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B öjti k érdés.
(János ev. VIII. 46.)

ég alig ült el a hozsannázás,
mellyel a szent város fogadta
a nagy prófétát és máris meg
szólalnak ellenségei, hogy
lassan, de tervszerűen kiseb
bítsék népszerűségét, eltávo
lítsák tőle híveit s előkészít
sék elveszítését. A nagyhét
mindennapja élethalál küzdelem Jézus
és ellenségei között s ha ezt nem is ve
szik észre sem az Üdvözítő tanítványai,
sem az ünnepre gyülekező, jóindulatú,
de tájékozatlan emberek, jól tudja maga
Jézus és minden ellensége. Ez a rész
János evangéliumából is ennek a küz
delemnek egy darabját mutatja.
Mink már ismerjük a nagypéntek
és husvét szent bizonyságait, mink már
azt a vádaskodást, hogy a Megváltó, a
kereszthalál felé haladó Krisztus gonosz
volna vagy istentelen, csak elvakult és
tudatos ellenségeskedésnek,értjük, mé
gis úgy érezzük, hogy az 0 fenségével,
igazságával és kegyelmével nyíltan és
ellenségesen, szándékosan és rosszakaratúan szembeszálló emberek nemcsak
ebben az evangéliumi fejezetben élnek,

hanem élnek ma is közöttünk ebben a
világban. És böjti komoly gondolatok
közé menekülő lelkünk fel-felriad annak
valóságára, amit akkor kérdezett és
amit ma is kérdez a Megváltó: „Ha
igazságot szólok, miért nem hisztek
nékem ?“
Óh, de nehéz és fájdalmasan szemre
hányó böjti kérdés e világ fiaihoz, kik
keresztyénnek születtek, keresztyénségben nevelkedtek, be-benéznek néha a
templomba, elmennek évente egyszer az
úrvacsorához: miért nem hisztek az
Üdvözítőnek, aki minden tanítására oda
ütötte az igazság szent pecsétjét halálá
val és feltámadásával ? . . .
Miért nem hisztek neki, mikor igaz
ságot szól arról, hogy Isten szeretet és
kegyelmes, — arról, hogy az embernek
jóságosnak és becsületesnek kell lennie,
— arról, hogy minden jóért és minden
rosszért felelősséggel és számadással
tartozunk . . . Maga Jézus mondotta
ezt: „Ha nem jöttem volna és nem be
széltem volna nekik, nem volna bűnük:
de most nincs mivel menteniök az ő
bűneiket!“ .
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D r . I h m e ls L a jo s szász püspök
p r é d ik á c ió ja ,
amelyet Budapesten, a Deák-téri templomban 1927. évi
október hó 30-én tartott.
Mint együtt munkálkodók
intünk is, hogy hiaba ne
véltétek légyen az Isten
kegyelmét. (II. Kor. 6 : 1.)
(2)

H.

Int bennünket az apostol: „Hogy hiába ne
vettétek légyen az Isten kegyelmét.“ S neki termé
szetesen bizonnyal van bőséges oka arra, hogy
így szóljon s bennünket is így kérleljen. A kegye
lemről szóló üzenetet ugyanis nagyon félreértheti
és félremagyarázhatja az ember és sajnos, látjuk is,
hogy nem úgy érti, amint az az Isten akarata és
nem úgy használja fel, amint azt az Isten óhajtja.
Az az egyház, amelyből a reformáció egyháza
kivált, kezdettől fogva az egyházi rendtartás telje
sítésére, a templom látogatására, a gyónásra és az
ő értelmezése szerint való jócselekedetekre neveli
a maga tagjait. Tudjuk, hogy az ember mindezzel
nem érdemelheti ki az Isten kegyelmét. Közöttünk
már most sokan arra a veszedelmes következtetésre
juthatnak, hogy számukra mindez fölösleges. Úgy
élnek, halnak az ilyen emberek, mintha teljesen
magától értetődnék, hogy az ember az életen és
halálon keresztül eljut az üdvösségre. Mi egyebet
jelent ez, mint azt, hogy az ember hiába veszi az
Isten kegyelmét?

T Á R C A
Régi dijlevelek.
(1)

Irta: Porkoláb István.

