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Rogate! Imádkozzatok!
»S az Isten ne szabadítaná meg éj s nap
hosszat hozzá esdő kiválasztottait s ne törőd
nék velük? Bizony mondom n éktek: Meg
szabadítja nagyhamar!« Lukács ev. 18., 7. 8.

Isten kiválasztottal, mint Jézus idézett sza
vaiból kitűnik, olyan hívők, kik éjjel-nappal hozzá
esedeznek, imádkoznak. Pál apostol is inti levelei
ben az ő gyülekezeteit, hogy szünetlenül imádkoz
zanak és a könyörgésben állhatatosak legyenek,
meg ne restüljenek abban. De vájjon nem haladja-e
fölül az ember lelki képességeit a szünetlen imád
kozás? Ha az imádkozásban olyasvalamit látunk,
ami külsőleg észlelhető cselekedet, a magunk vagy
mások szávainak hangos vagy halk elmondása
vagy eléneklése, akkor bizonyára telhetetlent
kíván tőlünk az Ur, meg apostola is. így fogták fel
Jézus intését egy konstantinápolyi kolostor szer
zetesei, kik három csoportba sorakoztak és felvált
va egymást, éjjel-nappal imádsággal és szent éne
kekkel szolgáltak az Urnák és ettől a szünetlen
imádkozástól kapták nevüket i s : akoimétai, va
gyis álmatlanok. Egy pillantás Jézus vagy tanít
ványai életére megtaníthatta volna őket arra,
hogy nem jól értették meg Jézus szavát és az
apostolok intését. Jézus nem külső, ajakkal végez
hető imádságról beszél, hanem arról a belső, lélek
szerint való imádkozásról, mikor a lélek szünet
lenül Istennel foglalkozik és Róla soha meg nem
feledkezik. Jézus azt kívánja, hogy minden gon
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dolatunkat Istennel hozzuk kapcsolatba, e világ
ban, mindent, mint Isten müvét, bölcsességének,
hatalmának, jóságának bizonyságát szemléljünk,
elhatározásainkat az ő szent szine előtt gondoljuk
meg és hajtsuk végre és még az élet javainak élve
zésekor is szünetlenül mindentlátó szemét érez
zük magunkon. Ilyen megszakítás nélkül való
imádkozásra hiv fel minket az Ur Jézus. Ez az
igazi keresztyén kegyesség veleje. És mert mink,
evangélikusok igy értelmezzük Jézus tanítását,
idegen előttünk valamely imádság gyakrabbi meg
ismétlése, mint például a rózsaftizér-imádkozása.
Tudjuk jézustól, hogy az imádkozás a szívnek, a
léleknek dolga. Tudjuk, hogy Istennek jobban tet
szik egy szótlan sóhajtás, mint lélek nélkül sok
szép szó elmondása imádság formájában. Helyesen
csak akkor imádkozunk, ha nem hasonlítunk az
özvegyasszonyhoz, ki könyörgésével a hamis birót
kérésének teljesítésére akarta bírni, mert az Isten
szerető atyánk és tudja mire van szükségünk és
meg is adja azt nékünk végtelen jóságából, kéré
sünk nélkül is, de legyünk hasonlók Mesterünk
höz, ki addig imádkozott a Getsemane kertjében,
mig lelke meg nem békült a golgatai kereszttel és
gyermeki bizodalommal kiürítette a keserű kelyhet, melyet Isten nyújtott neki és tökéletesen
összhangba került az isteni akarattal. Aki Jézus
tól tanul imádkozni, az szüntelenül imádkozhatik,
az ilyen imádság szárnyat ad a léleknek, melynek
segítségével mindig Isten közelében tartózkodik

^ budai ág. h. ev. egyházközség számadóközgyülését f. é.
május hó 24-én, szombaton tartja a várbeli templomban,
d. u. 6 órai kezdettel. A közgyűlés tárgyai: a felsőbb hatóságok leiratai,
a lelkész jelentése, zárszámadás az 1929. évről, költségelőirányzat az
1930. évre s egyéb a presbitérium által előkészített ügyek és indítványok.
Sándy Gyula e felügyelő
Mohr Henrik hely. lelkész
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Krisztus és Gandhi
Nagyon nagy tragikum van abban, hogy a
nyugati keresztyén kultúra mellének Gandhi-formáju pogányok Krisztus erkölcsi elveit szegezhe
tik. Még akkor is, hogyha ez a pogányság a nagy
szerű távlatú hindu vallásban gyökerezik és hogyha
a nyugati kultúra emlőin nevekedett.
Ha ezt a tragikus csomót közelebbről nézzük,
akkor két irányban kell disztingválnunk.
Először a kultúrával, azután pedig a keresztyénséggel való vonatkozásában kell szemügyre
vennünk.
A kultúra tekintetében szinte közhely már
az, hogy az emberiség valamennyi kulturális törek
vése egy optimum felé halad. Ez az optimum
azonban világért sem olyan valami, amit erkölcsi
vagy szociális szempontból kellene és lehetne a
lehető legjobb megoldásnak tekinteni. Akárhova
nyúlunk, mindenütt klasszikus példák kerülnek
a kezünkbe. Abból a madzagból, amit az anyaszült
meztelen ember a nyakára vagy a derekára köt,
hogy amulettjét állandóan magával hordozza,
idők múltával és a fejlődés bizonyos magaslatain
olyan divat lesz, amely kivetkőzik minden észszeriiségből, amelynek a színes rongyaiért leányok
és asszonyok eladják magukat, igavonó barommá
aljasitják le a férjüket és elhanyagolják gyerme
keiket. Az irás művészetét arra használják, hogy
hazudjanak, a könyvnyomtatását pedig arra,
hogy vele ezreket megrontsanak. Templomok
épülnek, amelyekben nem az igaz isten kultusza,
hanem bálványimádás folyik. A tudomány, amely
kezdetben álmélkodó beletapogatódzás az élet
sötét mélységeibe, egy bizonyos ponton elszakad
minden áhítattól s a legcinikusabb módon hasz
nálja fel megszerzett lehetőségeit. Egy-egy felfe
dett nagy természeti titok és az ember hatalmába
került nagy természeti erő nem arra szolgál, hogy
felemelje és szabaddá tegye az emberiséget, hanem
arra, hogy bilincseit szaporítsa és nyomorúságát
növelje. Akár azt a nagyszerű gépkulturát nézzük,
amely a 18. században megindul s szakadatlan
lázas tempót diktál a huszadik század életének,
akár a középkor végén az ember lába elé hullott
nagy feismerését a puskapor robbantó hatásának,
egyik sem lett az, amivé lennie kellett. A puska
porral nem sziklákat robbantottak és nem kultú
rát teremtettek. Fegyverek horderejét növelték
és arzenálokat töltöttek meg olyan szerszámok
kal, amikkel emberek meggyilkolására szervezett
hadseregeket szereltek fel. A gépek pedig nemcsak
szépet és jót alkottak. Amit létrehoznak, nem az
emberiség javára termelik, hanem azért, hogy
egyik csoport ember a másikat leigázza, kiszipo
lyozza, szószerint ugyan nem, de a valóságban
annál inkább rabszolgájává tegye. Ha a modern
kultúrának ezek a vonatkozásai hatnak ránk,
akkor azt kell mondanunk, hogy van az egészben
valami végtelenül tragikus vagy kegyetlenül diabolikus. Persze, ha a dolog mélyére nézünk, akkor
ez az ördög is semmivé válik. A kultúra alkotásai
ban, az emberi elme legújabb felfedezéseiben való
sággal nincs semmi az ördög incselkedéseiből.
