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Az élet koronája.
Jakab levele I. 12.

vakodunk azt mondani, hogy min
den hitetlen ember gonosz és min
den hívő ember jó életet él. Ez 
csak akkor lenne igaz, ha minden 
ember e kettő közül valamelyik
hez félreismerhetetlenül tartoznék 
oda. De ez nem így van. Mint- 
ahogy vannak a műveletlen és 
tudós emberek között, a nagyon 
szegény és nagyon gazdag em

berek között, a nagyon boldog és nagyon sze
rencsétlen emberek között hatalmas csoportok, 
— milliók és milliók, — akik egyikhez sem tar
toznak határozottan, hanem valahol a kettő 
között állanak, éppen így vannak a hit és hitet
lenség tekintetében is lelkek és emberéletek, 
melyek e kettőnek valamilyen keveredését bír
ják és folytatják.

A hitetlenség éppen úgy állapot, mint a 
hivés. Hinni is azt jelenti, hogy minden válto
zásban Istent érezem életemben, mint ahogy 
hitetlennek lenni is a sorozatos tagadást jelenti 
Ezért van az emberek nagy többsége azok kö
zött, akik hisznek is, nem is, látszólag keresz
tyének, belül alig alig, templomba olykor eljön
nek, de odahaza már nem imádkoznak és az 
Istennel való beszélgetésnek ezt az édes anya
nyelvét lassanként elfelejtik . . .

Hála Istennek, hogy az emberek nem

mind ilyenek. Tartogat isten közöttünk mindig 
némely olyan kegyeseket, akiknek egész életén 
átsüt a hit fényessége és mutogat Isten mindenütt 
olyanokat is, akiknek hitetlenségük sivár és bol
dogtalan évekkel fizetett. Sőt ezenfelül Isten 
gondviselése nem hagyja az embert a saját 
maga hajlamossága, szenvedélyei vagy okos
kodásai áldozatául a hitetlenségben megragadni 
vagy a félig-meddig való, látszólagos hitben 
ide-oda tévelyegni, hanem bele-belenyul atyai 
kezével az ő gyermekei életébe, a hívőket meg
próbálja, a hitetleneket meg-meginti s a kettő 
közötti különbségeket ilyenkor bennük nyilvá
nossá teszi. Sokszor emberi értelmünket felül 
haladó jelentőségük mellett ezek a próbák 
mint nevelőeszközök jelennek meg életünkben, 
melyek által elnyerhetjük az élet koronáját. . .

Az életnek ez a koronája az igaz keresz
tyén hit. Boldog nyugalom a változások között, 
félelmet nem ismerő gyermeki érzés a fájdal
mak, csalódások, szenvedések és halál árnyékai 
között. Minden feherbírás titka, minden boldog 
életnek a koronája az igaz hit. Fájó könnyek 
végigpereghetnek minden emberarcon, hadd tisz
títsanak, hadd tanítsák a sziveket, hogy a „Mind 
jó amit Isten tészen“ dallamára dobogjon. Gond, 
bánat, kisértések és megpróbáltatások között a 
hívő élet láthatatlan koronája ékesíti az isten
félő sziveket.
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Bethlen Gábor halálának 
300. évfordulója.

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem halálának 
háromszázadik évfordulóját szombaton és va
sárnap ünnepeltük. A megnyitó ünnepség szom
baton délelőtt volt a Vigadóban.

Az. ünnepi díszközgyűlést a Bánáti Dalkör 
és a MÁV Testvériség Dalkör tagjai nyitották 
meg a Magyar Hiszekeggyel. Utána Ugrón Gábor 
és Bethlen Pál gróf foglalták el az elnöki emel
vényt, mint az Országos Bethlen Gábor-ünne- 
pélyek intézőbizottságának elnökei. Ugrón Gábor 
megnyitó beszédet mondott, azután felolvasta 
Rothermere lord táviratát, amelyet a lord az 
ünnepségek intézőbizottságához intézett. A tá
virat így szól:

„Megkaptam meghívását, hogy Bethlen 
Gábornak, Erdély híres fejedelmének halála há
romszázéves évfordulója alkalmából rendezendő 
ünnepségeken résztvegyek. Szomorú dolog, hogy 
ezek a történelmi ünnepélyek Erdély fejedel
mének régi birodalmát idegen elnyomás alatt 
találják. Az ünnepélyeknek meg kell erősíteni 
a magyarok hitét, a történelmi jogokban és az 
igazságtalanságok jóvátételében. Bár sem én, 
sem fiam, akire szintén kiterjesztette meghívását, 
sajnálatunkra, nem tudunk személyesen részt- 
venni az ünnepélyeken, lélekben mindketten 
Önökkel leszünk és várjuk az igazság 'feljövő 
napjának első fénysugarát. Rothermere.“

Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter 
mondott ezután ünnepi beszédet. A miniszter 
azzal kezdte, hogy az ország vallás dolgában 
megoszlott, népének minden kisebb jelentőségű 
ellentéten felül kell maradnia,hogy megmaradjon. 
A protestáns magyaroknak el kell ismerniük 
Martinuzzi és Pázmány nagyságát, és a katho- 
likusoknak méltányolniok kell, hogy Bocskay 
István és Bethlen Gábor mit adott a magyar 
nemzetnek. A magyar politikai gondolkozás 
egyik legsajátosabb képviselője Bethlen Gábor, 
háromszáz évvel ezelőtt halt meg. Hogy Bethlen 
igazi alakját megismerjük, egyéniségét és mű
ködését be kell állítanunk a magyar történelmi 
fejlődés egészébe s ennek Tendjén kell kijelölni 
számára azt a nagy helyet, amelyet zsenije, 
hazafiassága és önzetlensége révén megérdemel.

Meg akarta erősíteni Erdélyt gazdaságilag 
és kulturálisan egyaránt. Jellemző, hogy a két 
nagy ellenfél, Pázmány Péter és Bethlen Gábor 
ugyanabban az időben alapítottak főiskolát. 
Bethlen részben el is érte célját; amikor azon
ban Erdély diplomáciai, gazdasági és kulturális 
eredményeként megerősödött, Bethlen tizenhat 
évi uralkodás után meghalt. Tragikuma az volt, 
mint minden nagy királyunknak és fejedelmünk
nek, hogy fiatalon és fiúutódok nélkül halt meg. 
Mikor érezte, hogy élete végéhez közeledik, 
nem tudott már szólni, ezt irta egy papírlapra: 
„Ha Isten velünk, ki ellenünk. Senki, bizonyára 
senki." S nekünk most, háromszáz év múlva, 
arra kell gondolnunk, hogy nem szabad, hogy

legyen magyar ember, aki ellene fordul, mind
nyájan szeressük őt és ne legyen senki ellene.

A kultuszminiszter beszéde után vitéz 
Garamszeghy-Géczy Sándor szavalta el nagy 
hatással Vály-Nagy Géza „Bethlen-ódáját", majd 
az ének- és zenekar Hackl N. Lajos és Petri 
Mór „Bethlen Gábor dalát" adta elő Hackl N. 
Lajos vezénylésével. A díszgyűlés Ugrón Gábor 
zárószavaival ért véget.

Az országos Bethlen-ünnepségek keretében 
szombaton este megalakult a Bethlen Gábor- 
Kör szeniortagjainak egyesülete. A református 
teológiai énekkar elénekelte a Szózatot, utána 
Csiky Gábor unitárius lelkész mondta el a 
Magyar Hiszekegyet. Miklós Elemér dr., a 
Bethlen Gábor-Kör elnöke, üdvözölte a meg
jelenteket, elsősorban Szabó Aladár dr. lelkészt 
és Raffay Sándor evangélikus püspököt, a 
Bethlen Gábor-Kör régi pártfogóit. Torday Géza 
dr. ismertette az alakulás célját s felkérte Raffay 
Sándor püspököt, hogy vegye ki a fogadalmat 
a szeniortagoktól. A jelenlévők állva ismételték 
a fogadalom szavait.

Vasárnap délelőtt 11 órakor ezrekre rugó 
tömeg gyűlt össze a Kossuth Lajos-téren. ahon
nan zászlók és két zenekar kíséretében a Körön- 
dön levő Bethlen Gábor-szoborhoz vonultak. 
A Körönd nemzetiszínü zászlókkal, erdélyi cí
merekkel volt díszítve.