Semmisem új a nap alatt, legkevésbé a —
búzavaluta. Csak a mi nemzedékünknek új, amely
a legnagyobb úrnak a Pénzt tartotta. Bezzeg a
régiek nem ültek fel teljesen Pénz őfelségének;
tudták, hogy ez is lehet csak olyan hamis, mint
némely asszony, hívják garasnak, dénárnak, már
kának vagy akár ezüstös, aranyos forintnak. Bizony
ősapáink többre értékelték a b ú z á t , amit a be
csületes anyaföld adott, mint a csengő vagy kongó
obulusokat, ami a pénzverdék terméke: ember
mestersége volt minden időben. S a pénzverdék
urainak: császároknak, fejedelmeknek nem paran
csolhatta meg senki, hogy jó pénzt veressenek,
vagy rosszat is ne veressenek, de a földnek Isten
után a gazda parancsol s ez szótfogad, ha jól
bánnak vele.
Most már mi is tudjuk a sokszor lenézett,
kimosolygott öreg Múlt igazságát s ehez képest
ismét azt tesszük, amit a világ fennállása óta
mindig teszen az emberiség: mendegél kicsit
előbbre, azután visszafordul, ahol előbb volt.
Csak oda nem fordul, ahova kellene: a s z e r e 
tet valutájához . . .
A búza, a gabona: minden idők hamisíthatlan aranya s a természet termékei, ma újból
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Értsük meg, hogy az Isten kegyelmének hatá
rozott szándéka van. Mi ez a szándéka ? Az, hogy
elveszett bűnösök Isten boldog gyermekeivé legye
nek, akik Istennel való közösségük felől teljes,
minden kételkedés nélkül való bizonyosságot sze
reztek mind az ideigvalóságra, mind az örökké
valóságra nézve. Sajnos, hány olyan evangélikus
keresztyén ember van, akinek sejtelme sincs arról,
hogy az ember eljuthat ilyen, az Isten kegyelme
felől való bizonyosságra. A reformáció ünnepe hadd
mondja meg nekik újra, hogy az egész reformáció
nak az Isten kegyelme után való vágyakozása volt
az indító oka, még pedig azután a kegyelem után
való vágyakozás, amely felől az ember minden
kételkedést kizáró bizonyosságot szerezhet s amely
által boldoggá lesz Istenben. Csak akkor vagyunk
Luthernek igazi tanítványai, ha mi is ilyen, a ma
gunk személyes életét átható bizonyosságot szerez
tünk Istenünk felől, vagy ha legalább is küzdünk
már érte, hogy erre a bizonyosságra eljussunk.
Kényszeritsen bennünket a reformáció, hogy fel
vessük azt a kérdést: vájjon Isten kegyelméből
olyan emberekké lettünk-e, akik hitben bizonyosak
Istenük és üdvösségük felől? Vagy hiába vettük
az Isten kegyelmét?
Azoknak azonban, akik eljutottak már vala
miképen a személyes hitre és az Isten kegyelme
felől való személyes bizonyosságra, nem kevésbé
lelkűkre kell kötnöm: „Vigyázzatok, hogy hiába
ne vettétek légyen az Isten kegyelmét." Tudnunk
kell ugyanis, hogy ez a kegyelem nemcsak boldo
gokká és bizonyosakká akar tenni bennünket az
becsesebbek a pénznél, akár évszázadokkal ezelőtt,
amikor a természetbeni javadalom volt a fő s
mellékes a — pénz. Ezt látjuk azokból a régesrégi lelkészi és tanítói d í j l e v e l e k b ő l is, me
lyeknek nevét valami érzéketlen kontára szép
magyar nyelvünknek, „h í v á n y“-nak csúfította el.
Sajnos, ez a rosszképzésü szó meglehetősen bele
keveredett a közhasználatba, ahonnét pedig ki
pusztítani csak olyan kötelesség, mint a csimasz
irtás. Akik tehát a jövőben új díjleveleket (java
dalomlevél) fogalmaznak, vagy régit átírnak, gon
doljanak arra is: „Nyelvében él a nemzet!"
Nagyon érdekesek ezek a régi díjlevelek s
értékesek, amennyiben akárhány ma is érvényben
van. Némelyik ritkaság számba ment a maga
nemében s könnyebbfejű emberek betanulták egyes
pontjait, hogy a málladozó papirost legalább szájhagyomány alakjában mentsék meg az utókornak.
Ilyen közszájon forgó díjlevél a n e m e s d ö m ö l k i
k á p l á n é , amelyről különben szavahihető egyéni
ségek határozottan állítják, hogy eredetije is meg
van az esperességi levéltárban. Ez a nevezetes
antikvitás 30 pontban sorolja fel a „káplány uram"
kötelességeit s az utolsó, 31. pontban ezekkel a
szavakkal határozza meg javadalmát: „Item . . .
mi nde z e n s z o l g á l a t o k é r t pe di g fize
t é s e l é s z e n s e mmi . "
De mivel egészen a semmiből abban az idő
ben sem és az Ür szolgái sem tudtak megélni,
egyik pontban bennfoglaltatik: „Az öreg papnak

