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Hajnali harangszó.
.Most kegyelemből tartattatok meg,
hit által; és ez nem tőletek v a n :
Isten ajándéka ez ; nem cselekedetek
ből, hogy senki ne kérkedjék.”
(Efézusi lev. 2. 8.)

Az idők halk homokóráján alig pár porszem
f o g..még-l e peregni.. és a..-horizonton felragyog a
protestántizmus nagy ünnepe : a reformáció 407-ik
évfordulója. Mint a hajnali harangszó az ünnep
jöttét jelzi, úgy kívánják e §orok belezúgni a
lelkekbe: „evangélikusok, készüljetek, közéig a ti
ünnepetek.*
Előkészületeket tett az idő is, mely őt szülte,
minden századok legnagyobb reformátorát, Luthert.
Előre küldötte korszakról-korszakra embereit,
hogy útját megegyengessék: a lyoni dús keres
kedőt, ki kincseit odaszólta a koldusok rajának,
aztán sarut öltött, miként az apostolok és elindult
az evangélium kardjával meghasogathi a sötét
séget. De gyengének bizonyult. A sötétség elnyelte
őt. De a nagy idő nem nyugodott bele kudarcába
s újabb úttörőt állított porondra: az angol Wiklefet, ki a Bábel-Róma falait törte-zúzta, csak
azért, hogy 30 év múltán temetőben porladó
csontjain álljon bosszút a megbántott Vatikán.
A Wiklef kezéből kihullott eszmét Húsz emelte
fel és nem engedte azt kihúnyni. A konstanczi
máglya megszenesithette himnuszokat zengő ajkait,
egy száz év múlva eljövendő hattyúról jövendölő
nyelvét, de az eszmét máglyaláng meg nem semmi
síthette: Firenze városában Keresztelő János tá
madott fel halottaiból, mert az ő. hatalmával
prédikált ott Savonarola. Kényes asszonyok le
oldották nyakukról csillogó gyémántjaikat, eldob
ták hiú ékköveiket és darócruhába öltöztek . . .

és mégsem, Savonarola sem volt a Sors embere,
félúton roskadt össze ő is, a Gondviselés Luther
nak adta kezébe az egykor Krisztustól font ostort,
hogy űzze ki az Isten templomából a kalmárokat,
akik e szent helyet bűnbocsátó-cédula árusító
kereskedéssé aljasitották le. Megdönteni a sötét
séget, .„mellyel „Wald, Wiklef,. Húsz nem .bírtak,
neki tartatott fenn. Kiásni a régi idők tiszta hitét
és közkinccsé tenni újra azt, ezt a dicsőséget az
égi hatalmak Luthernak juttatták.
A reformáció kincsesházából ez alkalommal
csak egy szót ragadunk ki. Egy szó ragyog álló
csillag gyanánt a protestantizmus egén, e szó
„kegyelem". Két karcsú márványpillérre építette
reá Luther a megújított régi hit magas boltiveit:
az egyik ez: „csak az evangéliom", a másik pedig
ez: „kegyelem". Mit jelent e szó? Ez igében egy
tiltakozás mennydörög a középkor ellen, a közép
kor nagyzási hóbortja ellen, mely vakmerőén
szenteket avatott a nélkül, hogy Isten hozzájáru
lását kieszközölte volna, elbizakodottan útleveleket
állított ki a mennyországba, ezen útlevelek ér
vényessége felől meg sem kérdezve a jó Istent.
A középkor a kolostori csendes cellának, a
gyakori imádkozástól elkoptatott rózsafüzérnek,
a zarándok sarunak százszor odaígérte az ég
örök üdvét. Ennek a vaksággal megvert időnek
Luther odakiáltotta az igék igéjét: kegyelem!
