítése. A~
egyesület 21 éves működése alatt az egyházon'
belül és kívűl hathatós belmisszióí tevékeny-
séget fejt ki. Télen át vallásos és ismeret-
ierjesztö előadásokat, zeneestélyeket rendez

~.

Ugya 11csak szép sik er-
rel működik a balassa-
gyarmati egyház kebe-
lében az "Evahg. Nő-
egylet", mely a reformá-
ció 400 -éves jubileuma

alkalmával alakult.
Jótékonyságot gyako-
rol, szegény ev. gyer-
mekek részére ruhákat

készít és ~azokat ellátja. 3 éves működése
alatt a város közönsége előtt nagy népszerű-
ségre tett szert. A jótékonyság fokozására
vallásos délutániain művirágkészítéssel foglal-
kozik, kosárfonó tanfolyamot szervez. Köze-
Iebbi pro jramrnja : egy diakonissza állomás

Farkas Mihály, nagygeresdi lelkész.
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míelőbbi létesítése. Az egylet elnöke: Nagy
Mihályné alísp~nné.

AISoproni Evang. Liceumi Diákszövetségröl.
A "Soproni Evang. Liceumi Diákszövet-

ség" a soproni líceum volt növendékeinek és
barátainak egyesülete. Célja első sorban is a
nevezett líceum (evang. Iőgimnáaium] mellé
tervezett Diákotthonnak, mint határozottan
evangélikus jellegű és szellemű nevelöintézet-
nek a felállítása. Nevezett egyesület tekintettel

a soproni ticeurnot az esetleges elcsatolással
fenyegető veszedelemre nagyobb mozgalmat
indított a taggyűjtés érdekében. A soproni
líceum volt növendékeinek és jóakaró barátai-
nak figyglmét ezúton is felhívjuk e mozga-
lomra, Örökös tagsági díj egyszersmindenkorra
1000 kor., alapító tagsági díj egyszersminden-
korra 100 kor., rendes tagsági díj évi 5 kor,
Jelentkezések s tagsági díjak Hollós János
Iiceumi igazgatóhoz, mint a szővetség pénz-
tárosához kűldendök 9opronba (Ev. Líceum).

Jézus kezében,
Naptárunkat igyekeztünk úgy szer-

keszteni, hogy az e nehéz, gyászos idők-
ben híveinknek vigasztalója, erősítője,
útmutatója, tanácsadója, szórakoztatója,
felderítője legyen.
Bár a maga eaeszé-
ben teljes mérték-
ben sikerült volna,

mindenközlemé-
nyünkbe bele vinni
annak lelkét, aki
maga az erő, a
vigasztalás, az út,
igazság, élet, a bi-

zonyosság, meg-
nyugvás és a tiszta

derű. Oh bár a
»Luther-Naptár" is
jelentékeny rnérték-
ben előmozdítana
azt, hogy egyedül
Jézust fogadjuk el
vezérül s O fogja
fel a mi ügyünket,
hogy népünk, ha-
zánk valósággal az
ö kezébe jusson.

Ennek a gondo-
latnak szernlélteté-

sére közöljük a
nyitrai honvédemlék
képét. A haldokló
hőst Jézus szelid és
erős keze fogja tel.
A Jézus kezébe jutás»pedig üj életet,
feltámadást jelent. - Oh bár jelképe
lehetne ez. az egész magyar 'nemzet
sorsának, jövőjének ! -

Halálra sebezték, halálra szánták ha-
zánkat, vele a magyar népet! Tőlünk
függ, vajjon ellenségeink számítása,
gonosz terve megvalósulhat-e, vagy

nem. - Adjuk át
magunkat Jézusn ak;

ne csak névleg,
külsőleg, üres jel-
szavakkal, hanem
életünkkel valóság-

ban legyünk
keresztyének, akkor
a nagy Szabadító
felveszi ügyünket
és diadalra vezet!

Míg csak a
bosszú, szélső ellen-

hatás, . osztály-
és érdekharc esz-
közeit látjuk a ro-
mok felett, addig

még távol vagyunk
az új nemzeti élet
diadalátóJ. Akkor
kezd majd erőhöz,
élethez jutni nem-
zetünk, ha a tiszta
evangéliom szelle-

mében valóban ,
megkezdődik itt a

gyógyító, építö.t
alkoto munka, mert
akkor a nagy be-

I teg, szinte már hal-
dokló nemzetünk Jézus kezében lesz
s általa új életre támad!

A nyitrai honvédemlék.
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szornbat, ellenőr: Stelczer Endre, Pozsony,
levéltáros: lic. dr. Schmidt K. Jenő esperes,
pénztáros: Wichmann Adolf.

l . Barsi esp.: Bándí Endre lévai lelkész,
felügyelő: Bodó János, Aranyosmarót.

2. Fehérhomáromi esp.: Jánossy Lajos
komáromi lelkész, felügyelő: lándori dr. Kéler
Zoltán, Budapest, IV.. Veres Pálné-u. 15.

3. Mosoni esp.: Wenk Károly hegyeshalmi
lelkész, felügyelő: Lepossa Dániel, Magyaróvár.

4. Nagyhonti esp.: Handel Vilmos selmec-
bányai lelkész, alesperes: Krupecz István hont-
udvarnoki lelkész, felügyelő: elhalálozás foly-
tán üresedésben.

5,' Nyitrai esp.: Szekerka Pál lubokai lk.,
felügyelő: dr. Simkó Lajos, Szenicz.

6. Nógrádi esp, : Kiss István sámsonházai
lelkész, alesperes : Henriczy Béla poltári lelk.,
felügyelő: Oko!icsányi Gyula, Budapest, X.,
Delej-u. 10, másodfelügyelő : Rákóczy István,
Balassagyarmat.

7. Pozsonyvárosi esp.: dr. Schmidt K. J.
pozsonyi lelkész, alesperes : Pröhle Henrik
pozsonyi lelkész, felügyelő: dr. Samarjay
Emil, Pozsony, Haííner-ut 8, esperes-másodiel-
ügyelő: dr. Polner Odön.

8. Pozsonymegyei esp.: He. Daxer Henrik
bazini -lelkész, alesperes: Krahulecz Aladár
grinádi lelkész, felügyelő: Lenhárdt Károly,
Modor.

9. Trencséni esperes i" Krizsán Zsigmond
trencséni lelkész, felügyelő: dr. Stúr Károly
ügyvéd,~Trencsén.

Evanqélíkus-eqybázt tiszti névtar.
Eqyetemesjközponti korrnány.

Egyetemes felügyelő: br. Solymosy Lajos,
- Apatelek. Aradmegye, egyházi elnők: Geduly

Henrik püspök, Nyíregyháza, egyházi főjegyző:
Handel Vilmos, Selmecbánya, világi főjegyző:
dr. Szelényi Aladár, Budapest, IV., Ferenc
József rakpart 3, egyházi aljegyzők: Bancsó
Antal, Budafok és RévéSz János, Nagybánya,
világi aljegyzők: dr. Lehoczky Antal. Monor
és dr. Mikler Károly, Eperjes, ügyész: dr.
Sztehlo Kornél, Budapest, II., Fő-utca 4, pénz-
tárnok: Bendl Henrik, Budapest, IV., Deák-
tér 4, levéltárnok: Góbí Imre, Budapest.

Bányai egyházkerület.
Püspök: D. Raffay Sándor, Budapest', IV.,

Deáktér- 4. II. ern., felügyelő: dr. Zsigmondy
Jenő, Budapest, V., Zrinyi-utca 14, püspöki
titkár: Bezegh Sámuel, másodlelkész : dr.
Varsányi Mátyás.

t. Arad-békési esp.: D. Szeberényi Lajos
Zsigmond, békéscsabai lelkész, felügyelő: dr.
Sailer Vilmos ügyvéd, Békéscsaba.

2. Bácsi esp.: Wagner Ghsztáv Adolf űj-
verbászi lelkész, alesperes: Dedinszky János
dun agálo si lelkész, felügyelő: dr. Lelbach L.,
másodfelügyelő : Kiss .Gyula.

3. Bánáii esp.: Doleschall Lajos lajosfalvi
lelkész, felügyelő: er. Ambrözv Andor.

4. Békési esp.: Keviczky László kondorosi
lelkész, felügyelő: Haviár Dániel, Szarvas.

5. Budapesti esjJ.: Kaczíán János buda-
pesti lelkész, Felsőerdősor 5, fe/ügyelő: báró
Radvánszky Albert, Budapest, Üllői-út 16.

6. Csanád-csongrádi esp.: Petrovles Soma
szeritesi lelk., felügyelő: dr. Gerhauser József,
Szeged.

7. Pestmegyei esp.: Sárkány Béla kecske-
méti lelkész, alesperes : Kruttschnitt Antal
soltvadkerti lelkész, felügyelő: Földvári Elemér,
Péteri, másodfelügyelő : Ivánka Pál.

8. Turoczi esp.: Skrovina Ottó turócz-
szentmártoni lelkész, alesperes: betöltetlen,
felügyelő: Vanovics János, Turóczszentmárton,

9. Zólyomi esp.: Bakay Péter nagyócsai
lelkész, alespefes: Vitális Gyula breznó bányai
lelkész, felügyelő: Csipkay Károly kir. közig.
ítélőbiró, Budapest.

to. Horoát-szlaoon egyházmegyei' esp. :
Morgenthalcr Ferenc újpázuai lelkész, alesp.:
Veres Adám beskai lelkész, felügyelő: Ketten-
bach András, Sidski-Banovci. .

Dunáninneni egyházkerület.
Püspök: Elhalálozás miatt üresedésben,

felügyelő: dr. Kéler Zoltán, Budapest, püspöki
titkár: Kirchner Rezső mísszióí lelkész, másod-
lelkész: üresedésben, főjegyzők: Pröhle Henrik
alesperes, Pozsony, Sziklav : Ottó, Pozsony,
jegyzők: Kiss István esperes, Sámsonháza,
dr. Stranyovszky Sándor, Balassagyarrnat, fő-
ügyész: dr. Trsztyénszky Ferenc pozsonyi
ügyvéd, főszámvevő :":~Kalenda János,:Nagy-

I
Dunántúli egyházkerület.

Püspök: Kapi Béla szombathelyi'Telkész,
felügyelő: dr. Berzsenyi Jenő, Kemenessömjén
[Vasm.), püspöki titkár: László Miklós, Szom-
bathely, püspöki másodlelkész : Nagy Ferenc,
Szombathely, főszámvevő: Szabó Kálmán He.
tanár, Sopron, alszámvevő: Ihász Ferenc tan.
kép. tanár, Sopron, pénztáros: Weisz Kornél,
Sopron, levéltáros: Bothár Dániel Iögimn,
tanár, Sopron. ..

t. Felsősoproni esp.: Scholtz Odön ág-
falvai lelkész, felügyelő: dr. Zergényi Jenő,
Sopron.

2. Alsósoproni esp.: Hérincs Lajos farádi
lelkész, felügyelő: dr. Ajkay Béla, Répczelak.

3. Felsővasi esp.: Beyer Teofil íelsölövöi
lelkész, alesperes : Rájter János kukméri lk.,
felügyelö: rohoncí Pranger György, Rohoncz,
másodfelügyelő : dr. Schneller Aurél ügyvéd,
Köszeg. . ,

4. Kiizépuasi esp.: Zorigor Béla körmendi
lelkész,. felügyelő: dr. László Kálmán ügyvéd,
Szombathely.

5. Kemenesaljai esp.: Varga Gyula vönöcki
lelkész, felügyelő: üresedésben. '

6. Veszprémmegyei esperes : Takács Elek
homokbödőgei lelkész, felügyelő: dr. Kluge
Endre, Pápa.

7. Győrmegyei esp.: Pálmai Lajos győri
lelkész, felügyelő:~ dr. Fischer Gyula, Györ,



8. Zalai esp.: Magyari Miklós kapolcsi
lelkész, felügyelő: Csemez Elek, Köveskálla.

9. Somogyi esp.: Németh Pál vései lelk.,
felügyelő: Berzsenyi Sándor, Nikla. ,

10. Tolna-baranya-somogyi esp.: Horváth
Sándor paksi lelk., alesp.: Schöll Lajos hidasi
lelkész, felügyelő: Mechwarth Ernő, Belecska.

