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

A ftafáí

küszöbén

Lukács ev. 2'3. 46. l-.s kiáltván Jézus
nagy szóval monda: Atyám, a te ke
zedbe teszem le az én telkemet. És eze 
ket mondván, meghata.

Nagypénteken szorosan megtelnek templo
maink. Olyan arcokat figyelhetünk meg ilyen
kor, melyeket csak ritkán láthatunk Isten há
zában. Vájjon mi vonzza őket nagypénteken a
templomba? Szinte kedvünk volna kérdezni,
amiképpen egykor Jézus kérdezte a sokaságot,
mely Jánoshoz tódult: »Mit látni mentetek ki
a pusztába? Jézus megfelelt, hogy bizonyára
prófétát akartak látni. Nekünk is kérdezni le
hetni' és kellene: Mit kívántok látni a Jézus
keresztje alatt? Talán a szenvedést, mely alatt
összrroskadt? Vagy azJ a bűnt és gonoszságot,
mely Jézuson kitombolja magát? Hiszem, hogy
a legtöbben azt felelnék: Szenvedést és bűnt
láthatunk egyebütt is. Jézus keresztje alatt a
szenvedés és a bűn fölött való győzelmet ke
ressük. Jézus életének és halálának titkát ke
ressük. És valóban, aki meghallgatja Jézus
utolsó szavait, láthatja, hogy Jézus élete és
halála csodálatos mennyei fényben ragyog. Jé
zusnak a szavai olyanok, mint a leáldozó nap,
mely mindent megaranyoz. Részben egy ke
gyes ótestamentomi hős személyiség szavait
idézi, de megtoldja az »atyáim megszólitással. Az. a mérhetetlen ür, mely az élet< , l Iáitól elválasztja, ál van ezzel hidalv
-uő
között levő nagy különbség ezzel el
Az
a végtelen szeretet, mely a nagy min
.get

és mindent, mi benne él és mozog, teremtett,
uralkodik itt is, olt is. Istennél, a mi atyánknál
nincs különbség a halálon innen és a halálon
túl között. Aki Isten szeretetében él, az nem
eshetik ki abból. Isten országában a szeretet
napja le nem alkonyul. Jézus bátran lépi át
a halál küszöbét. Tele hittel és bizodalommal.
Plutarchos azt mondta, hogy valahányszor
egy hős életrajzát olvassuk, kérdezzük magunk
tól, vájjon én is ilyen hős vagyok-e? Jézus
keresztje alatt állva kérdezzük: vájjon én is
ilyen hős vagyok-e? Ha ezL a kérdést feltesszük
magunknak, mindjárt , kitűnik, hogy nincs
megrázóbb és megszégyenitőbb bűnbánati pré
dikáció, mint amelyet a Krisztus keresztje tart
nekünk. Mert Jézus az ő mennyei atyjához tar
tozott, ők kelten egyek voltak. De mink? Hol
van a mi szivünk? Hova tartozunk? Hol van
a mi hazánk?
A keresztfa alatt azt a vigaszt találjuk,
hogy Jézus mindvégig megmaradt a bűnösök
iránt való szerétéiben. Engem is, téged is sze
retett, testvérem, nekünk is megmutatja, ho
gyan léphetjük át a halál küszöbét, hogyan
maradhatunk meg vele és általa az atyával
tökéletes közösségben. Csak túlságosan könnyű
nek ne gondoljuk a vele való utat! Bizony ala
posan kell szakítanunk a bűnnel, jelenjék meg
az bármily ártatlannak látszó alakban. Komoly
küzdelem, harc és kitartó fáradozás az ára an
nak, ha azt akarjuk, hogy a Jézusban való
megváltás aranyozza be a mi életünket is cs
mi is eljussunk az örök hazába, a mi atyánk
hajlékába.
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A Krisztus keresztjén nekünk is látnunk
kell azt a kérdést: mit teszel érettem? Hogy
iniL vár tőlünk Jézusunk, megmutatja nekünk
lelkiismeretünk. Aki a Krisztus keresztje alatt
hittel megállott, annak életén meglátszik a ke
reszt áldása, mert mindennap érzi, hogy a
halál küszöbén áll, egész leikével keresi í\?.
atyát, hallja annak szavát és abban találja
boldogságát, hogy meghalva c világnak, a saját gyarló vágyainak és kívánságainak, naponta
uj életre támad fel a Krisztussal. Vajha raj
tunk is meglátszanék, hogy lelkűnkkel csiiggünk a Krisztus keresztjén. Vajha egész éle
tünk hirdetné: nem hall meg hiába Jézus!

