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»Lássátok milyen nagy szeretetet adott
nekünk az atya, hogy isten fiainak nevezte
tünk. A világ ezért nem ismer minket, mert
nem ismerte meg Őt. Szeretteim, most Isten
gyermekei vagyunk és még nem lett nyilván
valóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha
nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhoz
za ; mert meg fogjuk Őt látni, amint van.
És akiben megvan ez a reménység Őiránta,
az mind megtisztítja ő magát, amiképen Ő
is tiszta.« I. János 3, 1—3.

Az ősi germán monda szerint Widukind szász
herceg, aki a keresztyénség ádáz ellensége volt,
mint kém belopódzott a frankok táborába. Ezek
éppen a szent karácsony ünnepét ülték. Látta,
mint hajóit meg Nagy Károly a nagyobb ur előtt,
hallotta az ünnepi zsolozsmákat, és hallotta az
örömhírt a Megváltóról, aki a földre szállt. Amit
látott és hallott, megrázta egész benső világát —
és ő nem volt többé a keresztyénség ellensége.
Ebből a mondából azt az igazságot halljuk kicsendülnl, hogy a karácsonyi ünnep az ő csodálatos
örömhírével a legerősebb és legdacosabb lelkeket
is rabul ejti. Ma is nem egy ember van, aki, ha
esztendőn át egyszer sem keresi fel az Isten házát,
de karácsonykor szinte ellenállhatatlan kényszert
érez, hogy menjen a templomba. A karácsonyfa
fénylő lángocskái, a tornyok ringó harangjai adják
tovább egyik a másiknak: örvendj ember, mert
ma született a Megváltó. Óh, milyen sok ínség és
nyomor nehezedik a ma emberére, mily sok sebből
vérzik lelke-teste, hiába keres gyógyító írt a nagy
világban. Sehol nem találod meg, testvérem, bár
hol keresd is. Csak a karácsony szent üzenete tölt
heti meg lelkedet békességgel, szent örömmel és
bizodalonmial. Nyisd meg szemedet és lásd meg,
hogy nincs a földön nagyobb és dicsőbb dolog
annál, hogy Isten fiainak neveztetünk. Ha a föld
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minden bölcs embere versengene azért, hogy va
lami nagyszerűt mondjon az emberről, vájjon
tudnának egy nagyobbat kigondolni annál, hogy
mi Isten gyermekei vagyunk. És ha szabadna
mindegyikünknek valami nagyot kívánunk, tud
nánk-e nagyobbat kívánni annál, hogy Isten gyer
mekeinek hivattassunk? Milyen nagy és tiszta
öröm csendül ki az apostol szavából : »Lássátok,
milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya,
hogy Isten fiainak neveztetünk ! És mily biztos
és örvendező reménység ! Mily szánakozás a világ
gal szemben, mely nem ismerte még meg Őt. Mi
megismertük Őt és tudjuk, hogy Ő is ismer min
ket. De nemcsak ismer minket, hanem szeret is.
Ő vezérli kimondhatatlan bölcsességgel és szere
tettel sorsunkat. Ha életünk folyását vizsgáljuk
komoly és igaz szívvel és lélekkel, talán nem'fo
gunk mindent megérteni, de azt minden bizonnyal
tapasztaljuk, hogy életünk fonalát egy kéz csodá
latosan szőtte-fonta és életünket gazdagította az
ő kimeríthetetlen kegyelmének bőségével. Aki ezt
egyszer megtapasztalta, az tudja, hogy miért kell
hálálkodnia a karácsony szent ünnepén. E szent
napon úgy érezzük magunkat, mintha az apostol
egy magas hegyre vezetett volna fel, onnan meg
mutatná a világ minden szépségét és dicsőségét és
azt mondaná: íme, nézzétek a világot! — és mi min
dent csodálatos fényben és ragyogásban látunk,
mert az isteni örök szeretet sugarai bearanyoznak
mindent. És ha szépnek látjuk karácsonykor a
jelent, még dicsőbb jövő áll előttünk : meg fogjuk
látni Őt, amint van.« Az emberek sok mindenfélét
várnak a másik élettől : a bölcselő örvend annak,
hogy ott fog találkozni Sokratessel és Platónnál,
a festő erősen készül a Rafaellel való közösségre,
de a keresztyén ember annál nagyobbat rem él:
reméli, hogy az Istent fogja látni úgy, amint van.
János apostolnál és az első keresztyéneknél ez a
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reménység a legnagyobb' erő volt, mely őket a leg
nagyobb üldözések között is szent örömmel és
békességgel töltötte el és a legszívósabb küzde
lemre; képesítette a szent evangélium érdekében.
Akinek lelkében ez a csodálatos reménység él,
abból csodálatos fény és világosság árad, mely
megaranyozza nemcsak az ember egész életét, de
környezetének is bőven jut belőle.
Lagerlöf Zelma szép legendát irt egy keresztes
vitézről, ki elsőnek mászta meg az ostromlott
Jeruzsálem falát és azért elsőnek gyújthatta meg
gyertyáját a Szent Sir lángjainál. Megfogadta,
hogy ezt a lángot sértetlenül hazaviszi és otthon
a szent szűz oltárán áliitja fel. Fogadalmát ki
mondhatatlan nehézségek és veszedelmek árán
meg is valósítja és eközben egész más emberré
lesz,, mert nem gondol -másra, csak a lángra és
csak ebben leli örömét. Amit a vitéz az ő lángjáért
tett, vájjon nem tehetnők-e mink is a mienkért?
Isten nagy világosságot gerjesztett a Szentföldön.
Annak egy lángocskája a mi szivünkben is lobog.
Talán csak olyan, mint a pislogó mécsnek lángja,
de azért mégis legszentebb kincsünk. Az volna
hozzánk a legméltóbb feladat, hogy lelkűnknek
ezt a szent lángját gondozzuk, ápoljuk, mindig
rá gondoljunk, benne legfőbb örömünket keressük
és egykoron mennyei Atyánknak mint tiszta és
szent világosságot bemutassuk.
Tud-e valaki ennél szebb feladatot az ember
számára?