Tiszai egyházkerület.
Püspök: Geduly Henrik nyiregyházai lk.,

felügyelő: üresedésben, egyh. főjegyző: Paulik
János nyíregyházai lelkész, világi: dr. Zelenka
Lajos kuriai biró, törvényszéki elnök Nyír-
egyházán, jegyzők: Kemény Lajos osgyáni
lelkész, Damján Elek sátoraljaújhelyi lelkész,
gömöri Szentiványi József, Beje és dr. M.kler
Károly jogakad. dékán, Eperjes, pénztáros:
Bányai Béla, Nviregyháza, pénztári ellenőr: ,
Oberliinder Zsigmond, levéltáros irodavezető:
Hronyecz József, Nyíregyháza, számvevő:
Materny Lajos debreczeni lelkész.

1. Arvai esperes : Novák Pál alsókubini
lelkész, felügyelő: Lehotzky Miklós árvaszéki
elnök, Lesztine.

2. Brassómegyei magyar esp.: Bohus Pál
apáczai lelkész, felügyelö: üresedésben.
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3. Gömöri esp.: Terray Gyula rozsnyói

lelkész, alesperesek , Bartholomeidesz László
lelkész, Csetnek és Hoznek Lajos lelkész,
Nagyrőcze, felügyelő: Kubinyi Géza bírtokos.
Rimaszombat.

4. Hegyaljai esp.: Tóth József fancsali
lelkész, felügyelő: üresedésben. ,

5. ,Kishonti esp.: Gyürky Pál rimaszom-
bati lelkész, felügyelő: Medveczky Sándor
kir. körjegvző, Rimaszombat.

6. Liptái esp.: Simkovics János hybbei
lelkész, felügyelő: Ruziák János, Liptószent-
miklós. '
, 7. Sáros-zempléni esp.: Liptai Lajos eper-
jesi lelkész, alesperes : üresedésben, felügyelő: '
Szentiványi József birtokos, Eperjes.

8. Tátraaljai esp.: Kallath Károly lelk.,
Szepestótíalü, feljigyelő : dr. Lersch Kornél
ügyvéd, Szepesszornbat.

9. Tiszavidéki egyházmegyei esp. : Materny ,
Lajos lelkész, Debreczen, alesperes: Bortnyik
György kölcsei lelkész, felügyelő: dr. Meskó
László, Nyíregyháza. /

10. Szepest városi esp.: Kübecher Albert
leibiczi lelkész, alesperes : Szontagh Sándor
lelkész, Szepesváralja, felü~yelő: Münnich
Kálmán bányatanácsos, IgI~.