Viaskodás a feltám adás ellen
A németországi Annaberg nevű bányavá
roskában 1520-ban csodálatos dolgok történtek.
A reformáció szellője eltisztitotta már a telkekre
(Ülepedett középkori fulladtságot és az annabergi bányásznép mintha újonnan született
volna. Bár szegény voll
hisz épp akkor apad
lak el az Érchegység ezüstrétegei
mégis me
nedéke volt a Hollandiából hitükért kiűzőitek
nrk. Az Isten gazdagon megáldotta evangéliumi
vendégszeretetüket, mert épp egy menekült hol
landi asszonytól tanulták el uj kenyérkeresetü
ket: a csipkeverést, amivel az ezüst kiapadása
miatt tárgytalanná lett foglalkozásukat: a bá
nyászatot föl kellett cserélniük.
Annaberg népe valami külső, látható jelét
akarta megörökíteni annak a csodálatos benső
átalakulásnak, amin a megtisztított evangéliom
a népet keresztülsegitette és 1520-ban a temető
közepén egy hársfát ültettek el és pedig telje
sen megfordítva, az ültetési törvényekkel hom
lokegyenest ellenkezően: gyökereivel fölfelé,
ágaival lefelé — a földbe. És csodák-csodája, a
fa megéledt, a földbe került ágak teljesen bele
nyugodtak abba, hogy nekik ezentúl a gyöke
rek szerepét kell betölteniök és fordítva: a nap
sugárba került gyökerek kileveleztek. Az átala
kult élet folyamata megindult. Ez a feltámadás
hársfája Annabergben. Németországi evangéli
kus lapok többször közlik ennek a csodának
fényképét, a föltámadás hársfája fogalommá
lett'
Amikor zugnak-bugnak a húsvéti haran
gok és a maguk ércnyelvén hirdetik, hogy az
Úr feltámadott és él átalakult létben örök éle
tet, ennek a hársfának a képe jelenik meg
előttem és megmagyarázza nekem ,hogy miért
iszonyodnak annyira az emberek a saját föl
támadásuktól, ami nélkül pedig husvétot ün
nepelni méltón nem lehel. Az llr föltámadott!
— ez nem csupán húsvéti híradás, hanem hús
véti parancs is: neked is meg kell halnod a
bűnnek és föltámadnod uj életre. Nem lehet
séges? Az annabergi hársfa azt feleli, hogy
igenis lehetséges. Temetésre csak gyászoló lé
lekkel illik menni, lakodalomba csak örven
dezéssel, husvétra pedig
föltámadt lélekkel.
Ahogy az annabergi hársfának minden ága
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tiltakozott az ellen, hogy a napfényről a földbe
kerüljön, épp úgy tiltakozik az ember hiúsága,
gőgje és önzése az ellen, hogy leszögezzék ko-i
porsója födelét. Pedig az igazi husvét csak
nagypéntek után következhetik. Husvét nagy-j
péntek nélkül annyi, mint élet születés nélkül.
Ahogy az annabergi hársfának minden gyö-j
kere tiltakozott az ellen, hogy kiszakítsák a ‘
föld sötétségéből, ahol jót érezte magát, épp
úgy nem akar lemondani az ember e világ
szerelméről, megotthonosodott vágyairól, meg-'
szokott bűneiről, hanem »minden gyökérszá-1
láváit, ragaszkodik hozzájuk. Napfényre kerülni
annak, ami a sötétséget szereti? Az annabergi
föltámadás hársfája odaáll Krisztus nyitott sírja
elé, mint hangtalan prédikátor és tettel hirdeti:
ember, te több vagy a hársfánál és ha az j
meg tudta tenni, hogy gyökérzelével elhagyta.]
vágyai netovábbját, a földet minden velevalój
édességével együtt és az ég felé tárja imádkozó
karjait, akkor neked is meg kell tenned, hogy
lemondj vágyaidról, imádott sötétségeidről és I
az égi tény felé kell igazodnod. Nehéz a feltá-j
madott élet, de lehetséges. Fordított vérkeringés
indul meg a szövetekben. Ami lefelé vágyott, |
annak fölfelé kell vágyódnia. Ami fölfelé tört,]
az megaláz tátik a föld poráig. Nehezen mon- j
dasz le a tekinlélyeskcdésről, mint az angol 1
pair, aki négykerekű széken vitette magát a
Westminsterbe? Csak nem mehet egy angol
pair — akinek nyolc hordó bora adómentes- j
séget élvez — gyalog az utcán, mint a többi
közönséges ember?
Nem szívesen vállalod a föltámadás kiiz- !
delmeit, az uj életet megelőző fájdalmakat? j
Szenvedés nélkül Krisztusnak sem lehetett hús-1
vétja, neked sem lehet. A szenvedés az az em- j
bőrnek — Gárdonyi szavaival -, ami a ru
hának a mosás. A ruhát hidegbe vetik, sulv- :
kolják, forrázzák, csapkodják, lugozzák, öklő- j
zik, facsarják, szárítják, mángorolják, tüzes I
vassal is egyengetik, mig végre megtisztul. A I
földi szenvedések is ilyenek, csak éppen, hogy 1
nem igy egymásra következnek, hanem pihe- ]
nők vannak közbe-közbe, hálistennek!
Szörnyű a viaskodás a föltámadás ellen. 1
Minden régi ceremónia az ember ezen fájó j
föltámadási folyamatát akarta helyettesíteni. Az
ószövetségi bűnbánati és az engesztelő áldó- j
zatoktól kezdve — a pogány világ hasonló ri- j
tuáléján keresztül —'egész az indiai fakirig, aki
szöges cipőkben, kisebzett lábbal megy hu- j
csut járni, vagy a hinduig, aki önmagái vagy j
gyermekét fojtja a szent Ganges-folyóba, vagy 1
veti magát nagy istenük Dsaggernat vágtató j
szekerének kerekei alá, m ind... mind az egyéni j
föltámadás gondolata körül forognak és azl
akarják némikép helyettesíteni. De az egyip
tomi hivő nem lett szentebb azáltal, hogy a
Nílus habjaiba öltek egy viruló hajadonl, a
jeruzsálemi zsidó lelkére föltámasztólag nem
hatott Augustus császár azon határozata, hogy
a zsidó oltáron minden nap egy bika és kél
bárány áldozatának füstje szálljon az ég felé. j
Az egyéni feltámadást helyettesíteni, megvál- ]

1930 április 10

lani nem
lön-külön

lehet. Ennek minden lélekben kükell lezajlania. A föltámadástól nem
kiméi meg sem a Ganges, sem Nílus hullámsirja, sem Dsaggernal isten szekerének véresen
forgó kerekei. Lélekben kell újjászületnünk. Az ó
embernek meg kell halnia bennünk, az újnak
pedig feltámadnia. Ettől az átváltozástól iszo
nyodik nemcsak az antik, hanem a modern
ember is. Latba veti minden raffinált erejét, fi
lozófiáját, művészetét, csakhogy elkerülje a
fájdalmas — föltámadást. Husvétot akar, de
egyéni husvét nélkül. A modern ember már
nem Nilussal és Gangessel, hanem közönnyel,
fölénnyel, olykor szatírával védekezik az oly
sok küzdelmet jelentő föltámadás ellen. Nem
vesz magának annyi időt és fáradságot, hogy
ezt a benső küzdelmet lefolytassa. Még Jerikó
rózsája is túltesz rajta. Ez a rózsa ugyanis, ha
kiszárad alatta a vékony földréteg, akkor ki
lépi magát a földből és a széllel addig hempergeti magát más vidékre, amig nedves talajt
nem talál. Ott aztán — néha a harmadik falu
határában — újból leereszti gyökerét a földbe
és föltámad uj létkörben. Az ember nem ké
pes kiszakítani magát régi megszokottságából
és bűneiből. Inkább belehal, de szenvedélyeit el
nem hagyja. Jerikó rózsája ott hagyja a föl
det, ha ez halált jelent számára.
A föltámadás elleni tusakodásra alig le
helne klasszikusabb példát találni a kapernaumi tisztátalan lelkű ember példájánál. Jé
zus bemegy szombatnapon a kapernaumi zsi
nagógába lanitani. Nem úgy beszél, mint a
farizeusok, hanem mint akinek teljes hatalma
van. A lelkeket megingatja és érzik, hogy Jé
zus már átvette fölöttük is a korlátlan uralmat.
De ha Jézusé lesznek, le kell mondani vilá
gokról és bűnökről, miket megszerettek. Lesz-e
elég erejük ehhez? A föltámadás szédítő távla
tait nyitja meg elöltük Jézus. A hallgatóság
érzi, hogy mint veszti fokról-fokra lábai alól
a talajt és mint kerül egyre szorosabban Jé
zus bűvkörébe. A múlt bűnei fájdalmasan fölsirnak bennük és továbbra is élni kívánnak.
De nem lehet, mert az Istennek Fia azért je
lent meg, hogy az ördög munkáját lerontsa.
Yálasztaniok kell: vagy a világ, vagy Jézus!?
Egyre világosabb lesz a kontraszt a fény és
árny között. Végre kitör egy hallgatóból az
összegyülemlett keserűség és az iszony Jézussal
szemben, aki ilyen mérhetetlen áldozatot mer
kérni tőlük és igy szól a tisztátalan lelkű ember:
— Ah, mi dolgunk van nekünk veled Ná
záreti Jézus? Azért jöttél-e, hogy elveszíts min
ket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek
Szentje! (Márk 1, 24).
Világosan átértette és átérezle ez az ember
hogy Jézusnak ellenállni nem lehet, hisz ő az
Istennek Szentje, de nem érzett magában elég
erőt, hogy a megvillant célt elérje és az emberi tehetetlenség kirobbant belőle, mint Gőthéből a kétely:
— »Én hallom az Igét, de hinni nem tu
dok !«
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íme az örök ember harca a feltámadás
ellen. Nem bírja megharcolni a feltámadás
küzdelmét minden következményével együtt.
Föltámadt Üdvözítő te segíts rajtunk és erősítsd
a mi gyönge hillinket!
Endreffy János.

