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Keressétek először az Isten országát és annak igazságát!
Máté ev. VI. 33.

Feltámadott emberek
»Valaki Krisztusban van, uj teremtés az ;
a régiek elmúltak, imé uiiá lett minden.«
II. kor. 5 . 17.

Husvét hite mélyen benne gyökerezik az em
beri lélekben. Talán Goethe is azt akarja kifejezni,
hogy az emberi lélek sóvárog a husvét hite után,
mikor Faustjával a húsvéti harangszó hallatára
letéteti a méregpoharat, melyet kezében tart.
Sokan azonban a mi kortársaink között husvétkor
okmányszerü bizonyítékokat kívánnak arra nézve,
hogy Jézus valóban feltámadott és nem fogadják el
teljes bizonyítéknak azt a történelmi valóságot,
hogy Jézusnak tanítványai, kik mesterük elfogatása után szétrebbentek, mint a pásztorát vesztett
nyáj a farkas közeledtére, uj emberek, uj terem
tések lettek, kik egész életüket arra áldozták,
hogy hirdették a világnak: a megfeszített feltá
madott, mi ennek tanúi vagyunk. Pedig aki csak
hisz az Istenben, könnyen elhiheti, hogy Jézus
nak élnie kell, mert még csak el sem lehet képzelni,
hogy azt a Jézust, ki azzal a sóhajjal fejezte be a
földi életét a kereszten: Atyám, a te kezedbe te
szem le az én lelkemet, az Isten a halálban hagy
hatta volna. Két évezred története bizonyítja,
hogy az Isten csodálatosan a Jézus oldalára állt
és a mi lelkűnkben is ellenállhatatlanul tesz bizozonyságot Jézus mellett. Óvakodjunk azért attól,
hogy a feltámadás külső mozzanataira kelleténél
nagyobb súlyt helyezzünk. Ehelyett inkább fog
lalkoztasson minket az a kérdés, meghaltam-e
Jézussal együtt a bűnnek; feltámadtam-e Jézus
sal együtt a halálból? Abban az uj uiadalmas élet

ben élek-e, melyet Jézus hozott e világra? Fel
támadott, uj ember vagyok-e?
Pál apostol élete nyitott könyv minden biblia
olvasó ember előtt. Tudjuk, hogy ő joggal mond
hatta magáról, minden szerénysége mellett, hogy
számára a régiek elmúltak, minden újjá lett,
mert ő valóban Krisztusban élt. Krisztus szerelme
szorongatta őt. Krisztusért tette naponta százszor
kockára életét, a zsidó és pogány világ gyűlöletét
rettegés nélkül magára vette, csakhogy a Krisz
tustól nyert megbízatást híven teljesítse. Pál Krisz
tus halálában ismerte meg az uj, az igazi életet.
Krisztus halálában valami csodálatos égi fénysu
garat pillantott meg, mely e világ sötétségét le
győzve a mennyei világosság számára akarja
meghódítani az egész mindenséget. Ez a Krisztus
ból sugárzó fény, ez az égi szeretet egészen meg
hódította Pál apostolt, ez tette őt uj em berré!
Husvétkor fel kell vetnünk a magunk számára
a komoly kérdést: Hogyan állok a feltámadott
Krisztussal szemben? Járhatok-e tovább a sötét
ségnek, a halálnak, a bűnnek birodalmában, mint
élő halott, aki nem tudja, mi az élet? Vagy pedig
komolyan szomjuhozom az életet? Ha élni akarok,
ez az élet csak Krisztusban kínálkozik számomra,
csak vele együtt hatolhatok be az Istennek az
országába, csak az ő példája szerint juthatok össz
hangba az Istennel, hogy az Isten szent akarata
az én akaratommá válik.
A múlt században a bölcsészek közül többen
megakarták fejteni a világ titkát. Az egyik azt
mondta : hogy a világ titka az életre irányuló aka
ratban van, a másik szerint a hatalomra való aka
ratban, egy harmadik szerint pedig a szépségre
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irányuló törekvésben. Egy hivő keresztyén azt
mondta ezekkel szemben, hogy a világ titka az
Istenországára irányuló akaratban van. Jézus
élete példázza nekünk legszebben, hogy mi is az az
Istenországára irányuló akarat. Akiben ez az aka
rat az egész lelket eltölti, az Istenhez tartozik és
Jézushoz tartozik, e világban él .és mégsem tarto
zik a világhoz, mert feltámadott és uj teremtés a
Krisztusban.