\

I

I

------- ,--~-------,----------- -,------------

I

~~~~~~~~~~~~

~ XII. évfolyam, XII. évfolyam. ~

~

Melegen ajánljuk a "Luther-Naptár" nagyérdemű olvasó I
közönségének a Szalay Mihály lovászpatonai evangélikus

lelkész szerkesztésében megjelenó ,

I
Előfizetési ára fél évre közvetlen küldéssei 20 korona, I
csoportos küldéssei (legkevesebb 10 példány) 16 kor.

Az előfizetési díjak a "Harangszó" kiadóhivatalá-ml nak SzentgoUhárdra [Vasmegye] küldendők. ~

~I' Előfizetésl elfogad minden evangélikus lelkész és tanító. ~

I
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lI'!r' Megjelenik minden vasárnap! -sa
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. A. Magyarországon rendesen tartatni szokott
országos vásárok jegyzéke. *)

Abaujszántá Ab-Tm. Nagycsüt. jul. 13 okt. 4 Barát/alva Vasrn. Husvét kedd. jul. 2, aug .
. . és dec, 6 megelőzőleg 1 nap állatvásár. . Nagyboldogasszony után nap, nov. Boldog-

Abony Pestm. máj. 30, aug. 20 és nov. 30-át asszony avatása napján.
:~ megel. vas. és hétf. országos vásáro Barcs Somogym. ápr. 1, jun. 24. szept. 2, dec. 9.
Acsa Pestm. ápr. 15 és okt. 29. Báta Tolnam. ápr. 9 és okt. 15. magában fog-
Adánd Somogym. Laet. vas. Nep. János, Ur- laló hét héttőn.

szine vált. és Mindsz. napot mag. fogl. hét Bátaszék Tolnam. márc. 19, jun. 16, szcpt, 24
hétf. A vásár 2 napig tart. es október 28. megel. h tíőn,

Alberti Pestm. máj. 16, jul. 13, nov. 5-ét megel. Báté Somogym. márc. 10, máj. 25, aug. 29, okt. 9.
. vasárnap és hétfőn. Battonya Csanádm. virágv. el. 2 hét, Péter-Pált

Alh6 Vasm. márc. 19, pünkösd elötti hétfő megel. vasár és Dömötör nap előtti hét.
október 8 és december 13. Baityánd Vasm. jul. 10, szept. 10. ha e napok

Alpár (Pestrn) Virágvas. és okt. 10-ét megel. ünnepre esnek, az utána követő hétköznapokon,
vasárnap és hétfő. május 28 és november 10.

Alsédomboru Zalam. márc. 19, máj. 16, jul. Battvánfalva Vasm. márc. 26, pünkösd elötti
13 és 'december 9. kedd, julius 2, augusztus 16, október 8.

Als6lendva Zalam. jan. 25 Miserere hét. csüt. Becsehelv Zalam. marc. 19, máj. ll, szept. 1
'Nagycs. Pünkösd utáni hétfő, okt. 28, Kará- és október 13.
csony elötti csüt. jul. 28 és aug. 28. Bécz Somogym. május 23, október 4.'

Alsónémedi Pestm. ápr. 2, jul. 4, szept. 2. Békés marc. 24, jun. 20, szept. 20, vasár, vagy
dec. 3, vasárnap és hétfőjén. ha nem vasárnapra esnék, megel. vasárnapon.

Alsóőr Vasm. Husvét után 2 hétfő, aug. 10, Békéscsaba marc. :-!, jul. 1, okt. 26, dec. 2-lk
november ll. advent vasárnap.

Atsopaty Vasrn, febr. 3, máj. 4, szept, 4 nov. 4. Berczel Szabo1csm. febr. 16. jun. 2, aug. 24, okt.15 .
. Alsoság Vasm, ápr. 4, máj. 25, szapt, 21, nov. Berencs Szabolcsm. jul. 2, dec. 18.

5. Ha ünnepre esik, következő nap. Berettyóujfalu ápr. 24, aug. 15, okt. 9 ét megeI.
Apátjatua Csanádm. ápr. 24, jul, 26, szept. 8 és jun. 21 mag. fogl. héten szerdán és csütört.

és nov.' 25. ut.' hétfő és kedd napon. Berki Somogym. Husvét utáni kedd, junius 27,
Apcstag Pestm jun.24 és okt. .12. megel. vas. augusztus 10, szeptember 25.
;4rpás Sopronm. jul. 6, okt. ll. Bicske Fehérm. jan 25, máj. 3, szept. Szt.-Máté
Asszonvfa Győrm. máj. 9 és szept. 14. evangelista, jul. Jakab nap het. kedden és szerd.
Aszód Pestrn. áldozócsüt. Szt-István és Szt.- Bodajk Fehérrn. ujév után, jun. 29-ike után,

Márton utáni péntek. Szt.-Mihály napja utáni héttöri. .
Bab6csa Somogym. márc. 19. Szt.-Háromság- Bonyhád márc. 6, máj. 1, jul. 10, szept, 4 magá-

vas. utáni hétfő; aug. 21 és nov. 30. ban foglaló és december 8, első héten hétfőn
Banonya Zalarn. máj. 19, szept. 4. és kedden.
Baja febr. 14' fIlegel. vasárn. ápr. 24, jui. 22, Borostyánkő Vasm. bőjt. 2. hétfőjén máj. 3,
" szept. 21 és dec. 6.• Ha a 4 utáni határnap jun. 10, szept. 14-16.
,/ a hét közepére esik, az illető vásar a meg- Bő febr. 6, máj. 9, aug. J O. okt. 4.
:1 élöző vasárnapra következő hétfőn tartatik. Budapest balparti rész: (IV--IX kerület) márc.
'fiaksa és Ovörja Zalam. máj. 4 és szept. 14. 2, vasárnapján, (József). május utolsó vasár-

", Bdlassagvarmat Nógrádm. jan. 6 és febr. 2. napján (Me dárd.) aug, J-ik vasárnapján (János
napját megel. hétfő és kedd, ha hétfő v. kedd lefej.) nov l-ső vasárnapján (Lipót) kezdődik
ünnepre esnék, a követk, 2 nilpon, Laetare és tart 14 napig. Az előtte való héten az
vasárnapot követő hétfő és kedd, május 1 elővásár tartatik. Jobbparti rész: 1-11. ke-
rneget., hétfő és, -kedd,- [un. 26, vasárnapra rület) Négy országos vásáro a balparti vásárok
esik, a követő, hétfő és kedd, ha szombatra után egy héttel s egy hétig tartanak: Ill,
esik, a megel. hétfő és kedd aug. 20, megel. kerület febr. 16, máj. 25, aug. 15. nov. 1.-

'" hétfő és kedd, ha .vasárnapra esnek, az ezt A marha és lóvásárok a vásár második heté-
.'. követő két nap, szept. 29. Ha utóbbi nap vasár- ben, vasárnap tartatnak. Ezeken kivül Szt.-

napra esik. a következő, ha más napra esik, György elötti vasárnapon, valamint okt. első
a megel. hétfő és kedd, nov. 1. megel. hétfő hetében vasárnap, hétfő és kedden, még
és keddi napon. ' további két országos lóvásár.

Balatontüred Zalam, jan. 14, ápr. 15, julius Bükösd Somogym. aug. 5, N-Bold.-Assz. utáni
ll. szeptember ll. vasárnap.

Balkány Szabolcsm. ápril s 1. julius 1, nov. 1, Bükösd Baranyarn. márc. 25, Szt.-Háromság
. és dec. 25 napon megel. kedd orsz. kírakó- utáni hétíőn, okt. 4 és nov. ll.
, és állatvásár. nasa febr. 16. ápr. 28, jun. 8, aug. 21. Ha e
Bánok-Set=Gysrgy Zalam. ápr, 24. jun. 24, napra ünnep esik, a rákövetkező napon.
'1, ilU~~~}" november 29. Csabrendek Zalam. jun. hó első hétfőjén, csonka

~l~~~~~;xe~'e:..--alkálommaL csak a "Luther·Naptár" jelenlegi olvasó körére való tekintettel kézöljük.



csütörtökön, aug. 10, Lőrinc napján, ha vasár-
napra esik, az ezt követö hétfőn.

Csákány Somogym. augusztus 15.
Csákány Vasm. febr. 25, máj. 2, jun. 8, aug.

6, szeptember il és 29, november 25.
Csák tornya febr. 3, Virágv. utáni hétfőn, jun.

30, aug. 3, okt. 13, nov. 25.
Csákuár, Oculi vasárnap utáni hétfőn, Rogate

vasárnap után és Anna hetében hétfőn és
kedden és dec. 6·a hetében hétfőn és kedden.

Csanád febr. 14, máj. 7 okt. 16, nov. 11.
Csepreg Hamvazószerda utáni csütörtökön, Nagy-

péntek, Exaudi, jun. 29, jul. 22, szept. 29,
Karácsonyelőtti csütörtökön.

Csernek Vasrn. máj. 15, jun. 28, nov, 6.
Csongrád márc. 1, máj. 1, aug. 25, dec. 10-ét

megelőző vasamap.
Csoma Soprönrn. jan. 6, Gergely-nap Fülöp-

Jakab-nap, Szt.-Iván, Szt.-Mihály és Szt.-Már-
ton napján. Ha e napok péntek vagy szem-
batra esnek, a következő hétfőn.

Csögle Veszprémm. márc. 12, jun. 23, okt. 9.
Csúz Komáromm. márc 12, és okt. l ő-ik het. hétf.
Csurgó Husvét után, Pünkösd után kedd. szept. 1.
Czecze Fekete vasárnap utáni hétfőn, Lőrinc

nap és Miklós nap utáni hétfőn.
Czegléd jan: 15, ápr. 19, jul. 22, nov. 1. nap-

ját megelözőleg vasárnap és hétíön.
Czell-Döm6lk lásd Kís-Czell.
Czirkovlány Zalam. Szent-Lőrinc napján.
Dabas Pestm. febr. 18, máj. 1, aug. 3, nov.!.

elöz _ vasárnap és hétfőn.
Darány márc. 9. aug. 18, nov. 5.
Debreczen a Remete Antal, Szt.-György Nagy-

boldogasszony és Dénes napokról nevezett
orsz vásárok 8 napon át tartatnak, még pedig
II következő felosztással : A vásár ugyanis
fentnevezett határnapokat megel. hét hétfőjén
kezdődik és pedig nyersterményekre és ipar-
cikkekre nézve az egész 9 nap alatt; ezen-
kivül az első héten csütörtökön és pénteken
juhvásár, szombaton és vasárnap sertésvásár,
a második, t. i. az illető határnapot magában
foglaló hétnek hétfő és kedd napjain pedig
milfhavásár is tartatik, a hortobágyi pusztán
jun. 20-án országos állatvásár.

Derecske Sopronm. márc. 12, jun. 24, nov. 30.
Déua-Vánva jan. 17, ápr. 15, jul. 5, okt. 12.

Ha valamelyik vásár a hét köznapjaira esik,
az előző szornbaton és vasárnap tartatik.

Devecser jan. 25, máj. 1, aug. 6 és november
1. napja előtt hétfőn és kedden.

Diuény Nógrádm. jan. 2, máj. 1, jun. 24,
aug. 10, okt. 18,

Dobra Vasm. Szf.-István utáni és november
1. utáni első hétfőn. .

Dobronok Zalarn. Urnap után hétfőn, jul. 25.
Dombouár 0-. vizkereszt utáni hétfő, Szent-

György, Szent-Péter napja nov. 30.
Dorozsma Csongrádm. ápr. 7, jun. 29, szept.

16, december 8. előtt vasárnap.
Döbrőköz Tolnam. Virágvasárnap előtt, István

király utáni hétfón. .
Duna-Adonv Fejérm. ápr. 2, jun. 16, szept, 15,

november 24.
Dunaföldvár marc, 25. Pünkösd és aug. 20

és november 1. követő hétfőn.
Dunapataj febr. 19, ápr .. 14, jun. 29, okt. 4

és dec. 13 elötti vasárnap.

99
Dunapentele Szt.-György napi, Szt.-Háromság

vasárnapi, Kisaszonynapi hét hétfői napján
és az első Adventvasárnap utáni hétfőn. .

Dunavecse febr. 14, máj. 6. jul. 26. szept. 29,
megel. vasárnap és kedden. .

Egved máj. 1, okt. 20, ünnep- vagy vasárnap
. es etén utáni hétlőn. . .
Enyzng Veszprémm. febr. Sexagesima vasárnap;

jun. Margit, szept. Kisasszony, dec. Apró-
szentek hetében hétfőn.

Esztergom márc. Gergely, máj. Orbán, aug.
.Lőrínc, okt. Simon Juda hetében mindig
hétfőn és kedden. .

Fadd Tolnam. márc. 12-ét, okt. 15-ét megel.
héttőn és- jul. ~25-re eső v. ezt követő hétlőn.

Fehério Uj-Szabo1csm. jan. 28, jun. 8, aug. 26,
november 20 hetében csütörtökön.

Felsőlendva márc. 28, jun. ~o,aug. 16, szept.
29, november 30.

Fclsölövő Vasm. Hushagyó hétfőn, Pünkösd
elötti hétfön, szept. 20. nov. 19.

Fels6-t)r Nagy-bőjt 2-ik hetében, Husvét utáni
2. szerdán, Portiunkula és Demeter .hetében
szerdán.

Felsőpulya a bőjt közép hetében csütörtökön,
Pünkösd, Nagy-Boldogasszony és november
1 :. előtt csütörtökön.

Felsösegesd márc, 30, jul. 2. utáni hétíön,
szeptember 8, november 25.

Felsöszölnök Vasm. jan. 1, máj. 1, jun. 1.
Pelegvházi: Kiskunm. jan. 20, márc. 19, máj:

27, aug. 18, okt. 4. lia vasárnapra esik az
elötti napon. .

Fertő-Szt.-Miklós Bőjt 3-ikhétfőjén. Pünkösd
után kedden. Máté és Miklós utáni napon.

