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Örökség
Lukács 2., 49. : Nem tudjátok-é, hogy
nékem azokban kell foglalatosnak lennem,
amelyek az én atyámnak dolgai ?

Mi mindenre ráér a mai ember, idejébe mi
mindent be tud osztani. Mintha örökkévalóság
lenne számára az élet és sohasem lenne annak
vége, úgy jár-kél szerte a nagy földkerekségen.
S különösen a mai modern életnek természetrajza
ez, hiszen soha annyi felületes embert nem ter
meltek ki az esztendők, mint az utóbbi évek.
Ide-odafutkosás, bizonytalan utak, holtan meg
született próbálkozások dominálnak manapság.
Nincsen átfogó cél, amely az emberi akaratot
igazán és biztonsággal irányítaná, nincsenek esz
mék, melyek már a gyermek lelkét is besugároz
nák, céltalan bolyongás az, amely mindenkinek
szembetűnik. Az idő nem drága, pedig minden
nap idősebbé tesz minket, a gyermekből ifjú, a
leányból asszony lesz, a tovasuhant órák vissza
nem térnek. Nem a boldog verőfény sugározza
be azt az életet, amely a visszapillantáskor igy
sóhajt fe l: Ha újra kezdhetném az életet . ..
Pedig van valami, ami kimélyiti az emberi
életet és biztosítja minden időben annak egyen
súlyát. Egyszerű szavak csodálatos bölcseséggel
piciny, tizenkétéves gyermeknek ajakéról,. drága
örökség, amely egyedül teszi tartalmassá az
életet. »Azokban kell foglalatosnakl e n n e m . k i j e 

löli a célt, mint az Isten akaratát; az Istennek
dolgai azok, amelyek igazán eredményre vezet
nek. Boldog és dicsőséges az az ut, amelyen az
Istennel összefüggő dolgok történnek, meg akkor
is, ha az ut szenvedésben, megpróbáltatásban gaz
dag. Megszentelődik az az élet, amely az Istennek
életével és szeretetével kapcsolatba kerül. Esetlen
dolgok be nem következnek, mert az a meggon
dolás és az örökhagyónak azon üzenete: Nékem
azokban kell foglalatoskodnom, amelyek az én
atyámnak dolgai, minden időkben megmentenek
attól.
Vájjon van-e időd azokban foglalatoskodnod,
amelyek az égi atyának dolgai? Vájjon gazdagit-e
tégedet az az örökség, mely egyetlen drága kincsként maradt reád Jézus gyermekévéből? Azok
az emberek, kik szivükbe zárták Jézusnak taní
tását, ezen nagy ajándékot, sohasem voltak bolboldogtalanok. Akik az Istennek tudtak fdőt
szentelni, azok megismerték, miben kell nékik
foglalatoskodniok. Járjunk mindannyian Jézus
nak nyomdokán s ha eljönnek a mi ünnepnap
jaink, a pihenésnapok, avagy mindennapi éle
tünkben megérkeznek az áhítatot kereső órák,
foglalatoskodjunk komolysággal azokkal, amelyek
az Istennek dolgai. így lesz áldás a mi életünkben
s életünk igy lesz az örökkévalóság iskolája.
R. L.
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A felekezeti béke
Semmiesetre sem kerülhette el a hirlapolvasó
közönség figyelmét az a tény, hogy nincsen úgy
szólván egyetlen egyházi vagy egyházi jellegű köz
gyűlés vagy értekezlet, amelyen szépen elmondott
formás szónoklatokban vagy előadásokban ne han
goztatnák a felekezetek között kívánatos békét
és egyetértést. Itt is úgy állunk, mint a politikai
közéletben, hogy t. i. szép beszédeket hallunk
bőven, ámde hol vannak a tettek? Pedig már
Petőfi megmondta, hogy: »Minden Demosthenesnél szebben beszél a tett.«
A tetteket — sajnos — már évek óta várjuk
hiába. Ezalkalommal is akként áll a dolog, mint
máshol és máskor is szokott állani, hogy t. i.
mindegyik fél a másikat ruházza fel a »békebontó«
diszjelzővel.
Hatalmas ellenfeleink ránk kenték már ezt
a jelzőt és — sajnos — a nyomtatott betűk
bámulóinak felületes helybenhagyása engedi is,
hogy ez a diszjelző reánk száradjon.
De vájjon nekünk, magyar protestánsoknak
szabad-e ezt engednünk?
Oh nem, nem szabad !
A kérdésnek mélyére kell nyúlnunk, gyökeréig
kell hatolnunk és megkeresnünk a helyet ahonnét,
megkeresnünk az okot, amelyből a viszálykodás
a két fél közt az utóbbi időkben megindult.
Protestáns oldalról kezdték meg a felszólaláso
kat — ez tény. A további kérdés már most az,
hogy a protestáns felszólalás alappal birt-e és
vájjon valóban kihívás volt-e?
Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nem ki
hívás volt, hanem tiltakozás.
Tiltakozás a pápa »Mortalium animos« kez
detű encyklikája ellen és az uj r. kath. egyházi tör
vény által a vegyesházasság dolgában követelt
eljárás ellen.
Nemcsak nekünk protestánsoknak, hanem az
egész magyar nemzetnek kellett volna a pápa uj
törvénye ellen szavát felemelnie.
A pápai törvény lényegében a magyar állam
törvényei ellen intéz támadást akkor, amikor a
házasságok egy részére nézve kijelenti azt, hogy
azok törvényeseknek nem tekinthetők. Minthogy
a támadás kívülről, a magyar állam kötelékén
kívül álló tényezőtől jött, törvény elleni izgatás
címén nem is lehetett eljárást indítani.
Bizony úgy van, hogy az a pápai irat izgat
és nem a protestánsok izgatnak, akik éppen az
ellen az izgatás ellen tettek csak óvást, amit azzal
a pápai irattal lehet elkövetni.
A »Mortalium animos« kezdetű encyklika
ügye, tehát a protestáns körökön kívül felmerült
tény adta meg az okot és alkalmat a vitára.
Bár a pápai encyklikával és az uj egyházi tör
vénnyel okozott sérelem nemcsak a protestánsok
nak volt a sérelme, hanem tulajdonképpen az egész
magyar nemzeté, a magyar állam szuverénitásáé,
mégis más kérdés az, hogy célirányos vagy tapin
tatos volt-e a protestánsok részéről — sajnos —
tényleges hatalomnak teljes hiányában folytató
lagosan visszavágva és fenyegetve, a jelen poli
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tikai és társadalmi viszonyok közt ki sem egyen
líthető sérelemnek a felszínen tartása. Ha ez tán
nem is volt tapintatos, a protestánsokat jogosan
akkor is csak taktikai hibával, de nem békebon
tással lehetne vádolni.
Annyit azonban a most vázolt példából is
láthatunk, hogy a túlsó oldal a protestánsokat
készségesen vádolja békebontással már akkor,
amikor csak jogsérelmeket hangoztatnak, már
akkor, amikor a jogegyenlőség elvének mellőzése
miatt panaszkodnak.