Az ördög pöre Krisztus ellen
A jó és a rossz küzdelme örök ezen a föl
dön. Még Krisztus megváltása sem diadalmas
kodott teljesen és nem tiporta el a gonosz foly
ton ú jra kikelő csiráit.
A főpapokon és Pilátus Ítéletén diadal
maskodott. Ezek halálra- szánták, meg is feszí
tették. Ő azonban nem maradt a halálban.
Isten hatalmas keze feltámasztotta. Feltáma
dása után lement a kárhozat helyére s azzal
kezdte nagy szabadiló munkáját, hogy a po
kol hatalmában évezredek óta sínylődő kegye
seket kiszabadította s felvitte magával a
mennybe. Azóta velük él és uralkodik.
A gonosz azonban nem vette szó nélkül
tudomásul Krisztus diadalát. Hiszen az isteni
üdvrendben neki is hivatalos szerep jutott. A
kárhozott lelkeket nem saját hatalmából tartja
a pokolban és kínozza ott, hanem magasabb
felhatalmazás és megbízás alapján. E rre a
jogára támaszkodva tehát bírói utón vonta két
ségbe Jézus megváltói müvének a jogosságát:
bepörölte Krisztust jogainak megháboritásáért,
erőszakoskodásért és hatalmaskodásért és azt
követelte, hogy az igazságszolgáltatás helyezze
vissza jogaiba, adja vissza neki azokat az elkárhozott lelkeket, akiket Krisztus önhatalmú
lag és az isteni törvény ellenére kiszabadított
s kárpótolja a poklot azért a kárért, amit a
megváltás jogtalanságával neki okozott.
Ezen az alapon keletkezett az ördög pőre
Krisztus ellen. Az ördög Beliált bízta meg kép
viseletével s a pörben való eljárással. Beliál
be is adta Istenhez a keresetet. De m ár ebben
a keresetében m indjárt kétségbe is vonta Is
ten részrehajlatlanságát és elfogulatlanságát,
m ert hiszen Krisztus Isten egyszülött fia s az
atyát nem lehet fia ügyében elfogulatlan bíró
nak tekinteni. Biróküldést kért Istentől. Az Ur
a részrehajlás látszatát sem akarva magáravenni, Salamont, a zsidók igazságos királyát
bízta meg az Ítélkezéssel.
Salamon el is já rt benne.
Megidézte Krisztust. Krisztus szintén nem
személyesen jelent meg itélőszéke előtt, hanem
ügyvédet fogadott: Mózest, a zsidók nagy tör
vényhozóját bízta meg képviseletével. Beliál és
Mózes állottak tehát az ördög és Krisztus
ügyében egymással szemben.
Az ördög bejelentette bizonyítékait és ta
núit. Hivatkozott arra, hogy a római jog és a
természeti jog értelmében egyaránt jogtalan
dolog valakit évek hosszú során át háborit-
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tatlanul birtokolt tulajdonában megháboritanij
Azután arra, hogy senki a maga ügyében j
nem biráskodhatik és nem járhat el önhatal-j
mulag. A rra valók a bíróságok, hogy a tör-j
vény rendje során szolgáltassanak igazságot ]
Ennek a két elvi pontnak az előrebocsátásá-1
val közismert igazságként leszögezte, hogy az
ördög az ember teremtése óta, vagjyis több i
mint négyezer esztendeje háborittatlan és jog-,]
szerű uralkodója a pokolnak. Ez az u ralm a;
egyenesen Istentől származik. A panaszlott j
mégis meg merte cselekedni azt, hogy dia-1
dalmi jeleivel betört az ördög fő- és székváro-1
sába, a pokolba, fejedelmét szolgáival együtt
megkötözte, a pokolban levő számtalan embert, 1
férfit, nőt, gyermeket kiengedte. De még ezzel
sem elégedett meg, hanem azóta is kivon állan
dóan egyes embereket az ördög és a pokol fenn-1
hatósága alól.
Mózes Krisztus nevében ezzel szemben ti-1
zennyolc pontban azt szögezte* le, hogy Krisz-1
tus Istennek öröktől fogva való fia és vele egy j
Isten, hogy mindenek ő alá vannak rendelve, 1
hogy Lucifer nem Isten akaratából, hanem I
saját gonoszsága miatt került a pokolba. Ő az, 1
aki az embereiket a magáéhoz hasonló gonosz- ]
Ságokra csábítja, velük a maga gyönyörűségére I
a poklot megtölti, azután pedig kínozza és j
gyötri az elkárhozottakat. A meghalt lelkeket |
erőszakkal tartja a pokolban bezárva, Jézus ]
tehát úgyis, mint mindenható Isten, úgyis, mint '
megváltó, jogosan járt el, amikor ezekotj^ÉÍ
lelkeket megszabadította rabságukból. Állításai
nak igazolásául hivatkozott Ádám, Ábrahám, ]
Izsák, Jákob, Dávid király, Ézsaiás próféta, 1
Keresztelő János és a názáreti József tanukra. I
A felek bejelentették a tanukhoz intézendő j
kérdéseiket, Salamon megidézte, kihallgatta és j
megeskette őket, sőt az ügyből kifolyólag az i
athéni, a korinthusi, a párizsi és a római ■
egyetem jogi fakultásairól szakvéleményt is I
szerzett be, végül a felek megjegyzéseinek a
meghallgatása után kimondta az Ítéletet. Az j
ítélet a következő volt:
»Mi Salamon, Isten kegyelméből Judea és
Jeruzsálem királya, az alábbi ügyben Isten ki
rendelt megbízottja és bírája, a nekünk adott j
megbízás folytán, amely igy kezdődik: »Mi Je- I
hova, minden létező kezdet nélkül való kéz- I
dete« stb. s igy végződik: »Kiadatott mennyei
trónusunk irodájában hétfőn, március 28-án,
a világ teremtése és Ádám bűnbeesése után
való 3987. esztendőben« stb. az emberiség bu
kása jóvátételének a 33. esztendejében bizo
nyítjuk, hogy mi mindazt, amit Beliál, a po
kol nagyfejedelmének és gyülekezetének a meg
bízottja, mint panaszos a názáreti Jézus ellen
és vele szemben panaszképpen felhozott, amit
erre Mózes, az előbb említett Jézus meghatal
mazott ügyvéde felelt, amit azután mindkét fél
szóval mondott és Írásban beadott, megvizs
gáltuk és kívánságukra bizonyítás tárgyává tet
tük, erre végválaszaikat beadattuk és bírói meg
fontolás alá vettük, nemcsak magunk olvastuk
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d minden szorgalmatossággal, mérlegeltük és
tanácsosainkkal is határozat tárgyává tettük,
hanem más tapasztalt és tudós embereket is
meghallgattunk és mindezek után kimondjuk
és meghozzuk a következő Ítéletei, hogy a pokol
megbízottja panaszát abban a mértékben, ahogy
felállította, nem tudta igazolni és hogy a pokol
nagyfejedelmének és gyülekezetének nem állóit
jogában annak a megváltott emberi nemzet
ségnek az erőszakos visszatartása, amelyet a
panaszlotl názáreti Jézus jó szóval kiengedni
kért és követelt, ezért tehát az emlitett Jézus
erővel szabadította ki és vezette ki övéit a po
kolból, a tetejébe pedig megfosztotta az ördögök
hadát attól, hogy hatalmaskodhassanak emez
emberi nemzetség felett, amivel semmi bűn
tényt el nem követett, se jogtalan zsákmányt
nem szerzett magának, se birtokháborítást nem
követett el, hanem ezen be nem igazolt vád
alól felmentendő, aminthogy ezennel fel is m ent
jük, a panaszost ellenben a bíróság költségei
ben, más kiadásokban és károkban mérsékelt*
bírói megállapítás szerint jogosan elitéljük és
elmarasztaljuk. Ennek bizonyságául kiadjuk ezt
a saját kezünkkel aláirt és királyi titkos pecsé
tünkkel ellátott okmányt, amely kelt és kiada
tott szeptember 12-én, Tiberius császár uralko
dásának a 19. esztendejében.
P. H. Salamon király saját kezével."
Az ördög természetesen fellebbezett ezen
ítélet ellen.
,
Isten második fokon a nemcsak zsidó, de
nemzetközi vonatkozásban is nagyon jó névnek
örvendő Józsefet, Egyiptom helytartóját bizta
meg az ügy elintézésével. Beliál fellebbezése
nem igen tartalmaz újat, tehát Mózes is meg
elégszik az első fokon hozott ellenérvekkel. A
tanuk is a régiek voltak. Benaja, Jojada fia h all
gatta ki őket bírói megbízásból. Később azon
ban az ügy jobban való m egvilágítására tanu
kul felsorakoztak Gábor és M ihály arkangya
lok, Gáspár, Menyhért és Boldizsár keleti ki
rályok, Jeron és Fiion, betlehemi pásztorok,
Ananiás, jeruzsálcmi polgármester, Pál apos
tol, Nikodémusz, arimatiai József, a négy evan
gélista, Jesmas, a Krisztus jobbján megfeszí
tett lator, Lázár, Mária Magdolna és betániai