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Az ember az, aki a technika és minden egyéb lehe-B
tőségeit a maga igaz valójából kiforgatva, tuda- I
tosan gonoszul használja fel. Önző céjlaira aknázza*
ki. Segítségükkel uralkodni akar. Mások szenve- I
dése, vére és élete árán is igyekszik minden örömet 1
és teljes kielégítést szerezni a maga számára.
A fejlődésnek és a kultúrának ez a diabolikus!
iránya nem a keresztyénségnek szúrt először I
szemet. A keresztyénség ezeket a dolgokat ü g y i
vette, ahogyan kapta. Hibáikkal és ferde irányban I
érvényesülő kártékony hatásaikkal együtt fogadta
be őket és sokszor rontotta meg magát is velük.
A kultúra diabolikus vonatkozásai ellen a leg
klasszikusabb ellenhatást Kropotkin Péter fej
tette ki azzal az elméletével, amelyben rámutatott
arra, hogy a létnek nem a létért való küzdelem,!
hanem a kölcsönös segítség a legelső törvénye.
A modern élet minden gazságát a létért való küz-!
delem pirositójával kendőzik és akarják igazolni.
A létért való küzdelem csúcsán áll a diadalmas!
ember, az Übermensch, aki az általa letiportak
hulláira hágva, emelkedett ki a verekedők és
marakodók tömegéből, a nagy hóditó és uralkodó,
aki hadseregek vérét folyatta magáért, és céljaiért
s aki rabszolgák százezreivel építtetett magának :
piramisokat, hogy emléke valahogy feledésbe ne
menjen. Ez az eszmény ragadja és sodorja magá- I
val a modern kultúra hordozóit, itthon is ez itatja j
■át minden pórusukat. Ezerszerte nyíltabban
kifejezésre juttatják ezt, hogyha primitívekkel,
pogányokkal, exotikus népekkel, vademberekkel, '
kulturátlan keletiekkel állanak szemben. Ennele
a szellemnek kissé kellemetlen és kénnelmetiétf"
ellenszere Kropotkin és Gandhi. Az egyik fölényes '
természettudományi és szociológiai tudásával, a ;
másik pedig izzó hazaszeretetével, amely a szolga
ságtól szelídséggel és aszkézissel akarja népét
megszabadítani s aki ezeket a nevetségesen tehe
tetlen eszközöket olyan hőfokra akarja és tudja
felheviteni, hogy velük is robbantani tud.
De mi köze ehhez a keresztyénségnek? Van
ebből valami, amit magára vehet, vagy amit hasz
nára fordíthat belőle?
Talán több is, mint amennyit egyszerre elbír!
Az a felismerés, hogy Gandhi a politikai és a
gazdasági elnyomás ellen csupa krisztusi alapelvet
szegez, kétféle vonatkozásban is jellegzetes.
Az egyik az a felismerés, hogy a nyugati kul
túra keresztyén vonatkozásaiban mennyire gyenge
lábakon állhat, hogyha a hindu nacionalizmus
akármely képviselője a hegyi beszédből eltanult
morzsákkal merheti a sarkaiból kiforgatni. A nyu
gati kultúrán a keresztyénség csak máz. Teljesen
át nem hatotta és át nem formálta a maga képére
ezt a kultúrát. Az a tény azonban, hogy a keresz
tyénség ezzel a diabolikus irányban magát kiélő
kultúrával kötött véd- és dacszövetséget és ezzel
karöltve jár azon az utón, hogy a világot leigázza,
nagyon tragikus perspektívába enged bepillantani
és önkéntelenül is Jézus ama mondására emlékez
tet : Mit használ az embernek, hogyha az egész
világot megnyeri is, de a lelke kárát vallja?! ..
A másik nagyon szomorú igazság, amelyet
ennek a viharzásnak a villámainál egy-egy pilla
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natra felvillanni láthatunk, az a keresztyénség
húsába és vérébe vágó kérdés, hogy mennyi érvé
nyük van ínég a huszadik század keresztyénségében Jézus azon követelményeinek, amelyeket va
laha a hegyi beszédben mint követése feltételeit
hangoztatott? Jézus nem hagyott semmiféle vo
natkozásban kész munkát ránk. Egyházának
alapjait sem rakta le, tanítását sem irta össze.
Amit tanítványainak az emlékezete megőrzött
számunkra, elég kevés és elég bizonytalan. Á hegyi
beszéd is töredék. Mondatai sem maradtak meg
talán szószerint az evangéliumokban. Egyes szavai
felett is lehet vitatkozni. De követelményeinek
megalkuvást nem tűrő határozottsága úgy világit
évezredeken át, mint valami nap, amelynek egün
kön még nem akadt versenytársa. Mit tart meg
ezekből a keresztyénség?
Ne feleljünk meg rá egy szóval. Hanem gon
dolkozzunk el azon, hogy mennyire hozzánőtt és
mennyire hozzáhasonult a világhoz azok csoportja
is, akik vezérüknek és uruknak Krisztust vallják.
Gondolkozzunk el azon, hogy mennyi különbség
van a világ és azok közt az egyházak közt, ame
lyeknek az az egy ad létjogosultságot ezen a föl
dön, hogy az embereket a Krisztus követésére
tanítsák és hogy megvalósítsák Krisztus eszmé
nyeit önmagukban. És ne álljunk meg még vélet
lenül sem egynéhány olyan megállapításnál, mint
amilyen pl. az, hogy az egyházak sok vonatkozás
ban a világ mögött is állhatnak, hanem mérjük
az egyházak legnagyszerűbb eredményeit is leg
szebb eszményeit Krisztus legegyszerűbb követel
ményeihez s akkor csináljunk mérleget. . . Az
eredmény semmi vonatkozásban nem kétséges.
Még ha nem a hegyi beszéd eszményeihez mérjük
is azt, amik és amiknek lenniök kellene, akkor is
nyilvánvaló, hogy a krisztusi eszmények csupa
megvalósítandó követelmények, amelyekre nézve
áll az, hogy egyiket sem érték el, hanem mind
mint valami távoli eszmény lobog előttünk . . .
Ha pedig a hegyi beszéd követelményeit al
kalmazzuk, akkor még szomorúbb eredményre
jutunk. Még kiáltóbb lesz az ellentét a világgal
megalkuvó, az életbe filisztermódra besimuló, okos
és kiegyensúlyozott keresztyénség és Krisztusnak
semmiféle megalkuvást nem tűrő, hősies elhatá
rozottságot, nagy áldozatokat és teljes odaadást
követelő követelményei között. A mi lapos, sekélyes vallási életünk hétköznapjaiba bedobva egyegy ilyen követelés úgy hangzik, mintha valaki
öklével verné be ablakainkat, a lábával pedig be
rúgná az ajtónkat, hogy a tavasz minden verő
fényét és minden balzsamos illatát beeressze.