Az ünnepség kezdetén, Hackl N. Lajos 
vezetésével, a Bánáti, a Ganz-gyári és a  MÁV. 
Testvériség Dalkör tagjai elénekelték a Hackl 
és Petri Mór Bethlen-dalát, majd Pékár Gyula 
dr., a Petőfi-Társaság elnöke, mondott ünnepi 
beszédet. Huber Fohász-át adták elő az ének
karok, majd a különböző koszorúkat helyezték 
a szobor talapzatára. Elsőnek Darányi Kálmán 
államtitkár tette le a kormány koszorúját, Ba
logh Jenő a református, Raffay Sándor dr. az 
evangélikus egyház nevében koszoruzta meg 
a szobrot. Utána az unitárius egyház, majd a 
m. kir. honvédség, a főváros, a Magyar Törté
nelmi Társulat, a Petőfi-Társaság és a Műegye
tem koszorúja került egy-egy lelkes mondat 
kíséretében a szobor talapzatára, majd a sze
gedi rektor, Győrffy István, koszoruzta meg a 
Kolozsvárról elűzött és a magyar Alföldön he
lyet talált egyetem nevében. Utána a külön
böző főiskolák, városok és vármegyék tették 
le koszorúikat s ugyancsak koszorút helyezett 
el a Bethlen Gábor által alapított nagyenyedi 
kollégium egyik volt növendéke is.

Befejezésül este 10 órakor a Gellért-szálló- 
ban „Bethlen Gábor-kupaavató" díszvacsora volt, 
amelyen politikai, társadalmi, egyházi és köz
életünknek számos kiválósága megjelent. Részt- 
vett a vacsorán Bethlen István gróf miniszter- 
elnök is.

Vacsora után Ravasz László püspök 
mondta el a kupaavató beszédet. Bethlen 
Gábor egyéniségéről beszélt. Bethlen Gáboré 
volt — mondja — a legnagyobb ívelésű ma
gyar pályafutás. Egyszerű köznemesi sorból
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emelkedett ki és 33 éves korában fejedelem, 
40 éves korában pedig Európa tekintélyes szu
verénje volt. Pályájához csak Mátyás király 
pályája hasonlítható. De Mátyás a reneszánsz 
embere volt. Bethlen Gábor pedig a barokk
ban élt, ahol árnyékkirályok mellett nagy poli
tikai, katonai és kulturális egyéniségek csinál
ták a történelmet. Mégis Bethlen ebben a kor
ban abszolút uralkodó tudott lenni. Szegény 
menekült volt, elvették apja örökségét és né
hány év után évi félmillió aranyforintnyi jöve
delemmel rendelkezett és Európa leggazdagabb 
uralkodójává vált. Erdély akkor a hadak útja 
volt. Mégis 16 esztendős uralkodása alatt Er
dély földjére nem tette ellenség a lábát. Tudott 
verekedni, de még jobban békét alkotni. Népét 
nemcsak politikailag, hanem belsőleg is kon
szolidálta. Ami Erdélyből még ma is megma
radt, az Bethlen Gábor géniuszának köszön
hető. A protestáns nemzeti fejedelemség ideje, 
az Anjouk, Mátyás király, a reformkorszak és 
Ferenc József 50 esztendejéhez hasonlítható. 
Megtörte a rendiséget, és a nemességen nyugvó 
oemokréciót alkotta meg. Nem az urakból csi
ráit plebejusokat, hanem a plebejusokat tette 
n  Megoldotta a nemzetiségi problémát, a 
szász kérdést A román problémát-nem old
hatta meg, mert még akkor román kérdés nem 
volt. A legnagyobb magyar diplomata volt és 
keze minden udvarba elnyúlt. Kultúrhőse volt 
rudélynek és még ma is élő nevelési és isko- 
a* gondolatokat alapított meg. Jelleme a ma- 

:;.'£r rossztulajdonságok negációja. A magvar- 
r.=k fantáziája van, őt a józanság jellemzi. Vir- 
tusos a magyar, Bethlen Gábor pedig hideg. 
A magyar sokat beszél, ő hallgatag. Könnyen 
sért és sértődik a magyar, őt nem lehetett meg
sérteni, büszkesége tudott tűrni és várni. Azt 
mondják, hogy önző volt, de önzése egyezett 
a nemzet érdekeivel. Bethlen Gábor felfogása 
kell, hogy hasson át bennünket is. A kicsiny 
nemzetnek ragaszkodnia kell nagy igazságához, 
akkor az igazság győzni fog.

A honvédelmi miniszter a 
keresztény egyházak 
közötti egyetértésért.
A sziráki evangélikus egyházközség Göm

bös Gyula honvédelmi minisztert világi fel
ügyelőjévé választotta. A minisztert vasárnap 
délelőtt iktatták be új méltóságába.

Az istentisztelet után az evangélikus tem- 
: .ómban presbiteri díszközgyűlés volt, amelynek

során Mihalovics Samu főesperes méltatta az 
ünnep jelentőségét.

Gömbös Gyula honvédelmi miniszter és 
Svehla Elemér főszolgabíró, akit szintén most 
iktattak be a másodfelügyelői tisztségbe, a virá
gokkal feldíszített oltár elé lépett és az egyházi sza
bályoknak megfelelően letette a felügyelői esküt.