Mária, István vértanú, a naini ifjú, Jairus, Lé
gió, akiből Jézus kiűzte az ördögöket, D ionysius
Arcopagita, a vén Simeon és az agg Hanna, a
prófétanő.
Beliál a tanuk vallomásának a hitelét m in
denféle személyes megjegyzésekkel, bűneikre,
részrehajlásukra való hivatkozással igyekezett
megrontani. Fáradozása azonban hiábavaló volt.
József a lényegben csak úgy Ítélt, mint
Salamon: jogosnak mondotta Jézusnak azt a
tényét, hogy alászálla a poklokra és hogy onnan
kiszabadította a lelkeket. A pokolnak a kisza
badított lelkek felett nincs hatalma. Ellenben
igenis marad még annyi hatásköre, hogy azo
kat, akik a megváltás után sem térnek meg,
vagy akik Krisztus személye ellen követtek el
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hűtlenséget, — mint például Kain a testvér
gyilkos, vagy Judás és a balfelől Krisztussal
együtt megfeszített lator, — továbbra is a pokol
jogos zsákmányai maradnak. A költségeket is
megint a panaszosra rótták.
Az ördög ebben az Ítéletben sem nyugo
dott meg s a költségek pontja sem okozott gon
dot. Mammonnak annyi kincse van, hogy meg
se kottyan ez a kis veszteség. Végül azonban
hátha mégis meg lehet nyerni a p o rt...
így került a pör harmadik fokon választott
bíróság elé, amelyben mint szakértők Ciceró
és Seneca is resztvettek, a bírák pedig Octavianus, Kajafás, János apostol, Aristoteles és József
voltak. A választott bírák ítélete kompromiszszum volt, amiben megbízóik nevében Mózes is,
Beliál is megnyugodtak. A lényege az, hogy az
ördög elismeri a megváltás jogosságát, ennek
ellenében viszont megtartja azon lelkek felelt
való uralmát, akik nem hisznek Jézusban.
A pör tehát formailag Jézus győzelmével
végződött, amint az másképpen nem is volt
várható, azonban az ördög is megtartotta a ha
talmát a hitetlen lelkek felett, ha a megváltás
miatt szükebbre korlátozott területen is — vagyis
a pör valahogy mégis eldöntetlenül végződött
és a harc folyton á l l ...
... Az ismertetett pör nem egészen mai
költemény. A középkor végéről ránkm aradt Írá
sokban lefektetett szabályszerű pör, amelyben
meghatalmazás, akta, jegyzőkönyv és beadvány
és kiadvány hiánytalan sorrendben sorakozik
egymás után s amely ebben a teológiailag rend
kívül átfűtött korban a jogi oktatásban a mintapör szerepét töltötte be. Ezen fiktiv pörön ta
nulták meg a jövendő jogászok azt, hogy mik
a beadványok kellékei, hogyan kell a bírónak
a port felvennie, a pörös feleket meghallgat
nia, az esküket tőlük kivennie, a tanukat meg
idéznie, a felek ellenvetéseit elbírálnia, kik azok
a tanuk, akiknek vallomását el kell fogadnia,
kik azok, akiket vissza kell utasítania és igy
tovább. Az ítélkezésnek, a törvénykezésnek, a
pörcsavarásnak és az ördögi ötletek kivédésének
minden finomságát és ravaszságát meg leheteti
ezen pörön tanulniok. Hogyne! mikor a min
denre kész ördög és a nagy törvényhozó álla
nak egymással szemben, Salamon és József,
Aristoteles, Kajafás és Octavianus, a görög, a
zsidó és a római nép, meg a kereszténység leg
nagyobb bölcsei hoznak ebben az ügyben Íté
letet ...
Ez a tanulmány céljaira készült pör több
tekintetben rendkívül érdekes és mulatságos
emléke ennek a kornak. Először azt mutatja,
hogy a teológiai gondolkozás mennyire impreg
nálja a jogi oktatás folyamát. Mikor arról van
szó, hogy egy fiktiv pörön illusztrálják a jogi
formákat, a pör, az Ítélkezés, a fellebbezések,
szóval az egész jogszolgáltatás menetét, akkor
erre a célra is egy ilyen teológiai témát válasz
tanak, ahol Beliál a pokol nevében a megválíás
ellen emel jogi formákba burkolt kifogásokat.
Aznnban a teológia és a jog összekeve
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résének a teológusok aligha örülhettek osztat
lanul. Beliál, az ördög ügyvéde megmarad ugyan
mindenben a tisztesség, sőt az igazhitüség kor
látái között, azonban a kérdés egész beállitása
mégis profanálása a teológiai gondolkozás me
rev dogmatizmusának. A pör ma úgy hat, mint
valami korai Anatole France-iáda. És ha va
laki nem látná meg az egész perben megnyil
vánuló gúnyos vagy ironikus tendenciát, az sok
szor fennakadhat az advocatus diabeli egyes
jogilag éleselméjü, alapjában véve azonban a
bibliai kegyeletet bántó megjegyzésein, amelye
ket különösen egyes tanuk ellen emel. Ádámot
istentelen, kiátkozott bűnösnek, Ábrahámot há
zasságtörő embernek, Izsákot hamisan esküvő
nek, Jákobot tolvajnak, Dávidot házasságtörőnek és gyilkosnak, Pétert Jézus megtagadása
miatt szintén esküszegőnek, Keresztelő Jánost
a pusztában való tartózkodása miatt tanuzásra
képtelen peregrinusnak mondja és igy tovább.
Mózes ugyan mindezekre a kifogásokra nagyon
szépen megfelel és megvédelmezi tanúit, azon
ban ez az ördög nevében való beállitás mégis
első hirmondója a későbbi racionalizmus kí
méletlen kritikájának a biblia hőseinek a bű
neivel és gyengeségeivel szemben.
De nem kíméli ez a mintapör a jogszol
gáltatás gyengéit sem. A birák elfogultságára és
megvesztegethetőségére is történik egy csomó
burkolt vagy nyílt utalás, ami az ördög szájá
ban gyanúsításnak és felháborító rágalomnak
látszik, alapjában azonban mégis azt mutatja,
hogy a m intapör diabolusa nemcsak isteni, ha
nem emberi dolgokkal szemben is a szkepszis
álláspontjára helyezkedett.
A jogi oktatás szempontjából rendkívül
fontos és a teológiai gondolkozás szempontjá
ból sem egészen jelentéktelen pör első össze
állítója Jakobus Ancharano vagy Theramo, a
kánoni jog tanára volt, aki 1117-ben halt meg.
A kéziratban terjesztett nevezetes pörcsomól
nyomtatásban Jákob Ayrcr nürnbergi jogtudós
és ügyvéd adta ki 1656-ban. Ma m ár nagy rit
kaságszámba menő müve legalább két kiadást
ért meg s nemcsak Németországban használ
ták, hanem másutt is jogi oktatás és okulás
céljaira.
Jákob Ayrer müvét a feledésből Fr. Mauthner ásta ki és adott róla rövid ismertetést Dér
Atheismus c. nagy m unkájának első kötetében.
A könyvnek azonban nem ebben a gondo
latkörben van igazi helye, hanem a Jézus élete
irodalom kuriózus kinövései közt. Mint ilyen
elsőrangú alkotás, amely megérdemli az ismer
tetést s talán arra is érdemes volna, hogy kü
lönösségénél fogva mint egy jellegzetes kisérlet,
amelyben a jogtudomány, a teológia és a szkep
szis a törhetetlen igaz hit színe alatt egész mu
latságosan keveredik össze, ú jra napvilágot lás
son. Mikór tizenhat évvel ezelőtt néhány iró és
művész Németországban összeállt és Diederichs
jénai könyvkiadó patronátusa alatt »Quadriga«
néven pusztán egymás mellé sorakoztatott üzleti
levelekben próbált egy hatalmas erejű regényt
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összeállítani, amelyben nem a leírások, hanem
a tények beszéltek s amely »Der Fenriswolf*
címen jelent meg, akkor ez a kisérlet egészen i
újszerűnek látszott. Hogy mennyire nem uj, azt i
a »Belial contra Christum«-pör mutatja. Eb
ben is pöriratok következnek egymás után,
bárha nem kizárólag, mert Ayrer könyvében
elbeszélő részletek is kiegészítik és áthidalják
az iratok közt mutatkozó hézagokat, azután
pedig oktatás céljából közbeszurt jogi fejtege-1
tések és törvénymagyarázatok duzzasztják vas
tag könyvvé a nevezetes percsomót. Ha azonban
m a a felesleges kitéréseket elhagyjuk, csak a ve
zetőgondolatot kidomborító periratokat és a kö
zéjük szúrt áthidalásokat olvassuk össze, olyan
dinamikájú írói alkotással állunk szemben, amely
a Fenriswolf-kisérlettel való összehasonlítást tö
kéletesen megbirja. Ami kései középkori alko
tásról szólván, nem mindennapi dolog.*)
Szimonidesz Lajos.