Mintha görnyedt vállunkat valaki vasmarokkal
markolná meg s úgy egyenesítene fel, hogy sze
münk ne csak néhány méterre lásson magunk elé,
hanem teleigya magát a láthatár minden szépsé
gével. A hegyi beszéd ajtókat nyit, távlatokat tár
fel. A hegyi beszéd kiemel az élet megszokásaiból,
felibe emel kis piszkos megalkuvásoknak, hősies
lendületet és ünnepi hangulatok tüzét gyújtja a
lelkekben. A keresztyénség valamennyi formája
földi forma, amiben benne van a tökéletlenség és
a rész szerint valóság kritériuma. Ott azonban,
ahol egy lélek a hegyi beszéd légkörébe emelkedik
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és azokat cselekszi, amiket a hegyi beszédben irt
be lángbetükkel Jézus híveinek a leikébe, ott kez
dődik a szenteknek ama gyülekezete, a híveknek
az a közössége, amelyet Krisztus maga köré akart
gyűjteni s amely mint egyházi eszmény is világit.
De hiszen ez a barátok és az apácák magasabbrendü élete? !. . .
Szó sincs róla. Krisztus nemcsak egyesektől,
az élet zajából félrevonultaktól, a kegyesség temp
lomaiban áhitatoskodóktól követelte ezeket, ha
nem a halászoktól, a vámszedőktől, a farizeusok
tól és a szadduceusoktól is .. .
Tragikus, hogy ezeket a követelményeket a
keresztyén kultúra egy hatalmasságának Gandhi
tól kell hallania, mikor nekünk magunknak is
vannak prófétáink, nekünk is volt és van Krisz
tusunk, aki nem idegen világnézetbe ágyazva,
hanem klasszikus tisztaságukban követelte és kö
veteli a becsületen és a tisztességen kívül a jóságot
és a szeretetet is.
Szimonidesz Lajos.
Lapunk olvasói közleményeink nyomán tu d 
ják, hogy milyen fontos feladatok várnak köz
gyűlésünkre. A híveknek most alkalom adódik,
hogy állásfoglalásukkal bizalmukat nyilvánítsák
ki azon férfiakkal szemben, kik évtizedeken át
nemes önzetlenséggel szolgálják budai egyházun
kat és a közelmúltban támádásoknak voltak kitéve,
egyúttal véleményt is mondhatnak a »Hegyen
épített város« munkája fölött, hogy szükségesnek,
áldásosnak tartják-e egyházunk érdekében. La
punk eddig teljesítette azokat a feltételeket, me
lyek mellett 1925-ben az egyház a segélyt neki
megadta : közölte az istentiszteletek rendjét, a
hívek körében előforduló egyházi funkciókat, kö
zölte az egyházi híreket, az adófizetésre buzdította
a híveket, tartalmas cikkeket, vallásos elmélkedé
seket hozott és 900 példányt ingyen küldött meg a
szegénysorsu híveknek. A lapkiadó szövetség kéri
a szubvenciónak 1929 május 1-től való folyósítását.
Jöjjön tehát minden egyházát szerető és annak
jólétét szolgálni akaró férfiú a közgyűlésre és gya
korolja az egyházi autonómiában gyökerező szent
jogát és kötelességét Isten dicsőségére, a haza és az
egyház javára !

A z é g i út
Minden könnycsepp, melyet felszólítottál:
Üde harmattá vált.
Minden mosoly, amelyet fakasztottál:
A napsugárba szállt.
Minden fájdalom, amit enyhítettél:
Egy ájtatos ima.
Minden bántalom, melyet elszenvedtél:
Egy angyal mosolya.
Minden jó szóból, amit önként adtál:
Egy égi szózat lesz.
Minden sóhajtás, amit megvigasztaltál:
Mint szellő lengedez.
S a szeretet, amit elpazaroltál
Számodra égi ut,
Amelyen át hivő, bízó lelked
Az Ur trónjához jut.
Hejty Paula.
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Templom-alapkőtetételi
ünnep Kőbányán
Nagy örömünnepe volt május 11-én a Kőbá
nyán lakó evangélikusságnak s vele együtt örült
az egész budapesti protestantizmus népe ; akkor
tették le verőfényes szép időben az uj evangélikus
templom alapkövét. Huszesztendős reménykedés
után együtt van a templomépitéshez szükséges
anyag, pénz, a köri lelkész és hívek buzgóságának
és munkásságnak eredménye és megfelelő helyen
épül az Isten háza.
Az alapkő felavatásának és megáldásának
szertartását a kerület püspöke, D. Raffay Sándor
végezte, ki bizonyára nagy lelki örömmel és meg
hatott szívvel magasztalta az Urat, hisz húsz
évvel ezelőtt éppen az ő elnöklete alatt tartott
közgyűlésen határozta el az egyházközség a kő
bányai lelkészi kör szervezését. Húsz éven át bi
zonyára sok imádságának, küzdelmének és munká
jának tárgya volt ez a templom, melynek alap
kövét ő áldhatta meg. Nálánál nagyobb öröme ott
csak egy embernek lehetett, Majba Vilmos lelkész
nek, kinek s z í v ó s kitartása, fáradhatatlan utána
járása, kilincselése, könyörgése, buzdítása, lelke
sítése, leleményessége hozta meg Isten atyai áldása
mellett a látható sikert.
A püspököt erre az útjára kőbányai hívei közé
elkísérte az egyházmegyei elnökség vezetésével
tekintélyes számú egyháztagból álló gyülekezet.
A kőbányai hívek lelkes szeretettel fogadták a
körükbe érkező püspököt, mintha csak fokozta
volna az öntudatukat az a szép ünneplés, melyben
r. katli. testvéreik egy héttel előbb hódoltak két
püspöküknek, kik egy Szent Imre-ünnep alkalmá
ból Kőbányán fungáltak. Az építkezés helyén a
püspököt az egyházközség nevében Tolnay Kornél
egyházközségi felügyelő, a lelkészi kör nevében
Doktorics Benő, a parochiális tanács elnöke, az
ifjúság részéről Latinák Margit, a vitézi szék kő
bányai szakasza, valamint a kőbányai hadviselt
vasutasok szövetsége nevében vitéz Krasznahorkay
János üdvözölték. Szép látványt nyújtottak a
lobogó zászlók, melyek alatt Kőbánya különböző
körei és társadalmi egyletei tömörültek és vettek
részt lelkes örömmel a felemelő ünnepségen. A
püspök az üdvözlést szives szavakkal köszönte
meg. Maga az ünnepélyes avatás a gyülekezet köz
énekével kezdődött. Szive mélyéből énekelte a
hivősereg az éneket: »Dicsérd én lelkem a dicső
ség örök királyát...« , melynek szövege és dal
lama rendkívüli módon illett a vallásos érzések
kifejezésére. Megindult szívvel imádkozott Majba
Vilmos lelkész.