Hunfalvy János em lékezete
A rohanó életben az embernek szüksége
van megállásra, pihenésre, hogy visszatekinlsen a megtelt útra. számbavegye az elért ered
ményeket és vizsgálja azt is, hogy milyen mó
don juthatna biztosabban céljához. A belátó
ember tudja, hogy a jó Istenen kívül elődei
nek szorgalmas munkája, hü sáfárkodása te
szi számára lehetővé, hogy sikeresebben ve
heti fel a boldogulásért való küzdelmet és
több része van az élet szépségeiből és örömei
ből, mint elődeinek volt. Azért hálás szívvel
ápolja az elődök emlékezetét, gyakran száll
hozzájuk lélekben, hogy nemes példájukon
okuljon, becsületes küzdelmeiken, dicső győ
zelmeiken lelkesedjék és szent elhatározással
lépjen nyomdokaikba. Minden emberre jóté
kony hatással van az, hogy elmegy elődei sír
jához és tettekre buzdul nemes példájukon.
De különösen az ifjúságnak van arra szüksége,
hogy iszünetlenül lelki szeme előtt lássa azokat
a nagyokat, kiknek honszerelme, s z í v ó s mun
kássága, törhetetlen hite és lelkesedése gyűjtötte
azt a nagy szellemi gazdagságot, melyből a
mai nemzedék is táplálja életét.
Ez a meggondolás és cél vezetett minket,
mikor évekkel ezelőtt elhatároztuk, hogy min
den tavasszal budai ev. egyházunk vagy a
hazai protestantizmusnak egy kiváló jeleséről
fogunk megemlékezni itt Isten házában tanuló
ifjúságunk előtt és dicsőítjük Isten végtelen
jóságát, ki őt nekünk adta és megáldotta benne
hazánkat és egyházunkat. Az első ilyen em
lékünnepélyt Mária Dorottya kir. hercegaszszonynak, budai gyülekezetünk nagylelkű ala
pítójának szenteltük, ki épp ma 75 éve költö
zött el az élők sorából, azután szólottunk azok
ról a férfiakról, kik a gyülekezetnek hirdették
az Isten igéjét, Bauhofer Györgyről, Sztehlo
Andrásról, eperjesi Schollz Gusztávról és az
ő egyházépitő munkájukról.
Ma pedig azért gyűltünk itt Isten házában
össze, hogy megemlékezzünk gyülekezetünknek
több mint 25 éven át volt felügyelőjéről, Huníalvy Jánosról, ki a magyar tudományosság
nak Európaszerte nagyrabecsült, kiváló kép
viselője, feddhetetlen hazafi, ritka szivjóságu,
szelidlelkü férfiú volt. A maga korában nem
zetünk szellemi életére nagy hatással volt és
lankadatlan munkásságával kiváló mértékben
gazdagította szellemi és erkölcsi tőkénket. Élete
tele volt küzdelmekkel, munkával és sikerrel
és különösen alkalmas arra, hogy a serdülő
ifjúságnak szeme elé állítsuk, hogy belőle ta
nuljon és példáját kövesse. A természeL vad
virága az ő szinpompájával és finom illatával
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hálálja meg a napnak életet adó csókjait, a
nemes ember pedig az isteni kegyelem napjá
nak ráeső sugarait magába szívja, azokkal
megérleli lelkét, Istenhez hasonlóvá lesz és
világosságot, meleget, szere te tét és lelki gyara
podást terjeszt maga körül.
Ilyen nemes ember és hálás lélek volt
az isteni kegyelem áldásaival szemben Hunfalvy János egész életében.
Hunfalvy János 1820 junius 20-án született
a Magas Tátra tövében fekvő Nagyszalók köz
ségben. Édesatyja egyszerű, derék, szorgalmas
gazdaember volt. Nagyobb fiát, Pált, kiből ké
sőbb a híres nyelvtudós és etnográfus lett, ta
níttatta, Pálnál 10 évvel fiatalabb János fiát
pedig valami mesterségre szánta. János 12
éves koráig az elemi iskolát látogatta Nagyszalókon. Egy vizsga alkalmával azonban ma
gára vonta egy Schneider nevű késmárki ta
nárnak figyelmét, aki elragadtatva a fiúnak
sugárzó értelmétől, a falu lelkészével együtt
rávette az apát, hogy ezt a fiát is taníttassa,
így került a 12 éves János a késmárki latin
iskolába. 16 éves koráig csak németül tudott,
családi neve is német volt, Hundsdorfernek
hívták. 16 éves korában Miskolcra került, hogy
ott magyar szót tanuljon. Bátyja Pál ekkor
Miskolcon br. Podmaniczky Frigyes és Ármin
nevelője volt és együtt tanította öccsét a két
báróf iuval.
A mi Jánosunk tanult is szorgalmasan
bátyjától franciául, együtt olvasták a híres gö
rög irók müveit és annyira megszerette a
görög nyelvet, hogy később egész müvet fordí
tott görögből és adott ki magyar nyelven. Mis
kolcról Eperjesre ment és ott végezte el a böl
cseleti, jogi és hittudományi tanfolyamot. Húsz
éves korában a gróf Dessewffy családnál ne
velő lett és felváltva hol Eperjesen, hol pedig
a borsodmegyei Vattán tartózkodott a főúri
családdal, amelynek körében előkelő férfiak
kal, híres tudósokkal ismerkedett meg, kiknek
nemes társalkodása, tudományos képzettsége
nagy hatást gyakorolt a kiváló tehetségű és
ernyedetlen szorgalmú ifjúra. Különösen Pulszky Ferenc könyvtárából kölcsönzött ki szor
galmasan történelmi müveket és teljesen be
lemerült a történelmi tanulmányokba. A Des
sewffy grófi családnál négy évig nevelősködött, mely idő után letette Eperjesen a teológiai
szakvizsgát is és lelkészjelölt lett belőle. Ugyan
csak nevelősége ezen idejében jogi gyakorlaton
is volt Nagy Gedeon főispánnál. 1845-ben ba