A szocializmus (u)
Megint csak Lutherhez kell menekülnünk,
mikor tájékozódni akarunk ebben a zavarban,
ami Marx nyomán támadt. Mi történt itt volta
képpen?
»Nagyon bánom én azt, holtig bánom«, —
mondja Luther a német föld városainak tanács
uraihoz iskolák alapítása és fenntartása dolgában
intézett sürgető iratában — »hogy nem olvastam
többet inkább a költőket és a történetírókat és
hogy ezekre senki nem is tanított. Ezek
olvasnom kellett az ördög g an aját: a filozófusokat
és a szofistákat! Nagy fáradsággal, nagy munkamegfeszitéssel és nagy káromra ! Hogy alig győzöm
most kiseperni magambók.
Marx filozófus is v o lt!
És amit jót tett Marx az agitátor, azt elron
totta — akaratán kívül — a filozófus Marx.
A maga korának, de talán a világ fennállása
óta a legkuszáltabb észjárásnak, a hegeli bölcsé
szeinek volt a művelője és ha gazdaságbölcselete
megmaradt volna, ahova való : a tudósok tanulóés kutatóműhelyeiben, nem is lett volna belőle baj.
A veszedelmes méregből a legáldottabb gyógy
szer lehet, ha azt tovább tudósok laboratóriumá
nak hozzáértő munkája dolgozza fel a szeretet
nevében a szeretet céljaira. Kísérletezvén vele
száz óvrendszabállyal körülbástyázott használnivágyással.
De mi lesz, ha kikerül az utcára?
És Marx az utcára került k i !
Ahogy az utcára került ki és véghetetlen
rombolásokat vitt véghez — a kritikára képes és
a kritikát elviselni képes telkekre különben teljesen
ártalmatlan — Nietzsche a maga akaratfelpum
páló bölcsészetével. Nietzsche az emberi lélek legelrejtettebb mélyeit vitte panoptikumba és szörnyű
*) E sorok írója kifejezetten fenntartja magá
nak azt a jogot', hogy a szóban forgó pórt bővebben
ismertesse vagy a fent megjelölt formában feldol
gozva kiadja.
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viaszpreparátumainak láttára gombamódra szök
kentek elő a föld alól a »tehetségek«.
Elég volt hallani a nagyhangú szót: »helyet
a tehetségnek!«, már magára vonatkoztatta ezt
mindenki, akiben a karrierizmus tőkésszelleme élt.
»Helyet a tehetségnek!» lett a jelszó. És ennek a
jelszavasai, akik mindig készek magukban felis
merni valami cromwellit, valami napóleonit, va
lami robespierreit, dantonit, valami nietzscheit,
azt hiszik, hogy: most ütött az ő órájuk!
Az még a kisebb baj, ha ezek a tulfelfujtatott
tömlők csak maguk pukkannak széjjel.
De jaj, ha ezek a tulhevitett kerekek szabad
jukra rohanhatnak ! Akkor ezekből az utópiakergetőkből, ezekből az akaratbajnokokból, ezekből
a saját karrierjüknek — még a szeretet biztonsági
szelepét is lekötő — kilométerfalóiból kitör a
bestialitás.
Ez a lappangó bestialitás fütötte őket eleitől
.fogva. De azt fékentartotta, feszélyezte őket a
lelkek mélyén, minden lélek mélyén szunnyadó
emberies érzés: az isteni! Ezeknek csak egy kis
önigazolás kell, hogy még ezt a csekély szent bal
lasztot is kivessék magukból.
Csak a tudományos elméletre vártak. Egy kis
lelkiismeretaltatást. Némi »isteni« sugallatot, hogy
ők azok, akiknek meg kell mutatniuk, hogy csak
»akarat« kell és rögtön lesz rend és boldog lesz a
nép.
És a tudományos elméletet megtalálni vélték
Marxban. Marxban, a gazdaságfilozófusban.
Most ezeknek a nietzschei akaratbajnokoknak
nem kellett már más, csak megfelelő talaj után
kellett nézniük, amelyikben aztán kivirágozhat
nak. És ez a talaj: a cári Oroszország volt.
Hiszen erről a cári Oroszországról eleget tud
a mi történelmünk. Annyit mindenesetre, hogy
semmi okunk arra, hogy lelkesedjünk érte, nincsen.
1848/49-től egészen a mármarosi szkizmaperből
napfényre került pánszláv aknamunkáig. A mi
nemzetiségeinknek és a Balkánnak állandóan elle
nünk nyugtalanitása és végül a nagy háború !
Nem szocialista, polgári történetiró állapítja
meg, hogy: rövidlátóbb, ostobább feudalizmus
a világtörténelemben még nem volt, mint az orosz.
Nem volt Európának, de a földnek sem olyan
fürdőhelye, mulatóhelye, nagy városa, ahol ne
szórta volna az elképzelhetetlen leggyerkőcibb
módon a pénzt az orosz jobbágynak ura. Haza csak
akkor ment, ha elfogyott a pénze és újabb pénzt
kellett kisajtolnia a megvetett földből és annak
népéből.
Csoda-e, ha ez a nép megváltóként üdvözölte
volna még az ördögöt is, amelyik megszabadítja
ezektől az uraitól?
Jött Kerenszkij a szocializmus nevével: béke !
És alighogy hatalomra jutott, megtagadta a
szocializmust: a békét. Francia kényszerítésre újra
ellenünk akarta zúdítani a véres háborútól vég
kép kimerült tömegeket. Nem a hazája védelmére,
nem Oroszország határainak a védelmére. Erre a
szocializmus tanítása szerint — hogy Bebel sza
vait idézzük — a szocialistának kell az elsőnek
lennie, aki a vállára kapja a puskát és a határokra
s ie t! De nem a haza védelmére, hanem a nyugati
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hatalmak érdekében, amihez semmi köze az orosz
népnek nem volt, kellett volna újból ránkzudulnia,
uj vérontásra, uj vérzésre !
Jött a leolmozott vasúti kocsik titkos csem
pészáruja : jött Lenin a bolsevizmussal. Ez aztán
megcsinálta a békét. A temető békéje lett abból.
A minden a mienk !-ből a senkié semm i! És a :
senki a semmiben mindenki !
Fentebb mondtuk, hogy Marx olvasmánynak
nehéz.
Négy sorát idézzük, amiből legjobban meg
érthető az ő bölcselkedésének az útja a tudós
tanulószobájától a bolsevizmus világégéséig. Ez a
néhány sor azt mondja : »A termelési eszközöknek
központosítása és a munka szocializálása oda vezet
arra a pontra, amelyen a termelési eszközök és
munka a tőkés formában már nem férnek meg.
Ezt széjjel vetik. A tőkés magántulajdon órája
ütött akkor. A kisajátítóból kisajátított lesz.«
Érti ezt az olvasó? Nem !
És ez került ki az utcára !
(Folytatjuk)
Immendingen Mihály