Ilyen felfogás mellett vájjon lehet-e »egyező
akarattal való összefogásáról még csak beszélni is ?
Azért vagyunk keresztények, hogy a békét
minden téren ápoljuk és megőrizzük még akkor is,
ha a túlsó parton lévők erre nem is törekednének.
Ezt az elvet el kell ismernünk.
Ezt azonban nem tehetjük minden áron.
Amikor az, akitől testvéri érzelmeket várnánk,
lényegbeli tulajdonságainktól kíván bennünket
megfosztani, akkor ez a »testvérünk« voltaképpen
a megsemmisítésünkre tör s béke ide, béke oda,
de akkor már létünkért kell küzdenünk. A meg
támadottnak védekeznie kell és bajosan tudja
elhinni azt, hogy a mindkettőnket fenyegethető
veszedelmek közösek is lehetnek.
Bármikép fogjuk is fel a dolgot, ha a békét
meg is bírjuk nagy áldozatokkal őrizni, a »lelki
front közösségének megteremtéséhez* mindenek
előtt őszinteség és rokonszenv szükségesek.
És vájjon a lelki élethez is mi a rokonszenv
keletkezésének a feltétele ? Nem más, mint össz
hang az eszmékben, összhang a szellemi működés
ben.
Megvan-e ez a feltétel a pápás egyházak és az
evangélium alapján álló egyházak közti viszony
ban ?
Az evangélikus egyházakat a lelkiismereti
szabadság eszméje hozta létre. Vájjon elismeri-e
a pápás egyház a lelkiismereti szabadság eszméjét?
Szó sincs róla. Csak nemrég hallottam, mikor egy
római katholikus lelkész kiemelte azt, hogy a római
katholikus egyház nem áll a lelkiismereti szabad
ság elve alapján. Hol van tehát az az alap, amelyre
közösen helyezkedhetnénk el és hol van az a »közös«
veszedelem, amely ellen együttesen szállhatnánk
síkra?
De ha eltekintenénk is a lelkiismereti szabad
ság eszméjétől, találhatunk-e más eszmét, amely
nek kultuszában a római katholikus egyházzal
együtt működhetnénk?
Ott volna például a magyar nemzeti eszme.
Várhatjuk-e ehhez az eszméhez a szövetkezést
attól az egyháztól, amely nemcsak hitelvi kérdé
sekben, hanem az egyházkormányzat terén is
szoros alárendeltségi viszonyban áll a római
kúriával?
Ahol az intézmények vezérlő elveit közös
nevezőre nem lehet hozni, ott egy állandó termé
szetű szövetkezés eleve ki van zárva.
Ha a túlsó partról nem közelednek felénk,
természetes, hogy akkor mi sem közeledhetünk
oda. Azt azonban a túlsó parton állók megkíván
nák, hogy az ő feltételeiket fogadjuk el. De hogy
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ők is közeledjenek a mi eszméinkhez, a mi elveink
hez, arról még csak szó se essék.
A legnagyobb lehangolódás kíséretében ol
vastam pár évvel ezelőtt egy egyházi lapunkban
azt a minden magyarázat vagy észrevétel nélkül
leadott hirt, hogy az országgyűlési keresztény párt
egyik tagja azt az általa bizonyára nagy kegynek
tartott nyilatkozatot tette, hogy ő szívesen együtt
működik a protestánsokkal, ha azok elismerik a
katholikus egyház szupremáciáját.
Tehát nem egyenlőség, kölcsönösség és viszo
nosság kell nekik, hanem szupremácia.
Tehát fosszuk meg magunkat lényegünktől
és jellemünktől, hogy együttműködhessünk.
így azonban nem alkudhatunk.
A békét igenis keresni fogjuk, a harcot kerülni
fogjuk, de nem önmegtagadásunk árán.
Ha a túlsó oldal békéről szónokol, akkor
akarja is a békét, akarja komolyan, akarja a mi
megalázásunk nélkül.
Igenis akarjuk a békét, ámde ennek a kulcsa
nem a mi kezünkben van, mert nekünk nincsen
hatalmunk.
Mi tehát azt kiáljuk át a túlsó oldalra s az
egyszeri francia politikussal szólva : »Commencez !«
Tessék megkezdeni!
Dr. Berzsenyi Jenő.

Offenzív defenzíva
Naponta tapasztalhatjuk mi evangélikusok,
hogy: »az ősellenség most is üldöz még erővel,
csellel, nagy sok hadiszerrek. A nyíltan ki
mondott cél : egyházunk és vallásunk beolvasz
tása. Mi legyen már most a magyar evangélikusok
»kicsiny seregének« a stratégiai módszere ebben
a küzdelemben ? Az egyedüli jó módszer az offen
zív defenzíva. Nem a meghátrálás, a gyáva kis
hitűség, az árulás, hanem a támadó védekezés.
Támadás ? . . . Veszedelmes szó ! Hiszen csak fél
millió evangélikus van szemben egy hatalmas
vagyonnal, kitűnő szervezettel rendelkező, több,
mint tízszer nagyobb egyházzal ! Kevesen va
gyunk ? A Megváltó apostolai hányán voltak ?
Tizenketten. És mégis győzött az eszme ! Dobó
Istvánnak 140.000 ellenséggel szemben Egerben
1350 férfi és női harcosa volt és mégis ő győzött!
Nem a szám, nem a vagyoni helyzet, nem a
hatalom határoz, hanem a lélek! Az eszme,
amelyet képvisel, amelynek megvalósításáért küzd
egy kis csapat. Ha az az eszme igaz, ha korszerű
életszükséglet kielégítője, akkor poklon-halálon
át érvényesül, mert az igazságnak feltétlen átütő
ereje van. »Semmit sem cselekedhetünk az igaz
ság ellen, hanem csak az igazságért!« (II. kor.
13, 8.) Az igazság emberfölötti, transcendens erő,
meghatározója a világ létének és életének. Az
igazság az Úristen akarata ! Éppen ezért akkor,
ha a mi kis egyházunk az eredeti krisztusi élet
igazságok, az eredeti, teljes evangéliumi életesz
mény hü és bátor megvalósítója az egyéni, csa
ládi, társadalmi, nemzeti életben, ha tetteinkben
ragyog az evangélium átütő erejű igazsága, akkor
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ezzel oly ellenállhatatlan erkölcsi erő birtokában
vagyunk, amely önmagában is védelmi és tá
madó erő minden csellel, rágalommal és jogtalan
sággal szemben. Ha evangélikus társadalmunk
izig-vérig valóban »evangéliumi« és nemcsak »papir-keresztyén«, akkor legyünk nyugodtak, valóra
válik a berlini evangélikus dóm homlokzatán
ragyogó büszke hitvallásunk és reményünk : »az
a győzelem, amely meggyőzte a világot, a mi
hitünk !« (I. János 5, 4.)