rátjával Greguss Ágosttal Németországba ment,
bejárta a Harz-hegységet, Westfáliát, a Rajna
vidékét, félévig a berlini egyetemen tanult,
majd Hamburgon át Hollandiába ment. Az
1846-ik isk. év vége felé Késmárkra került Lanárnak a II. jogi tanszékre. Ebben az időben
élénken érdeklődött már az ev. iskolák ügyei
iránt és irt is egy bírálatot az u. n. Zayugróci
tantervről.
A szabadságharc zajos förgetege őt is ki
zökkentette csendes munkájából. Késmárkról
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Gömörbe kellett menekülnie Schlick generális
elől, de nemsokára visszatért Késmárkra és
ott maradt a világosi katasztrófa után is. Mi
kor Szepes megye uj főnöke, Máriássy Ádám
Késmárkra ért, Hunfalvy Jánost, mint felség
sértőt elfogatta, Eperjesre vitette és ott hét hó
napig fogságban tartotta. 1850 őszén kiszaba
dult és visszament Késmárkra tanári állásába,
de csakhamar felfüggesztették és rendőri fel
ügyelet alá helyezték. Ezekben a nagyon zak
latott napokban is szorgalmasan dolgozott, úgy
hogy 1851-ben kiadhatta egyetemes történetét
három kötetben. Ez a müve, bár annak iskolai
használatát a hatóság nem engedte meg, nagy
népszerűséget szerzett magának és újabb ki
adást is ért el.
1852-ben elhagyta Késmárkot. Ujbecsére
ment egy évre egy Reiser Lipót nevű kereskedő
családjához nevelőnek. Ott ismerkedett meg
a dicsőemlékü aradi vértanú, gróf Leiningen
özvegyével, ki gyermekeinek nevelését bízta
reá. A Leiningen-családnál 4 évig volt nevelő.
Sokat tartózkodott a családdal Pesten is és
minden szabad idejében természettudományi ta 
nulmányokkal és irodalmi munkákkal foglal
kozott. Ebben az időben szerkesztette barát
jával Greguss Ágosttal együtt 3 éven át a
Család könyvé«-t, melynek célja volt magas
erkölcsi színvonalon hasznos ismeretek terjesz
tése; akkor adta ki Magyarország és Erdély
eredeti képekben- cimü müvét Rolibock Lajos
rajzaival magyar és német nyelven. Ez a
müve Pesten és Darmstadtban jelent meg.
gvedrét és nyolcadrét alakú füzetekben indult
és két kötet lett belőle. 1875-ben második ja
vított kiadásban akarta újból kiadni, de ha
zánkban nem volt meg a kellő érdeklődés a
drága mü iránt, bár Németországban több
mint ezer előfizetője volt.
1857-ben megnősült és Budán telepedett
meg. Itt élt 16 évig boldog házasságban fe
leségének 1873-ban bekövetkezett haláláig. Volt
neki egy Géza nevű fia, kit rajongásig szeretett
és kiválóan nagy gyengédséggel nevelt.
1861-ben a műegyetemen helyettes tanár,
két évre rá rendes tanár, 1870-ben pedig a tu
dományegyetemen a földrajz rendes tanára lett.
Mint tanár nem elégedett meg azzal, hogy az
egyetemen tanított, hanem rendkívül nagy oda
adással irodalmilag is művelte a tudományt,
különösen a földrajzi tudományt, mert az volt
a meggyőződése, hogy éppen az egyetemi ta
nárnak kell mindent elkövetnie, hogy a tudo
mány a nemzet közkincsévé váljék. 0 volt az
első férfiú hazánkban, aki a földrajzi tudo
mányt és irodalmat oly mértékben művelte,
mint előtte senki más. Rendkívül szerette a
szabad természetet. Szép hazánkat kereszlülkasul bejárta és igy képes volt arra, hogy ha
zánkról olyan müvet írjon, mely nemzetközi
viszonylatban is elsőrangú volt. 1863—65-ig je
lent meg 3 kötetben: »A magyar birodalom ter
mészeti viszonyainak leírásán c. müve, melyei
a Magyar Tudományos Akadémia megbízású-
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tói készített. Ezt az akadémia a Marcibányidijjal jutalmazta. Tudományos munkásságát az
akadémia már korábban elismerte, mikor 1858ban levelező tagjává, hét évvel később, 1865ben rendes tagjává választotta és 1887-ben az
igazgatótanácsba is tóhivta.
Szívvel lélekkel élt a tudománynak .és szó
val és tollal terjesztette azt. Nagy nyelvisme
retei képesítették arra, hogy a külföld tudo
mányos munkásságát figyelemmel kisérje és
arról a Budapesti Szemlédben beszámoljon.
1872-ben megalapította a magyar földrajzi tár
saságot, melynek haláláig elnöke volt. Híresek
voltak elnöki megnyitói és előadásai, melyeket
a társaságban tartott. Ugyancsak ő alapitolta a
Földrajzi Közlemények* tudományos folyóira
tot, melyet az akadémia támogatásával adott
ki Földrajzi tankönyveket irt az elemi, polgári,
ipariskolák és a középiskolák részére. Egész
tudományos irodalmát most lehetetlen felso
rolnom.
Mikor Keleti Károly az- akadémiában emlékbeszédet készüli tartani Hunfalvv János fö
lött, összegyűjtötte müveit és épp egy kocsirako
mányra valót talált. Legnagyobb müvei: 1873ban jelent meg »Ég és Föld« címen csillagá
szati földrajza, mely az akadémián a Marcibányi-jutalmat elnyerte. Öt kötetre tervezett egy
egyetemes földrajzot. Ennek első kötete »DélEurópa címen jelent meg 1884-ben, második
kötele A magyar birodalom földrajza külö
nös tekintettel ,a néprajzi viszonyokra* 1886lvan jelent meg az Athenaeum kiadásában 888
lapon, lvz volt a maga korában hazánk legtöké