1928. március

5.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

3

Istennel való közösségben, hanem éppen ebben a
közösségben át is akar alakítani, meg is akar
újítani bennünket. Igaz, a kegyelem elfogadja az
embereket, úgy, ahogy vannak, de az is igaz,
hogy nem hagyja meg őket olyanoknak, mint
amilyenek. Amint a bűnök bocsánata által gyer
mekeivé teszi az embereket Isten, úgy azt is akarja,
hogy az istengyermekség méltósága életük minden
viszonylatában érvényesüljön. Mivel Isten gyerme
kei vagyunk, egész életünkkel Istenünk tanúbizony
ságaivá kell lennünk itt a világban. Tartozunk neki
ezzel, hiszen Ő a mi Atyánk és mi az ő gyermekei
vagyunk.
Isten tanuságtevőinek kell lennünk azokért,
akik közé Isten bennünket állított. Talán az ige
hirdetésnek egyetlen egy szava sem éri el őket;
annál inkább legyen számukra egész életünk egy
prédikáció. Egy német filozófus, aki a keresztyénségnek tudatos ellensége volt, egy alkalommal azt
mondta: „Ha valóság az a megváltás, amelyről a
keresztyének beszélnek, akkor ennek a megváltottságnak sokkal jobban meg kellene látszania a
keresztyének életén." Nem úgy hangzik-e ez a
kemény szó, mint mindnyájunkat bűnbánatra
késztető prédikáció? Bizony a keresztyéneknek,
mint Isten gyermekeinek, Jézus szava szerint
hasonlatosaknak kellene lenniök a világossághoz,
amely messze világit e földi téreken. Hogy telje
sítsük ezt a hivatásunkat, tartozunk vele testvé
reinknek, de éppen úgy tartozunk ezzel saját
magunknak is. Mert hiába magasztaljuk a kegyel
met, ha nem formál át bennünket belsőleg, csak
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a s z t a l t köl l t a r t a n i az k á p l á n y u r a m 
nak, aki első cseléd vagyon a háznál.” — Más
szóval káplány uram bére csak készpénzben állt
semmiből, egyebekben pedig teljes ellátása volt,
amit bizonyára a mai dömölki káplány is vissza
sóhajt, akinek viszont terített asztal helyett havi
gázsi a járandósága.
Azután káplány uramnak a köteles teendői
sem voltak olyan rémesek, amint azt a terjedelmes
díj-levélből hinni lehetne, mert az utolsó előtti
pont így rendelkezik: „Item . . . az káplány uram
mestersége lészen naponként napköltével és nap
enyészetkor az kedves feleségem (a papné) asszony
virágacskáit öntözgetni és levelezgetni.”
Nincs okunk ennek a szájhagyomány őrizte
javadalom-levélnek igazvoltában kételkedni, amikor
azt látjuk, hogy az ebben foglaltakhoz hasonló
pontok a kezeink közt lévő hiteles okmányokból
is reánk mosolyognak.
A Nádasdyak kegyurasága alatt virágzó híres
c s e p r e g i iskola rektorának javadalmát a követ
kezőkben állapítja meg az 1585—1625. évekből
való történeti hitelességű díjlevél:
,,Az csepregi iskolamesternek jövedelme, hogy
az prédikátornak asztalt köll neki tartani. Ebédet
és vacsorát köll neki főzetni és minden ebéden
és vacsorán h á r o m t á l étket köll adni; az egyik
tál étek b o r s o s köll lenni és minden ebédre és
vacsorára egy- egy fél messzely ( 4 deci) bort köll
adni. Ha pedig a prédikátor nem akar asztalt tar