Miután az esperes megáldotta a két új 
felügyelőt, Gömbös Gyula Révész Alfréd lelkész 
üdvözlőszavaira a következő székfoglalóbeszéd
del válaszolt:

— Az, aki az élet rögös útját járja, kell, 
hogy néha-néha megdöbbenéssel észlelje a 
természetnek kifürkészhetetlen misztikumát és 
bármilyen szomorú vagy boldog is legyen, meg 
kell állapítania, hogy ő is csak egyszerű por
szeme a természetnek, amely Istentől való. 
Kell, hogy érezze azt a szükségszerűséget, hogy 
valamilyen magasabb, valamilyen messzebb- 
fekvő, valamilyen isteni erőforráshoz kell for
dulnia, akár bánat éri, akár a boldogság jutott 
számára osztályrészül.

— Az én feladatom nem lehet más, mint 
az én társaimmal együtthirdetni azt, hogy csak 
az a nemzet tud erőt gyűjteni, amelynek 
minden egyes polgárát benső vallásosság fűti.

— Voltak idők, amidőn a nemzet e pillérét 
— a vallást — meg akarták támadni, amikor 
Isten házát megszentségtelenítették, amikor el
vonták a gyülekezetek életét a profán élet 
útjaira . . . Hála Istennek, ma olyan időket 
élünk, amikor mi, a nemzet élén állók, érezzük 
elsősorban a kötelességét annak, hogy az Isten 
házába kell jönnünk, hogy szolgáljuk az Isten 
Igéjét és az Igén keresztül a hazát. És mert 
éppen ez a meggyőződésem, meg lehetnek 
győződve arról, hogy bármennyire elfoglalva 
legyek is, mindig marad annyi időm, hogy 
rendelkezésére álljak egyházamnak. A másik 
meggyőződésem az, hogyha a getsemani éjszaka 
sötét volt és hogyha sötét a mi magyar éjsza
kánk is, akkor szüksége van ennek a nemzet
nek őrtállókra, akik a kétkedőket figyelmeztetik 
arra, hogy kitartó rendes munkával eléri a 
nemzet céljait. Én is ilyen őrtálló vagyok és 
akarok lenni. Tudom azt, hogy mert kevesen 
vagyunk magyarok, az egyes keresztény egy
házak között teljes testvéri egyetértésnek kell 
uralkodnia. Itt ebben a protestáns gyülekezetben 
ebben az evangélikus templomban hirdetem azt,
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hogy nekünk, magyaroknak, akár evangélikusok, 
akár katolikusok, akár reformátusok vagyunk, 
testvéri egyetértésben kell élnünk. Hiszen mi 
nem egy protestáns, nem egy kizárólagosan 
katolikus, hanem elsősorban egy magyar Ma
gyarországért lelkesedünk. Jól tudjuk azt, hogy 
ennek a nemzetnek tragikus sorsában a leg
tragikusabb az volna, ha a válságos órákban 
a széthúzás ördöge bontaná meg.

A miniszter után Svehla Elemér másod
felügyelő szólt a gyülekezethez.

A bensőséges ünnepség a Himnusz elének- 
Jésével ért véget.

Két megjegyzés.
Lapunk más helyén hírt adtunk az országos 

Bethlen-ünnepélyekről. Itt meg kell jegyeznünk azt, 
hogy minden szép volt, ami ott történt, de nagyon 
szomorú volt, ami nem történt. így a kormány 
tagjai közül senki nem volt jelen az ünnepségeken. 
A kultuszminiszter mondott ugyan ünnepi beszé
det, de nem mint miniszter, hanem mint a törté
nelmi társulat elnöke. A képviselőház és a felső
ház nem képviseltette magát. A székesfővárost egy 
tanácsjegyző képviselte. A szobor megkoszorúzásá
nál is egy helyettes államtitkár képviselte a kor
mányt, melyet igazán ártatlanul ér a vád, hogy 
protestáns emberek is vannak benne. Minden 
egyetem aranyláncos dékánjait ott látjuk, csak a 
Pázmány Péter tudományegyetem nem tett koszorút. 
És végül — természetesen — nem jelent meg a 
római kath. egyház. Szóval ha nehezen is, de 
mégiscsak sikerült megint egy országos ünnepen 
megmutatni azt, hogy ez az ország még egy ilyen 
ünnepen is hálátlanul felekezetekre szakadozott 
marad a vallási türelmesség legnagyobb képviselő
jének, Bethlen Gábornak az emlékénél is . . .