Imádságából a »Kőbányai Hét« cimü hetilap,
mely kimerítően két Ízben is foglalkozott a templomépitéssel, a következő részt közli:
»E rögről, melyen Isten háza állni fog, száll
föl imánk az Úrhoz. Ez lesz az a hely, hol az élet
küzdelmeiben elfáradt lelkünk megnyugvást talál.
Örök a hit. Amikép őseink 400 évvel ezelőtt Ágosta
városában hitvallást tettek arról, hogy senki sem
vethet más fundamentumot, mint amely vettetett,
azonképpen mi is a későbbi nemzedék, valljuk, hogy
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Krisztus a mi örök vezérünk. Örök a remény.*
S reményre nagy szükségünk van. Gond bánt és®
fájdalom em észt; lelkünk sir és szivünk zokog.®
E nemzet, melynek hős Árpád vére szerze hont ■
egykoron, ameddig hire eljutott, rettegtek tőle,*
ameddig kardja ért, leborultak előtte s most dicső-®
sége megtépázva, porban hever. Habár arany- 1
kalász reng honunk rónaságain, habár izes gyű-1
mölcs ékesíti kertjeit, mi mégsem tudunk boldo- I
gulni, mert a Kárpátok erdős ormai, Adria kék vize *
elszakítva tőlünk s mi csonka testtel, megrokkanva 1
állunk itt. Amit Isten egybefiizött, emberkéz szét- 1
Választotta. De Uram, amint Te voltál apáink 1
reménye, Te leszel a jövő nemzedék erős vára. I
Örök a szeretet. Tele a világ panasszal, hogy öröm-1
télén az éle t; gyakran látjuk, hogy a nemes érzések 1
virágai hervadtan hullanak le ; úgy érezzük, m int-1
ha hideg szél borzongatná szivünket. Ilyenkor I
vágyódon keressük azt a melengető sugarat, amely 1
az érzések bimbóit virágzásra indítaná. Miképpen I
őseink megszegték kenyerüket az éhezőknek, úgy ]
terjedjen el a templomból szerteszét a felebaráti ]
szeretet és olvassza föl a szivek jégkérgét, hogy a
lélek áldozni tudjon a haza és a köz javára . .. j
Engedd, óh Atyánk, hogy az égbenyuló torony mint
fáklya világítson s hirdesse a lelkiismereti szabad- ]
ságot, Krisztus evangéliumának legszebb gyii- !
mölcsét. S ha kong a harang, hirdetve, hogy egy ]
fáradt vándortársunk átlépi az örökkévalóság i
küszöbét — akkor hirdesd, oh Atyánk, angyalod :
által, hogy Jézus él s mindazok, akik Benne hit
tek, ha meghaltak is, élnek.
Imádság után dr. Gaudy László VíjjLjstarPIWj
tási igazgató, a pesti ev. egyház jegyzője, felolvasta j
az alapkőbe helyezendő okiratot, melyet teljes ]
terjedelmében közlünk, mivel tartalma a lég- ]
nagyobb nyilvánosság érdeklődésére méltó.
Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a j
Szentlélek Istennek mindörökké. Ámen.
»Ez az a nap, amelyet az Ur rendelt ;
örvendezzünk és vigadjunk ezen. Oh Uram,
segíts m o st; oh Uram, adj most jó előmenete lt!« 118. zsoltár 24—25. vers
A Pesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Magyar Egyházközség hívei magasztalják a Mindenhatót, hogy mi utón
évtizedek óta áhítoznak, Isten kegyelméből valóra válik
s az Ágostai hitvallás 400-ik jubiláris esztendejében, 1930.
év május havának 11-ik napján az egyházközség X. kerü
leti Lelkészi Körében, a Füzér-utca sarok és a Kápolna
utca 14. sz. alapi, a Martinovics-térre néző telken templom
épitéshez fogva, leteszik a templom alapkövét.
A tempiomépités tervét két évtizeddel ezelőtt vetette
fel Kolba Lajos, a lelkész kör első elnöke. Még ugyanebben
az évben 1910 április 25-én, az egyházközség a kőbányai
evangélikus templom számára a fővárostól a X. kér. Külső
Jászberényi-ut és Kolozsváry-utca sarkán telket kapott.
.D. Raffay Sándor akkori elnök és Zólyomi dr. Wagner
Géza felügyelő elnöklete alatt tartott egyházközségi köz
gyűlés határozata alapján az egyháztanács 1910 junius hó
6-án tartott ülésében megszervezte a X. kér. lelkészi kört
s annak lelkészéül az 1910 október 30-án tartott lelkészválasztóközgyülés Majba Vilmos akkori vallástanitási igaz
gatót hivta meg, kit 1910 december hó 10-én a református
templomban iktattak be hivatalába.
Örömmel emlékezünk meg itt a kőbányai református
testvéregyház amaz előzékenységéről, melyet a X. kér.
lelkészi kör szervezésekor gyülekezetünkkel szemben ta
núsított, mikor kérésünkre templomát készséggel és min
den ellenszolgáltatás nélkül mindmáig átengedte egyhá
zunk híveinek. A testvéri együttérzés e jóleső tanubizony-
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ságáért a református egyház jelenlegi lelkészének, Hatolkay
Kázmérnak és egyháztanácsának meleg hálánkat nyilvá
nítjuk.
A templomépitésre a gyűjtés megindult. Közben kitört
a világháború, melyben hazánk és egyházunk igazságtalan
súlyos veszteségeket és megcsonkítást szenvedett. A ma
gyar bánat esztendőiben a kegyelmes Isten úgy vigasz
talta nemzetünket, hogy megerősítette szivünkben a hitet.
A világháború után a hitélet minden vallásfelekezetnél
újraéledt s mindegyik lázasan sietett bizonyságot tenni a
maga hitbeli buzgóságáról.
Majba Vilmos lelkész kőbányai híveivel együtt újból
nagyobb mozgalmat indított a templom felépítése érdeké
ben. 1925 nov. 24-én Kőbányán tartott lelkészköri-gyülésen
a hívők uj gyűjtéshez fogtak s a hatóságokhoz fordultak
támogatásért. Segítő kezét elsősorban a m. kir. népjóléti
minisztérium nyújtotta az egyház felé, amennyiben a
templomépités céljára 50.000 téglát és 50 m3 fát adomá
nyozott ; ezt követte a pénzügyminisztérium 100.000 tégla
adománya, Budapest Székesfőváros tanácsa pedig kétizben
24.000, összesen 48.000 pengőt adományozott. Ehhez járult
a székesfőváros által adományozott telek visszaadása ellen
értékéül kiutalt 30.000 pengő. A Pesti Evang. Magyar
Egyházközség a templomépités biztosítása érdekében
templomépitési adót vetett ki híveire. Az itt felsorolt ado
mányok és adók, valamint az áldozatkész hívek önkéntes
adományai lehetővé tették a templomépités megkezdését.
A visszaadott telek helyett egyházközségünk a Kápolna
utca 14. szám alatt vásárolt telket, mely a nagykiterjedésü
lelkészi kör központjában fekszik s minden pontjáról
könnyen megközelíthető.
Mindezek után a Pesti Evang. Magyar Egyházközség
1930. évi március hó 25. napján tartott közgyűlése elhatá
rozta, hogy a templomépitést a tervpályázaton első dijat
nyert Frecska János műépítész tervei szerint megkezdi.