Ember, semmi vagy, minden az Isten! Ne szegezz
megszédültségedben lécet a léchez, a menny
országig lajtorjád sohsem fog felérni, az üdv nem
vásári árucikk, az üdv nem szolgabér, az üdv
ajándék, királyi kegy leereszkedő ajándéka. Az
üdvöt minden előfeltételeivel egyetemben Isten
adja. Avagy a hit első villanása gyermekszívben,
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a remény romokat befutó örökzöldje, leheletünk,
szívverésünk nem Isten adománya-e mind? Ember,
lásd be azért törpeségedet, értsd m eg: az üdvöt
nem te gyártod, Isten adja azt leereszkedő kegy
ből, miként a király, aki az árok szélén a koldu
sokat szedte fel és ültette dús asztalához. Ke
gyelem! Ez a reformáció alapvető tanítása, mert
alapgondolata az egész evangéliomnak. Isten
szeretetével, mely Betlehemet készített a bűnös
emberiségnek, kezdődik az evangélim és a golgotái
kereszttel, az amnesztia szent szimbólumával vég
ződik az. De több, a kegyelem nemcsak bibliai
eszme, hanem egyetemes emberi gondolat. Sejtésszerüen ott kisért az ókor láthatárán : „a kegyelem
— mondja Sophokles — megosztja Zeusszal az
istenek trónusát". Seneca, Róma bölcse arról
tanúskodik, hogy: „ember, gyengeség a neved,
kell, hogy valaki megragadja a kezed." Kopernikusnak, kinek Thorn városában felállított szob
rára e merész szókat irta a csodálatával adózó
utókor: „Terrae motor, solis coelique stator",
Földet mozgatott, eget s csillagokat megállított",
Kopernikusnak igy hangzott magaválasztotta jel
mondata: „Nem azt a kegyelmet, melyben Pál
részesült, nem a Péternek juttatódért esdeklek én,
csak azt a kegyelmet elnyert a keresztfa latorja,
e kegyelmet kérem én." Coligny admirális, a
francia protestánsok lánglelkü vezére, majd vértánúja, neje halála alkalmából arra oktatta gyer
mekeit: „e világon minden ingatag, csak egy
erős partot ismerek: Isten kegyelmét". A termé
szet búvára, Newton pedig arra uta!v hogy ami
gyermeknek a dajkatej, az nekünk az Ur kegyelme
— abból élünk".
Négy évszázad próbálta ki Luther és Kálvin
alkotását, a megtisztított, megjavított, az igazi
krisztusi vallást. Tizenkét emberöltő igazolta a
reformáció igazságait, eperjesi vértanuk kiömlött
vére megpecsételte, gályarabok kínja megszentelte
azokat. Hitünk szent igazaihoz halálig hűnek lenni,
ezt várja tőlünk ez ünnepi perc. Ám hadd bitorolja
Isten szent felségjogait a pápás egyház, midőn leg
főbb papja, aki mégis csak törékeny porszem, isteni
tulajdonságokkal: szentséggel és minden tévedésen
felül álló csalhatatlansággál ruházza fel magát,
hadd irja elő nagyzási hóbortjában a por gyermeke
a maga akaratát az Istennek, midőn szenteket
avat s glóriával vonja körül homlokukat, mi meg
maradunk az evangéliom tiszta igazsága mellett:
„mi parányok olyanok vagyunk, mint fűszálak közt
eltévedő kicsiny bogárka és Te, Isten mégis le
hajolsz hozzánk, felemelsz tenyeredre,' tisztasá
godat, fehérségedet reáleheled szivünkre", ez a
kegyelem. Ám hadd próbálja a kathoücizmus a
világ kerekét visszafelé fordítani, az emberi elme
szárnyait levagdosni, antimodernista esküt csikar
ván. ki egyetemi tanáraitól és a tudomány hala
dását károsnak Ítélvén. A protestantizmusnak
nincs félteni valója, minél nagyobb világosságokat
gyújt a kultúra, annál fénylőbben fog ragyogni
a mi hitünk igazsága. Hirdesse bár a Vatikán,
hogy nincs üdvösség másutt, hid, mely a földtől
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az éghez vezet, csak Róma egyházában, mi tetemre
hívtuk az apostolokat, az antik idők nagyjait, az
újkor szellemóriásait és ime, mint egy görög
tragédia karéneke zúg ajkukon a szó, a protes
tantizmust igazoló: ember alázkodj meg Isten előtt,
te semmi vagy, de Isten minden, kegyelem, ez az
evangéliom, ez a Krisztus íegnagyobb igazsága. V.

Az iskoláról a szülőknek.
Hát megkezdődött az új tanév! Előkerült a
pénz is a könyvekre, füzetekre, Íróeszközökre;
nehezen, de előkerült. Egy nagy gonddal kevesebb.