tani a sola (iskola) mesternek, az ő jövedelméből
40 köböl (köböl mérő; 1 mérő: 6272 liter
2500 liter) b ú z á t köll adni asztal tartásért.
Ismét jövedelme a sola mesternek, hogy minden
csepregi gyermek, ki iskolába jár, egy-egy forénttal
tartozik.
Ismét jár a sola mesternek a váróstul a s z 
ia 1-b o r a öt akó ( 280 liter) szüretben. Ismét
mikor az Úrnak Őnagyságának (Nádasdy, a földesur) beszedik a szőlőhegy vámját, tartozik a
csepregi sola mester lajstromot csinálni, a besze
désen ott lenni, amiért a szegény emberek (jobbá
gyok) úgyis adnak a sola mesternek p e n n a bor t ,
ki mennyit akar. Hanem az Úr Őnga tartozik az
iskolamesternek szolgálataiért 25 v ö d ö r mustot
adni, mivel a hegyvámot szedi.
Ismét . . . négyszer esik o r s z á g s o k a 
d a l m a (országos vásár) Csepregben, amikor min
den gyermek vásárfiát tartozik adni a mesternek.
Ismét . . . minden polgár vagy nemes ren
den való gyermek Szent-Gál napján (október 16.)
egy-egy k a k a s s a l tartoznak, melyet S z e n t Gá l k a k a s á n a k hívnak. De nem kappannal, arra
nem erőltetheti ő kegyelme mester uram a gyermeket,
hanem az, ki jó akaratjából akar adni, szabad vele.
Ismét jár a sola mesternek temetéskor haran
gozó pénz, — de a processio a prédikátornak jár.
Mikor főember (ma így mondják: „notabilitás")
halna meg, fele mind pénznek, mind gyertyának
az mesternek jár.
(Folytatjuk.)

magunkat csaljuk meg. Végül azonban és pedig
mindenekelőtt Urunknak tartozunk azzal, hogy az
O kegyelme átalakíthasson bennünket dicsősége
magasztalására. A kegyelem emberei Isten dicső
ségének tanúi, sőt Isten dicsőségének kinyilatkoztatói legyenek e világban.
Íme egész életünkre kihat alapigénknek az az
intelme, hogy hiába ne vettük légyen az Isten
kegyelmét! S még sem merítettük ki mindezzel
ennek az intelemnek teljes tartalmát. Még rá kell
mutatnom arra, ami messze túllépi az egyéni
keresztyénség határait. Még arról kell szólanom,
hogy valahogy ne vegyük hiába ennek a kornak
a kegyelmét, amelyben élünk.
(Folytatjuk.)

Z o n g o rá k , pián in ók
vásárlásánál ajánljak
Állami nagy aranyéremmel kitüntetett

GAÁL

J.

zongoratermét
F izetési k e d v e z m é n y . — 10 évi
jó t á llá s . — D íjta la n c so m a g o lá s.

Budapest, VI„ Liszt Ferenc-tér 7.
Keresztyén cég.

(Zeneakadémiával szemben.
Telefon ; 901—29.
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HÍREK.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
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j
r

H ely

Ór a
d é le lő tt
d é lu tá n

Lelkész neve

Deák-tér (német)
fél 10 Broschkó G. A.
Deák-tér (magyar)
n Sólyom Jenő
[ Deák-tér (magyar)
6
Ruttkay M. Gyula
10
Pap Ferenc
i Fasor (ifjúsági)
Kemény Lajos
11
[ Fasor
4
Késmárszky Lajos
Fasor
5
báró Podmaniczky Pál
í Fasor (német)
9
Majba Vilmos
[ Kőbánya
Dendely Károly
j Simor-utca 35.
11
10
j Rákóczi-út 57.
Morhács Márton
Gyarmat-utca 14.
fél 11 Johnson Gisle
; Üllői-út 24.
Martony Elek
10
Váci-út 61.
10
Rimér Jenő
I Bécsi kapu-tér
11
dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7.
11
Mohr Henrik
I Horthy Miklós-út 27.
11
Szabó Aladár
Budafokon és Kelenvölgyön Petrovics Pál prédikál.
Április 1-én a Deák-téri templomban dr. Kirchknopf
Gusztáv, a fasori templomban Késmérszky Lajos, a tiszt
viselőtelepi templomban Majba Vilmos prédikál.