Amikor Isten segítségében bízva, híveink és egyhá
zunk barátainak megható áldozatkészségére s a Székesfőváros tanácsának nemeslelkü segítségére támaszkodva,
a kőbányai evangélikus templom alapkövét elhelyezzük,
tesszük ezt az Ágostai hitvallás 400 éves jubileumi eszten
dejében azzal a fogadalommal, hogy amiképpen az Ágostai
hitvallás a Szentirásban foglalt örökérvényű hitigazságok
foglalatja, azonképpen ezen épülő templomunk is legyen
szószólója és igehirdetője az örök érvényű krisztusi evan
géliumnak.
»Mert senki nem vethet más fundamentumot, mint
amely egyszer vettetett, amely a Jézus Krisztusa I. Kor.
3, 11.
Ezzel a fogadalomtétellel a kőbányai evangélikus
templom alapkövét Isten dicsőségére, a hivők épülésére
és a haza javára D. D. Raffay Sándor, a bányai ágostai
hitvallású evangélikus egyházkerület püspöke, Isten meg
segítő kegyelmének kérésével,'miután I. Királyok V, 2—5.
ige alapján tartott szentbeszédével a lelkekben is funda
mentumot rakott, mai napon megáldotta és elhelyezte.
Ebben az esztendőben, mely a hajdan dicsőséges Ma
gyarországot igazságtalanul sújtó trianoni békének immár
tizedik esztendeje, koronás magyar király helyett, mint
választott kormányzó : vitéz nagybányai Horthy Miklós
országol, Magyarország miniszterelnöke gróf Bethlen Ist
ván, a vallásügyek minisztere pedig gróf Klebelsberg
Kunó. A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus egye
temes egyház felügyelője báró Radvánszky Albert, a
bányakerület püspöke D. D. Raffay Sándor, a bánya
kerület felügyelője dr. Pesthy Pál, Budapest fő- és szék
város főpolgármestere dr. Ripka Ferenc, polgármestere dr.
Sipőcz Jenő, a budapesti egyházmegye esperese Broschkó
0. Adolf, felügyelője dr. Mikler Károly, a testvéregyházak
közfelügyelője dr. Haberern I. Pál, gondnoka Becht Albert,
iskolai folügyelő dr. Németh Ödön és dr. Zimmermann
Ágost, főjegyzője vitéz dr. Pétery-Petrik Aladár, a pesti
magyar egyház felügyelője Tolnay Kornél, igazgató-lel
késze Kemény Lajos, másodfelügyelője illencfalvi Sárkány
Jenő, gondnoka Hittig Lajos, főjegyzője dr. Hegedűs Ist
ván, jegyzője dr. Oaudy László vallástanitási igazgató és
vitéz dr. Debrődy-Drottner Arzén, a X. kér. lelkészkor
lelkésze Majba Vilmos, lelkészköri elnöke Doktorics Benő,
alelnöke Breuer Ervin, pénztárnoka késmárki Gally László,
ellenőre Bell Albert.
Az itt végzett szent munka bizonyságául a későbbi
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nemzedék emlékezetére szánt e feljegyzést nevünk aláírásá
val ezennel hitelesítjük, igazoljuk és az Újszövetség szent
könyvével, mint hitünk fundamentumával együtt az alap
kőhöz helyezzük.
Az Istennek pedig örök atyai jósága és megsegítő ke
gyelme nyugodjon nemzetünkön, evangéliumi anyaszentegyházunkon, annak e templomán, e templom minden igaz
munkásán és vigasztalást hittel kereső minden hívén.
Budapesten, az Ur 1930-ik esztendejében, Jubilate
vasárnapján, május hava tizenegyedik napján.
(A kutyabőrön írott szöveg szép kiállítása Dannhauser
László fasori s.-lelkész munkáját dicséri. A történelmi hű
ség kedvéért itt jegyezzük meg, hogy a főváros által 1910ben adományozott telek visszaváltási ára nem 30.000,
hanem pontosan 32.700 pengő volt. A telek nem volt ép
templomépitésre alkalmas és időközben a fővárosnak is
kapóra jött, hogy ezt a telket visszakaphatja,mert más célra
kitünően felhasználhatta. Az egyház előnye pedig, hogy
kitűnő helyen saját telkén építhette templomát. Etekintetben is nagy hálára kötelezte egyházát Majba Vilmos
lelkész, ki a telek visszaváltását fáradságos utánjárással
kieszközölte.)

Az okirat felolvasása után D. Raffay S. püs
pök megtartotta avató beszédjét. Szólott Dávid
király templomépitési tervéről, melyet sok hábo
rúja miatt csak fia és utóda, Salamon, tudott meg
valósítani. A kőbányai híveket is a háború kés
leltette szép tervük kivitelében. Szólt a templom
hivatásáról, mely az evangélium világossága által
nemesíti a sziveket, építi a nemzetet, boldogítja
a társadalma^. Ez a templom is legyen a hitvallás
temploma, a krisztusi evangélium hirdetője, a
felebaráti szeretet terjesztője és erősítője.
A püspök beszédje után elhelyezte az alap
kőbe az okiratot, a templom tervét, az Újszövet
ség egy példányát és Kiss Lajos és neje ajándékát,
melyben egy régi arany és egy mostani pengős
pénzdarab volt. Két munkás letakarta az alapkő
mélyedését a fedőkővel, melyre a püspök fohászt
mondva, három kalapácsütést tett. Azután a
megjelent hivatalos személyiségek és kiküldöttek
az egyetemes egyház, a tábori püspökség, a fővá
ros tanácsa, az egyházmegye, az egyházközség,
a lelkészi kör, a budapesti ev. egyházak, a refor
mátus egyház, a zsidó hitközség, a társadalmi
egyesületek és végül Gratz Dániel építőmester
tettek kalapácsütéseket rövidebb, hosszabb jel
mondatok és áldáskivánságok kíséretében. Igaz
meghatottság fogta el a közönséget, mikor Majba
Vilmos lelkész hálát mondott Istennek, hogy e
napot megérni engedte. Budai egyházunkat Marik
Ernő másodfelügyelő képviselte az ünnepen.
Az ünnepi szertartás a püspök imádságával
és áldásával ért véget. Az ünnepség vallásos áhí
tatát nagyban fokozta a Máv. gépgyár »Acélhang«
dalárdájának szép éneke. Az ünnepségről távozó
püspököt és Majba Vilmos lelkészt a közönség
lelkesen megéljenezte.