Őszi po ézis
Irta: Immendingen Mihály
-‘- Csak meg akarok valamit mutatni azok
nak a krumplihősöknek ottan — és azzal a jó Ég
talán érti, de se a Vilma néni, se a Vidos doktor
nem értették, hogy mit akar azoknak a krumpli
hősöknek megmutatni azzal, hogy beledörzsölt az
ujjahegyével a hamutartóba, amelyik éppen a
Vidos doktor előtt állt az asztalon.
— Mi van ezzel a fruskával? — dörmögött
utána a Vilma néni. — De te Dénes csak mondd
tovább !
—- Akkoriban költözött fel a vagyona kis
maradékával, elbújni a nagyvárosba szegénységé
vel, az én diákköri kosztos gazdám, a kedves öreg
Burger asztalos. Felkeresett. Én is eljárogattam
hozzájuk. Megint olyan sok kedves órát töltöttünk
együtt, mint valamikor. El is dicsekedett vele,
hogy a Burger kisasszonyok apja az ő édes testvéröccse. Kérdeztem a lányokat, ők nem ismerték az
öreg asztalost. Ettől egy kicsit elkedvetlenedtem.
De aztán láttam, hogy nem szabad elhamarkodni
az ítélettel: az öreg Burger bácsi heteken át eldi
csekedett, hogy vasárnaphoz három hétre nagy
kanállal esznek a Burger nénivel a tanárék házá
nál. Meg vannak hiva vacsorára. Húsz napon át
számolgatták az Öregek a napokat, mint a gyerek
karácsony előtt. Huszonegyedik napon jött a levél:
ni a. színházba megyünk, jöjjenek majd máskor,
majd egyszer megírjuk, hogy m ikor. .. ! Én csak
a 'meghívásról tudtam. Nem akartam az este
zavarni, nem mentem fel hozzájuk. Színházba

Örök karácsony
Karácsony a szeretet és a békesség ünnepe.
Karácsonykor leszáll az ég a földre. Karácsonykor
megnyilatkoznak az egek és az angyalok kara zeng
énekeket. Karácsonykor csillag gyűl ki az égen s
utat mutat Bethlehem felé a világ zarándokainak.
Karácsony az üdvösség kezdetét jelenti a föld
lakói részére. Karácsony a Megváltó születése
napja. Karácsonykor kezdődik az uj világ időszá
mítása. Ami elmúlt, az Krisztus születése előtt
történt, ami azóta van, az az üdv uj korszakában
történik. Karácsony előtt van a pogányság sötét
ben való tévelygése. Karácsony után Krisztus
világosságában jár a keresztyénig. Krisztus meg
váltotta a világot: békesség, boldogság, testvéri
szeretet ömlik el áldásként az egész világ fe le tt. . .
Krisztus hívei ebben a légkörben élnek, vala
hányszor rájuk virrad a karácsony s az egész keresztyénség folyton ezeket az üdvigazságokat hir-1
deti.
A való világ azonban mit sem akar tudni
erről a megváltottságról. A világ nagyjában ma is
az, ami volt Krisztus megszületése, az üdvösség
hajnalcsillagának a felvirradása előtt. Betegség,
nyomorúság, szenvedés, bűn és halál ugyanúgy
leselkednek az emberek boldogságára s ugyanúgy
romba döntik azt, mint a Krisztus előtt való kor
szakban. Az üdvösség csak egy sóvárgás délibáb
jának az égre rajzolódása, amely alatt és amely
mentem. Ott ültek a Bárány takarékpénztári igaz
gató pálholyában. A Burger család : a két lány,-'
anya és hátul az apa.
Felmentem hozzájuk. Megint tapintatlan vol
tam.
— Csak nem történt a Pali bácsinak vagy az
Eszti néninek valami baja, hogy nem jöttek el
vacsorára?
A tanár bosszúsan nézett maga elé. Sok öröme
nem telhetett a színházi estében.
— Látott már ilyet, Dénes? — csicseregtek a
lányok, — duzzog az öreg m ókus. . .
— Kicsoda, kérem?
— Hát a fati, itt ez a vén fati — mutattak
utolérhetetlen bájjal az apjuk felé, az anyjuk meg
majd- elolvadt a boldogságtól: ugy-e milyen sik
kesek?
Akkor valami a gyomromba nyilallott, mint
mikor elém tették azt a bizonyos vacsorát, aminek
az árát a Bözsivel akarták valamikor kifizettetni.
— Képzelje ezt a szerencsét, Dénes : a Bárá
nyék elküldték a páholyjegyüket, jobb élvezetünk
akadt mára, mint a színház, — Írták. Nekünk meg
jobb élvezetünk akadt, mint a Pali bácsival, meg
az Eszti nénivel való vendégeskedés. Juj de utála
tosak . .. — és egy pompás grimasszal utánozta a
kisebbik, az eleven ördög a Pali bácsit. A nagyob
bik sem akart együgyübbnek látszani, ő meg az
Eszti nénit karikirozta ki. Az anyjuk ragyogó szem
mel nézett megint rám : milyen sikkesek !
•— Az öreg mókus még próbált otthon nekünk
lantokat pengetni: ilyet még sem szabad csinálni
a Pali bácsiékkal, meg holmi tiszteletadásról, ami-
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mögött a valóság alig egy hajszálnyira ha válto
zott. A kép inkább sötétebbé vált. Az idealisztikus
követelmények csillogó fénysugarai csak kimélyitették az árnyékokat. Amióta tudjuk, hogy más
kép is lehetne és hogy mindennek máskép is kel
lene lennie, azóta jobban nyom az iga, jobban
szőrit a bilincs, elviselhetetlenebb az élet valósága,
tűrhetetlenebb az eszménynek meg nem felelő lét
és való .. .
Eszmény és való közt igyen hányódó életünk
leghívebb tükre a Krisztus-költészet.
Az egyházias jellegű Krisztus-versek a leg
telibb színekkel festik Jézus születésének az idil
likus képét. A szent család, az istenségét sugárzó
gyermek, az istálló és a barmok mint romantikus
háttér, mind hagyományos rekvizitumai a kará
csonyi költészetnek. A :»Téli rózsák« c. Krisztusversgyűjtemény gazdag választékot nyújt ebből
a poézisből. A születéstörténet hangulatát ezek az
egyházias színezetű költemények teljesen megfog
ják. Elég, ha közülük az »Es ist ein Rosfentsprungen« kezdetű XV. századbeli német karácsonyi
ének lehelletszerü finomságára, Németh István,
Szülik József, Fodor Pál vagy Vargha Gyula ver
seire gondolunk.
Á modern magyar versek közt ellenben alig
van olyan, amely a karácsony romantikáját ma
gáért a karácsonyért énekelné meg. Még Arany
János sem tud tökéletesen megmaradni a kará

csonyi hangulat keretei között, 1849-ből való
karácsonyi verse megdöbbentően szkeptikus:
»Lelkem pusztaságos éjjelén keresztül
kétes ködvilággal egy sugárka rezdiil.
Csillag-e vájjon, mely mint vezérszövétnek,
iidvezitőt hirdet az emberiségnek?
Vagy csak földi hitvány pára, mely föllángol
s éji táncaikhoz rémeknek világoí?
Akár csillag legyen, biztos éji lámpa,
akár bujdosó láng — én megyek utána.
Mért féljek követni, ha lidérc is? hiszen
akkor is jó helyre — temetőbe viszen.«
Ezt a szkepszist csak a szerző lelkében a sza
badságharc összeomlása következtében beállott
borzalmas depresszió teszi érthetővé és csak ez
menti.
Évtizedek múlnak el, amig a magyar költé
szetben hasonló hangok hallatszanak s csak több
mint félszázad után akad költő, aki Arany, »lidércfényére« rádupláz. Ady Endre ez, aki csalárd
legendának meri mondani a karácsonyt s aki a
bethlehemi jászol, hazug felkentség és álszeretet
megátkozásáról beszél »Gyülölet és harc« c. kará
csonyi költeményében.
Egyébként azonban a karácsonyi történet
bübája még a hitetlent is megfogja. A történet
szépsége rövid időre elfeledteti az élet valóságát.
Ezt bizonyítja Georg Busse-Palma »A cigány karácsonya« c. verse, amit Vajthó László fordított

vá tartozunk az idősebbeknek, de a nyuszóka —
és e z z e l . bájjal adott barackot az édesanya fejére,
am\tö\ ez újból felém lövelte a : milyen drágák,
milyen sikkesek-et — alaposan elintézte egy éles:
lárifári !-val .. .
— Ég, ég ! Magdus meggyujtotta a cukrot. . .