letesebb leírása. Nagy müvének harmadik köte
lét már nem tudta teljesen befejezni és kiadni.
Halála előtt két nappal magához kérette egyik
legkedvesebb tanítványát dr. Thirring Gusztá
vot és az ő gondjaira bízta ezt a müvét, mely
aztán 1890-ben meg is jelent Thirring kiadá
sában. A földrajz mellett rendkívül sokat fog
lalkozott a statisztikai tudománnyal és iroda
lommal is.
Nevét hazánkon kívül Európaszertc ismer
lek tudományos körökben és nagyrabecsülték
munkásságát. Több nemzetközi statisztikai és
földrajzi kongresszuson képviselte hazánkat és
ezeken igen előkelő helyet foglalt el. E külföldi
tudományos szereplései révén több magas rend
jelet is kapott idegen uralkodóktól és számos
tudományos társaság megválasztotta őt leve
lező vagy tiszteletbeli tagjának, egy tudományos
sarkvidéki expedíció pedig egy újonnan felfe
dezett lengeröblöt is az ő nevéről Hunfalvyöbölnek nevezett cl.
De nemcsak a tudománnyal foglalkozott.
A közügyeknek is szentelt nagy figyelmet és
sok időt. A fővárosi törvényhatóság dolgai
ban szorgalmasan vett részt. Sokat munkálko
dott a népszámlálások alkalmával, a II. kér.
országgyűlési választások alkalmával rendesen
ó volt a választási elnök. .Mikor a megválasztott
képviselőnek átadta a megbízólevelet, nagyobbszabásu, magasztos erkölcsi gondolatokban gaz
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dag beszédet mondott, buzdítva a képviselőt
és választóit, hogy teljes igyekezettel szolgálják
a haza szent ügyét. A főváros érdekében ki
fejtett munkásságát azzal ismerték el és tisz
telték meg, hogy még életében elnevezték róla
a Huníalvy János-uteát, melyben lakott.
Evangélikus egyházunknak mindig hü fia
volt. 1862-ben választotta őt budai egyházunk
felügyelőjének és ezt a tisztséget haláláig viselte.
Benne a lelkész és a tanítók mindig őszinte,
kedves, segítésre kész barátot találtak. Külö
nös érdeklődéssel fordult iskolánk felé, annak
vizsgáin mindig megjelent és sokszor maga
kérdezte ki a gyermekeket, különösen éppen
a földrajzból. Nagy tudományos tekintélye, a
kormány és főváros vezetőivel való szoros kap
csolata arra képesítették, hogy egyházunk ér
dekeit a lehető legjobban szolgálja.
Szabad idejében szeretettel forgolódott kert
jének virágai között és foglalkozott méheivel.
Nagy veszteség volt számára feleségének, jóval
később menyének korai halála. Ezek nagyon
megtörték. Szinte a rajongásig szerette egyetlen
unokáját Líviát és boldog volt, mikor a kis
leányt térdein ringatva élvezhette azokat á zenei
előadásokat, melyeket fia barátaival rendszere
sen tartott otthonában. Derült lelkét a szenve
dés soha nem tudta elborítani. Mikor a sok
munkától elromlott egykor szeme, a teljes megvakulástól féltették, orvosai minden írói mun
kától eltiltották és ő panaszos hang nélkül ült
naphosszat megszokott foglalkozása nélkül, de
nyájas arca egy percre sem borult el. Bízott
Istenben és meggyógyult.
Izzó magyar hazaszeretetét bizonyítják sa
ját szavai: »Én ugyan — mondogatta — német
szülőktől származom, de tiltakoznám, ha va
laki kétségbe vonná igaz magyarságomat. A
németajkú felvidék hegyipatakja vagyok, de
amely lefolyt a magyar rónára s ki hányja
szemére származását? Avagy a fejedelmi Du
nát nem mondjuk magyarnak azért, mert né
met földön fakadtak forrásai?«
Meghalt 1888 dec. 6-án, alig egyheti szen
vedés után. Halála váratlanul következett be
és őszinte gyászba ejtette az egész magyar tár
sadalmat. Különösen az egyetem fájlalta na
gyon elhuny tát, mert ő volt a 8-ik egyetemi ta 
nár, aki abban az évben kidőlt a munkások
rendjéből. Az egyetem a legnagyobb gyászpom
pával vett részt temetésén, mely a régi Disz-téri
ev. templomból történt. A bölcsészhallgatók
fáklyás menetben kisérték ki az egyetem volt
rektorát a németvölgyi temetőbe.
Hunfalvy János fényes csillag a magyar
tudomány égboltozatán. Nyájas arca, nemesen
érző lelke, tiszta férfias jelleme, páratlan szivjósága és bájos kedvessége kitörölhetlen nyomo
kat hagytak azokban, akik oly szerencsések
voltak, hogy tanítványai, munkatársai vagy ba
rátai lehettek. Az ő müvei talán nem felelnek
meg ma már teljesen a tudományos követel
ményeknek, de a maga korában példátlanul
gazdagították a magyar nemzet lelkét, a tu
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domány által erősítették életét és növelték a
külföldön nemzetünk jó hirét, nevét. Ragyog
jon azért élete és munkássága, mint tündöklő
példa előttünk! Hazánknak ma inkább, mint
valaha, van szüksége tisztalelkü, nemestörekvésü, szorgalmas nemzedékre, mely munkájá
val talpraállítja majd a leroskadt nemzetet.
Huníalyy János élete legyen élő buzdításunk
Istenért és hazáért folyó munkánkban! Hála
legyen a felséges Istennek, hogy megdicsőitette
magát Hunfalvy János éleiében, legyen áldás
a megdicsőült férfi drága emlékezetén!
Irta és felolvasta 1930 március 30-án
Hütti Ármin.