Örömmel emeljük ki ez alkalommal Majba
Vilmos lelkész derék munkásságát. Kevesen tud
ják, hogy egyházaink bizalma egyszer már az
esperesi munkakört is reá akarta bízni, de ez a
szándék hanyagság, majd a törvény helytelen
magyarázata folytán meghiúsult. Ernyedetlen
munkásságával szép sikereket ért el egyháza érde
kében. Így megemlítjük, hogy 1924-ben az ő éber
sége és lankadatlan buzgalma szerezte meg az
egyháznak egy fillér költség nélkül a Simor-utcai
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szép imaházat, melyet már kétszer kellett bővíteni,
olyan szorgalmasan látogatják a hívek. A mostani
templomépités körül is nemcsak az egyházon kívül
állók rokonszenvét, jóindulatát és támogató áldo
zatkészségét kellett megszereznie, hanem sok
időt és fáradságot kellett fordítania bürokratikus
formaságok legyőzésére is. Mind a két X. kerületi
istentiszteleti hely dicséri Majba Vilmos lelkész
hűséges és fáradhatatlan munkásságát. Ezt azért
kell külön kiemelnünk, mert néhai dr. Zólyomi
Wagner Géza felügyelő azt a tervet fogadtatta
el az egyházzal, hogy a főváros külső részein a
református egyházzal egyetértésben épüljenek
közös templomok, oly formán, hogy Angyalföldön
épült volna ev. templom, a kőbányai ev. hívek
pedig használták volna az ottani református
templomot. Ha az egyház az angyalföldi lelkészi
kört megszervezte volna és oda felelős és önálló
hatáskörrel biró lelkészt állított volna, talán az
angyalföldi templom is meg volna már. Az evan
gélium hirdetésének biztosítása megkívánja, hogy
egy lelkész gondozására csak annyi hívet bízza
nak, amennyit emberi számítás szerint egy lelkész
gondozhat. Minél több önálló tűzhelye van egy
városban az evangéliumnak, annál valószínűbb,
hogy azokon az ev. hit tiszta lángja fog lobogni,
világítani, melegíteni a legnagyobb áldással. Rá
mutattak erre már többen 1913-ban, mikor a
fővárosi ev. egyházak egyesítését célzó javaslat
került az akkor összeült zsinat elé. Akkor a buda
pesti nagy református egyházra hivatkoztak a
javaslat készítői. A háború a zsinat munkáját
megakasztotta és igynem lett törvény a javaslat
ból. Az élet alakulása nekünk adott igazat, kik
a javaslat ellen szóval és Írásban tiltakoztunk.
A nagy református egyház már a múlt évben
kimondotta, hogy a különböző templomok körül
csoportosuló híveket önálló egyházközségekbe
osztja be, melyek majd egy külön esperességet
alkotnak. Ezt a határozatot a most együtt volt
zsinat törvényesen sanctionálta. A róm. kath.
egyházban is rájöttek arra, hogy a fővárosi inammuth-plebániák nem alkalmasak a hívek vallás
erkölcsi életének eredményes ápolására. Csernoch
prímásnak 1918 nov. 30-án kelt rendelete alapján
megindult a fővárosi hívek plébániánként való
szervezése és a hívek és a kegyur áldozatkészsé
gének felhasználásával uj plébániák felállítása.
Ma már, amint »A Budapesti Egyházközségek Első
Tizéve« cimü a budapesti rk. egyházközségek
központi tanácsa által kiadott műben olvastuk,
36 egyházközség áll fenn a fővárosban, nagyon
sok világi embert vont be az egyházi munkába
és a terv az, hogy még sok uj egyházközséget szer
vezzenek, mig elérik azt az állapotot, hogy minden
pásztor ismerhesse nyáját.
Amit úgy a református, mint a róm. kath.
egyházak a tapasztalat alapján mint szükséges
reformot meg akarnak most valósítani, azt evan
gélikus egyházunk törvénye már régen elrendelte,
mikor az E. A. 30. pontja kimondta, hogy a tízezer
léleknél nagyobb népességgel biró egyházközségek
ötezer lelkenkint lelkészi körökbe osztatnak be.
Budán végrehajtottuk a törvényt már 1918-ban,
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mikor még nem is volt ránk szorosan kötelező és
ezen tettünk által létesült egy uj egyházközség, I
mely már is felépítette saját templomát és áldás
sal végzi a legmostohább körülmények közt is ■
nemes feladatát. A pesti egyházban ismételten
határozták el, hogy megfelelnek a törvény rendel
kezéseinek, de a gyűlések határozatát különböző
okok miatt nem hajtották végre.
A kőbányai templom építése alkalmából
elmondtuk ezeket, hogy a felelős intézők hajol
janak meg a törvény parancsolata előtt, hajtsák
végre saját határozataikat és vessenek véget az
állandó tér- és vérveszteségnek, mely miatt oly
sok panaszra van okunk.
Hiittt Ármin.

Autonómia
Jelige : »Ha valami viszálykodás és egyenet

lenkedés következtében zendülés támad s a
nép két pártra szakadva, ennek következtében
a felzaklatott kedélyek mindkét részen fegy
vert ragadnak s egymással csatára kelnek,
akkor az, aki ebben az időben a polgári villon
gásban egyik párthoz sem csatlakozik, hanem
félrevonulva és magát elkülönítve az állam
közbajától félrehuzódik, veszítse el hazáját,
házát s minden vagyonát, vettessék szám
kivetésbe s legyen földönfutóvá.
Ha ugyanis mindazon jóérzelmü polgá
rok, kik az első pillanatban a lázadást megaka
dályozni képtelenek voltak, a fölingerelt és el
vakult tömeget cserben nem hagyják, hanem
szétoszolva valamelyik párthoz csatlakoznak,
akkor hogyha mindkét párthoz külön-külöo^—
állanak be s azokat mint nagyobb tekioíélyliew *
mérsékelni s kormányozni kezdik, az lesz az
eredmény, hogy épp ezek állítják helyre az
egyetértést s csendesítik le az egyenetlenkedést,
miközben mind saját párthiveiket irányítják
és csendesitgetik, mind pedig arra fognak töre
kedni, hogy ellenfeleiket is inkább kigyógyitsák, mintsemhogy elpusztitsák.«
Solon törvénye. Aulus Gallius : Attikai
éjsz. 11. köt. 12. fej.

Athén bölcs törvényhozója már a Kr. e.
hetedik században ily nagy felelősségérzetet akart
a polgárokban ébreszteni, mint amilyen az idézett
törvényből kisugárzik. Más szóval azt jelenti ez,
hogy minden polgár felelős hazája békességéért,
nagyságáért és boldogságáért. Aki e téren nem
teszi meg kötelességét, veszítse el h azáját!
Evangélikus egyházunknak szintén demokra
tikus alkotmánya van. Az egyházat is híveinek,
tagjainak munkássága, hűsége, a közjó előmozdí
tására irányuló lelkesedése teszi képessé céljai
elérésére. Egyházunkban minden jog és hatalom
az egyházközségből ered, ennek akarata a köz
gyűlésen alakul ki, melynek minden teherviselő
férfiú közvetlen, minden teherviselő nő közvetve
tagja.
A közgyűlésen a jelenlevők többségének szava
zata dönt. Minél több szellemi ajándéka van vala
kinek Istentől, annál inkább kötelessége azt a köz
jóra érvényesíteni. Az egyház nem arra való, hogy
egyes emberek megélhetését biztosítsa, hanem az
a feladata, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus evan
géliumának hirdetése és a szentségek kiszolgálta
tása által neveljen minden embert Isten gyerme-
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hogy a gyámintézet nemes céljaira szánt adomá
nyaikat juttassák el mielőbb várbeli lelkészi hiva
talunkhoz, megemlékezve a mi Urunk szaváról:
Jobb adni, mini kapni« s arról is, hogy a jó
kedvű adakozót szeret iaz Ur.
