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

Exaudi !
_

»Aki megfogja az eke szarvát s hátra
néz, nem alkalmas az Isten országára.«
Lukács ev. 9. 62.

Tolsztoj egyik elbeszélésében megemlékezik
egy fiatal földmivesről, kit apja intett, hogy béküljön meg ellenségével. A fiú többizben el is
tökéli magában, hogy felkeresi emberét, de szán
dékának végrehajtását mindig másnapra halasztja
s azért a gyűlölködés egyre tartott, mig végül
egész vagyonkája a gyűlölet lángjának martalékául
esett. Ha szándékát mindjárt megvalósítja, meg
menti vagyonát és lelkének békességét. Ez a tör
ténet arra taníthat minket is, hogy a mi jó gon
dolat, nemes elhatározás bennünk megszületett,
hajtsuk végre mihamarább. Mert a földi életben
azt tapasztaljuk, hogy lelkünk legnemesebb szár
nyalásai ellanyhulnak, ha túlságos sokáig hat
rájuk a földi légkör; csak úgy, mint az a teher is,
melyet ma könnyen hordoztunk, elviselhetetlenné
válik, ha csak egy éjjelen át is vízben ázott.
»Aki megfogja az eke szarvát s hátra néz,
nem alkalmas az Isten országára.«
Jézus e szavaival azt akarja kifejezni, hogy
hívei, barátai, tanítványai lelkűk minden erejét
és gondját arra a barázdára irányítsák, melybe az
Isten őket állította. Csak olyan emberek alkal
masok az Isten országára, akik, ha egyszer kezük
ben az eke szarva, nem törődnek semmi mással,