Sokszor szeretnék keserűen felkacagni, mi
kor kishitű evangélikusok rémülten beszélnek
a minket érő támadásokról s reménytelenül néz
nek a mi szép jövőnkbe ! Van-e akkora ellenség,
van-e olyan ármány, van-e olyan hatalom, amely
le bírná tiporni az Úristen a k ara tát! ? Az igaz
ságot ! Az Igazság annál erősebb, minél jobban
üldözik. Ám csak rajta, hadd szórja a keresztyénietlen gyűlölet a maga kénköves tü z é t! A saját
fejére fog az visszahullani. Ellenségeink minél
jobban eltávolodnak az ellenünk való harcban
a szent krisztusi életideáltól, annál mélyebb,
világotrázóbb lesz majd a saját tömegeiben
a reakció, mely a közelgő vallási megújhodás
korában fel fog támadni széles rétegekben, keres
vén az igazi életideált, a lelki megnyugvást, az
üdvöt ott, ahol megtalálhatja. Jaj lesz akkor min
den egyháznak, amely kenyér helyett követ ád
a híveinek, amely nem bírja a lélek igazi kenye
rét : a teljes, tiszta, eredeti evangéliumot nyúj
tani a híveinek ! Ha pedig az evangélikus egyház
az marad a valóságban is, amire h iv ato tt: a tel
jes evangéliumi életigazságok érvényesítője, az
örökélet vizének őrizője, akkor a szebb jövőben
az uj vallási megújhodás mozgalmának »kikristályosodási« pontja lesz az Evangélium egyháza.
Necsak a máért dolgozzunk, hanem elsősorban
a jövőért, amely a mienk. Minden evangélikus
lelket itassunk át teljesen az evangélium szelle
mével s minden evangélikus lélek legyen egy-egy
ragyogó fényforrás a sötétben, a mai eszménytelenségben. Érvényesítsük magunkon és egy
házunkon, hazánkon az evangélium áldott és
áldást hozó erőit, emeljük, fejlesszük csendes,
hü munkával erkölcsi tőkeállományunkat, er
kölcsi életszintünket s akkor általunk, rajtunk
keresztül hatni fognak az evangélium »offenziv«
erői, amelyek nem akarnak senkit sem legyőzni
és letiporni, hanem meggyőzni és felemelni. Igen
a mi offenzív defenzívánk az evangéliumi életerők
pozitív munkával való kifejlesztése s jelszavunk
nem a »legyőzés«, hanem a »meggyőzés«. Krisztus
urunk szelíd, ellenállhatatlan szeretettel győzte
meg az igazhit gyűlöletével őt üldöző S au lt:
»Saul, Saul, mért üldözöl engem ?« A mi hitünk,
a mi szelíd szeretetünk, a mi önzetlen kulturmunkánk, emberbaráti teljesítményeink elnémít
ják a gyülölködőt, látóvá teszik a vakot s gyűjt
néma, de ellenállhatatlan meggyőző erővel hí
veket az Evangélium és Krisztus köré. Higyjék
el a kishitű evangélikusok, hogy ma sokkal több
»evangélikus« van a mi országunkban, mint a
statisztikai számok mutatják. Értvén evangéliku
son az Evangélium h iv é t. . . Igen . . . Az Igét
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ne féltse senki se ! Az győz ! Csak az olyan egy
házak tűnnek el, amelyek nem teljes mértékben
képviselői, megvalósítói a z ' evangéliumi igazsá
goknak. A jövő az Evangéliumé s azoké az egy
házaké, amelyek izig-vérig, minden tettükben
az Evangélium fundámentumán állnak !
Pass László.

A szocializmus (6)
Poetikus az az elgondolás, amivel Cholnoky
professzor a magyarok vándorlását állítja elénk.
Annyira poétikus, hogy szinte a valóság erejével
hat.
Magas, igen magas kultúrában élt az ős
magyar nép Ázsia szivében, nagy folyóvizek part
ján. Nagy vizek nélkül kultúra el sem képzelhető.
Foglalkozás szerinti tagoltságában a leg
hatalmasabb osztály volt az akszakálok osztálya.
A gátőröké, a hídépítőké, a viztechnikusoké.
Mondjuk, mint Rómában a pontifex-eké, a híd
építőké. Az akszakálok élén állt a pontifex maxi
in us : az arik-akszakál. Ettől függött a szomjú
ságot oltó', a hátán hajókat hordó,, a föld kultúrá
ját abban a magas kertgazdasági kultúrában táp
láló vizeknek elosztása. Ez a viz adta az életet:
a kenyeret!
Egy napon, egy korban — hogy hogyan, azt
kezdi már a Góbi sivatag keletkezését kutató
tudomány rekonstruálni, — eltűntek a nagy
folyóvizek. A matéria. És ennek eltűntével eltűnt
a jólét, a jóléttel a kultúra, a kultúrával a meg
szentelt hagyományoktól teljes föld szerelme,
végső veszedelembe jutott maga az élet. Uj föld
után kellett nézni.
Eddig a tudós professzor.
Szent volt a haza földje, de szentebb az
ember, a nemzet. Azt fel kellett adni, hogy emez
menthető legyen. Uj házát kellett keresni. Mert
hiába a haza, ha elpusztul' az ember, a nemzet.
A háromszázados vándorlás viszontagságai
ban az egyfoglalkozás: — álattenyésztő és har
cos volt mindenki — eltüntette az osztályokat.
Törzsek szerint, nemzetségek szerint tagosult
a nemzet. Az uj honfoglalás után azonban nyom
ban megindult az osztálytagosulás. Volt szabad
magyar és voltak a meghódított föld pannuszos,
daróc gubásai, a giobbagium, a jobbágyság.
Az egységes szabad nemességből foglalkozás
szerint alakult ki a főnemesi osztály. Foglalkozás
szerint alakult ki a honoráciorok, a városi pol
gárok osztálya. Állandó küzdelefnben egymással
a maguk jogainak kivívásában, védelmében, nem
egyszer véresben. A francia forradalom nyomán
lassan egész Európában előrenyomult az alkot
mány sáncaiba a nem nemesi, a polgári osztály
és bekövetkezett a jobbágyság felszabadulása.
A jogok, melyekért az osztályküzdelem folyt,
még' ha tiszteletbeli jogok voltak is, mindig az
anyagi teherviselés és a vagyoni jogképesség
helyes megosztásáta irányultak. Materiálisak.
A törököt — az országot a Habsburg-érdekszférába vonó Jagelló királyaink Habsburgbarát
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politikája miatt a Habsburgokra féltékeny Ferenc
francia királyon kivül a töröknek a maga, harácsolásra alapított külterjes állami pénzügyi rend
szere hozta ránk. Ugyanerre volt alapítva a Habsburg-eszme is, amelyik segített kiverni a törököt.
És mikor kint volt, a nemzet megint a Habsbur
gok által képviselt gazdasági kizsákmányolás
ellen volt kénytelen felvenni a küzdelmet a nem
zeti élet minden terén.
/
Minden nemzetnek és minden kornak a tör
ténelmére valahol mindig ráütötte a gazdasági
küzdelem a maga bélyegét. Nemzet nemzet ellen,
osztály osztály ellen. És a mai korra a tőkének
és a munkának egymással vívott harca nyomja a
maga bélyegét.