|

Szüts Gábor |

váratlan elhunyta súlyos vesztesége evangéli
kus egyházunknak, mely alig' egy hónap le
forgása alatt már második nagytehetségü és
kiváló képzettségű lelkészét vesztette el. A ke
lenföldi, ev. gyülekezet első lelkésze volt, melyet
ő szervezett meg. Született Kisbahoton, Győr
megyében 1882-ben. Édesatyja, ki fájdalom
mal sirt keserű könnyeket fia sírja felelt,
mint lanitó nagy gonddal maga nevelte te
hetséges . fiát. Középiskolába először Sopron
ban járt, de csakhamar Pozsonyba került az
ev. líceumba és ugyancsak Pozsonyban végezte
el a teológiai tanulmányokat is. Azután egy
évet töltött Jénában az egyetemen, majd Buda
pesten egy gróf Csáky nevelője volt egy eszten
deig. Ettől a családtól megválva, előbb a fasori,
majd a Deák-téri lelkészi körben működött,
mint s. lelkész. 1909 szeptember elején bu
dai egyházunkban lett vallástanár, ő kezdett
el először rendszeresen istentiszteletet tartani
ev. híveink számára Kelenföldén. Midőn 1914ben alkalma lett volna arra, hogy egy tekin
télyes dunántúli gyülekezet lelkipásztora lehes
sen, fegyelmét a sok teendőre tereltük, melyét
Keleníöldön lakó ev. híveink lelkipásztori gon
dozása körű] legjobban ő láthatna el. Lemon
dott a vidéki parochiáról, itt maradt mint
vallástanár és rendes tanítási munkája mellett
gyűjtögette a híveket az evangélium köré.
1916 június havában a budai gyülekezet
elvben kimondta a kelenföldi lelkészi kör léte
sítését és amikor 1918-ban néhai eperjesi
Scholtz Gusztáv lemondott lelkészi állásáról,
a budai egyház megszervezte a kelenföldi lel
készi ;kört és abban egyhangú meghívás alap
ján Szüis Gábort választotta meg lelkészének,
ki 1920 március közepéig a várbeli lelkészi
körnek is adminisztrátora volt.
1924 őszén megtörtént a kelenföldi lel
készi körnek önálló egyházzá való átszerve
zése, melyben a legelső teendő volt a lemplomépités. Szüis Gábor már 1916-ban szervezte
meg a templomépitő egyletet, de munkájának
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anyagi sikerét megsemmisítette a háború. De
csüggedetlen kitartással lelkesedett és lelkesített
tovább is a templomépitésre. Felkereste a te
kintélyes vidéki egyházakat is, prédikált és
gyűjtött. így sikerült neki lelkes munkatársai
val együtt minden forrást kihasználva a templömépitést megkezdeni és befejezni. Sajnos, a
templomnak 1928 őszén történi felavatásakor
már nem állhatott az örvendező gyülekezet
élén: súlyos szívbajára Balatonfüreden kere
sett gyógyulást. Sok szenvedésen ment kérész
iül és olykor-olykor úgy látszott, hogy még
visszanyerheti testi erejét és szolgálhat gyüle
kezetének szent hivatásában. Isten azonban
másként intézte sorsát e földön: f. hó 1-én
magához szólította hűséges, sokat szenvedett
szolgáját.
Szüis Gábor egyike volt legtehetségesebb
lelkészeinknek. Alapos teológiai képzettsége, vi
lágos látása, kitűnő emlékezőtehetsége, iro
dalmi jártassága és remek szép, tiszta ma
gyaros beszéde kiváló szónokká avatták.
Személyi tulajdonságai sok lelkes hívet
szereztek neki társadalmunkban az egyház kö
rén kivid is. Kiváló szónoki képességének bi
zonyítékai azok a beszédek, melyeket 1913-ban
négy lelkésztársával együtt a Jézussal egy
utón cimü kötetben adott ki, valamint nyom
tatásban megjelent igyámintézeti beszéde is.
Szegényes vallásos irodalmunknak arra hiva
tott művelője lehetett volna, ha egészségi álla
pota jobbra fordult volna.
Nagy tehetségét bizonyítják azok az elmei
kedések is, melyeket lapunk számára irt a
múlt évben. Korai elhunyta mély gyászba dön
tötte őt önfeláldozóan gondozó hitvesét, szü
leit, testvéreit, munkatársait és sok-sok hü szi
vet gyülekezetében. Találjanak a gyászolók is
vigaszt azokban a szép énekeinkben, melye
ket az elhunyt lelkipásztor olyan nagyon sze
retett: Az én időm, mint a szép nyár... Sze
gény fejem, hová hajtnálak... Ott, ahol a hű
ség jutalmát nyeri, bizonyára viszontláthatjuk
majd őt, ha serényen járunk az Ur nyomdo
kaiban.
Emlékezete legyen áldott!