doktor volt, a deresedő halántéku, pirosra borot
vált hős tengerészkapitány. A Kovács Magdus
számát húzták ki odafent, ahol az ilyen sorshúzást
végzik. A Kovács Magdusét, aki már akkor hordta
a karácsonyfa alá a viseltes ruhát, mikor amiatt
még szidás járt ki az édesapjától és aki már akkor
védte meg a Bözsit a kidobástól, mikor még a
tátrai nyaralást is oda kellett dobnia áldozatul.
Az élvezete utáni futást az irgalmatosság szent
nevében: Jézusért! És aki se faternek, se öreg
mókusnak, se vén fatinak nem mondta azt, aki
nek kijár az édesapám szó minden tiszteletadása.
Aki már akkor tudta, hogy mi a receptje a jó
feleségnek, a jó asszonynak, mikor még nem
tudta, hogy az öreg Vidos Dénesnének is ugyanez
a receptje. Egy helyről vették. Egy orvos irta
nekik : a Jézus !

- Na sowas ! — izgult a lányok asztalánál az
Emma néni a Vilma néni felé. A nagy lármára már
mégis csak odament közéjük a Vilma néni is.
. — Hogy csinálta ez a leány ezt?
; — Nagy dolog is az ! Láttam, hogy hogyan
erőlködik a Dénes ott azzal a gyufával, a lányok
már rémüldöztek , hogy : jaj, megpörköli az ujjahegyét! Hát nincs annyi esze az ilyen filmhősnek,
hogy gyufával cukrot meggyujtani nem lehet? Azt
mondtam nekik: ti is megtanultátok a kém iát!
Egy kis dohányporral, csak egy szemernyivel be
kell kenni a cukor sarkát, akkor egy szál gyufával
felgyújthattok akár egy vagon cukrot. Mindennek
tudni kell a m ódját!
Vilma néni nézte-nézegette a leány kezében
csendes kék lánggal lobogó cukrot, aztán nézte a
Vidos Dénes érdeklődő szemét, aztán megint a
Magdus kezében az égő cukrot nézte.
— Ég, a cukor ég, tagadhatatlanul ég ! —
mondta.
Most már akár a Karin Michaelis öreg édes
anyja is folytatni tudná az őszi poézist. Annyi
ruha gyűlt a karácsonyfa alá, hogy mire jött a tél,
nem volt felruházatlan, fázó ember a városban.
Valósággal tombolajegy volt a viseltes ruha. Amit
a főnyereményre tettek. A főnyeremény a Vidos