Megindult a tanitás is már, sok-sok időt töltenek
az iskolában a gyermekeitek és úgy gondoljátok,
ezzel megkönnyebbült a ti nehéz feladató^ mag
zatjaitok nevelése körül, mert hiszen . hivatalból
nevelik most immár őket. Úgy van, hivatalosan is
nevelik most már, szaktudással, készültséggel;
hibáikról, erényeikről értesültök, itt-ott vesszőt vagy
cukrot alkalmaztok pontosan előírás szerint és
csudák csudájára az erények alig fejlődnek, a hibák
érthetetlenül súlyosbodnak. Közeleg a bunkós réme!
Érthetetlen! Mit kell tenni? Azt, amit az iskola
járás első napjától meg kellett volna, tennetek, sőt
az iskolábajárás előtt: megfontolni, hogy az iskola
rendeltetése szerint inkább próbája a házi neve
lésnek, inkább befejezője a házi nevelésnek, semmint
kezdeményező az egyénnél. Az iskola természete
szerint leginkább a kollektív nevelésre van utalva.
A társas nevelés a problémája. Persze az iskolai
társaságban sem szünetel az egyéni nevelés.
Tudjuk, tapasztaljuk. Ám áz osztálytársak együttes
hatása és mondhatjuk, igen erélyes hatása, oly
tényező, mely a legművészíbb nevelési rendszerrel
játszva [fölveszi a versenyt, sőt az eredőt maga
felé terelheti, a szülők nagy ámulatára, ha a házi
nevelés nem adott oly cselekvő erőt a növendéknek,
amely a tudományos iskolai neveléssel egyesülve
erősebb az iskolatársak hatásánál.
Amit a gyermek iskolába hoz azt: megfinomitva, rendszeresítve viszi haza. De ha hazulról
nem hoz csiszolásra alkalmas anyagot magával
az iskolába, akkor a kedvezőtlen befolyások a
társaság részéről erősödnek és a hivatalos nevelő
sikertelen próbálkozások után azt állapítja meg,
hogy az iskola befolyása ezen a ponton megszűnt.
Gondolkodjatok feleim, hogyan küldtétek az
iskolába a tanév elején gyermekeiteket? Alkal
massá tettétek őket a csiszolásra? Lebegett-e
eddig valami gyermekeszmény előttetek — feleim ?
Ez a legfontosabb! Gyermekeszményetek van-e ?
Nem homályosan ködlö, de világosan, határozott
vonalakkal kialakult ? Gyermekeszmény testi. és
lelki vonatkozásban, amilyenné gyermeketeket
nevelni óhajtjátok ? Kutassatok agyatok redőiben,
szivetek kamráiban, feleim, van-e gyermekesz
ményetek, hiszen jól tudjátok, a gyermekeszményből
kél a férfi és a női eszmény! Tehát az embereszmény ilyen módon a gyermekeszményeteken
át érhető el ?
Gondolkodjatok?
Nevelő.
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Mikor

még álltam az o ltár előtt.

Szép volt, édes volt, gyönyörű, fölséges,
Mikor még álltam az oltár előtt;
Közel éreztem magamat az éghez,
S nyertem csodás ihletet és erőt.
Oh Szeretet, Bölcseség, Hatalmasság,
Akiben „együtt mélység és magasság":
Ott, hol megenyhül minden fájdalom,
Mily boldogság volt Téged áldanom!
\ •' _
Gyermekségemtől fogva, réges-régen,
Egy dolgot kértem Tőled, Istenem,
Hogy életemnek minden idejében
Lakhassam szent házadban szüntelen, —
Hogy láthassam, Uram, a te szépséged,
S Azt, Aki az út, igazság és élet, —
S hol a hit csipkebokra ég, lobog,
Látogathassam a te templomod!
Megadta Isten, amit Tőle kértem,
Szép gyermekálmom mind valóra vált, —
S Kinek nevére meghajolt a térdem,
Lelkembe zártam az Egy Ideált.
Ökivüle mást tudni nem kívántam,
S én nem is a Krisztusról prédikáltam,
Hanem a Krisztust hirdettem magát,
Az üdvösségnek hajnalcsillagát.
Az Örömhírt öröm volt hírül adnom
A bánkódóknak annyi éven át, . —
És a szomjúhozókkal kóstoltatnom
Az Urat és az Élet italát.