Ez Marxnak a történelmi materializmusa
és ezt az osztályharcot akarja kigyógyitani az
emberiségéletéből homeopatikus, hasonszenvi utón:
farkasmarást a szőrivel, osztályharcot osztály
harccal, nem az osztályharc kedvéért, hanem
csak eszközül használván azt fel, hogy megundo
rodjék az ember az osztályharctól örökre. És
ennek a harcnak a kiélesitésére adta ki a harci
riad ó t: Világ proletárjai egyesüljetek !
Száz mázsa igazságnál is nagyobb ereje van
egy lat súlynak a mérleg serpenyőjében ! És ezt a
súlyt a jogtalanoknak szervezkedése adja meg
*
Mi az a proletár? Ki a proletár?
Mindenki, aki nem beatus possidens. Vagy
legalább is nem annyira vagyonos, hogy abból
kereső munkanélkül is megélhet. Akinek a maga
életfenntartására a fején, a két kezén, a tollán, a
szerszámján kivül egyebe nincsen, az proletár!
Szellemi és kézmunkás egyaránt.
Nem hirdet gyűlöletet a tőke mint tőke ellen.
Csak boncolókés alá veszi és keresi a tőke tulpíiffedtségének okait. A tulpüffedt, a beteg, az
emberiségegzisztenciáját fenyegető tőkét kell kiope
rálni a világ testéből. Mert tőkére szükség van.
Anélkül termelés ma már el sem képzelhető.
Csak közveszélyessé válni nem szabad hagyni!
Hogy mi a közveszélyes tőke, arra mingyárt
hozunk két nagyon szemléltető példát, hogy meg
értsük az ép egészségű tőke mivoltát.
Beteg az olyan tőke, amelyik azt hiszi magá
ról és úgy is viselkedik, mintha a szükségletek
fedezésére szolgáló javakat egyedül, egymagában
ő állítaná elő és ezen a réven nemcsak vezető,
hanem uralkodói, sőt, egyeduralkodói, önkényuralkodói jogokat követel magának a gazdasági,
sőt már a politikai életben is.
Holott, ha százszor tőke is a tőke, de nincsen
aki rátegye a kezét az eke szarvára, nincsen kéz,
amelyik táplálja, kiszolgálja a gépet, nincsen
agy, amelyik kitervezze magából, megrajzolja,
öntse, építse a gépet, a házat, a palotát, a templo
mot, taszítson azon a gyalun, megmesse, kapálja,
leszüretelje azt a szőlőt: a tőke ott hever tehe
tetlen semmi gyanánt a páncélszekrényben. Még
a semminél is kevesebb : reszkettető gond !
A tőke értékét a munka adja meg. A ter
melésben a tőke és a munka egyenlő erejű ténye
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zők. Egyenlőnek kell lennie a kijáró becsület
nek is !
Volt idő, amikor az ilyen merész szóért, hogy
a tőke és munka dualizmusában a munka egyen
rangú a tőkével, becsukták az embereket, mint
ahogy becsukták, aki az osztrák—magyar dualiz
musban egyenlőrangunak merte vallani a magyart.
Ez felforgatás v o lt!
Pedig egyenlő !
A tőke azonban meg akarta mutatni, hogy
nem egyenlő. És erre megint csak — pénzen meg
vehető minden — a munka jött a segítségére; a
munka megcsinálta a tőke pénzén : a gépeket.
A gépek megjelenésével indult meg aztán a nagy
harc a munka és a tőke között. És mivel —- itt
jól figyeljünk — a gépek elsősorban a kézimun
kás kezeket fenyegették meg kenyerük elveszté
sével : a marxi tanok elsősorban a kézi-, a fizikai
munkásoknak önvédelmi fegyvere lett. Innen a
nagy és érthető hála Marx-szal szemben a fizikai
munkások részéről, amiért megtanította őket a
szervezkedésben rejlő erőre.
A szellemi munkásokat közvetlen veszedelem
még nem fenyegette. A tőke gépei csak lassan
foglalták el az állásokat. Előbb az ipari munkáso
két. Aztán a mezőgazdasági munkásokét. Most
már a szellemi munkásokét is a számológépek és
•könyvelőgépek csodái szorongatják. Egy gép
25—30 szellemi, fejmunkásnak a munkáját végzi
és ugyanannyit emel ki a kenyeréből. A szellemi
munkások csak évtizedek múlva, sőt, mint pél
dául a magyarországi evangélikus lelkészeknek
Marx fellépése után még hosszabb időre volt szük
ségük, mig a maguk szociális helyzetének védel
mére szakszervezetbe, az országos evangélikus
lelkészek egyesületébe való tömörülést szintén
megvalósították.
A fizikai munkásban több volt a hit és az el
szántság. A szellemi munkás már csak akkor szer
vezkedett, mikor lá to tt! Látta, hogy a fizikai
munkás a maga erejével vívott ki magának emberi
életfeltételeket a szervezkedésével, attól ébredt
maga is a tudatára a maga érdekeinek.
(Folytatjuk)

Immendingen Mihály.
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Lándori Kéler Zoltán dr., a dunáninneni ág.
hitv. ev. egyházkerület felügyelője meghalt.
1860-ban Budapesten született régi felvi
déki nemesi család sarjaként. Budapesten és Sel
mecbányán az evangélikus líceumban tanult.
Jogot végzett és ügyvédi pályára lépett. 1896-ban
a révkomáromi evang. egyház ügyésze lett, 1915ben a fejérkomáromi egyházmegye felügyelője,
1918-ban pedig a dunáninneni egyházkerület
ültette be a kerületi felügyelői székbe. Mint ilyen
a felsőház tagja is lett. A zsinati előkészítő bizott
ságok egyikének elnöke volt. Majdnem haláláig
mindig őrhelyén állott, határozott és férfias állásfoglalásaival tevékeny részt vett az ügyek intézé
sében. Még hosszas betegsége alatt is állandóan
figyelemmel kisérte az eseményeket s csak a
multévi novemberi egyetemes közgyűlésen volt
üres a helye.
Régi vágású, puritán jellemű és vasszorgalmu
egyházi vezér volt. Sokan tisztelték, de sokan
nem szerették. Kellőkép csupán közvetlen kör
nyezetében élő barátai tudták méltányolni nemes
intencióit. Szorgalma, kitartása és akaratereje
nem ösmert akadályt, ha valamely cél helyessé
gét belátta. Munkatársaitól is hasonló ügybuzgal
mat kívánt, mely óhaja gyakran kellemetlen ha
tást váltott ki, mert megzavarta a falusi parochiák
idillikus nyugalmát.
Egyházi tisztségét soha sem tekintette pusz
tán decorumnak, hanem súlyos kötelezettségnek,
melynek igyekezett mindig a legpontosabban ele
get tenni.