— Hát honnan tudták maguk, —■ kérdezte
egyszer Dénes a Kovács Magdust — hogy mit
súgott nekem azon az első mesedélutánon a Bözsi
históriája közben az Emma néni?
— No hallja Dénes, maga vizsgálóbíró volt? !
Maga még arra se jönne rá, ha az Emma néni egy
pakli kártyát tartana maga elé és azt mondaná :
Dénes, húzza ki a m akhetest! Mért húzná ki csak
ugyan éppen a makkhetest?
— Ezt a viccet ismerem : az egész pakli
csupa makkhetes.
— Az Emma néninek is csak egy sugniValója
van. Ahogy látja, jobb vigalmibizottsági elnököt
képzelni sem lehet.' A fiatalokat kergeti, hogy
mulassanak. Még az öreg se bírná ki mindig csak
a munkát, meg az imádkozást. Hát a fiatal hogy
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magyarra. A magyar költők egy árnyalattal ébe
rebbek. Ők is tele vannak karácsonyi romantiká
val, ez azonban a valóság hangját nem tudja tel
jesen elhallgattatni bennük. Ezt bizonyítja Reviczki Gyula »Ma született a Messiás« c. költe
ménye :
»Ah, mind úgy van, bármerre nézek,
mint amaz első éjjelen,
farizeusnak áll az élet,
szegényé jászol, Bethlehem,
Ahasver hány vagyon közöttünk!
Hány Jób, ki Istennel vitáz,
sírunk, hogy a világra jöttünk . . .
Ma született a Messiásh
Sokkal sötétebb tónusú Telekes Béla »Az én
karácsonyon^ c. verse :
»Rég volt, hogy égből szálltak le a földre, —
nem szállnak már a fáradt istenek.
Hiába remél megváltást a gyönge,
ha maga magát nem válthatja meg.
Hiába haltak meg a Messiások,
a bűnös ember mindig ugyanaz!
Hibázik újra, aki már hibázott,
nem igazul meg, aki nem igaz. . .«
Juhász Gyula »Karácsony este« c. versében
. valami alaktalan sóvárgást fejez ki, Kordina Lilly
ellenben megüti az egész tragikus akkordokat is :
»Fenyőgalyon kigyul a gyertya,
szeretetet hirdet a fény,
tartson ki a munkában komolyan, mikor nem
adják meg neki a mulatozás idejét. Bele nem
avatkozik sohasem abba, hogy mi hogyan akarunk
mulatni. Az a mi dolgunk, azt mondja : mi tudjuk
azt legjobban, hogy mi ma a mulatság. Ehhez az
öregek nem értenek. Magunk állíthatjuk össze
mindig a programmot. Szavalhatunk, énekelheünk, táncolhatunk, felolvashatunk, amit aka
runk. Gyerekek, mulassatok ahogy akartok és
csináljatok, amit akartok !
— De mi köze van ennek mind a súgáshoz?
— Türelem, Déneske fiam ! A kutya nagy
csigavonalban közelíti meg a kérdések tnagvát,
mondom Fausttal. Most jön a súgás!
— Mondja már, hogy nekem mit súgott?
— Még nem tartunk a makkhetesnél. Akkor,
mikor már mindenki azt hiszi, hogy most szabad
a vásár, jön az Emma néni súgása. De mindig úgy,
hogy a többi ne lássa és mindenki azt higyje, hogy
csak ő húzta ki a makkhetest. Az ember vállára
teszi azt a kedves jó kezét : ugy-ugy gyerek,
mulass, ahogy jól esik ! Nekem csak egy kérésem
lenne : — és most hajol az ember füléhez — un’
a pisszl öffanköllisch szoll á tapej sein !
— Ezt súgta nekem is.
— No lássa ! Csinálhatunk, amit akarunk,
énekelhetünk, ami jól esik, táncolhatunk, felolvas
hatunk, kirándulhatunk, színházba, bálba mehe
tünk, dolgozhatunk, tehetünk mindent, szabadok
vagyunk, csak legyen mindenben egy kis evan
gélikusosság, egy kis evangéliumi, akkor minden
jó, minden szabad a szabadlelkü embernek.
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dús lakomához ül a gazdag
— s tovább éhezik a szegény.
Jog — egyenlőség hiú ábránd,
lázas fők álma, semmi más.
Sir az erény — ujjong a vétek:
hiába jöttél Messiás!
Akik neved föhajtva ejtik,
gőggel vetik meg bölcs igéd.
Tanításod vallása soknak,
— kevésnek hatja át szivét.
Hogyha közénk újra lejönnél,
a régi sors várna reád:
nem volna, ki tanod megértse
s járnád újra a Golgotháit!«
Sziklay Ferenc pedig »Karácsonykor« c. köl
teményében egész könnyedén, tragikus akcentus
nélkül állapítja meg azt a szomorú valóságot, hogy
a megváltás mennyire nem valóság:
»Ugy hallom, azt beszélik
a szent történetek,
hogy föld üdvére hajdan
megváltó született.
Beszélik, hallom, hogy a
megváltóhoz utat
a keleti bölcseknek
uj csillagfény mutat.
Nem tudom . . . Ámde érzem,
még mindenütt bilincs.
Sok rab Galileinek
Legyen ebben a mesében is egy kis öffan- j
köllisch, egy kis evangéliumi!
.
A mi nöegyleteink így ősznek évadján viselte®
ruhát kérnek a karácsonyfáik alá.
El ne adjátok a viseltes ruháitokat, cipőite-j
két, sapkáitokat !
A Jézus tartja ezt számon. Ő tart számot rá.
Ez az Ö vé!
Ő fázik, ha azok fáznak, akiknek éppen a te
ócska ruháidat szánta. De te eladtad ! Hűtlenül
sáfárkodtál a Jézuséval !
Gondolj azokra is, akik hideg tűzhelyeik mel
lett rémiiletes télnek néznek elébe !
De gondoljatok arra is, hogy még ezeknek
a rémületénél is fogvacogtatóbb lesz a tietek,
akik kihagytátok hülni a tűzhelyeteket, a szivete
ket. T i: csak a magatok tátrai nyaralásával tö
rődő, csak a magatok bundájára, csak a magatok
karácsonyfájára gondoló fessek és sikkesek és t i :
kik ezeknél egy hajszállal sem vagytok különbek,
ti egyéb csak pengő cimbalmai és zengő ércei a
rövid soroknak, a ritmusoknak, a rímeknek és a
hosszú körmondatoknak őszi poézisosai !
Akik nem tudjátok, hogy mekkora önámitás®
nak vagytok áldozatai, mikor mélabuval daloltok
a bősz őszről és nem látjátok, hogy a bősz ősz
után jön a még bőszebb tél. Vagy ha látjátok is,
hogy ott a tél elején a karácsonyfa, újból csak
lantotokba vágtok, dal a karácsonyfához, kará
csonyi ének ! Karácsonyfa nektek ! A magatokét
meglátjátok. Látjátok a karácsonyfát. De nem
látjátok meg a Jézust. Aki riadtan menekül előle
tek, kihűlt tűzhelyek, kihűlt szivek elől.
(V É G E)
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még megváltója sincs.
Nem tudom . . . Ámde látom,
sötét az éjszaka
s még nem dereng fölöttünk
a bölcsek csillagai
Ezek azonban a múlt században ritka egyéni
hangok.
Csak az újban lesz belőlük hatalmas kórus,
mióta a szocialista költők kapták fel ezt a gon
dolatot. Különböző változatokban ezeket halljuk
tőlük:
Akármennyit prédikáljanak is az angyalok
karácsonyi énekéről, a földön csak nincsen békes
ség és szeretet (Tuba Károly : »Karácsonyi bú«),
akármennyit beszéljenek arról, hogy a Megváltó
megszületett, a szegények számára még nem jöt
tek el a megváltás áldásai, a nyomorúság, éhség
és az ártatlan szenvedés a keresztyén világban
sem ismeretlen, hanem kétszeresen égbekiáltó
igaztalanság (Tuba Károly: »Karácsonykor«).
Karácsonyuk csak a gazdagoknak van. A szegény
nek nem jut egy ágacska se, a szegénynek nem
jut a karácsonyi fényből, számukra nem sül kará
csonyi kalács, nekik nem válik testté a mese
(Farkas Antal : ^Szegény gyermekek a mások
gazdag karácsonyfája alatt«). Mankó József kará
csonyi énekében a szegénység nélkülözése lép tar-:
falómnak a hazug romantika helyébe s az ének
arról szól, hogy ebben a légkörben meghal a le
genda s uj megváltás formálódik ki, Diego pedig
egyenesen hazugság, szenvedés és gyiilölség napjá
nak mondja, hazugságok ünnepének nevezi a csil
logó gyertyafényes, angyalromantikával ékes szent
ünnepet.
Ebben a gondolatkörben az uj megváltás után
való sóvárgás a legértékesebb és nem is teljesen
egyházellenes gondolat. Hiszen az egyház is vissza
várja Krisztust. Az egyház is várja a megváltás
beteljesedését. Krisztus földi élete szegénységben
telt el és vérbe fulladt. Megváltó művét sem tudta
teljesen elvégezni . . . Tragédiája után eljő dicső
séggel is, az ég felhőiben és azt, amit Ígért, mind
valóra váltja. Ezt a gondolatot tudatosan vagy
öntudatlanul sok költő megpendíti verseiben. Leg
klasszikusabbak e nemben Váradi Antal »Pax
vobiscum« c. verse és a legérdekesebben kiszínezett
Ábrányi Emil nagyszabású karácsonyi legendája
»Jézus karácsonyfájáéról.
Karácsony éjjelén Jézus lejön a földre. El
halad a gazdagok fényben úszó palotái, el az ural
kodók kastélya, felhőkbe vágó roppant templo
mok, egy árvaház mellett is, amelyben árvákat
ruháznak fel. Hire megy, hogy itt van. Emberek
keresik, deputáció és körmenet megy utána — s
künn a város végén, egy szegény hajlékban buk
kannak rá :
»Ott áll tündöklő hófehér ruhában,
mindegyik karján egy koldus gyerek.
Karácsonyfát hozott nekik s a vékony
gyertyákat most ő gyújtogatja meg.
Á kisdedek tapsolnak és kacagnak!
Hálás örömnek édes csöppje gyűl
a rongyos özvegy elfásult szemébe . . .
s Jézus velük sir és velük örül.
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Bocsát szemükre mély irgalmas álmot,
a két kicsinyt lágyan lefekteti,
aztán kimegy . . . A fényes társaságra
rá sem tekint a bús názáreti.
Egy szava sincs hozzájuk. Csak a légben
zendül hozsanna, bűbájos zene,
mig lassan-lassan eltűnik a földről
a szenvedők s szegények istene.«
A régi egyházi várakozásból a költészet uj
legendakört alkot, visszatérő Krisztusa azonban
nem az egyházat építi tovább, hanem szembe
fordul az egyházzal. Egyébként az uj megváltó
alakja még nem formálódott ki teljesen. Csak egy
az, amit bizonyosnak hisznek : az egyház által
adminisztrált megváltás a modern világban csődöt
mondott. Nem tudta megváltoztatni a világot,
nem tudta eltávoztatni és kiirtani a szegénységet,
nem rántotta le a farizeusokról és a képmutatók
arcáról az álarcot és a valóságban nem teremtette
meg a szeretetnek azt a birodalmát, amelyről min
den csalódás dacára mégis annyit álmodnak a
magukat gyerekcipőikből kinőtteknek tartó rea
listák is.
Hajdan bölcsek és királyok indulnak a le
genda felvillanó csillaga után. Most a nyomorúság
messzianisztikus várakozása keres uj utakat és
uj megváltót. így alakítja át Ottó Julius Bierbaum
a három királyok történetét. Ezt hirdetik minden
változatban a szegények és az elnyomottak, az
élet megcsalatottjainak a költői. Hangjaik a vész
terhes jelen, az igaztalan ma és a fojtó nyomom
valóság tompa zúgása mellett azonban uj remény
ségben is kicsendülnek. A karácsonyi romantika
csinált világa milliók számára nem igaz valóság
többé, tehát ez az uj várakozás és a valami jobb
után való vágyakozás adja meg karácsonyuk uj
jellegét.
Ugyanaz az állapot ez, ami minden messianisztikus korszakban és várakozásban megtalál
ható.
A boldogok, a sors kegyeltjei, a hatalmasok
meg vannak elégedve a világgal s ha van valami
kívánságuk, akkor az az, hogy milyen jó volna,
ha megállna az idő kereke s ha a boldogság, a sze
rencse és a hatalom örökké tartana . . . A szegé
nyek, a nyomorultak, a finom lelkiismeretüek szive
régen is, most is mindig tele van valami jobb és
szebb után való sóvárgással és vágyakozással.
Ez az örök karácsonyi hangulat az, amely
termékennyé és áldottá teszi ünnepeinket.
De hogy fantasztikumokba ne vesszen, jár
vele egy nagy feladat is. S ez az, hogy azokat,
akiket csalódásaik és kereszthordásuk szembe
állított vagy szembeállít a keresztyén várakozás
sal, szóval és tettel meggyőzzük arról, hogy egy
igaz cél van s ez Isten országa s hogy Krisztus
lelkének lelkűnkben való újjászületése örök vissza
térésében mindig valamivel közelebb visz bennün
ket reménységeinkhez. A világ ma is az, ami régen
volt. De mi benne mégis csak mások vagyunk . . .
De jobbak vagyunk-e csakugyan? ! Lelkűnk
ben égnek-e Krisztus szavai? Az ő utain járunk-e
mindig? Közelebb vittük-e Isten országát egy
lépéssel is megvalósulásához? Szimonidesz Lajos
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Vigasz
De la Motte Fouqué Frigyes
Ha minden úgy történne
ahogy te akaród,
ha Isten senkit el nem vinne
s terhet sem rakna rád:
romlás volna véged
szegény emberfia!
kinek felhőtlen létet
kéne itthagynia.
Hogy fád lombjait hullatja
s húr húr után szakad —
igy lesz könnyű a vándor útja
amint mennynek halad.
Lelked ne rágja kétség:
hited elvisz oda . . .
Ez a biztató reménység
ne hagyjon el soha.
F ord.: Szimonidesz Lajos