Hittem, azért szóltam. Sok küzködésben
S hű szolgálatban oh hány szívbe véstem
A z Istennek kimetszett Bélyegét —
Ez lön jutalmam s nékem ez elég
Most is. az alkonyt, melyre eljutottam,
Munkám emléke aranyozza meg:
Szivem a midiért hálalángra lobban,
S jövőm biztat: jön éj után a regg.
Itt csak homályos tükör által látlak,
De odafenn sztnről-színre imádlak,
Én Istenem s én édes Jézusom, •
S szférák dalába olvad himnuszom

S á n th a Károly.

A nyugdíjas lelkészekért.
Egymást érik sorrendben egyházi gyűléseink.
Sok mindenről tárgyalnak. A nyugdíjas lelkészek
ről is. Azonban megoldás helyett legtöbbször egy
csüggeteg gesztussal intézik el a dolgot.
A ny. lelkészek sorsa pedig tovább tartha
tatlan. Egy kategóriában vannak velők a lelkészözvegyek is. (Sajnos a teljesen lelkészi árvákról
egyáltalában nincs gondoskodás.) Ma havi fize
tésük 25—30 ezer korona. Semuii más. Tessék
ebből az egy napra valóból harminc hosszú
napokig megélni. Igaz, hogy sokan ilyen mostoha
viszonyok között, rossz táplálkozás következtében,
meg is haltak. Ha nem segítünk most a tizen
kettedik órában, at öbbire is ez a sors vár. Ekkor
aztán már nem is lesz, kikről gondoskodjunk;
de kinek a lelkiismeretét fogja terhelni e néma
tragédia ? Hogy fognak erről számot adni a sáfá
rok Ura előtt, akiket illet?
Dunántúl, a Veszprémi egyházmegye nobilis
lelkészi kara a saját körzetében levő ny. lelkészek
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és lelkészözvegyek számára kivetés utján minden
egyes gyülekezet után külön-külön egy-egy méter
mázsa búza járandóságot szavazott meg erre az
évre. Miért nem tudná megtenni az egész evan
gélikus lelkészi kar és az összes eklézsiák?
A nyugdijintézeti tagdijat csak ilyen alapon kell
és szabad meghatározni. Szégyen rá, ki ellene
mond. Vagy a békebeli tagdijakat valorizálni kell.
Ha tovább nem, 50 százalékig. Ez alapon a béke
beli nyugdíj is ilyen arányban valorizálandó
Buzaalapon minden nyugdíjasnak havonkint leg
alább két métermázsa búza árát kell kiutalni.
A nyugdíjintézetet életerőssé kell tenni. A világ
minden tisztviselője arányosan fizet nyugdijjárulékot. Mi lelkészek sem lehetünk kivételek.
Luther kis kátét záró szavait irom ide: Tegye
meg mindenki kötelességét, akkor mindenütt
rend lesz.
G.

A Ml TŰZHELYÜNK.
Istentiszteleti sorrend. Okt. 19-én. Reggel
8 órakor ifjúsági istentaztelet (Reif-HüttI), 9 órakor
német istentisztelet (^rsányi), 10 órakor gyer
mekistentisztelet (Bohárj, 11 órakor főistentisztelet
(Varsányi), 10 órakor Krisztinatéren és Labanczúton gyermekistentisztelet | ü :^ y ^ .Holló'>. D. u.
4 órakor vallásos előadás iskolánkban. Minden
kedden 5 órakor bibliaóra a lelkészi hivatalban.
Október 26-án. Reggel 8 órakor ifjúsági istentisztelet, 10 órakor gyermekistentisztelet (Bohár),
11 órakor főistentisztelet keretében kelenföldi
testvéreink búcsúzása; prédikál Szüts Gábor.
Utána ünnepi közgyűlés. Lipótmezőn 9 órakor
áhitat, Új János kórházban 10 órakor (Varsányi),
Krisztinatéren, Labanc- úton 10 órakor gyermek
istentisztelet ^ a n y i , | Holló), d. u. 4 órakor ház
tartási alkaimazőttáK részére iskolánkban vallásos
előadás.
Keresztelés. Kereszteltük Szemeti László
Vilmost. Ragyogjon e kisded életegén az Isten
szeretetének csillaga!
Eljegyzés. Saxlehner Emíliát eljegyezte báró
Querfurth Andor németországi nagybirtokos.