Fokszabadi Veszprémm. rnárc. l-ét é- okt.
l-ét magában foglaló hét hétfőjén .•

Földeák Mátyás nap, .Cantate" és .Orangyal"
vasárnap és Boldogasszony fogant. el. héttőn.

Fülöpszállás ápr. 8-9, [un. 17-18, ~zept.'6;.
december 6. .

Füred Balaton, jan. 14, ápr. 16, ju!. ll, szept. ll.
Füred Tisza-, jan. 4, ápr. 15, aug. 4, okt. 3.

hétfőjén vagy előtte hétfőn.
Füzesabony márc. 12, jun. 12, szept. 1?, dec.

12, hétlőn vagy e'ötte hétfón.
Füzes-Gvarmat márc. 29-30, jun. 10-ll,

aug 25-26, okt. 24-25.
Galambok febr. 16, és aug. 2-a elötti hétíön,
Gálos Husvét után és Urnap után k2v'etkezö

hétfőn, december 21. ,1
Gödőllő máj .20, jun, 29, okt. 1, dec. 13 köv. hétf.
Gyanafaioa febr. 14, máj. 12. aug. 23, nov.;~5.
Gyékényes Somogym. máj. 1, és okt 31.
Gyoma márc. 10 -ll, jun. 1-2, ango 15--;~6,

november 15-16. l\-
Gyöngyösmellék Somogym. ápr. 5 és okt. 5-iki

hétfő és kedden. ,\-
Gyiink, Hushagyókedd előtt, Pünkösd előtt csü-

törtökön, aug. és nov. első csütörtökén. ~-l.
Győr, jan. 18, (Piroska) hét, a Nagy hét elM 3

napján, az Urnap, jul. 22-ike, Magdolna, végre
szept. 8, (Kisasszony) és nov. 25, (Katalin)
hetének első három napján. !i.

Győrasszonyfa, máj. 9-ét magábanfogl. hétfőn
és szeptember 14-én.

Győrszentmárton, József napot magábanfoghlló
csütörtö" ön, Lőrinc napot magában íogl, csü}ört.

Gyula Békésm. Pál fordulat Üalt. 25) megel.
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héten, .fxaudi" vasárnap, jul. 22 és szept. 8.
előttí hétben szerdától vasárnapig.

Gyulakeszi Zalarn. ápr. 24, jun. -l, szept 8 és
29, november II. .

Hajduböszörmény febr. 3, ápr. 1, jun. 26, aug.
25, és november 19. hetében hétfőn.

Hajdunánás márc. 19.. jnl. 16, szept. 14, dec.
4. hetében szerdán.

Hajós, márc. 25, jun. 29 és szept, 29. u. vas.
Halas Pestm. márc. '25, jun. 29, szept. 1, nov.

9-ike előtt vasárnap és hétlőn.
Halászi Mosonm. febr. 24, jun. 27,
Harka, jun. 29. a·g. 21.
Hatvan, febr. 2. ápr. 28, jun. 2, !lug. 31, okt.

2 és nov. 5 hetében vasárnapon és hétíön.
Háromiaágaréu, márc. 1, máj. 6, aug. 30, nov 1,9.
Hegy/alu, jun.8, és nov l l-Ik e utáni szerdáu.
Hegykő, Sopro.irn. Husvét e és Sztsviihályu. hétf.
Hetes Somogym. márc. l-sö hétfője, máj. l-só
, csütörtökje, jun. 3. és jul. 4 hétfője.
Hetés, Zararn .. Husvét utáni kedden, Áldozó

csütörtök clőttí szerdán, jul, 27.
Héderoár, Husvét utáni kedden, Urnap utáni,

szept. 8, (kisasszony) utáni és november 25.
utáni hétfőn.

Hideghot Vasm. Vírágvasárnap utáni és Szent-
három-ég vasárnap utání hétfőn, szeptember
Rupert, november Márton nap.

Hiduég, Rába-, Vasm. Vízkereszt, Virágvasárnap,
Ker -Szt.-Janos és Szt.-Ferenc hitv. u. hétfőn.

Hódmezővásárhely, jan. Jézus' nevenapja utáni
vasárnap és hétíön, márc. József. Úrnap, jul.
apostoluk osztása és okt. SZL-Gál nap elötti
vasárnap és héttőn.

Horgos Csongrádm. febr. és máj. második és
november hó harmadik hetéb-n héttőn.

Hosszupereszteg, márc. 4. máj. 5, jun. 30, aug. 21.
Högyész, Pál fordulat, Józse, Péter és Pál és

Lipót hetében szerdán és csütörtökön.
Igal Somogym. ápr.24. jun. 24, szet. 1, okt. 28.
Iharosberény, febr. 24. máj. 16, jul. 26. szept. 21.
Iheruár, má c. hó első szerdáján, szcpt. 21 és

dec.f21 elóttí szerdán
Iregh Tolnam.Balázs Szf-Oyörgy, Kisasszony

és Katalin hete héttőn .
Irsa Pestrn. febr. 14, jun. 15, szept. 1, dec.
. 13. Mindig vasárnapon.

Istuándi, Somogym. ápr.27,jtin 8, au~. 29, okt. 28.
Isztimér, József, Zsuzsanna és Mindszent hete

hétfőn.
hiánegerszeg. jan. 6 utáni szerdán és ápr., jul.,

és október hónapok első szerd?in.
Iván Sopronrn. Szt.-Pál, Husvét után 2-ik kedd,

Bertalan nap és Mindszent utáni kedd.
.Izsák, márc. 1, ju!. 1. és okt. elöttivas. és hétfőrt.
Jánosháza Vasm. márc. 19, Pünkösd elötti

hétfő. aug. 23, nov. 15.
Jászlajosmise Pestm. máj. 26-át és szept. 15-ét

megel. hétfői napokon, -
Kabold, márc. 8, augusztus 10.
Kadarkut Somogym. Istenes Jáuos előttí kedd

Szt.-Iván elötti hétfő, Bertalan elötti hétfő,
Imre elötti hétfő.

Kalocsa, márc. 19, máj. 19. jun. első v-sarnap
és hétfőn, aug. 15, nov. 15, nov. 30. hetében
első 2 napján.

Kapolcs Zalarn. máj. 10, okt. 28.
Kaposmérő, febr. 10, ápr. 1, máj. J6, jun. 14,

augusztus ll, szeptember 30.

Kaposvár Somogym. márc. 26, [un. 29. előttí
hétfőn, szeptember 4, november 2.

Kapuvár Sopronm, jan. 25, utáni hétfőn, márc.
19, Urnap utáni hétlőn. Terézia Lucza, U. hétfőn.

Karád, márc. 12, máj. 4, jun. 27, szept. 29.
Karmacs Zalam. máj. 3-ika és nov. I-e ·U. kedd.
Káláz, febr. 1, Husvét előtti hétfon, [un. 27,

szept. 26; der. 19. het. hétfón.
Káptalan-Táti Zalam. márc. 19.
Kecskemét, márc. 12, máj. 10, aug. 10, szept.

26, nov. 25. Az országos vásár mindig hétfőn
tartatik, ugy azonban, hogy ha a vásártartásra
kijelölt fennebbi napok valamelyike vasárnapra
esik, akkor a vásár uána következő hétfőn,
ha a hét utolsó napjainak valamelyikére/esik.
akkor a' azt megetőző hétlőn tartatik.

Keczel Pestm. Husvét utáni vasárnap és héttőn.
Illés és Demeter elötti hétfőn, oki. 26-át
követö vasárnap és hétfőn.

Kereseliget Somogym. márc. 24, máj. 15, aug.
Iti, október 15.

Kerkaszentmiklós, febr. 16, ápr. 23. jun. 10,
augusztus 6. ,utáni keddi napon.

Kertes Vasm. Áldozócsütörtök el. nap. aug. 13.
Keszthely Zalarn. jan. ti. Husvét utáni, Urnap

utáni, aug. 19. utáni, szept. 21 és Szt.-Márton
után! csütörtökön.

Kéménd, Áldozócsütörtök és Erzsébet nap
előtti szerdán.

Kéthely, Vizkerezt utáni, Adorján nap utáni,
Dömötör nap utáni hótfőn,

Kiliti Somogym. máj. 2-át és jul. 2-át magába
foglaló hét hétfőjén.

Kisbér, ápr. 24. hetében, jun. Szt.-Iván nap,
aug. Nagyboldogasszony nap és november
Szt.-Márton hete csüt

Kis-Czell Vasm. böjt 2-~k hétfőjén, máj. 16,
szeptember 1, október 24. Ha ünnep köv.nap.

Kis-Komárom Zalam. Szt.-György, Szt.-Pál, és
Katalin előttí hétfőn.

Kis-Kőrös Pestrn. febr. 24-25, máj. 1-2, aug.
1-2, okt. 18- 19. hetében vasárnap és hétfün.

Kismarion, Oculi vasárnap, Exaudí vasárnap,
Vasas Szt.-Péter és okt. 4. után az első
hétfői napokon .

Kismarton- VáraljaSopronm. már.'. jul. szept. és
december hónapok első hétfőjén.

Kistelek Csongrádm. jan. 13, ápr 16, [ul. 7.
okt. 20 elötti vasárnap és hétfőn

Kis-Ujszállás, márc, 19-'20. jun. 30, szept. 4.
5, dec. 3, elötti vasárnap és hétón.

««.Várda, márc. 17, máj. 23, jun. 16, szept. 1.
nov. 1 hetekben hétfőn és karácsonyt megel.
hétfőrt.

Kóka, febr. 22. jun. 22, szept. 22, nov. 22,
hete vasárnap és hétfőn.

Komárom, Fülöp-Jakab, Péter-Pál,' Rókus. Szt.-
Ferenc és András hetében és pedig a barom-
és elővásár hétfő és keddi napokon, a Iő-
vásár szerdán és csütörtökön.

Kányi Tolnam. ápr. 12 és okt 9. hete szerdán.
Ko tlo ri Zalarn. rnárc. 9, jun. 27,. szept. 30.

nov. 30, máj. 5 és szept. 15-ét köv. vasárnap.
Kozár Rácz.- márc. 13, máj, 1, jun. 26, okt. 16.
Kőhalom Sopronm. farsang utáni hétfőn, Hus-

vét utáni 3-ik é; jun. hó utáni hétfőn.
Kőlesd Tolnam. Judica, Szent-Gotthárd, Szent-

László és Szent-Márton hete kedd.



Köpcsény Mosonrn. Simon és Juda napját
kovetö hétfön

Körmend, febr 2, márc. 12, ápr. 5, máj. 10,
jun. 24, jul. 20. aug. 20, szept. 21, okt.' 18.
roven.ber ll, derember 15.

Kőrös-Laddny, máj. 10, jun 28, szept. 15.
Kőröshegy, márc. és aug. hónapok utáni

keddi napján.
Kőszeg, Vasm. Viragvasarnap elötti, Pünkösd

elötti, Jakab elötti, Egyed utáni, Orsolya
elötti és a 3-ik advent, vasárnap. u hétlőn

Köueskálla, Husvét után kedden, Aldozócsiitör-
tök után péntek en, Lajos után hétfőn.

Kőuágó-Örs Zaí-rn. aug. 17, nov. 5.
Kutas, ápr. 5, jun. 30, jul. 31, szept. 6.
Kürth j. ornárorrun. marc. elsö, jun.: J-ik, aug.

elsö és okt. e,Hi hétföjén.
Kuzma Vasrn Aldo.ócsütörtök
Lajosfalua Mosonrn, jan. 25, máj. 25, Ker.

felmagasztalása.
Lajos-Komárom Veszprémm. febr. és jun. utolsó

csütörtökén. Szt.-István hetében csütörtökön
arnennyiben Sz t-István csutörtökre esik, e
napot meg. napján, nov. második csütörtökén
kirakodó és állatv. egy napon.

Lajtafalu, Pál fordulat, Márkus l' felmagasztalá a.
Loita-Szt.s Mihlás, Laetare, Péter Pál, Terézia cs

Miklós után kedden.
Lelle Somogym. Husvét és Pünkösd utáni kedden

Kisaszony elötti hétfön, Farkas nap
Lengyeltóti, julius 5.
Lepsény Veszprémm. Orbán és Terézia nap

hetébe eső hétfön. I

Letenye Zalarn. tebr. '4, jun :!., jul. 29, aug.
25, okt. 6 és dec. 25-ét megeL keddi napon.

Léhény Mosonm. jul. 25, nov. 4. követő szerdán.
Légrád Zalarn. n.árc, 12, Szt.-Háromság napján,

aug. 24. nov. '1, dec. 13,
Léka Vasm. febr. utolsó hétlőn. május 2 és

szept. utolsó hétfön, december Miklós, Mária
neve napján.

Lenti Zalam.'febr. 22, ápr. 10, dec. O.
Leseneze-Tomaj Zalarn. jul. 26.
Locsmá-nd Sopronm. Husvét, Szt-Vida, Kálmán

és Karácsony előtt. hétlőn.
Loók, Husvét után 3-ik sz z mbat aug. 14.
Lázs, Husvét elötti két héttel eső hétfőn; Urnap

elötti, Szt.-István utáni és Karácsony el. hétf.
Louasberény Fehérm. Nagyhétben és Pünkösd

elötti béitőn, szep!. l l-iki hetében és Dömötör
utáni hétfőn.

Louász-Paiona ápr Rezső, jun. Antal, aug.
Agoston és nov, Erzsébet napok hetében
hétfőn, ünnep esetén a következö napot;'

Löuő, lásd Zala-, Sopronlövő,
Madar, jún. 8-\:1, aug. 24-25
Magyarboly, jan. 6, máj. 16, jul. 25, szept. 8,

okt. 20. Ha e napok vasár-, vagy ünnepnapra
esnek, a reá következő, ha p.edig csütörtökre,
péntekre, vagy szornbatra, amegel. hétfőn.

Magyar-Öuár, jan. 6, máj. 5, aug. 1, szept. 21
és okt 28 hetében hétfőn.

Majs Baranyam. jan. 20, máj. 1, aug. 29, okt. 10.
Makó Csanádm. Judica vasárnap előtti szornbat.

jun. 24, aug. 19 és [Jov. EJ-ild clőtti s.ombat
vasárnap és.hétfőn.

Marczali, márc. 26, máj. 1, juI. 25, szcpt. 4,
november 5.
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Marczaltő jan. ~5, Szt.-György. Szt.-Margit,

nov. 5-ét kcvetó csütörtökön.
Martonuásár Fejérm. marc, 25-26. jun. 1.5 - 16, .

szept. 14-- 15, dec. 21· -22
Martyanócz, Vasm máj. 21, aug. 10, nov, ll.