Kérés
Kérve kérlek Isten, oh gyógyíts meg engem,
Kitártam előtte a szivem, a lelkem,
De mióta szivem szentélyébe lépett,
Könny, sóhaj s remegés nékem ez az élet.

—

Édesen mosolyogva azt mondta, hogy szeret,
Én hittem, elhittem, hogy soha sem feled . . .
Szivem tarka álmát, a tündér regéket,
Forrongó vágyát is
ellopta az élet.
Karnikné Bendl Vilma.
—

Istentisztelet mint„büntetés“
Egyházi lapjainkban egy rövidke hirt olvas
tunk, melyet valamelyik napilapból vehettek
át. Eszerint a doveri polgármester az istentiszteleL vasárnaponkinli látogatására »büntetett«
egy többszöri lopással vádolt fiatalembert.
Hát az istentisztelet látogatása, az igehirde
tés hallgatása, a gyülekezeti ének, ezek mind
büntetések? Ez sajnálatos félremagyarázás, a
jónak rosszul alkalmazása.
Az, aki m ár volt olyan szomorú helyzet
ben, hogy hónapokig nem mehetett templomba,
az tudja csak megmondani, hogy milyen fájó
nélkülözés ez. A betegség hosszú, lassan múló
óráinak is megvan a maga külön eseménye,
változata. De a vasárnap délelőttök üresen m a
radnak. Nem tudja azt lelkűnkben teljesen be
tölteni sem imádság, sem a biblia olvasása,
még a rádiós istentiszteletek sem, — pedig ez
nagy áldás. Nagy űrt érez az ember a lelké
ben, hiányzik a testvéri közösség érzete, az Isten
együttes imádása, melyben cselekvőlég veszünk
részt. E világban annyi a bánat, baj és kelle
metlenség, bárhol vagyunk és bármit teszünk,
mindenüvé elkísérnek, gondolatainkat zavarják.
Csak a templomba lépve m aradnak cl mögöt
tünk e földi keservek, csak olt nyerünk igazán
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nyugodt, boldog órát. Akik soká nélkülözték
ezt, akik vágyódnak ú jra templomba, azok tud
ják, hogy milyen áldásos jutalom az istentiszte
lettel megáldott vasárnap. Jutalom és semmikép
sem büntetés.
Az nagyon helyes, hogy a vétkes embert
arra szorítják, hogy istentiszteleten vegyen részt,
mert ez okvetlenül hatással lesz a legnagyobb
bűnösre is. De ezt nem mint büntetést kell
alkalmazni, hanem mint szociális segítséget,
mely az elesetteket a megtérés útjára vezeti.
Az istentiszteletnek egysorba helyezése a bör
töncellával, a kényszermunkával, vagy pénzbüntetéssel, nagyon különös dolog és veszélyes
következményei lehetnek.
Bethániai Mária

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Április hó 27-én:
9 órakor ifj. istentisztelet: Reif.
11 órakor magy. istentisztelet : Virág Jenő s. lelkész.
Május hó 4-én :
d. e. 9 órakor katonai istentisztelet, rádió közvetítéssel;
10 órakor német istentisztelet: Virág J. s. lelkész.
11 órakor magy. istentisztelet: Mohr Henrik h.
lelkész.
Kereszteltük : Lőrincz - Erzsébetet.
Eskettük : Frecska Istvánt Urbanek Gizellával, Belohorszky Lajost Vész Eszterrel, Kósch Jenőt Müller Erzsé
bettel, Major Gyulát Vaderna Katalinnal.
Temettük: Özv. Lőrincz Károlynét.
d. e.

A Budai Luther-Szöveísé g
1930 május hó 3-án d. u. 6 órakor a várbeli evangélikus
templomban (Bécsikapu-tér) templomi hangversenyt ren
dez, melyre az egyház minden tagját szeretettel meghívja.
Belépti dij nincs. Offertorium a kijáratnál.
Műsor :
1. Guilmant: Előjáték. E lőadja: Sárkány Sándor
orgonamüvész, a Budavári Koronázó Főtemplom h.-kar
nagya.
2. Klein B. : Az Ur pásztorom. Énekli a Lutherszövetség vegyeskara. Vezényel : Schenk Géza.
3. a) Goldmark : Air ;
b) Veracini : Largo. Előadja : Borsody Ödön hege
dűművész, kiséri : Sárkány Sándor orgonamüvész.
4. Beszéd. Tartja : Irányi Kamiik evang. lelkész.
5. Seifert : Bízzad az U rra. . . Énekli : Kéthelyiné
Wakots Margit operaénekesnő, kiséri : Sárkány Sándor
orgonamüvész.
6. a) Bach : Air ;
b) Padre Martini : Andantino. Előadja : Borsody
Ödön hegedűművész, kiséri : Sárkány Sándor orgonamü
vész.
7. Gyula d iá k : Magyar templomok üzennek. Hitet
lenekhez szólok. Előadja : Borbély Ilonka.
8. a) Mozart : O Isis és Oziris ;
b) K ontor: Miatyánk. Énekli: Ferter Miklós
hangversenyénekes, kiséri : Sárkány Sándor orgonamüvész.
9. Sárkány: Utójáték. E lőadja: Sárkány Sándor
orgonamüvész.
Idősebb asszony, kinek senkije sincs már, helyet keres,
hol munkájával megkereshesse kenyerét. Minden háztar
tási munkát elvégez. Címe : Özv. Vecsei Jánosné, I., Városmajor-u. 44.
Református körökben jártas intelligens urak és höl
gyek biztos megélhetést szerezhetnek. Jelentkezés : pén
teken d. e. 10—11-ig. Budapest, VI., Ó-utca 27. Könyv
termés.
Evangélikus szegénysorsu asszony kerestetik heten
ként egy napra ruhajavitás és rendbentartásra. Cim a
kiadóhivatalban.