Illatozzanak a jegyeseknek a szeretet rózsái.
Házasság. Apler Ödön okt. 5-én vezette
oltárhoz Intödy Eugéniát. Sárosdy Ferenc okt. 4-én
esküdött örök hűséget Kalmár Irénkének. Adjon
a jó Isten az ifjú pároknak napsugaras boldogságot.
Halálozás. A halál kitépte édes anyja szerető
karjaiból Mátis Sárikát 15 hónapi rövid élet után.
A gyászoló szülők fehér őszirózsákból készítettek
síri ágyat drága kedvencüknek. Kesselbauer Oszkár
ny. p. ü. titkár hosszú szenvedés után 82 éves
korában húnyta le szemeit halálos álomra. „Ember
küzdj és bizva-bizzál', e kettős jelszó vezette élet
utján. A sors sokszor mostoha volt hozzá, de ő
nem változott, kötelességtudó tisztviselő és gondos
családfő maradt ő utolsó percéig, belecskai Mechwart Andrásné okt. 5-én költözött ki a kerepesiúti temetőben porladó férjhez, ki a magyar mérnöki
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tudománynak örök dicsőséget szerzett. Mechwart
András, kinek kőbe-ércbe öntött szobra késő
századokig fogja megőrizni egy lángelme emlékét,
budai egyházunknak legtekintélyesebb tagja, leg
áldozatkészebb hive volt a 90-es és 900-as évek
ben. Egyházunk fejlődése elválaszthatatlanul össze
forrt az ő nevével. Most pihenni tért felesége
e nagy embernek megértő, gondos élettársa volt.
Ápolt, szeretett, jót tett egész életében. Csendesen,
fájdalomtalanul múlt el, miként a virág a kert ölén.
Hő imádságoktól s a Ganz-gyár dalárdájának
megható gyászénekétöl kisérve költözött be az
örökkévalóságba. Legyen áldott, kegyelettől őrzött
mi közöttünk kedves halottatok emléke.
Előléptetés. Dr. Schreiber Lajos belügy
miniszteri h. államtitkárt a Kormányzó államtitkárrá
nevezte ki. Szívből gratulálunk.
A konfirmáltak köre, mint minden szom
baton, okt. 11-én d. u. 6 órakor is megtartotta
szokásos heti összejövetelét elemi iskolánkban,
Gaál József vallástanár elnöklete alatt. A jelen
voltak több szép szavalatban és zeneszámban
gyönyörködtek és megerősödve hitükben oszoltak
szét. Szeretettel kérjük az íltóbbi három év alatt
konfirmált ifjúságot a Körbe való belépésre.
Hogyan ünnepeljük meg a reformáció
napját ? Aki a katholikus naggyülés fekete töme
geit hömpölyögni látta okt. 12-én az eucharisz
tikus körmenetben, annak be kellett vallania, hogy
a katholicizmus öntudatra ébredt. Aki a szónokok
hatalmat követelő beszédeit figyelemmel kisérte,
annak nem lehet kételye az iránt, hogy a protes
tantizmus sok jót nem várhat a jövőtől. Meg kell
szerveznünk a seregeinket nekünk is, mig a föld
ki nem csúszik egészen a lábunk alól. Adnunk
kell híveink nyájának valamit, ami eddig nem
volt meg bennük: öntudatot. Milyen legyen okt.
31-iki ünnepünk? Fakó, szürke köznap, semmivel
sem különb a hét többi robotos munka napjaiból?
Nem. Legyen egész ünnepnap! Érezze mindenki,
hogy az árulás sötét bűnét követte el az, ki e
napon dolgozik, hivatalba megy, aki üzletének
redőnyét e napon lenem húzza! Tételes törvény
országos ünneppé tette okt. 31-ét Város és állam
október utolján szünnapot biztosit ,prot alkalma
zottjainak. Éljünk hát törvény biztosította jogunk
ká!. Még nem akadt zsidó kereskedő, aki arról
panaszkodott volna, hogy a hosszunapi üzlettelenség volt töpkremenetele kereskedésének.