A budai ev. lelkész fegyelmi ügyének állásáról sokan
türelmetlenül kérdezősködtek, de nem tudtunk semmi
HLAVÁCS KORNÉL
Lapzárta után vesszük bizonyosat mondani nekik, mert magunk sem tudtunk
egyebet, mint hogy az egyetemes törvényszék f. évi
a szomorú hirl. hogy volt fel. szerkesztő-kiadónk, febiuár 28-án tartott ülésében a győri egyházmegyei tör
lllaváes Kornél, hosszú kínos szenvedés után f. hó vényszékre bízta az ügy elintézését. Megbízható helyről
a hirt, hegy a győri egyházmegyei törvényszék
21-én, szerdán hajnalban elhunyt. Temetése f. hó vettük
elnöksége értesítette május 17-én kelt levelében az érde
23-án, pénteken d. u. fél 4 órakor lesz a Kerepesi- kelteket, hogy a püspök dr. Szent-Ivány Géza győri
lenielőhen. A szertartást Hüttl Ármin végzi az el ügyvédet bízta meg a vád képviseletével, a lörvényszék
elnöksége pedig vizsgálóbírónak kijelölte dr. Vidonyi
hinni kívánsága szerint.
Sándor, győri kir. táblai elnöki titkárt, egyházmegyei
törvényszéki bírót.
Életmentés. Ha életmentésről olvasunk az új
ságban. szürke néhány sort lát szemünk, mely le
Május hó 23-én: d. e. í) órakor ifj. istentisztelet,:
lett egyszerűen unottan tovább lapozunk. Tudomásul
ít órakor magyar istent : Mohr Henrik h. lelkész. vesszük, hogy véletlenülj- vagy tudatosan a rohanó
Május hó 2!)-én áldozócsütörtökön: d. e. 11 órakor elembe, a vízbe hullott egy embertársunk s a se
magyar istentisztelet: Virág J. s. lelkész.
gítség vagy jókor vagy későn érkezett. Nem gondo
.luníiis hó 1-én: d e 9 órakor ifjúságii islentiszt.: lunk egy pillanatig sem arra, mily kimondhatatla
10 órakor néniét istentiszt.: Virág J. s. lelkész. nul nagy lelki megrázkódtatáson esik át az áldozat
11 órakor magyar istenliszt.: Mohr H. h. lelkész. a szerencsétlenség pillanatában, mily kaleidoszkopKereszteltük: Wéber Rozáliát, Csáki Attilát, Tre- szerüen, másodpercek alatt vonul el a fuldokló lelki
liovszkv Judilol, Barabás Miklóst, de Jonge Já szeméi előtt egész előző élete a legaprólékosabb rész
nosi. |;ülöp 1lelőni. Steiner Margitol, Konok Tamást. telekben, mily kétségbeesetten kap szószerint véve
Temettük: özv. Schuszter Mihálynét. Rescli Zsu a legvékonyabb szalmaszál után, mig a tüdőbe lé
zsannái. Tüskés Lajost.
legzett viz megfosztja öntudatától és elsüllyed a fod
Néhai özv. rácsai Báesay Gézáné, szül. Korü- rozódó felszín alá. Hát az önfeláldozó, önkényles
sánszky Aranka egyrészt evangélikus lelkűiéiből,
mentőre gondolunk-e? Öreá, aki tudja, hogy az
másrészt megemlékezve arról, hogy húga az Orsz. örvény őt sem kíméli s ha a fuldoklót eléri,
Protestáns Árvaház növendéke volt, bútorait az még korántsem esett túl veszélyes feladatán, mert
Árvaháznak hagyományozta. Áldás legyen a nemes az elmerülő ember szabadilójába görcsösen kapasz
hagyományozó emlékén 1
kodik, akaratlanul is gátolja önfeláldozó súlyos mun
kájában, s ha a mentő nem gyakorlott úszó, vagy
Gallé István, a hartai ev. gyülekezetnek az el nem bir kellő lélekjelenléttel: bizony magával rántja
múlt esztendő végén nyugalomba vonult lelkésze, a hűvös sírba s egy helyett két lélek száll
életének 68, szolgálatának 45. évében, hat hónap el a földről. Hős, csendes, szerény hős az.
pal élettársának elvesztése után, hosszú nehéz szen aki embertársát a hullámok karjaiból rántja
vedés után elhunyt. Néhai édesatyja is hartai lel vissza az élet partjára. Ily kiváló embertár
kész volt és ketten 96 éven át szolgálták az Urat
sunkat tisztelhetjük Harsány György hittestvérünk
Ilartán. A boldogíthat négy gyermeke, két uno ben, Heller Harsány Oszkár presbiter fiában, aki
kája. nagyszámú rokona, barátja és a hartai ev. április 26-án habozás nélkül tette kockára éleiéi
gyülekezet siratja. Km lekezeli: legyen áldott!
egy embertársáért, kit heroikus küzdelem után viszA budapesti ev. lelkészi kar május 12-én érte sza is adott az életnek. Hősünk esete annál dicsékezletet lartolt, melyen I). Itaffay S. püspök a Szent netreméltóbb és kimagaslót)!), mert — azoknak
lélek ellen való bűnről tartott bibliai magyarázatot, mondjuk, kik őt személyesen még nem ismerik
Kemény Lajos lelkész és dr. Gaudy László vall. egyik tálja egy korábbi tragikus szerencsétlenség foly
tan. igazgató a felekezetközi helyzetről szólották a tán csonka. Ez különösképen az ok, amiért e so
gyülekezeti élet és az iskolai vallástanitás szempont rokban a nyilvánosság elé idézzük, s erős, bátor,
jából. Az értekezleten mintegy 40 lelkész vett részt. életmentő kezét a közönség előtt elismeréssel meg
egyetemes evangélikus egyházi gyámintézelünk szorítjuk.
s. s.
elnöksége ez évben is felhívja egyházunk híveit
800 evangélikus ifjú vett részt azokon az evan
adakozásra. Gyámintézetünk nemes célja: templo gélikus KIÉ konferenciákon, melyeket a mozgalom
mokat, iskolákat építeni, bibliával, evangéliumi szel az elmúlt hetekben Veszprémben, Orosházán és
lemű olvasmánnyal, naptárral, lapokkal ellátni hí Celldömölkön rendezett. Több mint 50 gyülekezet
veinket. Különösen a szórványhelyeken vallásukban küldötte el ifjúságát azokra a nagyjelentőségű ta
veszélyeztetett híveket akarja ev. egyházunk szá lálkozókra. Május 13-án Győrben volt konferencia,
mára megmenteni. Erre a célra rászorul minden augusztus 20—24. között pedig a Balatonszárszón
ev. hivő anyagi támogatására. Gyámintézetünk a tartandó országos evangélikus KIÉ konferenciára
németországi Gusztáv Adolf egylettel a legszoro készül az ország minden részében az ifjúság.
sabb testvéri kapcsolatban áll. 1932-ben lesz 300
Kezdő gépirónö keres elhelyezkedést kisebb
éve, hogy a hős svéd király, Gusztáv Adolf a lüt- irodában vagy vállalatnál. Cim a várbeli ev. lel
zeni csatamezőn elvérzett. A német Gusztáv Adolf készi hivatalban.
egylet tervezett jubiláris alapját a magyarhoni e.