*

A napilapok közük, hogy az állami takarékos
kodást kiterjesztik az egyházi államsegélyek, sőt 
még a lelkész! nyugdíjintézet segélyére is. Ez 
minket nagyon súlyosan érint és elsősorban megint 
minket. Mert ha másoknak a 12 kenyeréből elvenné
nek, marad még 11, de ha a mi egyetlen karéj 
kenyerünkből megint lekanyarítanak egy darabot, 
maholnap már csak a héja marad, az is szárazon. 
Mikor a nyugdíjintézet és az egyházak összes 
pénzeiket a hadikölcsönbe helyezték, akkor nem 
azt ígérték . . .

H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. november 17-én :

H e l y
Ór a

d é le l ő t t
d é l u t á n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) n Dr. Gaudy László
Deák-tér (magyar) 6 v. dr. Kendeh Gusztáv
Fasor (ifjúsági) 10 Dendely Károly
Fasor l l Danhauser László
Fasor 4 Kemény Lajos
Fasor (német) 5 Danhauser László
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. l l Dr. Szuchovszky Lajos
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Ollői-út 24. 10 v. dr. Kendeh Gusztáv
Szvetenai-u. 10 Martony Elek
Gyarmat-utca 14. fél l l Peér P. Sándor
A 1 • 0 1

A D o n y í - u .  Z l . A i r a i  uenes
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér l l Mohr Henrik
Koronaőrség 10 Borbás Antal
Zichy-utca 7. l l Váczi János
Lenke-út 56. l l Szabó Aladár

November 24-én a Deák-téri templomban v. dr.Kendeh 
Gusztáv, a fasori templomban Kemény Lajos, a Simor-u. 
templomban Majba Vilmos prédikál.

Lelkészbeigtatás. A kispesti evangélikus 
egyház f. hó 17-én igtatja be lelkészi állásába 
egyhangúlag választott új lelkészét, Nandrássy 
Elek főv. vallástanárt. A beigtató istentisztelet 
d. e. 10 órakor kezdődik.

A Deák-téri Luther-szövetség nov. 22-én 
(pénteken) d. u. 6 órakor kezdi meg előadá
sainak sorozatát. Előadni D. D. Raffay Sándor 
püspök úr fog Károli Gáspárról és a Bibliáról.

Karácsonyi vásár a  fasorban. A fasori 
evang. szövetség és nőegylet évek óta rendezi 
szép sikerrel karácsonyi vásárjait, melynek jö
vedelméből szegényeknek karácsonyfát állít és 
szeretetcsomagokat oszt szét a nélkülöző csa
ládok között. Ez évben december 7. és 8-án 
lesz a vásár. Árusításra való jelentkezés a fa
sori lelkészi hivatalban.

Az evangélikus napról, a protestáns női 
kézimunkakiállításról, az egyetemes gyűlés esemé
nyeiről és a zeneakadémiai jubiláris hangverseny
ről jövő számunkban adunk részletes tudósítást,
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A német evangélikusok vezére Bpesten. 
A magyarországi evangélikusok e heti egyetemes 
ünnepségein a mai Németország két igen előkelő, 
közismert vezérfia is jelen volt: Hermann Kapler, 
a Német Evangélikus Egyházi Szövetség elnöke 
és Theodor Heckel konzisztóriumi főtanácsos, aki
ket báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő 
hivott meg Magyarországra. Kapler a legnagyobb 
porosz országos egyháznak is elnöke, s ezenkívül 
az összes német evangélikus egyházak szövetségét 
vezeti. Ez a szövetség képviseli a német evangé- 
likusságot a berlini kormánnyal, parlamenttel, a 
belföld és külföld más vallásos közösségeivel 
szemben és irányítja a határon kívül élő németek 
lelki gondozását. Heckel konzisztóriumi főtaná
csos bajor ember, aki régebben az erlangeni fő
iskolán működött, elsőrendű valláspedagógus, s 
Luther bibliafordítását újabban ő rendezte sajtó 
alá.- A német vendégeket báró Radvánszky Albert, 
a magyarországi egyetemes felügyelő és Kuthy 
Dezső egyetemes főtitkár fogadták. Tiszteletükre 
Hans von Schoen, Németország budapesti követe 
csütörtökön délben egy órakor villásreggelit, ugyan
aznap este fél kilenc órakor Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő, a Nemzeti Kaszinóban est
ebédet adott. Mindketten jelen voltak az evangé
likus egyetemes közgyűlés péntek délelőtti meg
nyitásán, szombaton délelőtt pedig, a magyar re
formátus egyház vendégül hivott vezetőinek jelen
létében, zártkörű előadásokat tartanak.