Máriapócs Szabolcsm.· febr. 6, máj 3, aug. 21,

Mária neve nap utáni hétfőn.
Mándok Szabolcsm. Judica vasárnapot követő

hétfőn, jun. 29, okt. L8-át magáb» foglaló
hétfőn és Advent első vasárnap ll. hétfőn.

Mány, jan. 1.', apr. 1, jI 1. H, nov 24-0t magába
fogl. Ilete sz erd.ján. •

Mártonhegy Vasrn. máj. 6. aug 6, nov. II.
Mernye Somögym. f-br. 24. máj. 5, aug. 2,

nov. 5. hete hétf n.
Mezőberény, áor. 6, jul. 12 és okt 6.
Mezőkomárom, Judica, RogMe . »pon. Szt-Mihály

nap hetenek keJd és sz crdájáu, Szf-Kclem.
nilpon (nov. 2:31 2 napon at,

Meziitur, jan. 1, máj, 1, aug 1, nov. 1, vasarn.
vagy megelőző vasárnap

Micske Sopronm. máj. 3, szept. I~, dec. 8.
Mihályi Sopronrn. jan o, jun. 13, aug. 6 és

okt. -l-ike után I;eddcn.
Mike, febr. 16, apr. 8, szept. 1, nov. 5.
MindszentCsongrádIll. jan. 7-8, ápr. 14-15,

jun. 30, jul. 1, okt. 'a-28, ha nem szornbat
és vasárnapra esnek, megel. szemb. és vas.

Miske Pestui. febr. 2-á. és rnárc. 25ét követó
napon, jul. 2-án, aug. 2.3-á( és szept. 8-át
követó napon, okt. 4, nov. 15, dec. 13.

Misholc, febr. Juliánna, máj. Orbán, aug.
Sámuel, okt. Lukács és december Lázár
napok het. hétfőn.

Miszla, j rn. ápr. szept. első, okt. 26. hét hétf.
Mohács, febr. 2-1, apr. !7, jun 21, szept. 15,

nov. il, dec. 24.
Monor Pestrn. márc. 12, jU'1. 1, aug. 18, dee

15. v-sárnap és hétlőn.
Monyorókerék rnárc, 19, Pünkösd c.öttí kedd

október 23.
Moór Feiérrn. Szt:-György, Szt-Hüromság n.

utáni hétfőn, Rozália ps Márton n. ll. hétfőjén.
Mozsgó Somogym. Husvét utáni kedden jun. 24.
Moson, ápr. 2, jul. 13. okt. 't, dec. 21, leg-

köz elebb eső hétfőn, ünnep eseten legköze-
lebbi köznapon.

Mucsi Tolnam. máj. 20, okt. 20-ild h. szerdán.
Muraszerdahely Zalarn. máj. 1, jun 26, aug.

1. október 20. #

Muraszombat, Hushagyó kedd el. egy héttel
Husv. hétf. el. két héttel, Husv. héttő U. egy
nappal. jun. 25, aug. 24, okt. 15, dec. 6.

Muzsla Esztergom m. ápr. 10, jun. 7. I

Nagyatád Somogym. Gergely nap el. tavaszi,
.,Kereszt nap" el. lI1és nap el. Rókus napján,
őszi "Kereszt nap" el. nov. ll. u mind. hétf.

Nagybajom Sornogyrn., József nap el. kedden,
Pongrác el. hétfőn, Urs, invált u. nap, Terézia
elötti hétfőn.

Nagybarom, Dömötör előtt csütörtök és farsang
utolsó csütörtökjén.

Nagyczenk, Husvét után és Simon, Juda előtt
csütörtökön.

Nagydolicz Va'!TI jun. 16, dec, 6.
Nagydorogh, marc. 13, jun. 5. hétfőjén, aug ..

első hétfőjén, old. 16.
Nagyhöflány, jan. 25, szept. 9.
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Nagyigmánd, márc. József, jun. Vitus, szept.

Szt.-Mihály nap hete hétfőjén.
Nagykálló, Hushagyó kedd utáni csütörtök

ápr. 21-iki, Sarlós BA. nap, szept. 28 és
nov. '30-iki hetében csütörtökön.

Nagykanizsa, febr. 2, Husvét, Pünkösd, aug.
15, okt. 15, dec. 8, elötti hétlőn 8 napon át.

Nagykáta, jan. 25, ápr 24, szept. 14, vasárnap
és hétfő.

Nagykőrös, márc. 5, ápr. 24, jun. 27, aug.
utolsó hétfő- és keddjén, okt. 26.

Nagylak Csa ádrn. 'ápr. 24, és szept, 29. he-
tekben szombaton, jan. 6. után következő és
jul. 2. szornbatjan. Ha az első két nap egyike
ünnepre vagy il szombatot mege!. napra esnék,
ugyamegel. hét szombatján tartatik.

Nagymarton Sopronm. Nagycsütörtök előttí,
Szt.-Háromság utáni hétfőn, Lőrincz és Már-
ton napok hetének hétfőjén.

Nagymegyer, jan. 25, máj. 15, aug. 6, okt. 27,
dec. h. hetében szerdán.

Nagyrákos Vasm. febr. 10, máj. 25, aug. 16,
november 15.

Nagyszőllős Veszprémm. Szt-György nap és
Mindszent nap héten .szerdán.

Nagyvázsony, Veszprémm. lnvocav. vasárnap,
Szt-Kereszt feltalálása, jun. 2"'; ét, Szt-Ker.
felmagasztalása és Karácsony napját megel.
hétfőn és kedden.

Naszvad Kornárornrn. aug. 10 és no'!. 5ét
megel. héttőn.

Nádasd Baranyarn. márc. 19 és aug. 20. heté-
ben hétfőn. •

Nágocs Somogym. József, Antal, Nagyasszony,
Ter ézta névnapok hetében mindig hétíön.:

Nedelicz ZaIam. márc. 10, jun. 15, Orangyal
nap utáni hétfőn és dec. -13.

Nemesdéd Somogym. jan. 25 előtÜ hétfőn, Szt,-
Háromság utáni kedden, szept. ~9, dec. 21
elöttí hétfőn.

Nemesvid Somogym. jan. 22, márc. 21, jun.
17, október 24.

Nezsider Mosonm. márc. Judilea utáni. iul.
Jakab utáni, szept. Egyed utáni, okt. -Pál
utáni, december Miklós utáni hótíőn.

Német-Szt.-Miklós Vasm. Cantate utáni és
Bertalan és Miklós elötti hétfőn.

Németujvár Vasm. Gyertyaszentelő utáni napon,
Virágvasárnap utáni hétfőn, Urnap utáni pén-
teken, aug. 2, szept, 1, okt. 30 és dec. 6.

Noszlop Ves -prérnrn. ápr. Szt.-György és okt.
Terézia hetében hétfön.

Nova Zalam. Gergely, György, Sarlós Boldog-
assz. elötti hétfőn. Ni-Boldogasszony, Mihály
és Karácsonyelőtti hétfőn.

Nyék Sopronm. ápr. 24, Pünkösd utáni kedden,
aug. 10, szept. 29.

Nyirbakta Szabolcsm. jan. 27, ápr. 15, jul. 5,
aug. 21, nov. ti nap he te hétíőiéu.

Nyirbátor, jan. 20, márc, 25, szept. 8, nov. 9,
és nov. 6. utáu következő csütörtök.

Nyiregyháza, Tamás hete, Pünkösd elötti, szept.
8-iki és Lucza hetében hétfőn.

Nyirmada Szabo!csm. Husvét el. héten, Áld.-
csütörtök, Annanap.Kísasszonynap és András-
nap hetében mindig szerdán.

Nyulas, ápr. 24.
Ocsa, jan. 18, márc. 27, jun. 24, okt. 19 el. vasárn.

Olad Vasrn, febr. 4. máj. 5, [un. 8, nov. 6.
Oroszvár Mosonrn. aug. 18, dkt. 18. dec. 29.
Ostfi-Asszonyfa Vasm. jul. 13.
Ottok Zalarn. jun. 13, dec. 6.
Pacsa, aug. 18 és Mátyás el. csütört.
Paks, máj. 16, jul. 15. szept. 21 és nov .. 19.

hélen hétfőn és kedden.
Palota Váro, Veszprémm. ápr. 12, aug. 5: nov.

ll, dec. 13 hetének hétfőjén.
Pápa, Gyertyaszentelő-Boldogasszony, Gyü-

rnölcsoltó-Boldogassz., Szt.-Hároms. vas., jul.
Sarlós-Boldogassz., aug Nagyboldogasszon v,
szept. Kisasszony és dec. Boldogass-ony
fogantatása ünnepek utáni kedden és szerd.
ilIetve a követö hét keddjén és szerdáján.

Pápócz Vasm. febr. 14, és Pünkösd el. hétf.
aug. 10 és okt. 26 el. hétf. napokon.

Párkány Esztergemm. ápr. 24, jun 24, aug.
24, 0\(1. 28, dec. 15-ét mag. fog\. hétf. és kedd.

Pécs, Gyertyaszentelő-Boldogassz. hetén, Husv.
el., Pünkösd el. héten, Mihály héten hétfőn
és kedden, Havi-Bo1dogassz. és Katalin nap
hetében, vasat-tól kezdv. mindig egész héten.

Pécsvárad Baranyarn. Bálint, ápr. Adalbert,
aug. Nagy-Boldogasszony és okt. Lukács n.
hetében hétf. és kedden.

Péczel, máj. hó első hétfőjén és kedden, szept.
második hétfőjén és keddjén. .

Perbete Komáromm. febr. 10, márc. 25, jul. 13,
okt, 19 hete hétfőjén.

Perlak Za1am. Hushagyókedd, Pünkösd utáni
kedd, Jakab nap utáni kedden.

Pilis Pestm. jan. 5, ápr, 5, jul 5, okt. 5.
Pilisuoriisüár, febr. 20 és szept. 8 utáni hétf.
Pinczehely Tolnam. Hushagyókedden és Ham-

vazószerdán, Szf.-Oyörgy. Urnap és Simon
Juda hetében kedden és szerdán.

Pinkafő Vasrn. jan. 25, ápr, 24, jun. 24. aug.
24, okt. 16, nov. ll. Ha e napok péntek,
szornbat vagy vasárnapra esnek, a vásár az
utána követó hétfón tartatik.

Polgár, Vizkereszt hetében, marc. és junius
második hetében és Mihály nap megel.
hetében szerdán.

Polgárdi Fehérm. márc. József, szept. Kísassz.
nap hetében hétfőn.

Pomogy Mosonm. Mátyás ap. el. és szept. 14.
el. hétfőn.

Pörgölin Vasrn. okt. 28.
Rába-Hidoég, Vízkereszt, Virágvasárnap, Ker.-

Sz t.-János és Szt.-Fer. hitv. utáni hétf. napok.
Ráb a-Szt.Jvuirton Vasm. Husvét utáni 2-ik

hétfőn, aug. 10, nov. 28.
Ráczkanizsa Zalam. Husvét utáni szerdán, máj.

16, jun. jun. 24 és aug. 10.
Ráczheve Pestm. jan. :25, ápr. 17, jul. 15 és

nov. 5. el. vasárnap, hétfőrt és kedden.
Ráczkazár, Baranyam. marc." 12, máj. 5, jul.

12, okt. 20. Ünnep es etén a követk. napon.
Rákos Sopronm. Szt.-Györgyel. és Szt.-Mihály

utáni csütörtökön.
Rajka Mosonm. Farsang utáni hétfőjén, Nagy-

csütört., Pünk.-kedd, aug. 18, okt. 13, dec. 29.
Rakitsán Vasm. márc. 26, Pünkösd el. kedden,

juL~2, alig. 16, okt. 8.
Regede Vasrn. jun. 9, nov. 1.
Rendeli Zalarn. okt. 2,5.
Rékás Pestrn. febr. 9, jun. 16, szept. 1,.6.
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Nagyigmánd, márc. József, jun. Vitus, szept.

Szt.-Mihály nap hete hétfőjén.
Nagykálló, Hushagyó kedd utáni csütörtök

ápr. 21-iki, SArlós B A. nap, szept. 28 és
nov. '30-iki hetében csütörtökön.

Nagykanizsa, febr. 2, Husvét, Pünkösd, aug.
15, okt 15, dec, 8, előtti hétfőn 8 napon át.

Nagykála, jan. 25, ápr 24, szept. 14, vasárnap
és hétfő.

Nagykörös, rnárc. 5, ápr. 24, jun, 27, aug.
utolsó hétfő- és keddjén, okt. 26.

Nagylak Csa ádrn. -ápr. 24, és szept. 29. he-
tekben szombaton, jan. 6. után következő és
jul. 2. szombatján. Ha az első két nap egyike
ünnepre vagy a szombatot megel. napra esnék,
ugyamegel. hét szombatján tartatik.

Nagymarton Sopronm. Nagycsütörtök előtti,
Szt.-Háromság utáni hétfőn, Lőrincz és Már-
ton napok hetének hétfőjén.

Nagymegyer, jan. 25, máj. 15, aug. 6, okt. 27,
dec. h. hetében szerdán.

Nagyrákos Vasm. febr. 10, máj. 25, aug. 16,
november 15.

Nagyszöllös Veszprérum. Szt.-Oyörgy nap és
Mindszent nap héten .szerdán.

Nagyuázsony, Veszprémm. Invocav. vasárnap,
Szt-Kereszt feltalálása, jun. 2';ét, Szf.-Ker.
felmagasztalása és Karácsony napját megel.
hétfőn és kedden.

Naszvad Komáromm. aug. 10 és nov. 5ét
megel. hétfőn.

Nádasd Baranyam. márc. 19 és aug. 20. heté-
ben hétfőn. •

Nágocs Somogym. József, Antal, Nagyasszony,
Terézte névnapok hetében mindig hétfőn.:

Nedelicz ZaIam. márc. 10, jun. 15, Orangyal
nap utáni hétfőn és dec. 13.

Nemesdéd Somogym. jan. 25 elötti hétfőn, Szt,-
Háromság utáni kedden, szept. ~9, dec. 21
elöttí h étfőn.

Nemesvid Somogym. jan. 22, márc. 21, jun.
17, október 24.

Nezsider Mosonm. márc. Judika utáni. [ul,
Jakab utáni, szept. Egyed utáni, okt. 'Pá1
utáni, december Miklós utáni héttőn.

Némel-Szl.-Miklós Vasm. Cantate utáni és
Bertalan és Miklós elöttí hétfőn.

Németujvár Vasrn. Gyertyaszentelő utáni napon,
Virágvasárnap utáni hétfőn, Urnap utáni pén-
tekert, aug. 2, szept. 1, okt. 30 és dec. 6.

Noszlop Ves-prérnrn. apr. Szt.-György és okt.