Krisztus és Anlikrisztus cimü hírünkkel kap
c. e. gyámintézet is szerelné növelni és azért erre csolatban közöljük, hogy a Társadalmi Egyesületek
a célra is kér adományokat ev. híveinktől. Ugyan Szövetsége május 12-én gyűlést tartott és tiltakozott
csak kér adományokat egy központi célokat szol az oroszországi vallásüldözés ellen. A gyűlésen dr.
gáló pénztárba is. Szeretettel kérjük lapunk olvasóit, Szontágh Tamás, D. Kapi Béla és D. Ravasz László

kévé, építse itt a földön Isten országát: az erkölcs
nek, az igazságnak, a szeretetnek országát. Az Isten
országának szent érdeke az a mérték, amellyel az
evangélikus egyház híve minden szavát és cseleke
detét hazája és egyháza javára méri.
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püspökök, dr. Wolff Károly és dr. Bernáth Islván minálunk csakugyan a magyar állam alul maradi
fejezték ki a magyar társadalom részvétét a szen s szuverenitása csorbái szenvedett. Jogtudósunknak
érdekes, tanulságos és aktuális monográfiájáért el
vedők és felháborodását az elnyomók iránt.
Néhai Jánoska György püspök utódjául Cso- ismerést és köszönetét mondunk.
Sz. M.
l i r d a V l a d i m í r liptói esperest választották 82
l'riasszonv, ki német és francia nyelven töké
szavazattal H o z n é k L a j o s gömöri esperes 74 letesen beszél, ajánlkozik sétával egybekötött nyelv
szavazatával szemben. Csobrda tót nemzetiségű oktatásra, vagy utazáshoz kísérőnek magányos hölgy
túlzó politikája sok kárt okozott a magyar és német mellé, kinek nyáron gondját viselné, esetleg gyer
nyelvű gyülekezeteknek. Reméljük, hogy mint püs mekei anyja helyeit elvinne nyaralni. Cim a kiadópök iparkodni fog, hogy szeretettel gondozza az hivatalban.
Hegyen lépi lelt Városra adakoztak: Aichingcr Fe
egész kerület minden ev. hívét. Ehhez kívánunk
renc fi, Ambrózy Gyula 2. Banics Gyuláné 3, dr.
neki az IJrtól erőt és áldást.
Felvételek a kőszegi ág. Ii. ev. leánynevelőinlé- Barlha Józsefné 1.50, dr. Bókay Árpád 2. dr. Csíkzellie. Felhívjuk evangélikus társadalmunk figyel mák Lajosné 3, Dávid Imréné 3, Dirner Adél 3,
mét, hogy a kőszegi Gyurátz Ferenc Ág. H. Ev. Daly Gézáné 2, dr. Farkas Béla 1.50, Fejérváry
Leánynevelőintézetben megkezdődtek a jövő évi fel László 6, Hazai Általános Biztosiló (i, dr. Hlaváts
vételek, Betöltésre kerül 20 teljes fizető és 10 ked Andor 3, Hősei Kálmán 2, Jackó Manó 3, Jaoobci
vezményes hely. A kedvezményes helyekre első Gyula 3, lvapy Gyula 3, Kraszner Nándor 6, Marsorban vagyontalan evangélikus és református lel sovszky Miklósné 6, özv. Mészáros Mihályné 3,
készek és tanítók gyermekei jönnek figyelembe. A Neubauer Lajos 3, dr. Nyulászy Jánosné 1.50, dr.
felvételek ugv az egész fizető, mint a kedvezmé Báth Zoltán 3, Scheuer Róbert ti, Szalay Frnő 5,
nyes helyekre a folyamodások beérkezésének sor Szőnyei Lóránt 0, Taubinger Rezső ti. Taubinger
rendjében történnek. Bővebb felvilágosítást és tá Zoltán dr. 3, Tomasek Emma 3, dr. Vasskó Gyula
jékoztatást az intézet igazgatósága ad.
2, özv. Vértesi Ferencné 3, Wayand Antalné 3
pengőt.
Főkegyúri jog. E magyar közjogi kérdésről
Tagsági dijai fizették: özv. Mentsik Ferencné,
beható tanulmányt irt Szontágh Vilmos miskolci
(eperjesi) evang. jogakad. tanár, Molnár Kálmán Patócs Istvánné, Schcuer Róbert, Sólyom János, dr.
pécsi egyetemi jogtanár»Magyar Közjog«-ára cáfo Szlávik Mátyás 2—2 pengőt.
latul Közjogi problémáink szuverenitásunk szem
Dr. Pazár Zoltán fogorvos hitteslvérünk, a Lulpontjából® címmel (Miskolc 1930). Molnár téves herszövetség tagjainak kedvezményesen rendel Ren
álláspontja szerint a főkegyúri jog nem királyi delés: VI., Eötvös-u. tl b sz. I. cm. d. u T-0-ig.
jog, hanem csupán a kir. hatalommal kapcsolatos
Diákleány részére kiadó szoba Margit-körulon.
jog, s ezt a jogot csak a koronás király gyakorol úri családnál. Központi fűtés, melcgvizhasználal.
hatja. így hát a király Molnár tanár pápás felfo Bővebbet a kiadóhivatalban.
gása szerint nem mint a közhatalom birtokosa,
Báesy Péter mészáros és hcnfesnieslcr, II.,
hanem csak mint róni. kai. egyháztag gyakorolja, Szénáién piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja
más szóval kifejezve: a főkegyúri jog nem állam- elsőrendű áruit, kéri hitteslvéreinek ióindulaiii tá-1
hatalmi, hanem egyházhatalmi jogosítvány, amely mogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
nek gyakorlását sem a király, sem a magyar
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos válllalkozik fog
törvényhozás másra át nem ruházhatja. Szerzőnk ós szájbetegségben szenvedő egyháztagjaink szakava
az állam szuverenitásáról szóló egyedül helyes és tott, gondos és mérsékelt áron való kezelésére, min
komoly fejtegetése magának Molnárnak közjogi fel dennemű fogpótlásainak ellátására. Szükség esetén
Forduljunk hozzá teljes bizalom
fogásával cáfolja meg a főkegyúri jogról szóló té részletfizetésre.
mal- Muzeum-körut 27. sz.
ves tanítását. Köztudomású, hogy VII. Gergely pápa
Krausz ltezső kályhásmesler II., Csalogányóla folyik a harc a róm kát. egyház és az állam
utca 50. a budai Apolló mellett. (Tel. 516—0*7)
közölt az elsőségért, amelyben az utóbbi időben hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.

Olwasóink 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.
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Mo ly k á r e lle n i
megóvás biztosítással, alakítás, javítás

SOMOGYI s z ű c s n é l
V ili., Rákóczi-ut 23. (Uránia mellett.) Telefon J. 363-14

Első Ma g y a r
Általános BiztosítóTársaság
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-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 következőkre:

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