Emelkedett világszemléletére vall, hogy
midőn a háború kitörésekor tudomást szerzett
arról, hogy a Komáromból a harctérre induló tót
anyanyelvű evangélikus vallásu katonák nem
kaptak anyanyelvükön szerkesztett imakönyvet,
nyomban saját költségén gondoskodott arról,
hogy ezek a katonák is anyanyelvükön szerkesz
tett imakönyvvel láttassanak el.
Mint kerületi felügyelő, az országos földbir
tokrendezés megindultakor lankadatlan buzga
lommal fáradozott abban az irányban, hogy kerü
lete megfelelő földbirtokot kapjon, mely törek
vése teljes sikerrel járt.
Amidőn a kerület az 0. F. B. által juttatott
kiváló földbirtokot tényleg birtokba vette, s annak
kellő jövedelmezőségét megfelelő haszonbérleti
szerződéssel biztosította, s ezáltal a kerület püs
pökének sohasem remélt tekintélyes és biztos
jövedelmet biztosított, éles tekintete nyomban
észrevette, hogy a Baldácsy báró-féle alapítvány
jövedelmének elosztása körül kifejlődött gyakor
lat immár nem felel meg az alapítványt tevő szán
dékainak, s az örök alapítványi ajándékozási
szerződés VIII. §. c. pontjában említett lelkészi
özvegyek és árvák Ínséges sorsának enyhítése
nem oly mértékben történik, amint ez az alapít
ványi szerződésben meg van állapítva, hanem a
püspökök javára eső hányad aránytalanul — az
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özvegyek és árvák hátrányára — túl van java a kisértések növekednek, a szenvedések és megpróbálta
tások elviselhetetlenekké válnak. És az ember most nem
dalmazva.
már a napoknak járását, nincs szándékában
Ezirányu fellépésének köszönhető, hogy a tartóztatja
megállítani az órának mutatóját, alig vánszorog úgyis az,
dunáninneni kerület püspöke belátva az eddigi de várja az uj napoknak, uj esztendőknek hajnalhasadását,
gyakorlat téves voltát, önként lemondott arról a mert azokban találja elrejtve örömét, gazdagságát és bol
többletről, mellyel a téves gyakorlat folytán része dogságát. És amikor eljön az esztendő utolsó napja, em
beri nyelven a megváltó óra, mintha bizakodás és remény
sedett, s azóta a kerület özvegyei és árvái az ala ség
költöznék az ember szivébe.
pítvány rendelkezéseinek megfelelő segélyt kapnak.
Az egyes emberi élet igy alakul tehát, napsugárból és
Már beteg volt s Balatonfüreden keresett csillagtalan éjszakából szövődik az, mindig bekövetkezik
gyógyulást, amikor a Szanatórium társalgójában az egyensúly. S ez mindig igy lesz, de addig különösen,
az Istennek erős és hatalmas kézzel kell belenyúlni
véletlenül a rádió kagylójából feléje csendült az amig
a világ rendjébe. Amig az isteni akarat nem érvényesül
»Erős várunk«, melyet egy közös ifjúsági isten- az emberek életében önként, szabadon, kényszerűség nél
tisztelet alkalmából a Kálvin-téri templomból kül, addig az Isten kemény, göröngyös utakon is vezérli
az embereket a harmónia felé, amelyben ring az élet.
közvetítettek.
összhangot és lelki egyensúlyt akar teremteni ott,
A magasztos dallam mély hatást gyakorolt Mert
ahol az hiányzik, ahol pedig veszélyeztetve van, ott pró
a gyógyulást kereső betegre, s elgondolta azt, bára tesz, hogy az mindörökké megmaradjon. így borul
hogy hány beteg szenved szerte a világban anél rá az örökkévalóság a világra és boldog az az ember, ki
kül, hogy képes lenne lelki szükségletét egy temp megérti ezt a gondolatot. De nemcsak az egyesek életében
jelentkezik ez ; mindezt megtaláljuk a társadalmak, népek
lom meglátogatása által kielégíteni.
és egyházak életében is. A nemzetek életében is vannak
Ekkor született meg lelkében az evangélikus alapvető és hanyatlásnak induló korszakok, az egyikben
rádiós istentiszteletek megszervezésének gondo előrelendül, a másikban majdnem elbukik, hogy bizonyítsa
lata, melyet harcok és anyagi áldozatok árán a azt az igazságot, hogy az élet váltakozó hullámzás.
De az egyházi életben is megtaláljuk ezt a gondolatot.
bécsikaputéri templomban meg is valósított, s még
virágzó s gazdagodást, lendülést, fejlődést elő
azt is megérte, hogy azok, akik a legerősebben Vannak
segítő esztendők, de vannak olyanok is, amelyek a történet
tiltakoztak a rádiós istentiszteleteknek gondolata lapjain sötétebb színben jelentkeznek, vannak olyanok,
ellen, maguk is jobb belátásra jutottak, s beállot amelyek bárcsak örökké tarthatnának, de olyanok is,
tak a végtelenség felé szárnyaló Igének hirdetői amelyek bárcsak hamarosan tovasietnének. Csak az a baj,
hogy a kevésbé építő esztendők soká tartanak és az ezek
közé.
ben megszokott és divatos jelszavak örökké dominálni»És a világ elmúlik és annak kívánsága is, akarnak. Ahol nem az igazságnak, szeretetnek és békes
de aki az Isten akaratát cselekszi megmarad ségnek lelke uralkodik az emberek között, ott nem lehet
egészséges harmónia, amely minden fejlődésnek nélkülöz
örökké.« János I. lev. 2, 17.
hetetlen előfeltétele. Ahol emberi szempontok az irányadók
K. M.
és az egyháznak érdeke nem az örökkévalóság fényében

1929 után
Az emberi életben vannak esztendők, melyek gyorsan
tovatűnnek és adják át helyüket az elkövetkezendőknek.
A keserű fájdalom érzésével vesz az ember ilyenkor búcsút,
mert ha jobban meggondoljuk, áldott esztendők voltak
ezek. Fiatalság, ártatlan öröm és gyermeki boldogság
volt az az áldás, mely sugárözönével bearanyozta a napok
nak járását s tette széppé az életet. Az életnek ezen idő
szakai olyanok, mint májusi kora reggelen a gyöngyvirágos
erdő, amerre szem tekint, mindenfelé fehérbe öltözött,
harmatban mosolygó, illatos virágszálak bontakoznak elő.
Ezek az időszakok azonban, sajnos, sebes szárnyon repül
nek tova, hiszen mennyivel gyorsabb a fiatal esztendőknek
járása, mint az öregedő éveknek előrehaladása, milyen
gyorsan érnek véget az örömben, boldogságban töltött
napok s milyen nehezen peregnek le a bánatos órák.