Boldog, aki Krisztusban él
Krisztus a feltámadás és a: élet...
Boldogok, akik benne élnek!
Ők már a síron innen is
A halál árnyából kiléptek.
Kik a bánt, vétket megvetik
S egyedül Istent szeretik
És mindazt, ami Benne ét
S létével Űróla beszél...
Oh boldogok Ők mind a jók,
A Krisztus lelkét hordozók!
V1TOVSZKY ISTVÁN.
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hogy az ünnepen megjelent az esperes ur, a tudományos
akadémia képviseletében dr. Szinnyey Ferenc, a magyar
Mennyi sötét fájdalom árad felénk e szóból ! Mintha földrajzi társaság képviseletében dr. Thirring Gusztáv.
Nagy örömünkre szolgált, hogy budai iskolánk régi volt
az első nagypéntek hirtelen elsötétült egének kárpitja
borulna lelkünkre sürü gyászfátyolként. . . Nagypéntek . . . tanítóját, Hunfalvy János munkatársát Mikolik Kálmán
E napon halt meg a Szeretet. . . A lelki sötétség, a gyűlö igazgatót is teljes épségben és jó erőben köszönthettük
let, az irigység megásták számára a sirt s mikor töviskoro templomunkban.
A pápai ev. gyülekezet április 6-án iktatta be lelkészét :
nás, vérző feje élettelenül hanyatlott alá, nem volt az elég,
egy nagy sziklát hengeritettek a sírjára, hogy örökre el Schöck Gyula volt kerületi másodlelkészt. Ez alkalommal
»láthatatlan« ünnepi lakomát rendeztek, melynek vendégei
legyen temetve.
A nagypénteki tragédia mindig könnybe borította az egy-egy téglával járultak a felépítendő uj kulturházhoz.
Isten áldása legyen az uj lelkész buzgó munkáján, verse
igaz keresztyén szemét, de ma e napnak fájdalma, gyásza,
megöli még azok lelkét is, akik az elérzékenyülést gyenge nyezzenek hívei egymással a hitben és a szeretetben !
A szarvasi Luther-tanitónőképző igazgatósága közli,
ségnek tartják. Ma mindannyian megértjük a Megváltó
szenvedését, mert szenvedünk mi is s sorsával oly rokon a hogy az intézet uj Rendtartása szerint a fölvételi kérvénye
ket ezentúl máj. 1-ig kell benyújtani (nem jul. 1-ig, mint
mi magyar sorsunk.
Bennünket is arculvertek, megvesszó'ztek, vérző tes mostanáig szokásban volt). Az elkésetten beküldött kér
vények figyelembe nem vehetők, már azért sem, mert a lét
tünket ujjongva nézték, kacagtak fájdalmunkon, sírunkat
megásták és súlyos követ hengergettek kriptánkra, hogy szám betöltése lehetőleg máj. első hetében megtörténik és
máj. közepéig szétmennek a felvételi értesítések is. A föl
örökre eltemessenek.
Ezért nyilai ma oly élesen a fájdalom elgyötört, meg vételi kérvény fölszerelésére vonatkozó tájékoztatót kíván
sebzett magyar sziveinkbe, ezért állunk remegve, elcsukló ságra bárkinek küld az igazgató.
Felvételek a kőszegi ág. h. ev. leánynevelőintézetbe.
zokogással a Golgota keresztje előtt, ezért siratjuk olyan
Felhívjuk evangélikus társadalmunk figyelmét hogy, a
igaz bánattal és átérzett fájdalommal, mint talán még soha,
a keresztfára juttatott Megváltót, mert siratjuk benne bús kőszegi Gyurátz Ferenc Ág. H. Ev. Leányneveló'intézetben
megkezdődtek a jövő évi felvételek. Betöltésre kerül 20
magyar sorsunkat is.
Gyászolunk, szenvedünk, de nem feledjük, hogy a leg teljes fizető és 10 kedvezményes hely. A kedvezményes
nagyobb fájdalom lett legnagyobb örömünkké ; Isten vég helyekre elsősorban vagyontalan evangélikus és reformá
tus lelkészek és tanítók gyermekei jönnek figyelembe.
telen kegyelméből a halál után a feltámadás következett.
A magyar nagypéntek gyászából is — rendíthetetlen A felvételek úgy az egész fizető, mint a kedvezményes
helyekre a folyamodások beérkezésének sorrendjében tör
hittel hiszem — diadalmas húsvéti uj élet fakad.
ténnek. Bővebb felvilágosítást és tájékoztatást az intézet
Borbély Ilonka.
igazgatósága ad.
Mária Dorottya kir. hercegasszony, budai egyházköz
ségünk alapítójának és eddig legnagyobb földi jótevőjé
nek emlékére kegyeletes ünnepélyt rendezett budai temp
lomunkban a róla elnevezett nőegylet halálának 75-ik évfor
dulója alkalmából március 30-án. D. Kovács Sándor, a
soproni fakultás tanára tartotta az emlékbeszédet, mely
ben erőteljesen kidomborította a fejedelmi asszony tiszta
Április hó 13-án 11 órakor magyar istentisztelet : Virág J.
evangéliumi hitét, keresztyén alázatosságát, szilárd állha
s. lelkész.
tatosságát, mely kiállotta a leghevesebb térítési rohamo
14-én 6 órakor böjti istentisztelet : Virág. J. s. lelkész.
kat és végül nagy szolgálatkészségét, melyet hittestvérei
15-én 6 órakor böjti istentisztelet : Mohr H. h. lelkész.
vel szemben tanúsított. A tartalmas, mindvégig magas
16án 6 órakor böjti istentiszt. : Váczy J. s. lelkész.szellemi színvonalon mozgó beszédet a közönség áhitatos
Nagycsütörtökön d. e. 10 órakor német istentisztelet és
figyelemmel hallgatta. Ez előadást méltóan keretezte
urvacsoraosztás: Mohr H. h. lelkész.
6 órakor urvacsorai istentisztelet magyar nyelven : Nedelkovits Anna operaénekesnő gyönyörű éneke és
Sándy Tamás művészi hegedüjátéka. Mindkét művészt
Virág J. s. lelkész.
Mikus Csák István karnagyunk kisérte orgonajátékával.
Nagypénteken d. e. 8 órakor magyar istentisztelet és urva
Az emlékünnepet Mohr Henrik köszönő szavai és imád
csoraosztás : Virág J. s. lelkész.
d. e. 11 órakor magyar istentisztelet és urvacsoraosz sága fejezték be.
Özv. Stefezius Istvánná úrnő, lakik Budapest, 1., Ber
tá s : D. Kovács Sándor, egyet, tanár. Én’kel a
csényim. 12. sz., ezúton hozza a nagyt. lelkész uraknak
Luth. szöv. vegy, skara.
tudomására, hogy » Kövess engem« cimü imádságos könyvé
d. u. 5 órakor passióolvasás. Én: kel a Luth. szöv.
ből, mely konfirmációi ajándéknak kiválóan alkalmas,
vegyeskara.
5—5 példányt szívesen rendelkezésére bocsát a konfirHnsvét vasárnapján 9 órakor német istentisztelet és urva
mándusok közt való ingyenes szétosztásra az egyes Ielkészi
csoraosztás : Reif Pál vallástanár.
11 órakor magyar istentisztelet és urvacsoraosztás : hivataloknak, a postaköltségek előzetes megtérítése fejé
Mohr H. h. lelkész. Énekel a Luth. szöv. vegyes ben.
Hytnen. Vidovszky Kálmán ev. lelkész és Szarvasi
kara.
Olga kiváló szavalómüvésznő április 8-án tartották eskü
Hnsvét hétjőjén 11 órakor magyar istentisztelet és urva
vőjüket a deáktéri templomban. Frigyüket a betegségéből
csoraosztás : Virág J. s. lelkész.
felépült dr. Raffay Sándor püspök áldotta meg. A fiatal
Kereszteltük: Schweickhardt Lehel Árpád Győző párra, melynek úgy budai mint fővárosi ev. társadalmunk
Ferencet.
ban sok tisztelő hive van, Isten gazdag áldását kívánjuk !
Eskettük : Dr. Szontagh Tamást Sarlay Erzsébettel,
Hegyen Épített Városra adakoztak : Aigner Ottó 6,
Veöreös Lászlót Szilágyi Hajnalkával.
Bácsy Péter 6, Chabada Géza 6, Gamauf Gyuláné 6, GrőTemettük : Holenia Rudolfot, özv Málnay Gyulánét,
ner Gyula 3, Graef Károly 3, Horti Mária 1.50, Kállai
özv. Szabó Viktornét, özv. Rácsay Gézánét.
Ignác 3, Kiss Márton 3, özv. Kollár Lajosné 6, Konnerth
Budai evang. tanulóifjúságunk márc. 30-án emlékün
Károly 1, Marschalkó Géza 3, Macskássy Sámuel 5, Purt
nepélyt rendezett néhai országos hirü felügyelőnk, Hunfalvy
Ernő 6, Sándor Jenő 11, özv. Stefezius Istvánná 1.52,
János egyetemi tanár emlékezetére. Az ünnepélyen az ifj.
Szigeti Sándor 3, Szűk Géza 10, Tomasek Miklós 6, dr. Vlavegyeskar két énekszámmal szerepelt. Az énekkar a múlt
dár Gábor 3, Wágner Tivadar 6, Zsilinszky Mihály 6 P.
év óta szép fejlődést mutatott. Szerepelt egy alkalmi férfi Tagsági dijat fizettek : Hank Olivér, Kállai Ignác, Purt
kar is, melyben a nagyobb fiuk vettek részt. Az ünnepélyen
Ernő, Purt Ernőné, Sándor Jenő, Sándor Jenőné, dr. TraTéri Arvéd és Glatz Édit szavalatán épülhetett a közönség. eger Zsigmond, Wágner Tivadar 2—2 pengőt.
Schubert József hegedüjátéka, Koch István orgonálása és
Orvosi hír. Dr. Máthé Lajos fogorvos, protestáns
magánéneke szép tehetségről és szorgalmas munkáról tett
egyháztag, IV., Királyi Pál-u. 20. sz. alatt (Kálvin tér
bizonyságot. Az ünnepi beszédet teljes terjedelmében sarkán) fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős ked
közöljük lapunk mai számában. Örömmel említjük meg, vezményben részesíti. Rendelés 10— 1 és 4—6 óráig.