1930 április 24

70

HÍREK
Nagyheti és húsvéti istentiszteleteink rendkívül népe
sek voltak. Még egy esztendőben sem járultak oly nagy
számmal híveink az Ur asztalához, mint az imént elmúlt
ünnepek alkalmával. A lelkészi hivatal 1200-nál többre
becsüli azok számát, akik most az Ur szent vacsorájával
éltek. Amily örömmel adunk hirt az ünnepszentelésről,
ugyanoly sajnálkozással kell azonban azt is megemlítenünk,
hogy egyes testvéreink még nem tanulták, meg, hogyan
kell az Ur asztalához járulni. Az oltár körül valósággal életveszélyes tolongások történtek, mert mindenki első akart
lenni. Azután sokan nem várták be a hálaadó imádságot,
hanem anélkül távoztak. Próbálja meg magát az ember,
hogy méltó vendége legyen az Ur asztalának!
Ünnepi istentiszteleteink áhitatosságát fokozta a
Luther-szövetség vegyeskarának éneke nagypénteken és
husvét vasárnap, husvét hétfőjén pedig Marton István
magánéneke, ki jeles zeneszerzőnk Mikus-Csák Istvánnak
egy uj kitűnő szerzeményét énekelte a szerző orgonakisérete mellett.
Külön meg kell emlékeznünk a nagypéntek délután
ján volt Passió-olvasásról, melyet Virágh Jenő s. lelkész
végezett. Ezt az énekkar valóságos gyöngyfüzérrel vette
körül énekeivel. Az értékes gyöngyszemek voltak: 1. Kár
páti S .: Sírjon ma az ének. 2. Mikus-Csák : Éj kezdetén . . .
3. Müller B .: Értünk szenvedett ő . . . 4. Bach : Oh szent
fő . . . 5. Kirchner E . : Oh siralom . . . 6. Gounod : Stabat
mater. 7. Silcher: Óh nézd a Golgotát. 8. A keresztfához
megyek. 9. Haydn : És nagy sötétség lön . . . 10. Hagedorn : Lelked készül már itt hagyni. . . 11. Kirchner E. :
Föld megindul. 12. Bach : Jézus halálára. 13. Bach : Ha
majdan üt az óra.
Akik jelen voltak e nagypéntek délutánján templo
munkban, a legtisztább érzéssel élték át Urunk szenve
désének minden mozzanatát és maradandó benyomások
kal távozhattak. Szivükben hálával gondoltak az énekkar
teljesen önzetlen munkájára is, mely a legkiválóbb keresz
tyén zeneköltők vallásos érzéseit tolmácsolta a karéne
kekkel.
____ .
Veszteségeink. Múlt hó 23-án hunyt el a nógrádi
Szécsényben Nemes Győző, nyug. evang. igazgatótanitó.
N. Károly hegyaljai esperes és diósgyőri lelkész kiváló
testvéröccse. Halálát felesége és 2 gyermeke siratja. A
régi lelkes és buzgó tanítói karnak egyik kiváló tagja volt,
akiben az evang. egyházi és magyar hazafias szellem
ritka harmóniában egyesült.
Sz. M.
Kruttschnitt Antal, soltvadkerti ev. lelkész, 69 éves
korában hosszas és súlyos szenvedés után elhunyt. Mun
kásságát nemcsak községének szentelte, de szolgálta mint
esperes az egyházmegyét, mint elnök a bányakerületi
gyámintézetet és mint bíró, az egyetemes egyházat is.
A közügyek terén kifejtett tevékenységért legfelsőbb elis
merésben is részesült. Benne Kemény Gábor, bajai ev. lel
kész édesatyját gyászolja. Emlékezete legyen áld o tt!
Hirschmann Nándor, a pozsonyi ev. lyceum utolsó
igazgatója 73 éves korában Pozsonyban elhunyt. Benne
budai egyházunk több tisztviselője és tagja egykori taná
rát gyászolja, ki rendkívül nagy műveltségével, kiváló
nevelői tehetségével, nagy rendszeretetével, szorgalmával,
jóságával és izzó magyarságával feledhetetlen benyo
mást gyakorolt tanítványaira.
Kovács Andor orosházai lelkészt, a békési egyház
megye esperesét a kormányzó ur kormányfőtanácsosi cimmel tüntette ki.
Budai templomunk orgonájának megújítására Maier
Emil udvari tanácsos, presbiterünk 80 pengőt adományo
zott az egyháznak. Múlt számunkban tévesen közöltük,
hogy Schuster József VIII. o. tan. az egyháznak ugyan
erre a célra 5 pengőt adott. Az adakozó neve Schubert
József. E helyütt közöljük, hogy egyháztanácsunk már
cius 29-i ülésén Reif Pál vallástanár jelentést tett azokról
a lehetőségekről, melyek az orgona javítása körül m utat
koznak. A presbitérium még nem foglalt állást egy terv
mellett sem, de ismételten megállapította, hogy az orgona
javítása szükséges és kiegészítette a kiküldött bizottságot
három taggal.
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Sajtóvasárnap. Május 4-én evangélikus templomaink
ban országszerte oftertórium lesz a sajtó javára. Nem aka
runk ezúttal a sajtó jelentőségéről Írni. Rá akarunk azon
ban mutatni arra, hogy a sajtó evangélikus egyházunk
nélkülözhetetlen szerve, mely feladatait csak akkor tel
jesítheti a köz javára, ha az egyház hivatalos képviselői és
hívei úgy erkölcsileg, mint anyagilag is tőlük telhetó'leg
ürömmel támogatják munkájában. Evangélikus sajtónk
munkásai a legnagyobb önzetlenséggel dolgoznak a tollal
kezükben, anyagilag is olyan terheket viselnek, melyekről
az olvasóknak sejtelmük sincs. Mily lehangoló aztán a
tapasztalat, hogy akiknek hivatásukból kifolyólag a leg
lelkesebben kellene őket támogatniok munkájukban, azok
teljes értetlenséggel, sokszor vétkes hanyagsággal kezelik
a sajtóügyeket. Bizony ideje volna már annak, testvéreim,
kik alusztok, hogy az álomból fölébredjetek !
A külső ferencvárosi — tisztviselőtelepi református
missziói egyház április 15-én tette le ünnepélyesen az
»Emlékezet templomának alapkövét a kormányzó ur jelen
létében. Nem messze a helytől épül a róm. katholikusok
hatalmas temploma, melynél majdnem készen van már a
kőműves munka. Mint örömmel értesültünk, ezen alapkő
letételkor, a kőbányai evangélikus templomépités ügye is
annyira előrehaladt már, hogy május 11-én ott is le fogják
tenni az alapkövet. Három épülő templom egy kerületben
ékesen szóló bizonysága annak, hogy a mi sokat gáncsolt
korunkban még vannak, kik az Isten szent országáért bu
zognak és az ő szent nevének dicséretére szentelt hajléko
kat emelnek.
A Wekerle-telepl szinültig megtelt szép, uj, tágas
református templomban bontott március 22-ikén zászlót
a nemzetközi protestáns, evangéliumi szocializmus magyar
osztálya.
A nemzetközi evangéliumi szocialista szervezetnek
főtitkára: Amelink ur és ugyanezen szervezet főpénztárosa: Haas ur jöttek közénk, hogy szervezzék nálunk is
azt, amit a mi egyházainknak már régen kellett volna szer
vezniük.
Mind a ketten véletlenül egy szakmából kerültek k i :
a szövőiparból. Tiz év óta azonban kizárólag az evan
gélikus munkásszervezésnek szentelték munkásságukat.
Közben megszerezték a prédikátori képesítést is.
Komoly, szakszerű előadásaik azon a vonalon mozog
tak, melyet olvasóink a Szocializmus cikksorozatunkból
most már úgyis ismernek és meg fognak ismerni a még
körülbelül 4—5 hátralevő folytatásból. Az ő előadásaik
szinte illusztrációk a mi cikksorozatunkhoz. Tehát itt
külön ismertetnünk azokat nem is kell.
Volna azonban néhány szavunk az őket kisérő és a
tolmács szerepét játszó ifjú tiszteletes ur fordításaihoz.
Nem tudom, hogy a nyelvüknek nem tökéletes ismerete
tette-e, vagy a szocializmus tudományának nomenklatú
ráján nincsen még kellő jártassága, de meg vagyunk győ