Ürvacsoraosztás. Böjt minden vasárnap
ján a délelőtti istentisztelet végén Urvacsora
osztás úgy a Deák-téri, mint a fasori templomban.
Dr. Raffay Sándor, bányakerületi püspök,
kinek három héttel ezelőtt történt balesetéről
nemcsak egész evangélikus egyháztársadal
munk, hanem minden igaz magyar ember is
aggodalommal értesült, mint most örömmel
jelenthetjük, meggyógyult. A család háziorvosa,
Dr. Haberern J. Pál egyetemi tanár, a Rókuskórház ny. sebész főorvosa gondos és szeretet
teljes kezelésével, mely nagymértékben siettette
a gyógyulást, mindnyájunk háláját kiérdemelte.
Püspökünk ugyan ez alatt az idő alatt sem
pihent, hanem napi munkáját rendszeresen el
végezte, most azonban ismét átveszi irodáját is
s az ünnepek alatt — mindnyájunk örömére —
teljesítheti lelkipásztori teendőit is.
Március 15 megünneplése. A törvényhozás az egész nemzet érzésének adott kifeje
zést, mikor márc. 15-ikét nemzeti ünneppé nyil
vánította. Ez évben először ünnepeltük meg
mint hivatalos ünnepet. Az erről szóló beszá
molókban azonban két dolog tűnt fel. Az első
az, hogy ez a hivatalos ünnep tulajdonképen
csak félhivatalos ünnep volt. Nem volt tanítás
az iskolákban és nem voltak irodai órák a
közhivatalokban, de üzemek, gyárak, üzletek
mind nyitva s aki nem állami vagy városi hi
vatalnok, vagy nem iskolába járó, annak szá
mára ez az ünnep hétköznap maradt. Nem jól
volt ez így s reméljük, hogy valóban az egész
nemzetre kiterjedő nemzeti ünneppé fogják tenni
a jövő évre megfelelő rendeletek által, melyek
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nek mindenki szívesen engedelmeskednék. —
A másik, ami feltűnést keltett, az volt, hogy
ámbár a miniszteri rendeletek szerint minden
hivatalnoknak saját felekezete istentiszteletén
kellett részt venni, azt olvastuk, hogy a kor
mányzó és a miniszterek a róm. kath. isten
tiszteleten jelentek meg. Miért? Hiszen isme
rünk közöttük protestánsokat! Vagy a Regnum
Marianum kidomboritásáért? Vagy azért, mert a
róm. kath. templomok eddig nem tartottak márc.
15-én istentiszteletet, csak a szegény, megvetett
protestánsok, hát ennek az örömére jelentek meg
a kath. templomban ahelyett, hogy saját fele
kezetűk templomába mentek volna ? De a vár
megye és város képviselőit, hivatalnokait is
miért nem láttuk templomainkban? Miért csak
a kath. templomokban képviselték hivatalaikat ?
Igen helyénvaló lenne, ha jövő évre nemcsak
felhívásokat intéznének a protestáns templo
mokhoz istentiszteletek tartásáért, hanem jó
példaadás okából meg is jelennének ott . . .
Leánykollégiumunk hangulatos március
15-i ünnepélyén az ünnepi beszédet Dr. Szigethy
Lajos tanár mondotta. A növendékek szavala
tai, énekszámai mellett feltűnt egy hegedűszóló,
továbbá egyik tehetséges növendék hazafias
költeménye. A Deák-téri zsúfolásig megtelt dísz
teremben megjelent Landgraf János egyházm.
felügyelő és Broschko G. Adolf esperes is.
Gimnáziumunk ünnepélyén mély gondo
latokban gazdag ünnepi beszédet mondott
Faluba György, gimn. tanár, két növendék szava
lata és a Hymnus zárta be az ünnepélyt. Ezt
megelőzőleg, illetőleg a felnőttek részére a
rendes időben minden templomban és istentiszteleti helyen hálaadó és könyörgő imádsá
gok hangzottak el hazánk boldogságáért és
szebb jövőjéért.
Kossuth Lajos halálának 34-ik évforduló
járól márc. 20-án délelőtt tartott istentiszteleten
a Deák-téri templomban emlékeztünk meg,
azonban az előző évek szokásaival ellentétben
sem az országgyűlés tagjait, sem a független
ségi és 48-as eszmék híveit nem láttuk a temp
lomban. Az egyház elöljáróságán kívül a csa
lád tagjai s nebány érdeklődő volt ott csupán.