Élmények-e János Jelenéseinek a képei?
A bibliai hagyományt igazoló teológiai irány nagy
nyereségként könyvelheti el azt a könyvecskét, amit Cári
Schneider rigai egyetemi tanár irt »Die Erlebnisechtheit
dér Apokalypse des Johannes« cim alatt. (Kiadta Dörffling u. Francke Leipzig, 1930. 145. 1. Ára 6.50 Mk.) A
könyv azért jelentős, mert írója élesen szembehelyezkedik
mindazokkal az irodalom- és vallástörténeti kutatásokkal,
amelyek János Jelenéseinek a keletkezési körülményeit
eddig felderíteni igyekeztek. Eddig a legtöbb tudós, —
még a konzervativek is, — azon az állásponton volt, hogy
János Jelenéseinek az anyagát nagyrészt Dániel könyvé
ből és egyéb világvégi jövendöléseket tartalmazó iratok
ból vette s hogy könyve nem tiszta élményeken alapuló
hanem sokféle mitologikus és apokaliptikus anyag felhasználásával készült mű. Ennek megfelelően további
törekvésük és munkájuk arra irányult, hogy közelebbről
meghatározzák az általa felhasznált anyag származását,
eredeti alakját és felhasználás módját. Az újabb magya
rázatok ilyenformán darabokra és részekre szakgatták a
Jelenések könyvét, egyenetlenségeket és ellenmondáso
kat láttak egyes részei közt s eredeti alakjukra való redu
kálással egyszerűsítették képeit és jövendöléseit.
Cári Schneider ezzel az általános felfogással szemben
arra az álláspontra helyezkedik, hogy a Jelenések könyve
az első betűtől az utolsóig személyes élmény. Ezt sz állás
pontját azzal bizonyítja, hogy a látomások és a hallomá
sok orvostudományi és lélektani újabb irodalmából hord
össze anyagot. Az uj anyag alapján megállapítja, hogy
hasonló látomások és hallomások mint személyes élmé
nyek egyáltalán nem ritkák s azt állítja és vitatja, hogy
teljesen megvan a lehetősége annak, hogy a Jelenések
könyvének az anyaga személyes élmény lett légyen. A
könyv ezen az alapon a Jelenések írójának a lelki alkatá
val is behatóan foglalkozik és megállapítja róla, hogy in
kább hallomásokra, mint látomásokra hajlamos lélek volt.
Ezzel kapcsolatban kénytelen azt a kérdést is felvetni,
hogy ez a hajlamossága nem esik-e már a betegség terü
letére? De mindjárt megadja erre az eshetőségre is a meg
nyugtató feleletet: ilyen színezetű lelki élményeik rend
kívüli viszonyok, nagy nyomás, szenvedések, szóval nagy
lelki megrázkódtatások idején egészen egészséges emberek
nek is lehetnek.
Kár, hogy a könyv ezzel végződik.
Mert az eddigiekkel csak a könyvben foglaltak szub
jektív igazsága igazolódik. A legfontosabb kérdés ezután
következik s ez az, hogyha a Jelenések könyvét csakugyan
János, csakugyan saját lelki élményei alapján irta, mi
csoda reális valóság áll ezek mögött az élmények között
és mennyire vehetők a látomásai és hallomásai, a világ
végéről adott képei valóságoknak? Gyakorlati és vallásos
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szempontból ez a legfontosabb kérdés, erre azonban ez a
könyv nem ad feleletet.
Ha nem keresünk benne olyasmit, amit nem is akart
nyújtani, akkor azt kell mondanunk, hogy beállításával
komolyan mérlegelhető és mérlegelendő szempontra hívta
fel a figyelmet s hogy kitűzött feladatát egész tudományos
apparátussal' igyekezett megoldani.
Sz. L.