ződve arról, hogyha Mynherr Amelink és Herr Haas meg
értették volna, hogy a tiszteletes ur hogyan fordította őket
magyarra, sajnálkozva csóválták volna fejüket.
Addig, amig csak retorikával kellett dolgozni, vala
hogy csak ment, az általánosságok terén a tiszteletes ur
minden elkövetett, hogy a tőle telhető legjobbat nyújtsa,
szinte látszott rajta a meggyőződés hite, hogy ő azt sokkal
ékesebben tudja mondani, mint ez a két szövőmunkás.
Lelke ra jta !
De mikor a szakszerű rész következett, nem lett volna
szabad folytatnia a kerekded és tuladagolt páthosszal! Ez
nem szolgálja az ügyet. A két ur nagyon egyszerűen, min
den él nélkül mondta el, hogy mit akar a krisztusi-alapon
való szervezkedés. Egy szóval sem támadták a nem egy
házi alapon való munkásszervezkedést. Minden munkás,
minden dolgozó tisztában van azzal, hogy mennyi hálára
van lekötelezve azokkal szemben, akik, mikor cserbenhagyattak mindenünnen, a maguk erejéből szervezték
meg a munkásságot. Ezt tudják Amelink és Haas urak is
és beszédjeiket ebben a tudatban fogalmazták és egy szót
nem említettek, amiből azokra az oldalvágásokra szabadna
következtetni, amiket a tiszteletes ur a »hazafiatlan« és
»vallásellenes« szocialista szervezetekhez címezve bele»forditott« a maga különben eléggé ékes retorikájába.
Még sokat kell tanulnia a kérdésnek a szakszerű
részéből, mielőtt ilyen önálló tolmácsi kirándulásokba
bocsátkozik. Tartsa magát csak híven ahhoz, hogy : tol
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mács vagy nem tolmács? Sokkal hatásosabb munkát
végez akkor !
A többi szocialista pártok— jól megértse : szocialista,
nem bolsevista — épp olyan nemes hazafiságtól vannak
áthatva és épp olyan hívei az egyházuknak, mint bárki
más, aki a maga hazafiságának a mellét verve vádol meg
mást hazátlan bitangnak, csakhogy ez a szociális hazafiság
és szociális egyházszeretet idegenkedve fordul el attól a
hazafiságtól, amelyikre a súlyos szó illik : a huncutnak
végső menedéke a hazafiság! és azoknak az egyházszeretetétől, akik nem az egyháznak, hanem csak az egyházból
szeretnének élni.
Azoktól fordul el, akik a hazájukkal, az egyházukkal
soha az életben nem törődtek, amig a konjunktúra úgy
nem hozta magával, hogy most kifizeti magát az ü zlet:
éneklik még az Isten áldd meg a m agyart! is, éneklik
még a Te benned bíztunk-ot is, az Erős várunk-ot is, az
Ott, hol Szent Péter sirjá-t is, csakhogy kibújjanak nem
az Isten keze alól, hanem — mig megint más szelek nem
fújnak — észrevétlenül meghúzódjanak a maguk huncut
ságával az emberek szeme elől.
A vendégek igen tiszteletreméltó szándékkal jöttek :
egyesíteni az erőket a Krisztus zászlaja alatt. Munkaadó
kat és munkavállalókat, munkásokat. Dolgoztatókat, dol
gozva dolgoztatókat és dolgozókat 1 Az Igazságon alapuló,
békességet! Nem ahogyan lagymatagon fordította : békes
séget és igazságot 1
De különösen nem harcot azokkal szemben, akik
ugyanezt: az Igazságon felépülő békességet hirdetik. Eze
ket megnyerni kell az Evangéliumnak és nem megverni
vele őket. Mert higyje el, nem hagyják magukat a vere
kedésben.
Ők a mesterek ebben és a szervezkedésben ! És mi
mindannyian, akik újabb szociális rendet hirdetünk, csak
az ő példaadásukat követjük felbátorítva az ő annyi áldo
zattal, önfeláldozással járó sikereik' által. Annál tisztább
szociálizmust hirdetett azonban ezalkalommal a wekerletelepi lelkész, Bogdán tiszteletes ur minden szava, imád
sága. Ebből tanuljon és ebből tanulhat a munkás és a
munkaadó.
A hollandus—svájci.—magyar kötelékeket megszen
telte Zwingli, Kálvin és Ruyter emléke. Megszentelte az a
tevékeny keresztyéni szeretet, amivel ez a két ország fel
karolta a mi gyermekeink ügyét. És most hollandiai és sváj
ci munkás vendégeinket, amerre jártak, virággal és ének
kel és zenével és meleg szeretettel vette körül az ország
protestántizmusa. A tavasznak minden szépségével nem
csak hálából az eddig élvezett jókért, de reménységgel az
általuk hirdetett uj tavasz irányában. Az általuk hirdetett
uj tevékeny keresztyéni szeretet, a krisztusi szociálizmus
irányában. Vidéki kőrútjuk úján március 25-én a régi kép
viselőházban tartott református gyűlésen való szerepük
nagy lépés volt a protestáns magyar munkásszervezkedés
terén. Mégis mozog a föld.
I. M.
Úri asszony, ki német és francia nyelven tökéletesen
beszél, ajánlkozik sétával egybekötött nyelvoktatásra,
vagy utazáshoz kísérőnek magányos hölgy mellé, kinek
nyáron gondját viselné, esetleg gyermeket anyja helyett
elvinne nyaralni. Cim a kiadóhivatalban.
Hittestvéri szeretettel fordulok ez utón kérelmemmel
a budai egyház azon tagjaihoz, kikhez a közelmúltban az
egyházi célt szolgáló alapítvány érdekében bizalommal
bekopogtattam, — szíveskedjenek a válaszbélyeges lev.lapot nevük feltüntetésével címemre vissza küldeni még
azon esetben is, ha a »Kövess Engem« cimü kiskönyvecskémet nem óhajtják megvenni.
Akik azonban az alapítvány támogatására a köny
vecske árát (1.50 P-t) elküldenék, de a könyvre igényt nem
tartanak, — kívánságuk szerint vagy a konfirmandusok
nak vagy a szegénysorsu kórházi betegeknek fogom eljut
tatni. Felülfizetéseket is hálás szívvel fogadok. Övz. Stefezius Istvánná, Budapest, I. kér., Bercsényi-u. 12. IV. e. 3.
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.
Az egyetemes egyház rendes közgyűlését folyó évi
november hó 21-re hívta össze az egyetemes egyház elnök
sége.
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Felvételek a kőszegi ág. h. ev. leánynevelőintézetbe
Felhívjuk evangélikus társadalmunk figyelmét hogy, a
kőszegi Qyurátz Ferenc Ág. H. Ev. Leánynevelőintézetben
megkezdődtek a jövő évi felvételek. Betöltésre kerül 20
teljes fizető és 10 kedvezményes hely. A kedvezményes
helyekre elsősorban vagyontalan evangélikus és reformá
tus lelkészek és tanítók gyermekei jönnek figyelembe.
A felvételek úgy az egész fizető, mint a kedvezményes
helyekre a folyamodások beérkezésének sorrendjében tör
ténnek. Bővebb felvilágosítást és tájékoztatást az intézet
igazgatósága ad.
A magyar Luthertársaság április 7-én Szász Károly
születésének százados évfordulóján ünnepi diszülést tartott,
melyen Vietorisz József koszorús költőnk emlékbeszédet
mondott Szász Károlyról, az ünnepelt fia, a kiváló esztéti
kus édesatyjára vonatkozó emlékeiből olvasott fel és dr.
Kovács Sándor, a Luthertársaság főtitkára m éltatta Szász
Károly vallásos énekeit, melyekből kettő a mi énekes
könyvünkben is szerepel (197 és 296. sz. a dunántúli uj
énekeskönyvben). Az ünnepélyen Szlávik Janka urhölgy
Szász Károly egy versét szavalta és S. Kring Olga énekművésznő elénekelte Szász Károly énekét: Oh lelkem, hozz
virágokat. Az ülés Pékár Gy. elnöki megnyitóbeszédével
kezdődött és Kapi püspök berekesztő szavaival végződött.