A budapesti (budai, Deák téri és fasori) 
énekkarok együttes fellépése a Zeneakadémiai 
estélyen kiválóan sikerült. A nagy buzgóság, mely

ei az énekkarok a feladatnak fogtak, meghozta 
r. :~.ölesét. Örömmel láttuk őket együtt. Teljes 
e í~erés illeti mind a három énekkar karnagyát: 
Mikus-Csák Istvánt, Dr. v. Kendeh Gusztávot és 
Oppel Imrét fáradságos és eredményes munkájuk
ért. Nagyon sajnáltuk azonban mindannyian, hogy 
más programmszámoknak aránytalan hosszúsága 
miatt éppen az énekkarok két száma már elmaradt. 
Ezt pótolni kell valamiképen!

A nürnbergi Lehrergesangverein hang
versenye. Németország zenei életét az énekkarok 
tették gazdaggá. A legkevésbé költséges, amellett 
gyönyörű és magas művészi Ízlésre nevelő szóra
kozás a társas éneklés. Nem igényel drága, nem 
mindenki részéről megszerezhető hangszereket, 
elég hozzá közepes hang, buzgóság és egy kevés 
önzetlenség. A német énekkarok híresek fegyel
mezettségükről és komolyságukról. Élvezetes és 
emlékezetes ezért a rádió útján is közvetített szép 
hangverseny, melyet a nürnbergi Lehrergesang. 
véréin rendezett a Deák-téri evangélikus templom
ban, Fritz Binder karnagy-zeneigazgató kitűnő 
vezényletével. Hallottunk válogatott szép vegyes
karra irt négyszólamú dalokat, ezek között Zeilin- 
gernek a Schubert-pályázaton első díjjal jutalmazott 
művét, egy Bach-motettát, Schubert-zsoltárt és 
Reger-szerzeményeket. A Deák-téri templom zsúfo
lásig megtelt s még nagyon sokan kiszorúltak igy 
is. Fel kell jegyeznünk azt, hogy a nürnbergiek 
műsorukat egyik katholikus nagytemplomban akar

ták bemutatni, de nem kaptak rá engedélyt, 
bizonyára azért, mert Bach szerzemény is szerepelt 
a műsoron. Ezzel szemben a Deák-téri templom 
készséggel adott helyet a változatlan műsornak, 
melyen Ave Maria és miserészletek is voltak.

Halálozás. Gajdács Pál, a magyarországi 
evang. lelkészek nesztora, tótkomlósi lelkész 83 
éves korában elhunyt. Vele egy sok tekintetben 
igen értékes és érdekes egyéniség tűnt el közülünk, 
aki nemcsak lelkészi pályáján, de irodalmi téren 
is figyelmet keltett maga iránt. A tót családból 
származó gyermek 10 éves korában még nem 
tudott magyarul, férfikorában azonban egyik leg
szebb és legmagyarosabb nyelvezetű költőnk lett, 
kinek „Hunyadiak" trilógiáját az Akadémia dicsé
rettel tüntette ki, bírálói pedig Arany János vers
készségével egyenrangúnak mondották. Ezenkivül 
is írt komoly és tréfás költői elbeszéléseket, de 
olyan szerény volt, annyira nem tudott reklámozni, 
hogy ma már alig tudtak róla. Az utókor remél
hetőleg igazságosabb lesz. Mi szeretettel és ke
gyelettel emlékezünk reá.

Beliczay Béláné emlékére. A boldogul
nak halála évfordulója alkalmából a nemesen 
érző család szokásához híven 100 pengőt adott 
a Protestáns Orsz. Árvaház javára. Bárcsak 
minél többen követnék szép példájukat, mert 
azzal nemcsak szeretett halottjaink emlékezetét 
elevenítjük fel, hanem jót is teszünk Isten gyer
mekeivel : a szegény árvákkal.

Bethlen Gábor emlékünnepélyt rendezett 
f. hó 14-én a budapesti Iparosképző Protestáns 
Egylet. Az ünnepi beszédet Pass László kölesdi 
ev. lelkész tartotta. „Mit köszönhetünk Bethlen 
Gábornak?" cím alatt. Vetítettképes előadást 
Kőröspataki Kiss Károly: „A Biblia" címen 
tartott. Voltak még zene-pontok és szavalatok 
is stb.