Nagypéntek

HÍREK

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban

Hegyen épített város

A bajor legfelsőbb törvényszék egy fellebbezés
tárgyalásakor úgy döntött, hogy tiszta rőm. kath.
lakossággal bíró vidéken m indenki tartozik a kör
m énél alkalmával kalapját levenni, aki a nézőkö
zönség soraiban helyet foglal.
Sántha Károly síremlékére adakoztak: Dékánv
Éva, Kolehner Adám, Meggyesy Adrienné 2—2 P,
Schulek D óra 1.80 P, Csutor Ilona. F röblich Má
ria, K am ik Vilma, K irchknopt Gabriella, Oncay
Kató, Sándor Magda, W aldhauser Éva, Kemény
Béla, Pogány Ernő, Bárdossy Éva, Székely Má
ria, Vass Éva 1—1, Kollár E dith 1.50 P, Szigethy
Dániel 150, P, Áts Béla gyűjtése 7 P.
Hannover városában 35 éves korában elhunyt
W eissenborn lelkész, ki m int fiatal deák — egy
évi hittudom ányi tanulm ány u tán — hadbavonult
és teljesen ellvesztette szemevilágát. Megvakulása
után folytatta tanulm ányait és szívó s kitartással
megszerezte m agának a lelkészi képesítést. Szülő
városa nagy lelkészi hivatalt bízott reá, melynek
kitünően megfelelt. Ebben rendkívül nagy segít
ségére volt
felesége is. kivel m ár vak korában
hozta össze a gondviselés. Bár nem láthatta az
áldott világosságot, élete és m unkássága világit és
felemelő példája annak, hogy az erős akarat és s z í 
vós kitartás milyen csodálatos eredm ények eléré
sén; képesíti az embert.
A hamburgi állami és egyetemi könyvtár kél
igazgatója felhívást bocsátott ki a német tudósok
hoz, melyben a középkori bibliafordításokra vonat
kozó adatok gyűjtésére létesítendő intézet alapítá
sát javasolják. Ennek feladata volna a biblia leihasználását és hatását a ném et nép életére feltün
tetni. A felhívást mintegy száz tudós irta alá, töb
bek között az olvasóink előtt ism eretes dr. II.
Grisar innsbrucki egyet, tanár, jezsuita páter is.
Az intézet helyéül H am burg van kiszemelve. En
nek a tudom ányos m unkának gyümölcsét a mi ma
gyar keresztyénségünk is megizlelheti m ajd s ezért
is teljes szivünkből kívánunk áldást, sikert ez istenes
munkára.
Budai templomunk orgonájának megújítása
égetően sürgős. Az orgonajavitás céljára Schuster
József VIII. o. tan. 5 pengőt adományozott.
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C I G Á N Y Z E N E
Esküvőkre és lársasvacsorákra k ü l ö n

helyiségek

Első Nagyar
Általános Biztositő Társasági
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.

Egyházi intézmények figyelmébe! Batalonlellén
parlnienti árnyas kér Ilyen épült 2 villámat egyházi
intézmény, vagy egyház-jellegü penzió céljaira ked
vezményesen kiadnám. A vil lány világítással felsze
re lt nyaralók tiz-tiz ágyra vannak felszerelve; min
den szobának külön bejárata van Ozv. dr. Krompecher Ödönné, I , Ménesi-ut 19.
Vandervelde, a belga szocialisták vezére egy
francia lapban beszámol arról a kérdésről, melyet
Jerőm e Davis tanár a Yale egyetemen, intézett a
m unkásvezérekhez a vallás és az egyház tekinteté
ben. Hangsúlyozza, hogy az angol munkásvezérek
határozottan keresztyéneknek vallják magukat Kü
lönösen kiemeli, hogy Anglia m unkáspárti külügy
m inisztere H enaerson, ugyanolyan hü keresztyén m a
radt, m int volt m unkás korában, nem iszik szeszes
italt, vasárnap látogatja a templomot és asztali
imádságot mond, ha nemzetközi delegátusokat lát
vendégül.
Japánban m inden vasárnap van a rádióban val
lásos leadás. A keresztyénség ebben tekintélyes
módon érvényesül.
A német birodalmi gyűlés gazdasági bizottsága
elhatározta, hogy nyilvános közlekedési eszközö
kön. forgalmi intézm ényekben tilos szeszes Halókat
hirdetni vagy ajánlani
Kölnben D. Bartli Carola elnöklete alatt meg
alakult a ném et theológiát végzett nők szövetsége,
mely a Iheológus nők teljes egyházi érvényesülésé
nek kivívásáért buzgőlkodik és e célból a külföldi
társakkal is szoros érintkezésbe lépett.
Moszkvában e télen 4(5 nap alall a re n d ő r
ség az utcákon 1025 megfagyott gyermekhullát sze
dett össze és 7381 félig megfagyott gyermekei kül
döli kórházakba.
Olaszországban Mario Missiroli D aL e a C es a r e « címen (adjátok a császárnak) kiadót! egv
nagy feltűnést keltett munkát, mely élénk világot
vet Mussolini vallásügyi politikájára. A pápai ható
ságok indexre telték e müvet, melyben a szerző
közli a laterani egyezséget megelőzött tárgyalások,
okm ányait is. Ezekből kitűnik, hogy milyen nagy
engedményeket tetl a pápai diplomácia Mussolininak.
A mii első kiadása rövidesen elfogyott.
Bácsy Péter mészáros és hentesmcsler, II.,
Szénatéri piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja
elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindulatú tá 
mogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
I)r. Batizfalvy főorvos, fogorvos vállalkozik fogés szájbetegségben szenvedő egyház.tagjaink szakava
tott, gondos és mérsékelt áron való kezelésére, m in
dennem ű fogpótlásainak ellátására. Szükség esetén
részletfizetésre. F orduljunk hozzá teljes bizalom
mal. Muzeum-körut 27. sz.
Krausz Rezső kályhásmester II., Csalogányutca 50. a budai Apolló mellett. (Tel. 546—67)
hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.

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

L i b á i

A n d o r

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

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 követi ezökre:

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

SZŐRM EBUNDÁK
s ze zo n u tá n i á rb a n
A la k ítá s o k , n y e rs b ő r k id o lg o z á s ,
s z ű r m e f e s t á s e ls ő r e n d ű k i v i t e l b e n .

SOMOGYI szücsmester szőrmedivatszalonjában
y ll.. R ákó czi-u l 23. !■ em. Uránia m ellett (te le fo n : J . 363-14)
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