Egyházi intézmények figyelmébe! Balalonlellén

partmenti árnyas kertben épült 2 villámat egyházi
intézrüény, vagy egyház-jellegű penzió céljaira ked
vezményesen kiadnám. A villanyvilágítással felsze
relt nyaralók tiz-tiz ágyra vannak felszerelve; min
den szobának külön bejárata van. Özv. dr. Krompecher Ödönné, I., Ménesi-ut 19.
Bácsy Péter mészáros és henlesmester, II.,
Szénatéri piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja

elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindulatú tá
mogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
l)r. Batizfalvy főorvos, fogorvos yálllalkozik fog
ás szájbetegségben szenvedő egyháztagjaink szakava
tott, gondos és mérsékelt áron való kezelésére, min
dennemű fogpótlásainak ellátására. Szükség esetén
részletfizetésre. Forduljunk hozzá teljes bizalom
mal. Muzeum-körut 27. sz.
Krausz Rezső kályhásmester II., Csalogányutca 50. a budai Apolló mellett. (Tel. 546—67)

hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.

S C H M E L C Z E R PÁL FŰSZERES
é le lm is z e r - é s it a lk e r e s k e d ö B é c s ik a p u -t é r

ajánlja olcsó és jóminőségü á ra it: friss pörkölésü kávék a legjobb teák raktáron, hazai
rumok, 3.20 P-től, fehér- és vörös borok
1 P-től, hengermalmi lisztek napi árban, az
összes mosócikkek, nagy választékban mosdóés mosószappanok.
Porszivógépkölcsönzés
kívánatra házhoz szállítom. — Telefon : ö72—98

1930 április 24

RÓKA DIVAT
nagy választékban

60 6 00

SO MOGYI

szűcsm ester szörm edivatszalonjában

V ili. , R á k ó c z i-u t 23.r (U ránia m ellett.) T ele fo n J. 3 6 3 -1 4

Első Magyar
Általános Biztosító Társaság
A lak u lt 1857-ben. — B udapest, IV., V igadó-tér 1.

A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztositó társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a követi ezőkre: ■

Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, utípoggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.

A 8 évig tartó állásvesztés után rehabilitált

Szimonidesz Lajos
2 nagy munkája :

ZSIDÓSÁG ÉS KERESZTÉNYSÉG
ISZLÁM ÉS BUDDHIZMUS
olcsó kiadása.

Több mint 500 képpel, r v
pompás kötésben, két
hatalmas kötet . . ára 4

i /V
/1 1 1
•

Olvasóink szives figyelmébe!
Zeiss és saját gyártmányú Speciál szemüveg, egy szem
üveg olvasáshoz, íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javítása a legnagyobb garantia mellett.

Libái

Andor

optikai specialista, lenGsegyártó
Budán, II., Fő-utca 4. — T elefon: A. 535— 26. — Alapítva 1846

AZ Ö R E G DIÓFA
É T T E R M E I

TULAJDONOS HOFFMANN JÁNOS
I., PÁLYA-U- 3
E S T

É N K I

Az alanti szelvény beküldőinek ingyen küldjük
e míi gazdagon illusztrált prospektusát.
............................... Itt levágandó!

T.

............

V.
Könyvtermés

Budapest, VI.
Ó-utca 27.
Kérem a Szimonidesz-könyvek prospektusát és
értesítésüket, milyen kedvezménnyel kaphatom meg
Szimonidesz : Zsidóság és Kereszténység
Iszlám és Buddhizmus
cimü munkáit. E szelvény semmire sem kötelez.

NT

C I G Á N Y Z E N E
Esküvőkre és társasvacsorákra

külön

helyiségek

pontos cim

név, foglalkozás

W O D IA N E R F . ÉS FIA I G R A FIK A I INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS H ÍRLAP NYOMDÁI A
Telelőn: 895—11
BUDAPEST, IV ., DALMADY-UTCA 3-5-7.
Felelőt: Kiss Ferenc