Terézia hetében hétíön. .

Nova Zalam Gergely, György, Sarlós Boldog-
assz. elöttí hétfőn. N.-Boldogasszony, Mihály
és Karácsonyelőtti hétfőn.

Nyék Sopronm. ápr. 24, Pünkösd utáni kedden,
aug. 10, sz ept. 29.

Nyirbakta Szabo1csm. jan. 27, ápr. 15, jul. 5,
aug. 21, nov. (j nap he te hétfőlén.

Nyirbátor, jan. 20, márc. 25, szept. 8, nov. 9,
és nov. 6. utáu következö csütörtök.

Nyiregyhiiza, Tamás hete, Pünkösd előtti, szept.
8-iki és Lucza hetében hétfőn.

Nyirmada Szabo!csm. Husvét el. héten, Áld.-
csütörtök, Annanap.Kísasszonynap és András-
nap hetében mindig szerdán.

Nyulas, ápr. 24.
Ocsa, jan. 18, márc. 27, jun. 24, okt. 19 el. vasárn.

Olad Vasrn, febr. 4. máj. 5, jun. 8, nov. 6.
Oroszvár Mosonrn. aug. 18, dkt, 18. dec. 29.
Ostfi-Asszonyfa Vasm. jul. 13.
Ottok Zalam. jun. 13, dec. 6.
Pacsa, aug. 18 és Mátyás el. csütört.
Paks, máj. 16, jul. 15. szept. 21 és nov.19.

héten hétfőn és kedden.
Pa 10 la Váro, Veszprémm. ápr. 12, aug. 5. nov.

ll, dec, 13 hetének hétfőjén.
Pápa, Gyertyaszentelő-Boldogasszony, Gyü-

mölcsoltó-Bo1dogassz., Sz.t.-Hároms. vas., jul.
Sarlós-Boldogassz., aug Nagyboldogasszon If,

szept. Kisasszony és dec. Boldoga ss zony
fogantatása ünnepek utáni kedden és szerd.
illetve a követő hét keddjén és szerdáján.

Pápócz Vasm. febr. 14, és Pünkösd el. hétf.
aug. 10 és okt. 26 el. hétf. napokori.

Párkány Esztergorum. ápr. 24, jun 24, aug.
24, owt. 28, dec. lő-ét mag. fogl. hétf. és kedd,

Pécs, Gyertyaszentelő-Boldogassz. hetén, Husv.
el., Pünkösd el. héten, Min ály héten hétfőn
és kedden, Havi-Boldogassz. és Katalin nap
hetében, vasár.-tól kezdv. mindig egész héten.

Pécsvárad Baranyam. Bálint, ápr. Adalbert,
aug. Nagy-Boldogasszony és okt. Lukács n.
hetében hétf. és kedden.

Péczel, máj. hó első hétfőjén és kedden, szept.
második hétfőjén és keddjén. .

Perbele Komáromm. febr. 10, márc. 25. jul. 13,
okt, 19 hete hétfőjén.

Perlak Zalam. Hushagyókedd, Pünkösd utáni
kedd, Jakab nap utáni kedden.

Pilis Pestrn. jan. 5, ápr, 5, jul 5, okt. 5.
Pilisvörösvár, febr. 20 és szept. 8 utáni hétf.
Pinczehely Tolnam. Hushagyókedden és Ham-

vazószerdán, Szt.-György. Urnap és Simon
Juda hetében kedden és szerdán.

Pinkafö Vasm. jan. 25, ápr, 24, jun. 24. aug.
24, okt. 16, nov. ll. Ha e napok péntek,
szombat vagy vasárnapra esnek, a vásár az
utána követő hétfőn tartatik.

Polgár, Vizkereszt hetében, márc. és junius
második hetében és Mihály nap megel.
hetében szerdán.

Polgárdi Fehérm. márc. József, sz ept. Kísassz.
nap hetében hétlőn. _

Pomogy Mosonm. Mátyás ap. el. és szept. 14.
el. hétlőn.

Pörgölin Vasm. okt. 28.
Rába-Hiduég, Vizkereszt, Virágvasárnap, Ker.-

Szt.-János és Szt.-Fer. hilv. utáni hétf, napok.
Rabo-Szt-Márton Vasm. Husvét utáni 2-ik

hétfőn, aug. 10, nov. 28.
Ráczkanizsa Zalam. Husvét utáni szerdán, máj.

16, jun.: jun. 24 és aug. 10.
Ráczheue Pestm. jan. '25, ápr. 17, jul. 15 és

nov. 5. el. vasárnap, hétfőn és kedden..
Ráczkozár, Baranyarn. rnárc .....12, máj. 5, jul.

12, okt. 20. Ünnep es etén a követk. napon.
Rákos Sopronm. Szt.-György el. és Szt.-Mihály

utáni csütörtökön.
Rajka Mosonm. Farsang utáni hétfőjén, Nagy-

csütört., Pünk-kedd, aug. 18, okt. 13, dec, 29.
Rakilsán Vasm. rnárc. 26, Pünkösd el. kedden,

jlll.~2, ilug. 16, okt. 8.
Regede Vasm. jun. 9, nOI. 1.
Rendeli Zalam. okt. 2.5.
Rékás Pestm. febr. 9, jun. 16, szept. 1,.6.



Répceszemere, máj. 7, szept. 14, vasárnap
esetéri köv. hétfőn.

Répcze-Szt.-György, rnárc, 12, ápr. 24, Pünk.
után kedden, okt. 26.

Rohoncz Vasm. bőjt. közép. nagy péntek.>
jun. 15, [ul. 13, aug. 24, nov. 25, dec. 24.

Rötfalva Vasm. aug. 15. szept, 8.
Rum Vasm. jan. 10, márc, 21, jun. 27, aug.

25, okt. 15.
Ruszt Sopronm. Gyertyaszentelő-Boldogassz.

után, Rogate után, Egyed nap után, Mind-
szent csütörtökön.

Sárd Somogym. Áldozócsütört. el. hétfőn,
Sarlós-Boldogassz., Urszine változása és
Máté napján.

Sajtoskál Sopronm. Laetare el. csütörtökön,
továbbá Szt.-István, Szt.-Gellért és Szt.-
Tamás hetében, csütörtökön.

Salgótarján, jan. máj. juI. és okt. hónapok
3-ik hétfőjén.

Sámson Sornogym. jan. 2, aug. 2, nov. 12.
Sándorház Zalam. jan. 25, márc, 9.
Sárbogárd, ápr. 4, jun. 14, szept. 15 és nov.

19. nap hete hétfőjén.
Sárkeresztur Fehérm. máj. 13 és okt. 15-ét

megél. hétfőn.
Sárosd Fehérm. máj. 1. jul, 1. aug. 14, nov.

11, hete kedden.
Sárvár, aug. 2, után követő hétfőn; Simon-

Juda napján.
Sárvár- Vármellék Vasm. Rogate hétf; Adv.

első hétfőjén. •
Sásd Baranyam. máj. 7, juI. és szept. l-ső

hetében hétfőn. Ha e napokra ünnep esik,
a következő kedden.

Seregélyes, . Gyertyaszentelő-Boldogasszony,
Fekető-vas., Fereric és Sarlós-Boldogassz.
nap hetében hétfön.

Siklós, márc. 19-iki hetében hétfőn; Szt.-Há-
romság u. hétfőn; Nagyboldogassz. hetéb,
hétfőn, nov. 30, dec. 2.

Simontornya. Laetare, Exaudi ~s Őrangyal
vasárnapja és Imre hg. napja hetéb. kedd.
és szerdán.

Siófok, márc. 24 és okt. 19-ét mag. íogl. szerd.
Soli, jan. Sára. napot meg. vasárnap, máj.

Aldozócsütörtököt megél. kedden és szerd.
aug. Rókus napot megél. vasárnap, nov.
Márton napot megeI. vasárnap.

Somlyó- Vásárhely, márc. Benedek, jul. Mar.
git, szept. Lambert és Karácsony het. hétf.

Somogyuár, ápr. 18, okt. 15.
Sotnos Ujíaiu-, Nógrádm, márc. 4, jul. 7, okt.

6, december 13.
Sopron, márc, első hétfőjén, máj. első hétfö-

jén, aug. utolsó hétfőjén, Szt -Erzs. nap
hetén hétfőn, kedden és szerdán.

Sopronkeresztur, máj. 3, szepl. 14.
Sopronlövő, febr. 14, ábr. 24, Nagyboldog-

assz., Szt.-Márton nap el. csütörtökön.
Soroksár, márc. 1, máj. 15, aug. 10 és okt.

31. napja hetében vasárnap.
Sóskut Fehérm. Gergely, Medard, Urszine

változás és Erzsébet hetében kedd. és szerd,
Surány Vasm, márc. 19, máj. 1. aug. 12, okt. 26.
SÜ1J1eg,bőjtközepe utáni kedden, nagy hétf.

Aldoz~clüt. el. kedden, Sarlós Boldogassz.
napján, \Bertalan, Dömötör és Erzséb. napj.
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Sütfő Esztergom~. márc. 18, jun. 18 és dec.

18-ik hetében csüt.
Szabadszállás, márc. 31 és jul. 7, nov. 15-16.

megeI. vasárnap és hétfőn, szept. 17-ét el.
vasárnapon.

Szakácsi Somogym, febr. 10, ápr. 1, nov. 11.
Szakcs Tolnam. febr. 24, jun. 3, szept. 14, dec. 6.
Szalkszentmárton, jan. 28 el. vasárn., hétfő,

kedden, Pünkösd 2-ik napján és utáni két
napon, Illés és Lukács napot megél. vasár-
nap, hétfőn és kedden.

Szalónak V áros-, Vasm. bőjt 3-ik hétíön,
Szf-Héromség vasárnapja után, Mihály és
Karácsony el. hétfői napokon.

Szany, máj. 9, szept. 19. .
Szarvas Békésm. febr. 24-25, jun. 24-25,

okt. 19-20,1 dec. 21-22-ét megél. szombaton'
vasárnap és hétfőn.

Szarvkő Sopronm. ápr. 6, jun. 18, Karácsony
elötti hétfőn.

Szántó Zalam. Pünkösd és Illés utáni kedden.
Szécsen Vasm. febr. 16,jun. 17, szept. 14,nov.22.
Szécseny, jan. 25, márc. 12, ápr. 24, jun. 13,

jul. Apost. Oszl., aug. 29. nov. 25. hetében
hétfőn és kedden.

Szeged, febr. 17, máj. 5, juI. 31. okt. 10, nov.
30. vasárnaptól kezdve egy hétig és minden
vásár előtti péntek ~s szombat sertésvas.

Szegszárd. Virágvas., Aldozócsűt., Sarlós-Bel-
dogassz., Ker. feltaI. és Erzsébet napok he-
tében hétfőn és kedden.

Szegtiár, márc. 10, máj. 19, aug. 19, nov. 19-ét
megel. szombaton, vasár n. és hétfőn.

Szeghalom Békésm. febr. 10, máj. 20, jul, 20,
szept. 20, utáni hétfőn és kedden

Szekcső Duna, márc. 12, jun. "Szt.-Hároms."
utáni hétfön, szept. 1, nov. 5..

Székesfehérvár, Invocavit vasárn. Szt.-Győrgy,
Szt.-Iván, Dömötör és Bertalan h. vas. és héth-

Széleshut Sopronm. jun, 24-ik hete csüt. nov. 6.
Szemere Répcze-,. máj. 7, szept. 14.
Szentantalfa Zalam. Antalnap het. szerdán .

. Szentbalázs, febr. 3, [un. 12, aug. 21. •
Szentbenedek Vasm. Farsang el., Bőjti Kántor

utáni Vírágvasárnap,. Oszi Kántor utáni és
Karácsonyelőtti hétfőn.

Szentelek Vasm. jan. 22, máj. 16, szept. 8,
nov. 15 utáni kedden.

- Szenten dre, máj. 5, aug. 1, okt. 20, hétíön
marhavásárral.

Szentgál Veszpréram. jul, 16-ika hetében és
szept. első hétfőjén állatvásár.

Szentgotthár d, márc. jun. szept, és dec. Kánt.
szerd. u, hétf., Nagyosüt. máj. 1, jul. 22, okt. 18.

Szentgróth Zalam. febr. 3, márc. 12, Husvét
előtti szerda, jun. 24, jul, 13, szept. 1, nov.
13, Karácsonyelőtti szerda.

Szentgyörgy Esztergemm. ápr. 24, nov. 30.
Szentilona Zalam. máj. 22, szept 22.
Szentjános Mosonm. márc. 19, [un. 4, aug. 2,

nov. 11, hete hétfőjén.
Szentkereszt Zalam. máj. 3, szept. 14.
Szentlászló Zalarn, ápr. 22, máj. 29, jun. 27.
Szentmárton Győrm. a Husvét ünnep után köv.

csűtőrt., aug. 21, nov. 11. Ha e napok egy ün-
nepre v. vasarn. esnek, a rá köv. napon.

Szentpéter Ori-, Vasm. febr. 28, márc, 21.
máj. 18, jun. 20, aug. 1, nov. 4.
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Szentes, febr. 2, ápr, 24, jul. 22, szept. 21-ét

megél. szombat vasárnap és hétfön.
Szigetuár, jan. 25, ápr. 24, jun. 13, aug. 2,

szept. 29 és nov. -19. hele hétfö és kedden.
Szil! Somogyrn. már c. 1, máj. 10, aug. 6, nov. 19.
Szill Sopronm. ápr. 24, Bertalan napján, ün-

nep ese.én al U. következö hé Hön, Mind-
szent és Kar ácsonv utáni hétfön.

Szirák Nógrádm márc 5-6, máj 15-16, szept.
8-9, nov 26-27. nap.-t. me,;el hétf és kedd

Szolnoh, febr 24, mái 18, szept 8, nov 5,
ha sze pt. 8 vasárnapra esik, v az ünnepen
és u kővetk. napon, különben a hét el.
vasárn és hétfőjén

Szombathely, Hushagyóke dd el kedd és szerd.
Szt -György el kedd és szerda, Kisasssony
el. kedd és szer d cs Andr ne kedd és szer d

Szőny Ó-, már c. 4, máj. 16, jul. 17, szept.
13-át követö hétfő napokon

Tab, ápr. 11, jun 2, aug. 1, szept 21.
Tabajd, febr. 3--4, mái. 24-25, aug 30-31.

november 8-9
Tamási Tolnam. febr. és máj Kántor nap el.

jul Magdolna el, sze pt. Kántor ol , dec.
Kántor el hétfőn és kedden

Ta i olcza Zalam aug 16, dec. 6
Tápiábicsv:e, febr. 7, máj. 7 és szept 8. het

vasárnap és hétfőjén
Tápiógyörgye, március 4, máj. 5, aug. 31