Nehezen mond az ember Istenhozzádot olyan esztendőnek,
amely számára napsugarat, örömet és boldogságot jelen
tett. A fordulónál csak az a kívánság erősiti és nyugtat
gatja, bár adná az Ég, hogy az elkövetkezendő esztendő
is ilyen megáldott lenne 1
És uj szám kerül az esztendő homlokzatára, uj esz
tendő kezdődik. Az ember megint elindul élete pályáján
és reméli, hogy siker, öröm nem kerüli el. Bizakodón indul
útnak, bizakodásába beleszövődik az az érzése, hogy
hiszen ez nem is történhetik másképpen. Ha valami közbe
nem jön, ha minden jól sikerül, akkor majd megy minden is
mét a maga rendjén,szokott utján. Az emberi számítás azon
ban sokszor már kigondolása után meghiúsul, mert rajta
kivüleső számítások zavarják meg a mindennapok csendjét,
az akaratok keresztülvitelét olyan körülmények akadá
lyozzák, amelyek pusztán emberileg megérthetetlenek.
Az isteni kéz belenyúl az életsorsok intézésébe s jaj annak,
aki meg nem értette, hogy mindez miért történt. Örökös
ott a ború, ahol a miértek tömege ostromolja az eget és
a s z ív nem zokogja ezt a zsolozsmát: Mind jó, amit Isten
tészen . . . Mert a csalódások egymásután elkövetkeznek,

jelenik meg, ott bekövetkezik a visszavető stagnálás kor
szaka. Ahol a templomnak kerülésével buzgólkodnak a
templomért, azok buzgóságán meg nem nyugodhatik az
Istennek áldása. Aki csak viselkedni tud hangosan, de
cselekedni nem, aki igent kiált, de amikor az egyház kér,
nem-et mond, jobb, ha soha nem szólt volna. Az Isten
ítél, az emberi cselekvések rákerülnek a serpenyőre, az
egyháznak életét az embereken keresztül nézi az Isten.
A közösségi élet az egyénnek szivén, tisztaságán, akaratán,
szeretetén és buzgóságán fordul meg, belenyúl annak
életébe az Isten, aki nem járt buzgósággal az eszmények,
az égi akarat utján. Megtöri a kevélykedőt és alázatossá
teszi, farag és formál, az idomtalan anyagot megformálja
képére és hasonlatosságára ismét. így vezeti az embereket
a közös utón, hogy egymásra találjanak és megbocsátva
és mindent elfeledve induljanak az építő munkára. Ez az
igazi harmónia, a lelki egyensúly korszakának kezdete,
uj és áldásos időknek boldog reménysége.
Hogy az elmúlt esztendő milyen volt, a fejlődésnek,
vagy a stagnálásnak esztendeje, azt kinek-kinek az ítélő
képességére bízom. Azt is tudja mindenki, mivel volt
segítségére és szolgálatára a legjobb édesanyának, evang.
anyaszentegyházunknak. Néhány adatot közlök csak,
legyen ez egy tükör, amelyben meglátjuk önmagunkat.
Vannak biztató és nagyon elszomorító adatok. Keresz
telési 73 esetben végeztünk, ebből 10 volt a felnőtt kereszteleséknek száma. 1928-hoz képest növekvő tendenciát
m utat e szám. Mégis még mindig ritkán állottunk a keresz
telő medence mellett, kevés gyermekbölcső ringott, a
gyermekkönny és mosoly még mindig nem elég drága.
Sokan nem tudják, vagy nem akarják megtapasztalni,
hogy mit jelent az emberi életben, gondokban és bánat
ban piciny gyermekkacsónak édes simogatása, elég volt
egyszer a gyermeksirásból, vagy kétszer a gyermekajkak
gügyögéséből.
52 fiú és 30 leány kötelezte el magát a konfirmáció
alkalmával az egyház szolgálatára. Meghatóan szép ünne
pély keretében történt a gyermekeknek az egyházközség
nagykorú tagjai sorába való felvétele. Eszembe jutott
az a bibliai ige, mely az életnek koronáját ígéri azoknak,
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kik mindhalálig hűek maradnak az életben, aranykarikagyürü csillanásakor éppúgy, mint a sirhantoknál, vagy
a betegágyon. Mintha azt imádkozta volna minden ajak :
áldja meg az Isten e gyermekeket, hogy buzgón és hűség
gel teljesítsék egykor egyházuk iránt szent kötelességüket.
Piciny családi fészek építésre olyan kevesen indul
tak el. Az bizonyos, hogy nagy mértékben megnehezítette
ezt a mai nehéz gazdasági helyzet. Tisztviselő' emberek
érettebb férfikorban határozzák el magnkat erre a lépésre,
inkább egyszerűbb viszonyok között élők esküdnek a kívá
natosabb korban. Beszéltem tisztviselő emberrel, ki igy
nyilatkozott r Amig fizetésem csak lakbéremet fedezi,
nem vállaikozhatom a nősülésre. Van benne igazság, de
úgy érzem, hogy aránylag kevés ma az önfeláldozás,
a lemondás és egyszerűsítés. A lányoknál pedig az a baj,
hogy sok az igény és nehezen találják párjukat. Olyanok
is akadtak, akik idegen oltárnál indultak el a házasélet
útjára, elfeledték életüknek legszebb pillanatát, amikor
fehér ruhában vagy ünneplő kékben ott térdepeltek
a konfirmáció alkalmával az Istennek oltára előtt és egész
gyülekezet jelenlétében esküdtek a mindhalálig való
hűségre. Eskettünk 48 párt, ebből tiszta evang. volt 10,
ev. s kath. 31, ev. s ref. 6, ev. s g. kath. 1. Egyházunk
javára kötött reversalisoknak aránylag nagy száma azt
bizonyítja, hogy soraink között is vannak már olyanok,
kiket meg nem rémit semmiféle egyházpolitika, hitegetés
és rémitgetés. Legyetek bátrak és erősek 1
Nagy aratást végzett sorainkban a halálnak kaszása.
Olyan rendeket vágott, hogy munkáját gyülekezetünk
ben mindenki megérezte. Még el sem hangzott az első gyermeksirás, máris könny szökött a szülők szemébe, ifjú
gyermekéletek olyan korán fordultak be az örökkévaló
ság útjára, hajadonokat a halál koszoruzott meg meny
asszonyi koszorúval, erős emberek rombadültek, mint
hatalmas tölgyek, akiket a kórházakból hazavártak, azok
az örökkévaló hajlékba költöztek. 142-szer szólított
temetőbe papi tisztünk, hogy a vigasztalás igéjét hirdes
sük a megszomorodott sziveknek. 72 férfit temettünk
és 70 nőt. Az Isten segítsen minket és oltalmazzon ebben
az esztendőben, Ő vigasztaljon meg a megpróbáltatások
után és adja meg újra békességünket!
Egyházunkba tértek 20-an és kitértek 15-en. Az Ur
asztalához kb. 1700-an járultak ebben az esztendőben.
Nagyon elenyésző kis szám. Az életnek igazi forrásából
kevesen merítenek erőt az örök életre. Pedig az emberek
nek igazi Istent kereső útját bizonyítja az Ur szent vacso
rájának élvezése. Nem tudom befejezni e gondolatsoroza
tot anélkül, hogy egy régi szokásra fel ne hívjam gyüleke
zetünk tagjainak figyelmét. A régebbi időkben rokonok
s közelálló családok külön-külön is eljöttek templomainkba
az úrvacsora vételére. Családi ünnep volt ilyenkor ez a
nap. Gyakoroljuk ezt mi is, ne csak Nagypénteken akar
junk elsők lenni, de keressük az alkalmakat mindenkor.