Kedves olvasóinknak Isten leikétől megszen
telt, áldott karácsonyi ünneplést kívánunk. Talál
janak e felette nehéz időben az angyali üzenetben
a maguk lelke számára is boldog örömöt, bátorító
reménységet és a jövő küzdelmeihez erőt, kitar
tást !
A budai Lutherszövetség f. évi december hó
29-én délután 5 órakor választmányi, délután 6 óra
kor közgyűlést tart a várbeli ev. iskola tornatermé
ben, melyre a tagokat tisztelettel meghívja az
elnökség. A gyűlés főbb tárgyai: a főtikár jelentése,
számadás a múlt évről és tisztujitás. Minthogy a
Lutherszövetségre a jövőben rendkívül fontos
feladatok várnak, kérjük egyházunk híveit, tá 
mogassák a Lutherszövetséget munkájában.
Lapunk előfizetőit szeretettel kérjük, újítsák
meg mielőbb előfizetésüket és szerezzenek uj elő
fizetőket. Lapunkat százszámra küldtük meg
.ingyen szegényebb egyháztagjaink részére abban
a reményben, hogy az egyház folyósítja az elma
radt szubvenciókat. Húsz hónapja már minden
támogatás nélkül szolgáltuk egyházunkat és tar
tottuk fenn lapunkat. Ezt az Isten kegyelmén
kívül munkatársaink önzetlenségének köszönhet
jük, kik időt, fáradtságot és költségetnem kímélve
siettek segítségünkre. Fogadják ezért lelkes bará
taink és munkatársaink hálás köszönetünket és
szívből fakadó jókívánságainkat: Isten áldja meg
őket az uj esztendőben i s !

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
December hó 25-én, karácsony első napján y2\0 órakor
német istentisztelet és urvacsoraosztás : Fürst Ervin
h. lelkész.
25- én, karácsony első napján 11 órakor magyar istentisztelet és urvacsoraosztás : Fürst Ervin h. lelkész.
Énekel az ifjúsági vegyeskar. Vezényel : Mikus Csák
István.
26- án, karácsony második napján H óra 15 p-kor ma
gyar rádiós istentisztelet és urvacsoraosztás : Duszik
Lajos miskolci lelkész. Énekel a budai Lutherszö
vetség ^vegyeskara. Vezényel: Mikus Csák István.
28-án 11 órakor magyar istentisztelet : Virág Jenő
segédlelkész. Utána közgyűlés : az uj tisztikar és
presbitérium beiktatása.
31-én d. u. 5 órakor magyar istentisztelet : Fürst Ervin
helyettes lelkész. Énekel a Lutherszövetség vegyes
kara. Vezényel : Mikus Csák István.
1931 január hó 1-én 10 órakor német istentisztelet : Virág
Jenő segédlelkész.
1-en 11 órakor magyar istentisztelet : Fürst Ervin h.
lelkész. Énekel a Lutherszövetség férfikara. Vezé
nyel : Mikus Csák István.
4-én 10 órakor német istentisztelet : Fürst Ervin h.
lelkész.
4-én 11 órakor magyar istentisztelet: Virág Jenő s.
lelkész.
Kereszteltük : Kiszely Gézát.
Eskettük: Kovács Mihályt Gosztonyi Ilonkával,
dr. Müller Jenőt Trautmann Ilonkával, Smidéliusz Györ
gyöt Hegyi Máriával.
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Temettük : Papp Istvánnét, Bruoth Pált, Dietel Edét,
Grandics Jánosnét, Búcz Editet, Magda Imrénét, Bánhegyi
Zsuzsannát.
Amit az Ur üzen. Egyházi beszédek. Dr. Raffay Sándor
ev. püspök. II. karácsonyi beszédek. Schoitz testvérek
kiadása. 1930, 3 iv. Ez a füzet tiz karácsonyi beszédet és
két beszédet a karácsonyt követő vasárnapra tartalmaz.
A legelső 1888-ból, a legutolsó 1929-ből való. A beszédeket
világos okfejtés jellemzi. Kimerítik teljesen a karácsonyi
gondolatkört.
Püspökünk beszédeit melegen ajánljuk t. olvasóink
nak megszerzésre.
Budai ev. egyházunk tisztujitó választása dec. 14, 15
és 16-án folyt le d. u. 3—8-ig. A választás aránylag nyu
godtan folyt le és igazolta az elnökség azon meggyanúsított
eljárását, hogy a szavazásra három napot tűzött ki. Egy
házi életünkben hamarosan nem tudunk esetet arra, hogy
tiszteletbeli állásokat betöltő férfiak választása olyan nagy
érdeklődést ébresztett volna. A választás után több ba
rátunk közölte velünk, hogy kétszer is feljött a várba,
de a nagy tolongás miatt nem juthatott az urna
elé. Budai viszonyaink ismerői előtt azonban egé
szen természetesnek látszik a választáson résztvettek
tekintélyes száma. Hiszen az egyik párt nem ke
vesebbet ígért, mint hogy a választás helyre fogja
hozni a feldúlt békét, viszont a másik oldalon azok csopor
tosultak, akik egyházunk erkölcsi rendjét tartották első
sorban szemük előtt. Ezek csak a felfüggesztett lelkész
fegyelmi ügyének törvényes elintézése után remélik az
egyházi békének helyreállását. A választás eredménye
mutatja, hogy mily kevéssé volt indokolt és jogosult az az
elbizakodott hang és vakmerő állítás, mintha az Ev. levél
hivei az egyház kilenctizedénél is nagyobb részét alkotnák.
A választáson 826 férfi és 555 női szavazat volt érvényes,
tehát összesen 1381. Ebből az a lista, melynek élén dr. Demel
Aladár neve áll, nyert 788 szavazatot (57%), a másik lis
tára pedig esett 593 szavazat (43%).
Ámbár a választás körül nem minden folyt le a tör
vény és a rend szigorú követelései szerint, nagyobb kilen
gés nem történt és azért azt hisszük, hogy a_választás jog
erős lesz. A magunk részéről abban a reményben élünk,
hogy a választásból győztesen kikerült egyháztagok most,
hogy felelős állásba kerülnek, egészen máskép látják majd
a helyzetet és feladataikat, mint mikor mint ellenzék sze
repeltetés bizonyára megfogják tenni mindazt, amit evan
gélikus egyházunk hitvallása, erkölcsi rendje és alkotmánya
előírnak számukra. Mi, ha nem is tudunk nekik nagyön
örülni és sok okunk volna arra, hogy működésűket már
előre is bizalmatlansággal fogadjuk, mégis egyházunk
iránt való szeretetből az ő működésűket elfogulatlanul
fogjuk szemlélni, az egyház javára irányuló törekvései
ket támogatjuk és olyan ellenzékük leszünk nekik alkalomadtán, mely a jogos magánérdek sérelme nélkül elsősorban
az egyház közérdekét tartja szeme előtt. Azonban minden
rendelkezésünkre álló eszközzel tiltakoznánk olyan tervek
ellen, melyek a felfüggesztett lelkész ügyét a törvényben
meg nem engedett módon akarnák befolyásolni vagy épen
elintézni. Valljuk a költővel, hogy minden ország támaszatalpköve a tiszta erkölcs. Ez áll elsősorban az Isten orszá
gára, melynek előcsarnoka az egyház kell, hogy legyen.
Ebben a hitünkben és reményünkben köszöntjük egyhá
zunk uj elöljáróságát és tanácsát és kívánjuk, hogy Isten
szent Leikétől vezérelve végezzenek jó munkát Isten dicső
ségére, hazánk és egyházunk javára és találtassanak min
denkor az igaz biró előtt hűséges sáfároknak 1
A kelenföldi ev. egyházközség dec. 21-én iktatta be uj
lelkészét, Szántó Róbert volt szabadkai lelkészt és.utóbb
pesti vallástanárt, állásába. A beiktatást Broschko G. Adolf
esperes, Sonimar Gyula váci lelkész segítségével végezte.
Szeretettel köszöntjük az immáron beiktatott uj lelkészt
állásában és működésére Isten gazdag áldását kívánjuk.
Mint értesülünk, újév után Szabó Aladár kelenföldi vallás
tanár Kőbányára kerül hasonló minőségben és az ő helyét
Ruzicska László hartai adminisztrátor, volt budai segéd
lelkészünk foglalja el. Örülünk, hogy igy a kelenföldi gyü
lekezetben a békés együttérzés és nemes munkálkodás
helyreállítására alapos kilátásunk lehet.
Egyházi tisztuiitásunk eredményének kihirdetése dec.
17-én d. u. 6 órakor a templomban folytatólagos közgyű
lésen történt, mely felszólalás nélkül vette tudomásul az
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eredményt. Ez a gyűlés határozta el, hogy egy harmadik
ügyészi állás szerveztessék, mert ezideig csak kettő volt.
Ugyancsak ez határozta el, hogy az uj tisztikarnak ünne
pélyes beiktatása már dec. 28-án, a vasárnapi istentisztelet
tel kapcsolatosan történjék.
c Adminisztrátorváltozás Budán. Az egyházi hatóság
felmentette Mohr Henrik óbudai lelkészt azon megbízatása
alól, hogy budai ev. egyházunkat lelkipásztori gondozás
ban részesítse és helyébe Fürst Ervin lelkészt nevezte ki.
Szeretettel üdvözöljük körünkben az uj adminisztrátort,
aki alig néhány havi kelenföldi működésével úgy az egyházi
elöljárók, mint a hívek osztatlan bizalmát és szeretetét
szerezte meg magának hűséges munkájával. Isten áldása
legyen egyházunkban kifejtendő munkásságán is !