Tá';iószele, január 1, ápr 1, jul. 2 és okt

í ő-ike heteiben hétfői napokon
Tarcsa Mosonm. márc 16, máj 3, nov 14
Tarján Komáromm rnárc 31, máju; 18, aug.

~, október 6 .
Ta a, Husvét u héten kedd és szerda, Pűnk.

u. kedd es szerd r, aug 27-28, november 5-6
Teuel Tolnam Veronika, Szt -Háromság, Tekla

után hétfőn
Téthszenthut, máj 16 után köv. és november

1 után következő csütőrtőkőn
Tihany Za Iam, ápr 24 és jul 24 k öv kedd.
Tinye, jan 5, márc 5, jun. 15 és okt 2-ik

hetén hétfön.
Tissina Vasrn febr 25, jun. 5, szept 9.
Tiszaíol lu.ir .Iásznagvkunszolnokm m árc. 24.

jun. 8, aug. 29, okt 11, mindig vas. és hétf.
1 iszalök, máj. 15, jul 10, aug 21, szept. 25,

nov 27 hetében csütörtökön.
Tolna, máj első hétfőn, jun· 13, aug. 10, nov. 5.
Toponár, ápr 25, Szt _! Iárons. vasárn. utáni

napon; aug. 25,·nov, 11,
Tornya, ápr. Vincenap el vasárnap, Péter-Pál

és nov. 17-ét (Ger;;ely) követő vasárnapon.
Törökko'l ány, ápr és okt. első hétfőjén.
Tótheszi To lnarn Szt -György el 'Nagyboldog-

assz. és Márton napokat magában fogl. hét
hétíö és kedden. .

Tót-Szent,,,árton Za Iam. jun. 13, nov. 11.
Tura Pestra ápr 18, okt. 10-ét követő vas.

és hétlőn
Turnischa Zalam. Husvét után 2-ik hétfő;
. Pünkösd el: csütört.: Antal; Nagyboldog-

assz. el. csütört.; Kisassz. u. n. és Fekete

hét csütörtökjén és okt. 4-én.
Tűrje, Belsö-, Zalam febr. 24, ápr. 24: [ul.

24, szeptember 29.
Tüskevár, febr, 24', [un. 14, jul. 22, szept. 8.

mindig hétfön.
Udvard Komáromm. iun. első hetében, Őr-

angyal hetében hétlőn és kedden.
Ujkécske Pesírn. febr. 20, máj 15, jul. 31, nov 3.
Ujpest, febr máj jul. és okt 15-ét kőv. vas.
Ujpécs, ápr. 4, aug. 10, okt. 28, vasárnapon.
Uj.Saony jan 6 és szept. 1. het. hétf+n.
Und Sopronm.rnárc.Zű.mái 11, jun. 30, szept 9.
Uszod Pestrn. szept. l-ét mege] hétf. marhav.
Ullő, már c. 4 és aug. 10-ét megél. hétfőn.
Vaál Fehérm febr. 20, máj. 16, aug. 16, okt 20.
Vácz, Husvét elötti, Sarlós-Boldogassz. Gál

és Tamás nap elötti vasárnap es hétfön.
Vadkert Nógrádm. jan. 2, ápr. 21-22, jul.

21-22, szept 22-23.
Vadkert .Pestm ápr Szt.-György hetében

vasárnap és hétíön, nov. 1 megel. vasáru.
Vaja Szabolcsm. aug. 1 hétfőjén ..
Varasd Tolnam. ápr. 24, jun. 25, jul. 25, nov. 5
Vármel!ék Vasm. Rogate hélfőn, Adv. első hétf.
Városlőd, febr. 13, szept. 17.
Vásárhely Veszprérum. márc. 20-21, jul 17.
Vásárhely Somlyó-, Veszprémm. márc. Bene-

dek, jul. Margit, szept. Lambert, dec. Ka-
rácsony hetében hétfön.

Vasvár, jan. 27, márc. 15, máj. 3, jun 13,
aug. 10, szept 29, nov. 10.

Védeny Mosonm máj. 1, nov. 2
Velencze Fehérrn. aug. 7, nov 6.
Vesz;:.rém, jan 6, febr. 14, márc. 12, Gergely

máj. 4, aug. 10, szept. 21 és dec- 6 hetéb.
hétfön és kedden.

Vép' Vasm jan 25, Fehér vasárnap u. hétf.
Aldozócs. el. szerdán, Péter és Pál és Istv.
kírály el. napon és nov 5.

Vido.vecz Zalam. ápr. 25, okt. 18.
Villány Baranyarn. ápr. 4, okt 31.
Vörösvár Vasm Vizkereszt utáni bétfön,

Keresztjáró hét, Péter és Pál, Anna nap,
Mindszent nap utáni hétfön.

Vörs Somogym ápr. 3 és jul 5. u. köv. hétf.
Zákány, jun. 24
Zala Somogyrn. ápr 5, máj. 25, aug. 27, okt.

4, ha' ünnep, el. v. u. eső hétköznapon.
Zala-Apáthi, márc. 21, Pünkösd el. szerda.

Őrangyal utáni napon, okt. 31.
Zala bél', Szt -Gergely el., Nagyboldogassz. p.,

-\dvent második vasárnap utáni kedden. .
Zala-Egerszeg, febr. 14, Virágvasárn., Szt-

György utáni hétfön, Pünkösd u. kedden
ju!. 22, szept. 9, okt, 28, nov. 30, dec. 28.

Zala-Lövő, ápr 1, máj. 13, aug. 29, nov. 5.
Zalavár, febr. 24, jul 26. .
Zifcz, márc. 19. máj 1, jul. 26, szept, 29, szept. 4.
ZOIT/ba, ápr. 18, jul. 26 hete szerda, nov. 7.
Zurány Mosonm ápr. 20, [un. 29, okt. 9, dec. 4.
Zsámbéh, febr. 4, jun 24 és okt. 28-át köv.

csütörtökön és pénteken és ápr 24-ét ma-
gába íogl. hét csütörtök és pénteken.

(



terjesztése első rangú egyház' és hazafias kötelesség.
Oriási költséggel, ijjesztő kockázattal adtuk ki a mai
viszonyok között Naptárunkat, hozy híveinket jó evan-
gélikus Naptárral elláthassuk. Evvel szemben kedves
olvasóközönségünktől, evangélikus hlveinktől csak egyet
kérünk: a "Luther-Naptár" iránti hűségüknek.

szeretetüknek megtartását.
A viszonyok arra :kényszerítettek bennünket, hogy az 1921. évi
"Luther-Naptár" árát 25 koronában állapítsuk meg. Kiadásaluk
ez esetben is épen hogy csak akkor térülnek meg, ha az egyes
gyülekezetekben még több példány kel el, mint amennyi az
1919. évfolyamból elkelt. Erre feltétlenül számítunk, különben a
"Luther-Naptár' -nak vesztett ügye van! Bizunx azonban abban,
hogy hiveink a "Luther-Naptárt" az eddiginél is még jobban
felkarolják s igy a tiszta [övedelemből alkalmunk lesz esetleg
pályázatok kiirása által is a "Luther-Naptár" szinvonalát
emelni és egyes nagyfontosságú egyházi jótékony intézmé-
nyeinket hath: tosabb módon segélyezni. - Ez a hit és bizo-
dalom indít bennünket arra, hogy más kiadók eljárásától eltéröen
a Naptárunk terjesztésével járó összes eddigi kedvezményeket biz-
tosítjuk. Eszerint a szokásos példányszámban a lelkészi és tanítói
hivatalokhoz és vállalkozó bizományosokhoz ebben a nehéz idő-
ben is küldünk bizományba ~ szokasos kedvezménnyel "Luther-
Naptárt". csak a terjesztésre vállalkozó kedves testvéreinket
arra kérjük, hOllY a bizományba küdött Naptárakat minél
előbb eladni s az e'udott példányok árát 1920. november 30-ig
beküldeni sziveskedjenek. Ugyanazon idöpontig kérjük az esetleg
még megmaradt "Luther-Naptárak" példányszámának bejelentését,
hogy azoknak hovaküídéséről íntézkedhessünk, Előzetes értesítés
és 1! válasz megkapása nélkül a megmaradt Naptárak-t semmiesetre
se tessék visszaküldeni. Ha a november 30-ig megmaradt példányok-
róI értesités nem érkezik, úgy a bizományba küldött összes pél-
dányokat eladottaknak tekintjük és azoknak árát követeljük, - A
megmaradt példányok postai szállításának költsége a fentebbi
eljárás betartása esetért a "Luther-Naptár" kiadóhivatalát terheli s

az elszámolásnál levonásba vehető.

•••a •
a ••

1-19 példány frankoküldésseI darabonként 25 kor. 20 példány tói kezdadó
elárusítás esetén frankoküldésseI 25 korona ár mellett 10 % engedmény jár.
Kötelességérzetünk egyházunk iránt veszélyesen kockázatos vállalatba vitt bennünket,
de Istenünkön kivül, ki mindeddig megsegített bennünket, hizunk híveink buzgó-

. ságában, hűségében és az arra hivatottak kötelességteljesítésében !

Minden megreDdelé~, pénzküldemény é~ megketeié~ a Lutber-naptár szer-
kenfOségéhez é~ kiadóhivatalához Sopronba (Paprét 2. nám) intézendö.
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Emlékezés Bethlen Gáborről,
- A nikolsburgi békekötés háromszázadik évfordulója alkalmából. -

1621. december31-ikén kötötték meg
a nikolsburgi békét, mely másodízben
biztosította a protestánsok számára a
-vallásszabadságot. Ennek a nevezetes
történeti ténynek háromszázados év-
fordulója kötelességünkké teszi, hogy
a magyar nemzeti élettel annyira össze-
kapcsolódott evangéliumi vallásszabad-
ság ügyének nagy hőséről, Bethlen
Gáborról megemlékezzünk, A bécsi
béke háromszázados évfordulója alkal-
mával 1906~ban országos ünnepélyeken
áldoztunk Bocskay István emlékének;
1921-ben Bethlen Gábor nagy o alakját
kell magunk elé idéznünk, hogy enehéz
időkben tanuljunk töre hithűséget,
keresztyéni emberies magatartást és
hazaszeretetet.
A vallásszabadságot biztosító bécsi

béke s az azt törvényesítö 1608-iki
törvénycikk csak papiroson maradt.
Az ellenreformációt igazán csak akkor
szervezték, amidőn II. Ferdinand élete
feladatául tűzte ki a lorettói fogadal-
mát, mely arról szólt, hogy ha Isten
is úgy akarja, mint Ő, akkor összes
országaiból kiűzi a protestánsokat s
uralkodói programmjául a protestan-
tizmus teljes megdöntését választotta.
Ez a kemény, dacos akarat lett okozó-
jává az összesen harminc évig tartó,
pusztító vallásháborúknak. Az ütköző
pont ezekben az volt, hogy Európa a
maga nagy részében a római katholi-
cizmus vallási alapján egységesen a
Habsburg uralom absolutizmusának
igája alá jusson-e, vagy pedig az egyes
országokban a protestantizmus vallási
élvével kapcsolatban a nemzeti állam-
eszme, az alkotmányos szabadság érvé-
nyesüljön? Magyarország az egyetemes
európai összeütközés véres bonyodalrnai-
ból nem maradhatott ki. Választás csak e
között volt: rabság, o vagy szabadság;
halál, vagy élet; a dicstelen elmulás,
vagy szebb jövő reménye ~ Bethlen
Gábor ez utóbbiakat választotta, azért
fogott kardot, hogy kezét, eszét, szivét
a' nemzet egész létével együtt ne kell-
jen bilincsbe .termie. o

Csehországban már folyt a harc.
Bethlen 1619 augusztus 26-án indult

el hadával Gyulafehérvárról. Szeptem-
ber 12-ikén már Debrecenből hirdeti
körlevelekben, hogy miért kellett a
fegyverhez nyulnia. Bethlen Gábor
udvari lelkésze, Alvinczy Péter "Ma-

o gyarország panaszai" ("Querelae Hun-
gariae") círnű röpiratában ecseteli
magyar és latin nyelven az ország
súlyos helyzetét, az üldözéseket, "hogy
szomszédaink, szövetkezett testvéreink
s az egész keresztyén világ tudják meg,
lássák és maguk megitélhessék, mily fon-

o tos és sürgető okaink vannak nekünk
arra, hogy az isteni és emberi törvények
helyreállítása végett fegyvert fogjunk."
Bethlen mozgalmának jelszava: "az

Isten tisztessége s a nemzet szabad-
sága" volt s a felvidék lakossága Rá-
kóczi György, Thurzó Imre és Széchy
György főurakkal együtt nagy buz-
galommal sorakozotl a szabadsághős
zászlói alá. .Kassa városa az elsők
között csatlakozott hozzá. Ekkor tör-
tént, hogy amidőn Rákóczi György
hajdui bevonultak a városba, a fel-
sőbbség tudta és akarata nélkül három
bentrekedt jezsuitát megöltek. Ezért a
sajnálatos esetért sem Bethlent, sem
íökapitányát, Rákóczi Györgyöt, sem
pedig az általuk képviselt ügyet okoini
nem lehet. A pápa az ugynevezett
"kassai vértanukv-at boldogokká avatta
ugyan, de minden elfogulatlan ember
előtt, aki csak Bethlen és Rákóczi