Merjünk hát mi is már egyszer egész szívvel,
nemcsak félszivvel ünnepelni. Legyen már egyszer
bátorsága a prot. munkásnak, m. hivatalnoknak
odaállani kenyéradója elé annak bejelentésével:
„holnap nem dolgozom, ünnepem van". Október
31-én d. e. 10 órakor az ifjúság, 11 órakor a
felnőttek részére tartunk ünnepi istentiszteletet,
délután 4 órakor a tanuló ifjúság tart vallásos
ünnepélyt, 6 órakor pedig nagy reformációnapi
ünnepély lesz templomunkban a művészvilág sok
kitűnőségének közreműködése mellett Ne legyen
senki, aki az ünnépszentelésből kivonná magát,
aki örömest meg ne hozná áldozatát. A nagy
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reformációnapi ünnepély belépőjegyei 10.000-től
40.000 koronás árig a lelkészi hivatalban már
kaphatók. Az ünnepély tiszta jövedelmének egy
részét lapunk fentartására fordítjuk, hogy a „Hegyen
épített város" megint hetenkint jelenhessék meg,
a jövedelem másik részét pedig a Mária Dorottya
szegényeinek juttatjuk.
Szeretet oltára. Templomrenoválásro ado
mányoztak : özv. Szíj Györgyné 30, Hahn Jánosné
50, özv. Szabó Józsefné 50, Klárner Sarolta 50
ezer K. Mária Dorottya Egyletnek: S. S.-né 25,
Hornyánszky Ernő 200 ezer K. Hegyen épített
városnak: Dr. Székely Árpád 100, Szabó Sámuel
50, Bothár Jánosné 25, Bartha Józsefné 60, Pippig
Rezső 25, Szíjj Györgyné 30, Hornyák Ferencné
20, Klárner Sarolta 50, Haberényi Géza 20, Gaál
Elemér 50, Hahn Jánosné 50, Tornán Lajos 25,
Kiss Albertné 35, Dr. Zathureczky Miklós 100,
Prinner Ede 100, Győry Lóránd 100, Bartos
Györgyné 25, Gerő Gyula 25, két ismeretlen
egyháztag 20, névtelen hivő 50, buzgó egyháztag
100, özv. Dominek Pálné 30, Cortez Arturné 30,
Völgyi Gizella 30, Naményi Mihályné 25, Szarvasy
Cornélia 50, Dr. Thébusz Aladár 100, Hank Olivér
50, Pammer Károlyné 50, Walkovszky Mihályné
25, Schuhmacher Gusztávné 30 és özv. Wéber
Pálné 15 ezer K. Isten áldása legyen áz adomá
nyokon és a kegyes adakozókon.
11 éves szegény iskolás fiúnak ki ado
mányozna egy pár cipőt, hogy iskolába járhasson.?
Varrást, toldozást-foldozást olcsón vállal
egy hittestvér.
Höher Vilmos szücsmester, IV., Váczi-utca 46
szőrmeüsletét a hittestvérek figyelmébe ajánlja.
Dús választék. Olcsó árak.
Zelenka Pál oki. mérnök szőnyegműhelyében
L, Ráth György-u. 18/a. legszebb keleti szőnyegek
készülnek. Jutányos árak.
Kardos Jenőné iparművészeti szalonjában
jutányos áron készítenek fnggönyöket, kézimun
kákat, fehérhimzést, fehérneműt.. Gyors kiszolgálás.
IX., Soroksári-út 42., II. em.
Krausz Rezső kályhásmester, L, Vérmező
utca 14., vállal mindenféle kályhajavitási munká
latot. Az általa készített kályhák 50%-os tüzelő
anyag megtakarítást jelentenek. Szolid árak.
Hill Otti II., Fő-u. 81. női ruhaszalonját az
evangélikus hittestvérek figyelmébe ajánlja. Pontos
kiszolgálás.
Szövőszékeket szőnyeg és gobelinszövésre
legjobb kivitelben szállít Vágó Béla iparművész.
Asztalos műhely: II., Lánchid-utca 4. Iparművé
szeti műterem: Lánchid-u. 13.
Zsenis J ános modern cipész, I., Krisztinakörut 77. Műhelyét az evangélikus hittestvérek
figyelmébe ajánlja 1
Szabady Antal fodrász-termeiben előzékeny,
figyelmes kiszolgálás. Fö-utca 1.
Nyomtatott Bichler I. könyvnyomdájában, Budapest, HU
Lajos-u. 94. Telelőn 180—94.