Az Angyalföldi Luther-Szöv. szeretetven- 
dégségén Bethlen Gáborról tartott előadást Rimár 
Jenő lelkész-tanár. Kazár Giziké „A tékozló 
fiú", Heinisch Jolán „Te győztél Galileai“ c. 
költeményt szavalták mély érzéssel. Kedves 
volt Blum József hegedűszólója, valamint Bik- 
falvy Erzsiké és Heinisch I. éneke, Kazár G. 
harmonium kíséretével.

Természetbeni adományokat adtak: Bartos 
Károlyné, Bikfalvy Miklósné, Friedrich Jakebné, 
özv.. Frigyessy Jenőné, Kazár Józsefné, Mészá
ros Józsefné, Müller N.-né, Rimár Jenőné, Trenka 
Tamásné, Urbán Arnoldné, Varga Tituszné, 
özv. Vidor Lászlóné, Végh Emma és Zenoicz 
Karolin. Urbán Arnoldné 5 P.

Az estély 140 pengőt jövedelmezett a 
templom-alap javára. Özv. Ferenczy Jánosné 
egy általa adományozott festmény kisorsolásá
ban nagy tevékenységet mutatott. Ebből 40 P 
bevétel volt a templom-alapra.

A Menczer gőzmosó, kelmefestő és vegy
tisztító üzem, mint értesülünk Hl., Lajos-u 151. alatt 
egy fióküzletet, illetve gyűjtőtelepet rendezett be. 
A t. hívek pártoló figyelmét erre a tényre felhívjuk.
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Az Úr az én vigasztalóm! Elmélkedések 
és imák szenvedő és szomorkodó keresztyének 
számára. Irta Nyáry Pál, református esperes
lelkész. November első napjaiban hagyta el a 
sajtót ez a 64 oldalas könyvecske, melyet a 
szenvedők evangéliumi vigasztalására és Jézus
hoz vezetésére ad ki a szerző. A könyvecske 
tartalomjegyzékéből a következőket közöljük: 
Uram, akit szeretsz, beteg. Az égi orvos. Akarsz-e 
meggyógyulni? Fájdalmak között. Álmatlan éj
szakák. Elhagyott engem az Úr. Van-e haszna 
az imádságnak? Meg nem hallgatott imádsá
gok. Miért? Az én órám. A kegyes ember szen
vedése. Bűneim. Szoros kapu—keskeny út. Fog
jad kezem. Az Isten szerint való bánat. Az ol
vasztó kemencében. Nagy feladatok előtt. Az 
örvény szélén. A halál árnyékának völgyében. 
Az égi otthon. Gyászban. Isten célja szenve
déseinkkel. Temetőben. Jó nékem, hogy meg
aláztál. Az én lábaimnak szövétneke a Te igéd. 
Boldogok kik sírnak, stb. Minden elmélkedést 
rövid ima követ. A könyvecske darabja 50 fillér, 
10 drb. 4 P., 100 drb. 35 P. bérmentve. Betegek, 
gyászolók, szenvedők, szomorkodók részére 
kínálkozik jó barátul a könyvecske, melynek 
bírálatára visszatérünk.

Magyarország történelme, földje, népe, 
élete, gazdasága, irodalma, művészete Verec- 
kétől napjainkig. (Nagymagyarország encyklo- 
pédiája). Ez a címe annak az ötkötetes nagy
szabású műnek, amely szellemi életünk leg
kiválóbb képviselőinek együttes munkája foly
tán a múlt század nagy magyar tradícióit valló 
kiadónál, a Franklin-Társulatnál most jelent 
meg. Nem elég azt mondani erről a műről, hogy 
irodalmunk jelentős eseménye, — több ez az 
impozáns munka annál, kultúr- és nemzetpoli
tikai szempontból egyelőre még felmérhetetlen 
az a jelentőség, amelyet missziója teljesítésével 
el fog érni. Nagymagyarország teljes enciklopé
diáját adni: ez volt a „Magyarország Verecké- 
től napjainkig” íróinak kitűzött célja, könyvet, 
amelyre a magyarság lelkének mindennél ége
tőbb szüksége van, könyvet, mely megismer
tesse a magyarságot a maga magyarságával, a 
tudás és írói művészet legszebb eszközeivel 
megtanítsa az igazi hazaszeretetre. Irodalmunk 
és a maga műveltségével törődő magyarság 
régóta érezte hiányát az ilyen műnek. Ez az 
öt kötet, kitünően megszerkesztett egységes mű 
keretében, élvezetes olvasnivaló formájában 
teljes képét adja Nagymagyarország múltjának 
és jelenének, történelmének, állami életének, 
irodalom- és művészettörténetének, földrajzának, 
állat- és növényvilágának, gazdasági berende
zéseinek, egyházi életének, kultúrjelentőségének, 
színészetének, sportjának, stb. Öt testes kötet 
ez, amely egész könyvtárat helyettesít és amely 
mindent magában foglal, amit csak Magyar- 
országról minden magyarnak tudnia kell. Mi 
sem bizonyítja jobban a mű páratlan jelentő
ségét, mint az a ragyogó névsor, amelyet munka
társai alkotnak. Élén Albrecht, József, József