Nyilatkozat.
Folyó évi szeptember hó 25-én megjelent számunkban
>>Mi ingatja meg az egyházi bíráskodás tekintélyét?« címen
foglalkoztam a fejérkomáromi lelkészi értekezletnek azzal
a határozatával, amely a Pesti Napló f. év április hó 5-i
számának a Szimonidesz ügyet tárgyaló cikkét bírálta.
Tudomásomra jutott, hogy cikkem egyes részeiben többen
az egyházi bíróság tekintélye ellen való támadást láttak.
Kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy nekem nem
volt szándékom az egyházi bíróságokat — amelyeket min
denkor tiszteltem és tisztelek — megtámadni, annál
kevésbbé megsérteni. Épen ezért őszintén sajnálom, hogy
cikkem igy volt magyarázható. Minthogy azonban a félre
értés mégis felmerült, kötelességemnek tartom az Egyete
mes Felügyelő Ur Őnagyméltóságához a mai napon intézett
levelemben az egyházi bíróságoknak megfelelő elégtételt
szolgáltatni.
Nagyméltóságú Báró, Egyetemes Felügyelő Ur!
Értesültem arról, hogy a szerkesztésemben megjelenő
»Hegyen épített városa cimü egyházi hetilap f. é. szeptem
ber 25-i számában »Mi ingatja meg az egyházi bíráskodás
tekintélyétfa cim alatt megjelent cikkem egyes kitételeit
többen az egyházi bíróságokra nézve sértőnek találták.
Minthogy a cikk újabb átolvasása után be kell látnom
azt, hogy különösen cikkemnek az a része, hogy : »véleményem szerint az ingatta meg az egyházi bíróság tekintélyét,
hogy Szimonideszt 1922-ben igaztalanul elitélték. Ez volt.
a botrány«,,— alkalmas arra, hogy azt az egyházi bírósá
gok magukra nézve sértőnek tartsák, kijelentem, hogy az
idézett szövegezést és annak közzétételét őszintén sajnálom
annál inkább, mert egyházi bíróságaink iránt mindenkor
tisztelettel viseltettem, s azok megbántásának a szándéka
tőlem távol állott, miért is cikkemnek idézett bántó kité
teleit kérem meg nem írottaknak tekinteni.
Kérve Nagyméltóságodat, hogy ezt az önként tett
kijelentésemet, mint egyházunk legfelső felügyeleti ható
sága, egyházi bíróságaink nevében is tudomásul venni szí
veskedjék, vagyok Nagyméltóságodnak
Budapest, 1930 dec. 18.
kiváló tisztelettel
kész hive
Hüttl Ármin
szerkesztő.
A francia evangélikus misszióegyesület szép elismerés
ben részesült december 4-én Párizsban a tudományos aka
démia nyilvános ülésében, mikor az akadémia igazgatója,
Barthou a legnagyobb elragadtatás és dicséret hangján
szólt arról a szép munkáról, melyet az evangélikus misszió
a. gyarmatok lakossága között végez. A missziói egyesület
1822 óta ál! fenn. Jelenleg 1300 iskolában 75.000 gyermeket
nevel. A protestáns és katholikus missziók a francia gyar
matokban szép egyetértésben munkálkodnak és dicsőséget
szereznek a francia névnek. Az akadémia figyelmét égy
katholikus ember hívta fel á prot. missziók kitűnő teljesít
ményeire, amelyekért az akadémia tízezer frankos erénydijjal jutalmazta meg az egyesületet. A francia gyarmatok
kormányai is rendkívül értékes segítőtársakat tisztelnek a
prot. misszionáriusokban. Goirand H. francia főkonzul
Londonban a lessutó földön Délafriákban működő prot.
missziókról könyvet is irt és katholikus létére örömmel
hivja fel honfitársai figyelmét a missziói munkásság gyö
nyörű eredményére. Vájjon mikor fogunk hirt adhatni vagy
kapni arról, hogy a magyar ev. missziói egyesület hol és
milyen eredménnyel teljesíti az Úrtól nyert parancsot?