Az 1930. év legyen a komoly elhatározásnak eszten
deje. Alapos meggondolással végezzük dolgainkat és az
Istent keresve éljük életünket. Az Istennek akaratja
irányítson minket és ne az emberi indulatok, elvek, me
lyek ki nem próbáltattak, meg nem mérlegeltettek. Mert
higyjük el, akkor lesz ünnep e világon, ha Isten lesz
minden mindenekben, akkor nem fogjuk nehezen várni
a következő esztendőt, de boldogan éljük napjainkat
az Istennek dicsőségére, egyházunk javára, embertársaink
nak és önmagunknak boldogulására.
R. L.
Néhai lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi fel
ügyelő elhunyta, kit újév napján kisértünk utolsó útjára
a kerepesi temetőben levő sírjához, budai egyházunknak
híveit is fájdalmas érzéssel töltötte el. Az elhunyt egyházközségünknek sokáig tagja volt és különösen a rádiós
istentiszteleteknek templomunkban, való megszervezésé
ben nagy lelkesedéssel és áldozatkészséggel működött
közre. Ezzel sok szenvedő testvérünknek szerzett lelki
vigasztalást országszerte és budai egyházunk tagjait is
hálára kötelezte le. Ugyancsak ő ajándékozta azt a temp
lomi órát is, melynek felszerelése épp a. rádiós istentiszte
letek alkalmával szükségesnek mutatkozott. Emlékét ke
gyelettel megőrizzük és áldjuk.
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Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Január hó 19-én d. e. 9 órakor ifj. isten t.: Reif,
» 10 » német istent. Hiittl
» 11
»
istentisztelet: Mohr.
Január hó 26-án d. e. 9 órakor ifj. isten t.: Gaál,
» 11 » istentisztelet: Ruzicska
Minden pénteken d. u. 6 órakor bibliaórát tartunk a
lelkészi hivatalban.
Kereszteltük: Glazsevszki Ádám magántisztviselő s
Wladár Márta leányát: Melitta Elvira Izabella Nádját,
Fülöp Gyula gépészkovács s Halász Lujza f iá t: Gyulát.
Eskettük: Huszár Béla gépészmérnököt Nógrádi
Irma Annával.
Temettük : Bognár Katót s Tuboly Idát.
Köztiszteletben álló felügyelőnk: Sándy Gyula mű
egyetemi tanár családjában örvendetes esemény tö rté n t:
leánya, Piroska, férjezett Konok Tamásné, egészséges fiú
gyermeket szült. Felügyelőnk, ki már negyedik évtizede
áll önzetlenül egyházunk szolgálatában, annyira össze van
forrva a budai egyházzal, hogy az ő öröme az egyháztagok
öröme is és velünk együtt bizonyára egyházunk minden
tagja Isten gazdag áldását kéri az újszülöttre. Éljen Isten
dicsőségére, az egyház és haza javára, családja örömére!
Egyházunk presbitériuma január 11-én ülést tartott,
melyen a tagok tekintélyes számban voltak jelen. Sándy
Gyula felügyelő több örvendetes dolgot közölt. Jelentette,
hogy a székesfőváros régebbi templomtatarozási költsé
geink fedezésére 8000 pengő segélyt adott egyházunknak.
A presbitérium a főváros nemeslelkü tanácsának hálás
köszönetét fejezte ki. Jelentette, hogy dr. Horváth Kornél
presbiterünk és testvéröccse, Arisztid, alapítólevelet küldtek
neki, melyben néhai édesatyjuk emlékére 1000 pengős
alapítványt tesznek, melynek kamatai iskolánk évenként
tartandó karácsonyfaünnepén fognak kiosztásra kerülni
az iskola tanulói között. A felügyelő a jelenlevő dr. Hor
váth Kornélnak az egyháztanács hálás köszönetét tolmá
csolta a szép, hálás gyermeki lélekre valló cselekedetért.
Jelentette továbbá a felügyelő, hogy mióta a Deák-téri
templomban is van rádiófelvevő készülék, nemcsak temp
lomunkból történik az istentiszteletek közvetítése. Az
egyetemes egyház a közvetítés irányítására bizottságot
alakított, melynek ő is tagja. Minthogy budai egyházunk
nak fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a rádiós istentiszte
letek közvetítése kérdésében kárt ne szenvedjen, a pres
bitérium Marik Ernő másodfelügyelő indítványára egy
hangú határozattal felkérte /a felügyelőt, hogy abban az
egyetemes bizottságban hasson oda, hogy a szolgálat a két
rádiófelvevő állomás között a teljes egyenlőség alapján
történjék. Ez alkalommal Sándy Gyula felügyelő leg
nagyobb elismerését fejezte ki egyházi énekkarunknak
sikeres szerepléséért úgy az ünnepi, mint különösen a rádiós
istentiszteletek alkalmával. Guoth Emil indítványára a
presbitérium kimondja, hogy az orgona kijavítása sürgő
sen szükséges és felkérte a Dévény Jenő, Mikus Csák István
és Reif Pálból alakított bizottságot, hogy e kérdésben
javaslatot adjanak. Dr. Sztehlo Aladár jelentést tett az
egyház anyagi ügyeiről. A múlt évre vonatkozó számadás
készen van, ennek megvizsgálására a presbitérium Hank
Olivér, Szarvassy Dezső és Thomka Gyula presbitereket
kérte fel. A presbitérium szükségesnek mondotta, hogy
az egyház támogassa az énekkart, mely a sok templomi
szereplés folytán nem tudja önálló hangverseny rendezése
által az elengedhetetlenül megkivántató jövedelmet elő
teremteni, olyfornián, hogy megtéríti az énekkarnak kész
kiadásait. Sándy Gyula végül még bejelentette, hogy dr.
Zimányi Dániel írásban kérte, hogy presbiteri tisztségéről
való lemondását tekintse az egyház tárgytalannak. A pres
bitérium ezt örömmel vette tudomásul.
Szépen sikerült, magas színvonalú műsorral egybe
kapcsolt jótékonycélu tearstélyt rendezett a Mária
Dorottya ev. nőegylet január 12-én iskolánk termében. Az
»Erős várunk« eléneklése és Ruzicska László s. lelkész
imádsága után Szántó Róbertné, kit még leánykorából
ismer közönségünk mint kitűnő szavaiét, két vallásos
tárgyú költeményt adott elő mély érzéssel. Punek Miklós
tanárjelölt Daubner Erzsiké zongorakisérete mellett há
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rom, h;res szerzőtől való müvet játszott a közönség élénk
tetszésére. Dr. Szalay László hires novellairó, kinek
»A puszta balladája:« cimü kötete a legutóbbi karácsonyi
könyvvásárnak volt egyik nagysikerű 1könyve (kapható
a szerzőnél I., Böszörményi-ut 3/c), »Pásztortüz« címen
olvasott fel- novellát, mely néhány pillanatra az alföldi
pusztának bájos romantikájába vezette be a hallgató
közönséget. Szinte odaképzeltük magunkat a pásztortüz
körül heverő juhászok közé és feszült figyelemmel hallgat
tuk eredeti gondolkodást sugárzó zamatos beszédjüket.