Ferenc főhercegekkel, miniszterek, volt minisz
terek, kiváló közéleti tényezők, írók és tudósok 
gárdája alkotta meg a magyarságnak ezt az 
aranykönyvét, amelynek munkatársai közt ott 
találjuk Bethlen, Vass, Klebelsberg, Zsitvay 
minisztereket, Apponyi, Wlassich, Hegedűs 
Lóránt, Huszár Károly, Szterényi József, Praz- 
novszky neves államférfiainkat, Berzeviczy Al
bertét, Petrovics Eleket, Cholnoky Jenőt, Kor- 
niss Gyulát, Pintér Jenőt, s velük együtt tudo
mányos életünk legfényesebb neveit, egyházi 
életünk reprezentánsait, mint Lányi József, Ra
vasz, Kapi és Józan püspököket, íróinkat, mint 
Herczeg Ferencet, Babits Mihályt, Kosztolányi 
Dezsőt, Kozma Andort, Kóbor Tamást, Schöpflin 
Aladárt, stb. A kritikának e nagyszabású mű
ről más szava nem lehet, mint csak a teljes 
elismerés. Nem mondhat egyebet, minthogy el 
kell olvasnia mindenkinek, mint hogy ott a 
helye minden magyar házában. Aki csak ke
zébe veszi a díszes félbőrkötésű öt kötet bár
melyikét, páratlan örömet fog benne találni: 
több mint 1500 kép, 16 sokszínnyomatú mű
melléklet, 7 színes térkép díszíti a művet, amely
nek olvasása ekként nemcsak tanulságos, hanem 
élvezetes is. A mű nemzetpolitikai misszióját 
az az előszó jellemzi legjobban, amelyet nagy
bányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország kor
mányzója írt hozzá, amely Magyarország egész 
egyetemét a mű olvasására felhívja, amikor azt 
mondja: „Az ezeréves magyar haza dicsőséges 
történelme, minden draga hagyománya es . 
ménykedő életben szent kincse minden magyar
nak. Legyen ez a könyv emlékezetes a múlt 
nagyságára, vígasztalás a jelen fájdalmaira és 
bátorítás a szebb magyar jövendőre.” — Pros
pektust e kiváló műről minden érdeklődőnek 
ingyen küld a Franklin-Társulat könyvkereske
dése, Budapest, IV., Egyetem-u. 4.

Krausz Rezső kályhásmester, II., Csalo
gány-utca 50. a Budai Apolló mellett. (Telefon : 
546-67) hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.

Dr. K iss Ernő egyet, orvostudor, bel-, ideg- és sebé
szeti betegeknek rendel d. u. 2—4. IX. Ráday-u. 63. II. 4. 
Szegényeknek ingyen.

Idősebb ev. hittestvérünk portási vagy házfelügyelői 
állásra ajánlkozik. Cim a nyilvántartó és gazd.-hivatalban 
IV. Deák-tér 4.

Német nyelvtanítást vállal jutányosán háznál elemi 
iskolai tanítónő. Sípos Lajosné, IX. Soroksári-út 38. V. 11.

N ém et-m agyar nevelőnői állást keres bánáti mene
kült nevelőnő. Sípos Róza, IX. Soroksári-út 38. V. 11.

Szolgai á llá s ra  29 éves fiatalember ajánlkozik. Cim 
a nyilvántartó és gazd.-hivatalban IV. Deák-tér 4.

Evang. fiatal testvérünk ajánlkozik házakhoz felső
ruha és fehérnemű varráshoz. Napi 4 pengőért. Bókon 
Mária, Pestújhely, Báthory Győző-utca 49.

K árpitos é s  díszítő hívünk ajánlkozik, minden e 
szakmába vágó munkát vállal lelkiismeretesen és ponto
san. Lev. lap hívásra házhoz megy. Klimscha Alajos, 
VIII., Vas-utca 19. Pálinkás kárpitos műhely.

Hittestvéreim tennisz és sportcikket olcsón 
vásárolhatnak Maurer Istvánnál VI. Teréz-körút 
7. sz. (Ándrássy út sarok). Telefon: L. 981—94
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