Bizony jellemző, de szomorúan jellemző, hogy
azok közül is, akiknek illendő volna számontartani, sokan megfeledkeztek Kossuth Lajos
halálának évfordulójáról.
Böjti esték a fasorban. E héten Kemény
Lajos tartotta meg Krisztus a protestantizmus
megvilágításában című előadását, márc. 28-án
pedig Gaudy László előadása következik Krisz
tus a hitetlenség megvilágításában.
A budapesti ág. h. ev. főgimn. dal- és
zeneegyesülete március hó 29-én, csütörtökön
este 7 órakor az intézet dísztermében (VII.,
Vilma királynő út 17—21) saját felszerelésének
kiegészítésére hangversenyt rendez. Helyárak
4 P.-től 50 f.-ig. Felülfizetéseket a kulturális
célra való ,tekintettel köszönettel fogadunk és
az évvégi Értesítőben nyugtázunk.
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A Deák-téri Luther-Szövétség böjti elő
adássorozatában a legutóbbi két pénteken
Bereczky Sándor és Dr. Koch István fasori fő
gimnáziumi tanárok szóltak a szép számmal
összegyülekezett hallgatókhoz. Bereczky Sándor
a keresztyénség első századaiban történt ül
dözéseket elevenítette meg szemeink előtt, szólva
egyrészt a zsidók, másrészt a római császárok
kegyetlenségéről. Az a nagy erő, amely a meg
ismert igazság nyomán kelt fel a szivekben,
ezrével, tízezrével teremtette meg a vértanuk
seregét. A megkövezést, a máglyahalált, a ke
resztet s a legkülönbözőbb szenvedéseket jaj
szó nélkül állták a keresztyénség lelkes apos
tolai. Szemük előtt mindig ott állt a golgotái
kereszt s a kereszt szenvedője adott nekik elég
erőt minden borzalmak elviselésére. Krisztust
a szeretet vitte a szenvedés útjára. Ezekben a
mártírokban is a szeretet végtelen lángja lobo
gott s az ő vérük vitte át három század szen
vedésén diadalmasan a Jézus evangéliumát.
Koch István folytatta Bereczky Sándor előadá
sát. Mikor a Krisztus vallása már elterjedt az
egész akkori világon, természetes, hogy elvesz
tette a külső hódítás folyamán a maga belső
tisztaságát s megfertőződött a keresztet szinte
megszégyenítő elemekkel. Elkövetkezett tehát
a természetes fejlődés folyamán az egyház
megtisztításának ideje. Már a diadalmas refor
máció előtt hosszú századokon át egymásután
léptek fel bátor férfiak, akik minden poklokon
keresztül harcoltak az evangélium diadaláért.
Útjuk a szenvedés útja volt, az állomásokat
fellobogó máglyák jelölték, kísérőik kegyetlen
inkvizitorok. A középkori keresztyénség szen
vedői voltak, könnyük és vérük eíőkészitette a
szivekben a talajt, hogy aztán Luther magasra
emelhesse a reformáció győzedelmes lobogó
ját. — A legközelebbi előadás 23-án pénteken
este 6 órakor lesz s ezen D. Kovács Sándor
egyet, tanár a hugenották szenvedéseirőf fog
beszélni. Az előadások mindig a Deák-téri
leányiskola dísztermében tartatnak. Mindenkit
szeretettel várunk.
Vallásos est a Tisztviselőtelepi evang.
templomban. Szép ünnepélyben volt részük
március 18-án a Tisztviselőtelepi és környékbeli
hívőknek. Az ünnepélyt kiemelkedővé tette
Okolicsányi Gyula esp. felügyelő, ottani elnök
a „Protestáns öntudatról“ szóló előadása. Ékes
szólóan fejtegette a lelkiismereti szabadságot;
a másvallásuak iránti türelmességet, de hozzá
tette: „hogy amily mértékben gyakoroljuk mi
a türelmességet, ép oly szigorú erkölcsi súllyal
megköveteljük saját lelkiismeretünk független
ségét, megkívánjuk és követeljük más felekezetbeli testvérünktől is, hogy ők is tiszteletben
tartsák a mi vallásos meggyőződésünket/*
Különösen megszívlelendők a reversális adás
ról mondott szavai: „Az önérzetes és erős
meggyőződésű protestáns lelkűiét hitétől és
vallásától nem fog sohasem megválni. Anyagi
jólétért, kényelmesebb helyzetért, jobb és ke