Sajóhelyi Zoltánná Mikus Csák István zongorakisérete
mellett egy hires Verdi-áriát énekelt tökéletes művészet
tel és azután kiváló dalszerzőnknek és karnagyunknak
két tősgyökeres magyar érzésű dalát adta elő nagy hatást
keltve. Örömmel állapítottuk meg, hogy Karnikné Bénái
Vilma hívünk, kinek »Vágy« cimü dalát zenésitette meg
M ikus Csák István, mily kitűnő költő. A műsor utolsó
száma ifj. Mohr Henrik szavalata volt, ki Váradi Antal
»Az Ur itél« cimü melodrámáját adta elő testvérének
Mohr Évikének kitűnő zongorakiséretével. A költemény
megrázó erejű tárgya és az érzésteljes előadás tökéletesen
lebilincselte a közönség lelkét és felemelte azt a vallásos
hitnek birodalmába. A teázás után Marton István vegyes
karunk egyik kiváló tenoristája Mikus Csák István kísé
rete mellett több hires opera-áriát adott elő zajos tetszést
keltve. Őszintén örülünk, hogy a Mária Dorottya nőegylet
ilyen kitűnő estével kezdte meg ez évi estéinek sorozatát.
A következőkhöz is hasonló sikert kívánunk.
»Ifjusági belmissziói Kör« alakult meg középiskolai
tanulóinkból a múlt héten egyházunkban, melynek tagjai
a vallásunk magasztos tanításában való lelki elmélyedést
és egyházi öntudatuk erőteljesebb ápolását tűzték ki cél
jukul. Ebben az esztendőben főleg az ágostai hitvallással
akarnak alaposan megismerkedni, tekintettel annak 400
éves jubileumára. A körnek elnöke Macskássy Gyula,
alelnöke Kovács Győző, titkára Tomcsányi Tibor, jegyzője
Vermescher Gusztáv, pénztárosa Korik Lajos. A kör öszszejöveteleit iskolánk termében tartja havonkint két
szer. Munkálkodására reménykedve nézünk és áldást
kívánunk arra.
Ú je s z t e n d e i

bunda- é s s z ő r m e vásár
m élyen leszállíto tt árak o n
SO M O G Y I s z ü c s m e s te r
sz ő rm e d iv a tte rm é b e n
V III., R ákóczi-út 23. I. em. (Ufa m ellett)
T elefon: József 363-14 — 40 éves evang. eég.

O lv a s ó in k szive s fig y e lm é b e !
Zeiss és saját gyártmányú Speciál szemüveg, egy szem
üveg olvasáshoz, íráshoz, távollátasra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javiiása a legnagyobb garantia mellett.
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E S T É N K I

Szemelvény a Magyar Kultúra dec. 20-i számából.
»A pápa aranymiséjeit címen Bangha Béla ezt irta : »Sokan
gyűlölik XI. P iu st. .. A tizenhatodik században néhányan fejükbe vették, hogy a pápa az Antikrisztus : mert
nem hajlott hitujitó ötleteikre, mert nem hagyta hely
ben egyházrablásaikat vagy pedig házasságtörő viszonyai
kat. Azóta a poklok minden fenekedésével gyűlölik a
pápát, mindegyiket, legyen az akármilyen szent, tudós
és békeszerető. S belenevelik a gyermekeikbe is ezt a
gyűlöletet; a felekezeti hitoktatást használják fel arra,
hogy az apáiktól vett gyűlöletet minél mélyebben belerögzitsék a felnövekvő nemzedékek leikébe ; ne tudjon
az a gyermek világéletében a pápáról máskép, csak mint
valami sátán íajzatjáról gondolkodni,, beszélni és irni,
ne tudjon rágondolni a düh s gyűlölet elfogult, sötéten
lobogó kitörése nélkül. Szégény, szánandó emberek 1
Akiknek ennyire nem szabad szeretniük azt, akire Jézus
mint kősziklára építette Anyaszentegyházát.« Eddig az
idézet. Szerencsére az az ezernél több kötetnyi remek
könyvtár, melyet hazánk református kormányzója kül
dött a pápának, valamint az a nagyértékü pórcellánkészlet, melyet a protestáns Németbirodalom evang. elnöke
küldött neki, fényesen világítják meg, milyen természetű
az a gyűlölet, melyről Bangha páter panaszkodik, nem is
szólva azokról az ajándékokról, melyeket más prot. álla
mokból kapott a pápa. Mikor fogja a tudós páter meg
szívlelni Isten nyolcadik parancsolatát: »Ne tégy a te
felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!« (II. Mózes
20, 16)? Hogyan fog ezen és hasonló kifakadásaiért,
melyekben egy szemernyi igazság, sem egy szikrányi sze
retet nincsen, az igaz biró előtt megállani?
Luther Szövetségnek adomány. Krornpecher Jenő
8 P, Kalmár Ede 10 zsák koksz az iroda fűtésére. — Tag
sági dijat fizettek: özv. Bella Pétcrné, Glatz Erich dr.,
Glatz Erichné dr., Guoth Emil, Guoth Emilné, Habermann Oszkár, Hlaváts Gyula, Kalmár Ede, Kalmár Edéné,
Krompecher Jenő, Miklós Gyuláne dr., Petrik Jolán, Popelka István, Reif Pál, Soltész János, Thirring Lajos dr.,
Tóth Miklósne dr., Zawadowsky Alfrédné 2:—2 pengőt.
Melyik áldozatkész hittestvér ajándékozna egy szek
rényt egyházunknak az oltárteritők számára?
Orvosi hir. Dr. Máthé Lajos fogorvos, protestáns
egyháztag, IV., Királyi Pál-u. 20. sz. alatt (Kálvin-tér
sarkán) fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős ked
vezményben részesíti. Rendelés 10—1 és 4— 6 óráig.
Középiskolát végzett, irodai gyakorlattal is biró
fiatal evangélikus nő (lelkészjelölt nővére) keres pénztárnoknői vagy hasonló- állást evangélikus cégnél 2—300
pengő óvadékkal. Cim a szerkesztőségben.
Koznia Lajos hentes és mészáros Keleti Károly-utca 13, ajánlja elsőrendű hús- és hentesáruit.
Krausz Rezső kályhásmester II., Csalogány
utca 50. a budai Apolló mellett (Tel. 546—67)
hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II.,
Szénatéri piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja
elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindulatú tá 
mogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Minthogy számláinkat azonnal kell fizetnünk, sies
senek előfizetőink is a pénz befizetésével.

E lső Ma g y a r
Á lt a lá n o s B iz to s itő T á r s a s á g
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztosító társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:
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Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, utipoggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.
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