H egyen é p ite tt Varos;*

Í6 8

1930 d e c e m b e r 23

Köszönetnyilvánítás. Vitéz Szokolay Kálmán ezredes
Lajos 6, Sándy Gyula 6, Schneider Károly 6, dr. Schneider
ur 25 pengőt juttatott hozzám azzal a rendeltetéssel, hog\
Károíyné 6, Szauberer Anna 3, dr. Veres Imre 6, egy édes
az egy szegény hadiárvának jusson karácsonyi ajándékul
anya emlékére 100, dr. Weisz László 6, dr. Zimányi Dániel
Az összeget egy jó magaviseleté és szorgalmas hadiárví
6, Zenker Jánosné 3 pengőt.
fiúnak adtam át a Verbőczy reálgimnáziumban. Fogadj;
Tagsági dijat fizettek: Harsány György, Harsány
az ezredes ur nemesleikü adományáért a fiú, az özvegy
Györgyné, Harsány Oszkár, Harsány Oszkárné, özv. dr.
édes anya és a szerkesztő hálás köszönetét.
•Jeszenszky Istvánné, dr. Lányi Kálmán, Lányi Kornél,
Ugyancsak hálásan köszönöm meg. azt a 100 pengő:
dr. Lányi Lajos 2—2 P, Orphanides János 10, Selmeczy
adományt, melyet lapunknak egy barátja jó édes anyj;
Miklós, Szesziér Hugó, Ujágh Árpád, Ujágh Árpádné 2—2
emlékére hozzám juttatott.
Előfizetési felhívás. Lic. theol. dr. phil. Karner Károk
May Münster Cornélia operaénekesnő, áll. képesített
egyetemi ny. rk. tanár »A felekezetek Magyarországon < énektanár, a Budai Zeneakadémia tanára órákat ad laká
•statisztika megvilágitásábam c. müvére, mely körű,beül
sán mindennap, vagy a Budai Zeneakadémián szerdán és
1jA) oldalra terjedő lexikon negyedrét alakú könyvben főj
szombaton d. u. 145— y27-ig. Lakás: I., Karap-u. 5. (Délimagjelenni. Ára január 31-ig bérmentes küldéssel 3.50 F vasut-pályaudvar "érkezési oldalától 10 perc, a SiestaA könyv bolti ára jóval nagyobb lesz. 10 példány meg
szanatórium közelében.)
rendelése esetén egy ingyenpéidányt adnak. E őfizetéseke
Bácsy Péter mészáros- és hentesmester, II., szénatéri
elfogad az »Emmnus felé« kiadóhivatala (Sopron, Ev
piac, fióküzlet II., Medve-utca 19, ajánlja elsőrendű áruit,
Theol. Otthon) és a szerző (Sopron, Csengery-u. 45). A köny \
kéri hittestvéreinek jóindulatú támogatását. Olcsó árak.
különösen fontos segédeszköz lehet felügyelők, gondnokok
Pontos kiszolgálás.
lelkészek, tanárok, tanítók és minden egyháza helyzet*
Krausz Rezső kályhásmester II., Csalogány-u. 50,
iránt érdeklődő egyháztag számára, azért melegen ajánlj ni
aranyéremmel kitüntetett, 75%-os hadirokkant hittest
t. olvasóink jóindulatú pártolásába.
vérünket támogassuk, ki jól és olcsón dolgozik. Telefon :
A Misszióegyesület kérelme. Az idei egyetemes köz
546—67.
gyűlés megújította ama régebbi határozatát, amely szerin
a gyülekezetekben Vizkereszt ünnepén offertórium tar
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos, vállalkozik fog- és
tandó a külmisszió javára. A közgyü.és felhívja továbbá ;
szájbetegségben szenvedő egyháztagjaink szakavatott,
gyülekezeteket külmissziói istentiszteletek tartására. A:
gondos és mérsékelt áron való kezelésére, mindennemű fog
Egyesület elnöksége azzal a kéréssel fordul a gyülekezetek
pótlásainak ellátására. Szükség esetén részletfizetésre.
hez és a lelkész urakhoz, hogy ezen offertóriumot és isten
Forduljunk hozzá teljes bizalommal. Muzeum-körut 27. sz
tiszteletet megtartani, a hívek adományait pedig Broschko
Vermes Mátyás mészáros és hentes, Altila-körul
G. A. esperes urnák, a Misszióegyesület pénztárosának
(Budapest, IV., Deák-tér 4, I.) megküldeni szíveskedjenek. 14. sz. (Auguszt-udvar) ajánlja debreceni módon
Hegyen Épített Városra fizettek ; özv. Balajthy Kál pácolt, füstölt áruit, valam int nyers friss áruit.
mánná 6, Brebovszky Jenő 5, dr. Borsós Endréné 1.50, Kéri a hittestvérek szives .pártfogását.
dr. Daubner Imre 3, Eöry Imre 4, Gras Gusztáv 6, gróf
Grotta Grottenegg Frigyes 3, Hankó Jánosné 6, H. Test
vérek néhai Okos Rózsi emlékére 20, H. O. 15, Harsány
György 6, Harsány Oszkár 6, Heintz Margit 6, dr. Heinlein
Istvánná 6, dr. Hlaváts Andor 3, Herdíicska Károly 3,
Horváth Vilmos 3, Howlett Károly 3, Jolánkai Vilmos 3,
Kempelen Ágostonná 6, Kovalszky Győző 3, Kráíik János
TU LAJ D ON OS HOFFMANN JÁNOS
3, Markóczy Irén 6, Nyulászy Jánosné 1.50, Ondrus Pál
2.40, dr. Pekáriovieh Istvánná 3, dr. Pesthy Pál 12, Rajkai
I, PÁLYA-U- 3
Ferenc 6, Reidner Oszkár 3, Saxlehner Kálmán 3, Rásó
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Általános Biztosító Társaság

Esküvőkre és társasvacsorákra k ü l ö n

helyiségek

Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztosító társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

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

O lv a s ó in k szive s fig y e lm é b e !
Zeiss és saját gyártmányú Speciál szemüveg, egy szem
üveg olvasáshoz, íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javitása a legnagyobb garantia mellett.

Libál
optikai

Andor

specialista,

lencsegyártö

Budán, II., Fő-utca 4. — Telefon: A. 535—26. — Alapítva 1846

Olcsóbb lett a bunda
Somogyi szűcs szőrmeszalonjában
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Telefon: J. 363-14

A rany ék szert, ezüst d ísztárgyat
Legolcsóbb, legkedvesebb ajándék egy nemes, füttyös
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vásároljurik Magyarország legnagyobb evangélikus
ékszerüz'etében

Szigeti Nándor és fia

VLTSAH GYULA
II., Donütl-utca 49

Budapest, IV., Muzeum-körut 31. a Nemzeti
Múzeummal szemben

WODIANER F. ÉS FIAI GRAFIKAI INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R T. KÖNYV- ÉS HIRLAPNYOMD ÁJA
Telefon: 895—11
BUDAPEST, IV , DALMADY-UTCA 3 5 7
Felelő*: Kies Ferenc