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csegtetőbb sorsért, vagy elhelyezkedésért nem
fogja azt sohasem megtagadni, nem fog egy
pillanatra sem annyira elgyengülni, hogy reversálist adjon a születendő gyermekek elalkuvására, ezek jogos hitük alkuba bocsátására nézve.
A reversális adása egyenes merénylet az egyéni
szabadság, a lelkiismeret ellen. Az a romlatlan
lelkű ártatlan leány, ki az ő tapasztalatlanságá
ban a reversális jelentőségét, annak következ
ményeit mérlegelni, megítélni nem is tu d ja;
sokszor a kényszerűség kérlelhetetlen nyomása
alatt állítja ki az elkötelező szerződést, a reversálist, de a legtöbbször nem is tudja, mit cse
lekszik. Csak később jut el annak öntudatára,
mekkora erőszakot vett, mekkora öngyilkosságot
követett el saját lelkiismeretén. Késő bánat ez
a legtöbbször, s amilyen gyötrő érzést vált ki
a reversális adása a magábaszállás idejében,
éppen olyan gyötrődést vált ki azok lelkületéből is, akik a vegyes házasságok révén hitüktől
megválnak. Ismerek számos ilyen szánalomra
méltó vergődést magából a gyakorlati életből,
mikor az ide jutott lélek megküzdötte, meg
szenvedte a lelki fájdalmak minden kálváriáját
mindaddig, míg megtisztult lélekkel tért be régi,
eddig elhagyott templomába és megigazultan
épült fel lelke az evangélium igazságágain. —
Édes protestáns testvérem, ha nálad gyengén
áll a protestáns öntudat, ha azt kezded érezni
magadban, hogy az evangéliumban való hited
ben meggyöngültél, tekints az egyháztörténet
tündöklő példáira, nézzed magát a nagy refor
mátort, milyen sziklaszilárdan áll meg a világ
leghatalmasabbjaival szemben, életet, halált,
a legfenyegetőbb veszélyt megvetve, a biblia
igazságaira támaszkodva állja meg helyét; val
lást tett hitéért, Isten látta az ő lelkét és más
ként nem tehetett.” . . . Időszerű volt Okoli
csányi Gyula felolvasása, különösen most, a
mai korban, amikor történelmi múltú családok
leányai feledkeznek meg egyházuk iránti köte
lességeikről. A vallásos est művészi szempont
ból is értékest nyújtott. Kolba Böske énektanárnő,
Lay Jenő, a kőbányai gimnázium VIII. o. növen
déke és Láng Mihály, a tisztviselőtelepi gimná
zium VII. osztálybeli tanulója, Kéry Mária leányliceumi tanuló és Sághy Ferenc gimnáziumi
tanuló tudásuk legjavát nyújtották. Majba Vil
mos lelkész módszere, hogy községi és állami
iskoláinkba járó jeles növendékeinket minél
gyakrabban szerepeltessük, vallásos estélyein
ken jól bevált. Nem hagyhatjuk szó nélkül,
hogy a Tisztviselőtelepi evangélikus templo
munkban a hallgatóság valóban megvalósítja
azt, amit egyházi összejöveteleinknek elérniük
kell, hogy ott ül a hallgatók közt a régi, nagymultú vagyonos nemes és a gyári munkás egy
más mellett. Nyugalmazott miniszter, korona
főügyész, egyetemi tanár, vezértörzsorvos mellett
ott ültek a gépgyári és északi főműhelyi mun
kások, művezetők, nejeik és gyermekeik. Ahol
az intelligencia jó példát mutat, ott a munkás
ság is büszkén vallja protestáns hitét
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A Budapest III kér. (Óbuda Újlaki) ág.
hitv. ev. egyházközség böjti előadásokat tart.
Március 17-én, este 7 órakor gyülekezeti ének,
ima, Till Margitka szavalata, Gáncs Aladár ev.
lelkész előadása: J u d á s . Hegedű-trio, ima,
gyülekezeti ének. Március 24-én este 7 órakor
gyülekezeti ének, ima, ifj. Mohr Henrik szava
lata, id. Viktor János nyug. igazgató előadása:
J á n o s . Svoboda és Guarducci hegedűművész
nők duettje, ima, gyülekezeti ének. Március
31-én, este 7 órakor gyülekezeti ének, ima,
szavalat, báró Podmanicky Pál előadása: A
k é t l a t o r . Énekszám, ima, gyülekezeti ének.
Az angyalföldi Luther-Szövetség vasár