egyéniségét ismeri, nyilvánvaló, hogy
az egészet csak a hajduk féktelensége
és vadsága okozta; így ebből az ügy-
ből folyólag sem a vezérekre, sem
pedig a protestantizmusra folt nem
eshetik. Ha abban a korban a háboru
áldozatai közül protestáns részről ke-
resnénk martírokat, csupán Csepreg
pusztulásártál is az egy közös sírban
ezerkétszázhuszonhárrnat találnánk, köz-
tük Zvonarics Imrét, a jeles tudós es-
perest, Pázrnány ellenfelét. Ide jöjjön
tehát Röma, a mieink közül nem csak
hármat, de ezeret is boldoggá avathat.
Bethlen Gábor 1619 szept. 20-íkán

nagy ünnepélyesség közt vonult be
Kassára, hol másnap orszázgyülést
tartott, mely elkerülhetiennek jelentette
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annak helyét a korrnányzó kinevezése
alapján Simonyi-Semadam Sándor rni-
niszterelnökségével úJ korrnány fog-
lalta el. A nagy felfordulás után azon-
ban a szilárdabb helyzet csak nehezen
tud kibontakozni. Július havában ujabb
korrnány válság keletkezett, ami Teleki
Pál gróf miniszterelnök kormányalakí-
tásával nyert megoldást. Az uj minisz-
terelnök már mint a békedelegáció
tagja is nagy érdemeket szerzett.

IV. Az erőszak békéje, vagy "jaj
a legy6zötteknek."

A nemet megbizottak gróf Brock-
dorlí-Rantzau vezetésevel 1919. május
7-én vették át Versaillesben a béke-
feltételeket, ugyan-
abban a palotában,
ahol 1871- ben a
németek (1 franciakra
rákényszerített ék a
békét. A békeszer-
ződés aláírása jú-
nius 18-án délután
fél 4 órakor történt.
'Ennek értelmében
Franciaország visz-

szaka pja Elzasz-
Loíharingiát, meg-
kapja a Saar-völgyi

szén medencét s
tizenöt év mulva a
lakosság dönt arról, '
hogy a népszövet-
ség, Franciaország,
vagy Németország Apponyí, akírnég bízik és akiben mi is bízunk.

korrnányozza-e ?
Danzig szabad kikötő lesz. Német-
ország elveszti még Pozent, Nyugat-
Poroszország egy részét, a Danzigig
terjedő nagy sávot. Kelet-Poroszország
déli és északkeleti részében s Felső-
sziléziában népszavazás dönt a hova-
tartozás felől. A Saar-vidékböl Belgium
is kap egy részt. Schleswigben nép-
szavazást tartanak. Gyarmatait Német-
ország elveszti. Mindezekhez járulnak
még a rettenetes katonai és pénzügyi
feltételek. A rengeteg összegű kár-
térítésen kívül 1921. május 1-ig Német-
országnak 20 milliárd márkát kell fizet-
nie. Azonkívül 100 milliárd mátka tör-
lesztéses fizetést teljesít aranyban és
kincstári jegyek ben. A békeszerződés-

mintegy 100 ezer négyzetkilométert
vett el Németország régi 540.857 négy-
zetkilométernyi területéből és körül-
belül Iü millió lakost szakított el tőle.
Mindezekhez járul még a német gyar-
matok elveszítése.

Nemet-Ausztria számára a békefel-
tételeket St. Germainban 1919. [unius
2-án adták át a Renner kancellár ve-
.zetésévelmegjelent osztrák delegáció-
nak, a békeszerződést pedig ugyancsak

. St. Germainban szeptember l O-én itták
alá. A feltételek épen olyan gyilkos
tartalmuak, mint a német szerződés
pontjai. Eszerint Nérrietausztria körül-
belül 6 milliónyi népességű állam lesz
50--60 ezer négyzetkilométer területen.

- Elismeri Magyar-
ország, a cseh-

szlovák- köztársaság
és a jugoszláv állam
teljes függetlensé-
gét. EI veszti Dél-'
Tirolt, Stajerország

déli részét. Az
előbbit Olaszország-
hoz, az utóbbit pe-
dig Jugoszláviahoz
csatolták. Karinlia
jelentékeny részét
szintén elveszíti, a
.klageníurti meden-
cére vonatkozóan
pedig népszavazás-

sal döntenek. A
katonai, gazdasági,
pénzügyi feltételek

szintén teljesen
megsemmisítők. Kárpótlásul ugyan az
antant Magyarország nyugati részét
Sopronnal és a Fertőtavával együtt

,Németauszlriának ítélte oda; de ha.
nekünk még ezt a keserű poharat
is ki kellene üríteni, úgy ez még
csak fokozná a vérveszteségünket,
Ausztria pedig gazdaságilag, létének
biztosítása érdekében sem mit se m
nyerne, mert az életfenntartás biztosí-
tása céljából ez a vidék is behozataIra
szorul:
A Magyarországgal kötött béke-

szerződés aláirásáról mit írjunk? Ebben
a kérdésben egyet gondol s együtt
érez minden igaz magyar. Az a papiros-
okmány, amit a magyar korrnány

I



Ar ponyi Albcit gróf a francia külügyminisz!eTiumba megy, a: békeszerződés
tervezetének átvételére.

kénytelen volt Versailesben hivatalos
képviselőivel aláiratni, lehetetlen tar-
talmával maga adja a legnagyobb
reménységet nékünk ahhoz, hogy lesz
még Magyarország! Mert bitony az :1
néhány megye, amit a versailesi
Trianon-palotában aláirt békeszerződés
nékünk meghagyott, életképes állam
sohasem lehet. A nagy és kis magyar
Alföld hiába termi meg a gabonát,
ha nem lesz szenünk, fánk, sónk,
petroleumunk, vasunk, ipa runk stb.,

\

bizony örök időkre csak koldusok or-
szága maradna Csonka-Magyarország.

De ez nem maradhat igy, ezer esz-
tendő igazsága ellen hiába küzd e
világ minden hatalmassága!

Azért a mostani helyzetet csak át-
menetinek tekintjük s mint ilyent örökít-
[ük meg a magyar békeszerződés alá-
irására vonatkozó történeti adatokat is.

Az Apponyi Albert gróf elnökléte
alatt álló békedelegáció hiába terjesz-
telte a szövetségesek elé hatalmas
munkálatát, rnely ben a béketervezet
lehetetlenségét kézzel foghatóan be-
bizonyította, az 1920. május 6-án át-
adott végleges szöveg lényegbe vágóan
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a helyzeten semmit sem változtatott.
Pozsony, Komárom, Kassa, Nagyvárad,
Arad, Temesvár, Kolozsvar, Sopron stb.
mind csak idegen országoké lennének!

A végleges békeszerződés átnyujtása
után egyet érzett, egyet gondolt min-
den magyar. Ez a béke elfogadhatlan,
mert ez örök háborút, örök békétlen-
séget jelent! A helyzet kényszere a
kormányt - miután a kibontakozás-
nak; feltámadásnak utját az aláirás
mellett sem látta elzártnak - a béke-

szerződés aláirására szánta el magát.
A békedelegáció megbizatásáról le-
mondott s a korrnány megbizásából a
békeszerződést Benárd Agost dr. rni-
niszter és Drasche-Lázár Alfréd meg-
hatalmazott miniszter írták alá a ver-
sailesi Trianon-palotában 1920. junius
4-én, pénteki napon délután fél 5 órakor.

Úgy érezzük, hogy ez nem jelenti
még a halálunkat, örök vesztünket.
Ahhoz azonban, hogy éljünk, hogy
legyen még Magyarország, csak egyet
nem szabad felednünk. Azt, amit nagy
Apponyink mondott: "Rajtatok áll!"

Kronikás.o
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feléjük nyulóssegítő jobbján keresztül
ev. egyházunkhoz való tartozandósá-
gukat. Nagy gonddal ~s szerétettel
támogatja a még szervezetlen gyüleke-
zeteket. hogy önálló gyülekezetekké
alakulhassanak. ft.. Szövetség mindenre
kiterjedő figyelme gondoskodni kíván
arról is, hogy- a templomok, lelkész-
lakások, iskolák építésénél a célszerü-
ségi és esztétikai szempontok érvénye-
süljenek s ezért tervekkel, műszaki
tanácsokkal szolgál az; építkező' gyüle-
kezetnek.é; c.Ó> ,

A fentebb vázolt irányelvekjltermé-
szetesen nem merítik ki a Szövetség
munkaprogramrnját, a fejlődés, a gya-
korlat mindíg újabb munkát ró reá, s
a Szövetség vállalni is fogja mindazt
a munkát, ami evangéliumi egyházunk-
nak és magyar hazánknak javáról, üdvére
válik. Istennek megsegítő kegyeime
legyen a vezérekkel és közkatonákkal,
hogy a hitnek nemes harcát meghar-
colhassák !

Molitorisz János
ev. lelkész.'

Evang. eqybázunkja nagy összeomlás idelén.
A "Luther-Naptár"-ban eddig is ;íl-

landóan egyházunk ütőerén tartottuk
a kezünket. A mostani nevezetes-világ-
törtépeti idők pedig különös mérték-
ben teszik kötelességünkké, hogy meg-
örökitsük Naptárunkban azokat a
tényeket, melyek hitelesen mutatják,
vajjon evangélikus egyházunk a nagy
összeomlás idején, részben az ellen-
séges megszállas, részben pedig a két
forradalom pusz~ításai és felforgatásai
alatt mikéht állotta meg helyét és
teljesítette a Jézus Krisztus által el-
rendelt hivatását és hazafias köteles-'
ségét.

A hitelesség és teljesség érdekében
a legilletékesebb helyekre fordultunk
a megfelelő egyházkerületre vonatkozó
cikk ért , illetve feldolgozásra alkalmas
adatokért. Ez alkalommal csak három
egyházkerületre vonatkozóan áll mó-
dunkban megrelelő cikket közölni.

A bányai egyháekeriiletre vonatko-
zóan legnagyobb sajnálatunkraez al-
kalommal részletesebb adatokat nem
közölhetünk ; azt azonban már most
kiemeljük, hogy e kerület nagy püspöke,
D. Rajfay Sándor, nemcsak saját egy-
házkerületének, nemcsak egész egye-
temes ev. egybázunknak és a magyar-
honi protestantizmusnak, hanem magá-
nak a magyar hazának is óriási szol-
gálatokat tett a nehéz, válságos idők-
\ ben. Mindenütt ott volt, ahol szint
vallani, egyházi és nemzeti érdekeinket
védeni. menteni, segíteni kellett. -:

A részleteket erre vonatkozóan is
jövő" évi Naptárunkban szándékozunk
megörökíteni, valamint a bányai egy-
házkerület helyzetéről a főbb adatokát
közölni. A többi három egyházkerület-
ről a következőkben számolunk beo:

Dunáninneni egyházkerület.
A dunáninneni egyházkerületre. rnely

a nógrádi, hon ti, barsi, trencsén'i, .nyit-.
rai, pozsonymegyei, pozsonyvárosi,
mosoni és fehérkornáromi esperességek-
ből állott, - a nagy összeomlás követ-
kezménye az lett, hogy közvetlen a
forradalom kitörése után s a midőn
Prágában ki kiáltották a cseh-szlovák
köztársaságot, a felvidék fokozatos
katonai megszállása követkéztében'
megszakadt a postai forgalom, meg-
szüntek mindazok a korrnanyzati intéz-
kedések, a melyekkel a püspök szék-
helyéről, Balassagyarmatról látták el
az egyházkerület egyházait. Már 1918
nov. 20-án, tehát a katasztrófát követő
nehány nap mulva az egyházi élet
ütőerei el voltak vágva s a. katonai
megszállás következtében a demar-
kációs vonal az egyházkerületet ketté
szakította. A régi dunáninneni egyház-
kerület 166 egyházából 129 esett a
megszállott területre és 37 maradt meg
CSUpálJ a megcsonkított Magyarország,
terül etén és pedig Nógrád déli .részén
.47 egyházból .17, Hontban 34 egyház- •
ból 2, Barsból, Trencsénből, Nyitrából,
Pozsonyrnegyéböl," a Pozsonyvárosi es-