napi iskolája márc. 25-én, vasárnap d. u. 4 óra
kor a VI. Váci-út 61. szám alatti iskola torna
termében g y e r m e k ü n n e p é l y t tart, amelyre
mindenkit szeretettel meghív. Belépődíj nincs.
Műsor megváltása kötelező. A jótékonycélra
való tekintettel legalább 50 fillér. Az ünnepély
tiszta jövedelme a templomalapot szolgálja.
Kőbányai ev. templomépítési alapra leg
újabban adakoztak: Halter Károly tak. pénzt,
vezérigazgató 10'—, Gallus Ferencz gyárigaz
gató 100'— Moravcsik Sándor állomásfőnök
10’—, Németh Gizella tanítónő 5'—, Németh
György 5'— P. Száz pengős kötelezvényt jegy
zett : Oberucs Mihály gyári munkás. Követésre
méltó példa, hogy egyszerű munkás maga jött
s jelentkezett s aláírt 100 pengős kötelezvényt
akkor, amikor havi keresménye kb. 100 pengő.
A kelenföldi Evangélikus Nőegyesület
ez egyházi esztendőben immár harmadik gyer
mekdélutánját rendezte meg az I., Horthy Miklósúti iskola tornatermében. Á száznál több gyer
meket ez alkalommal Faragó Ede, kelenföldi
egyháztanácsos, az orsz. cserkész szöv. titkára,
tartotta másfél órán keresztül a legmeghittebb
s legkedvesebb együttesben, vezényszavaira
falrengető hurráh kiáltásokat és cseheket, ro
mánokat, szerbeket futamitó taps orkánokat
adtak, miközben az ő előadását maguk is
meg-megszakitották egy szavalattal, énekkel.
Legvégül kivétel nélkül a legnagyobb étvágygyal fogyasztották el az uzsonna-narancsot és
kalácsot.
Fontos értesítés. A Sárszentlőrincen márc.
30-tól ápr. 1-ig tartandó ev. keresztyén ifjúsági
egyesületi konferenciára való jelentkezés határ
idejét a konferencia rendezősége, hogy' mennél
többeknek lehetővé tegye az azon való résztvételt, márc. 25-ig meghosszabbította. Aki tehát
eddig nem küldötte be jelentkezését, azt leg
később márc- 23 án adja postára, hogy 25-ig
beérkezzék Abaffy Gyula ev. orsz. titkár címére
a jelentkezési és részvételi 8 P dij egyidejű be
küldésével Budapest, VII., Gyarmat-u. 106: sz.
alá. A konferenciára érkezés márc. 29-én d. u.
Nagydorog vasúti állomásra, visszaindulás ápr.
2-án reggel ugyanonnan. A félárú vasúti jegy
váltására jogosító igazolványt a személyenkénti
8 pengő beérkezése után azonnal megküldi az
orsz. titkár a jelentkező címére.
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A gyulai ev. egyház épülőfélben lévő temploma
javára belügyminiszteri rendelet alapján gyűjtést indított.
A gyűjtés foganatosítására protestáns vallású nyugaijas,
vagy B-lislás tisztviselőket, tisztviselőnőket, esetleg más
egyéneket keres. Érdeklődök, eddigi foglalkozásuk meg
jelölése mellett forduljanak közvetlenül levélben a gyulai
evangélikus egyház lelkészi hivatalához.
Női szabósághoz tanulóleányt felvesz Ruttkayné Vas
Margit. VII., Nefelejts-utca 11. szám, II. em. 25.
Fiatalabb intelligens asszony takarítást kapna úri
házban reggeltől délig. Megegyezés szerint. Cím a Deák
téri Nyilvántartó Gazdasági Hivatalban. D. e. 9-12., d. u. 3-5.
Négy polgárit végzett, 30 éves nőtlen hittestvérünk,
kereskedösegéd fűszer és gyarmatáruban, keres alkalma
zást vagy foglalkoztatóst. Címe a fasori lelkészi hivatal
ban. Telefon T. 296—16.
Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime: Lechner Józsefné, IX., Szvetenay-utca 8. 111. 16.
Hölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb
ízlésnek megfelelően s olcson óhajtom a hölgyeket ki
szolgálni. Hittestvereink szives támogatását kéri özvegy
Péceli Lajosné Budapest, VI., Nagymező-utca 66.
2 szobás komfortos lakás május 1-re Zuglóban,
aranybérért kiadó. Cim a Gazd. hiv.-ban.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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