hanem minden erejükkel és tehetségükkel művelik
az Isten földjét. A célt, amelyre minden embernek
törnie kell, Jézus a miatyánk harmadik kérésében
jelölte m eg: »Legyen meg a te akaratod, mint a
mennyben, a földön is.« A mennyről Jézus csak
azt az egyet mondja a legnagyobb határozottsággal,
hogy ott Isten akarata megvalósul. Isten angyalai
tökéletesen, örömest és azonnal cselekszik meg az
Isten akaratát. Mink is csak úgy lehetünk Jézus
hü követői, ha — miként Pál apostol is tette —
nem tanácskozunk a mi testünkkel és vérünkkel,
hanem Isten akaratát maradék nélkül, tökélete
sen, örvendező lélekkel és azonnal cselekedjük.
Ha azt akarjuk, hogy Jézus meg legyen velünk
elégedve, ha azt akarjuk, hogy földi hivatásunkat
Isten dicsőségére végezhessük, akkor tegyük ke
zünket az ekeszarvára, hátra ne nézzünk, hanem
kérjt'rk az Istent, adja nekünk szent lelkét, hogy
alkalmasak legyünk az ő országára. Exaudi !
Hallgasd meg kérésünket ! Ámen.
MEGHÍVÓ, a budai ág. h. ev. egyházközség
folytatólagos számadó közgyűlését f. évi május hó
31-én, szombaton tartja a deáktéri ev. leánykollégium dísztermében (IV., Siitő-u. 1. sz. II. em.)
délután 6 órai kezdettel. A közgyűlés tárgyai:
Zárszámadás az 1929. évről, költségelőirányzat az
1930. évre s egyéb, a presbyterium által előkészített
ügyek és indítványok.
Sándy Gyula e. felügyelő. Mohr Henrik, h. lelkész.
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Közgyűlési tariott
budai egyházközségünk ,a templomban május
hó 24-én. A közgyűlést lázas munka előzte meg,
Röpirat, körlevelek hívták fel rá a figyelmet.
A felfüggesztett lelkész és barátai hónapok
óta élénk tevékenységet fejtettek ki, hogy azt a
merész állításukat, melyet sajtójukban olyan
nagy biztonsággal harsogtak bele a világba,
hogy mögöttük van a gyülekezet többsége, a
gyűlésen bebizonyítsák. Rendszeresen ta r
tottak összejöveteleket és valóságos pártot szer
veztek meg az egyházon belül, hogy saját cél
jaikat megvalósítsák. E célok közül kettő egész
világosan felismerhető: az egyik, hogy a fel
függesztett lelkész mellé állva, neki bizalmi
nyilatkozatot szerezzenek, a másik, hogy az
egyháznak évtizedeken át kipróbált hiiségü ve
zetőségét és presbyteriumát félretolva, ők ve
gyék át a kormányzást az egyházban. Az első
célt ia jelenlegi körülmények között teljesen
törvényellenesnek kell minősítenünk, mert a
lelkész ügye az illetékes bíróság kezébe van le
téve, az hivatott a keresztyén erkölcs paran
csolatai és a törvény rendelkezései alapján az
ügyet elbírálni. Ezt m ár ismételten kifejtettük.
A második célt a törvényszabta időben meg
engedettnek és jogosnak tartjuk, ha szemük
előtt tartva az apostol intését, — hogy az egy
házban mindenek ékesen és rendben történje
nek — arra törekesznek, hogy az egyházat má
soknál hivebben és eredményesebben szolgál
ják az Isten országa építésének munkájában.
De vájjon milyen eszközökkel dolgoztak
ezen cél elérésére? A multesztendei közgyűlésen
jelenvoltak bizonysága szerint a legerőszako
sabb terrorral érték el, hogy az egyháztagok
nagy része szavazás nélkül hagyta el a köz
gyűlés termét és igy történt, hogy az 1928. évi
számadást 171 szavazattal 10 ellenében elve
tették. Ennek á terrornak volt az eredménye,
hogy az egyház jegyzője kénytelen volt a vi
lági bíróság védelmét kérni és igy elérte azt,
hogy 3 ember m ár bocsánatot kért tőle a bibiróság előtt. Ennek a terrornak volt eredmé
nye, az ia legenda, hogy az Ev. levél címlapján
megnevezett urak és híveik képezik a budai
egyház közgyűlési többségét. Nos hát ennek
a legendának vége, szertefoszlott. A május 24-i
közgyűlésen megjelent hívek zsúfolásig meg
töltötték templomunkat. Egy barátunk . meg
figyelése szerint, aki a karzatról szemlélte az
eseményeket, bár ő senkit sem ismert, egész
pontosan meg lehetett állapítani, hogy kik
azok az egyházközségi tagok, akik tudják, hogy
mivel tartoznak Isten templomának és Krisz
tus anyaszentegyházának. Ezek nyugodtan
ültek, meghallgatták az előadókat és szavazás
kor csak az egyik kezüket emelték fel. Mig a
másik oldalon nagy volt az izgés-mozgás, egye
sek társaik háta mögé megbújva kiabáltak^
sőt többen a szavazáskor mind a két kezüket
emelték fel s igy történhetett meg, hogy a sza
vazás eredményének kihirdetésekor a kisebb
ség többségnek látszott.
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Az elnökségnek az volt a szándéka, hogy 1
a közgyűlést a Deák-téri leánykollégium disz- 1
termében hívja össze. Amint az Ev. levélben i
olyas ható, az állítólagos többség vezetői tilt a- \
kozták ez ellen az illetékeseknél, kik végül is, 1
bár aggodalommal, a templomba hívták össze j
a közgyűlést. Mivel az elmúlt esztendőben tar- J
tott gyűlésen sok jogosulatlan egyén is beha- 1
tolt a terembe, az elnökség elhatározta, hogy j
csak igazolás után juthatnak be a hívek a j
templomba a (gyűlésre. Ez ellen sokan zugo- 1
lódtak, de minden higgadt ember belátta, hogy
nem lehet (akárkit beengedni a közgyűlésre, I
melynek napirendjén fontos ügyek szerepelnek.
Az igazolás dacára megtörtént, hogy illeték- j
télén egyének is bekerültek a közgyűlési tagok ]
közé, m ert íaz egyik ellenőrző szerint 209 egy- ]
háztagot igazoltak csak, a szavazásnál mégis
242 szavazatot állapitottak meg. Igaz, hogy :
egyesek visszaéltek az elnök jóhiszeműségével
és mindkét kezüket tartották fel a szavazásnál',
de bizonyos, hogy a karzatról is lejöttek egye- !
sek és elvegyültek a közgyűlési tagok között.
Ez nem történhetett volna meg, ha az iskolai
tanítótestület nem tagadta volna meg az elnök
ség (kérését, hogy közreműködjék a rend fenn
tartásában.
A közgyűlést Mohr h. lelkész imádsága
után jSándy felügyelő nyitotta meg, ki felolvasta
a napirendet. Bár nem szerepelt a napirenden,
dr. Kilényi L. követelte a múlt évi gyűlés
jegyzőkönyvének felolvasását, mert s z e rin te a z ^ ^
nincs hitelesítve és nem felel meg a lén y ek lu o ^ ^'
Stark F. is hangoztatta, hogy a jegyzőkönyv ha
mis, amiért rendreutasításban is részesült. MohiGyőző tan ár más jegyzőt kért. Itt tört ki olyan
nagy zajongás, hogy a felügyelőnek fel kellett
függesztenie az ülést. Az újból megnyitás után
Mohr helyettes lelkész azt indítványozta, hogy
a jegyzőkönyv hitelesítésének kérdését bízza a
gyűlés légy bizottságra, mely majd egy külön
közgyűlésen adja elő javaslatát. Ezt az indít
ványt a közgyűlés 122 szóval 120 ellen elvetette.
Itt megemlítjük, hogy a jegyző nem szavazott,
m ert érdekelt félnek érezte magát, de nem sza
vazott az (asztalnál ülő többi négy férfi sem s
igy ímegállapitható, hogy a közgyűlésen levő
kisebbség akarata érvényesült. A jegyző felol
vasta a vitás jegyzőkönyvet. Dr. Horváth Kor
nél az egyik hitelesítő kijelentette, hogy a jegy
zőkönyvnek csak azt a részét hitelesíthette,
melynek tárgyalásánál jelen volt. Felszólította
a másik hitelesítőt, nyilatkozzék, hogy miért
nem irta ;aíá a jegyzőkönyvet. Kovátsay (István, a
másik kiküldött hitelesítő előadta, hogy azért nem
hitelesitette, (mert oda nem vaíó megjegyzések
vannak benne. Az elnökség megállapitotta, hogy
a jegyzőkönyv ténymegállapításai ellen nincs
kifogás, (azok helyesek, a kifogásolt megjegy
zések töröltetnek és ezzel a jegyzőkönyvet hite
lesítettnek jelentette ki. Dr. Kilényi ezen elnöki
kijelentés |ellen (felszólalt és kifogásokat akart
tenni, ide pemmi kézzel foghatót nem mondott.
Stark Ferenc is ilyen módon beszélt és mivel az
elnök intését nem fogadta meg, az elnök meg-
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vonta tőle la szót. Marik Ernő másodfelügyelő
megállapította, hogy a jegyzőkönyv ellen semmi
komoly kifogást nem hallott. Szavai közben
megint olyan zajongás keletkezett, hogy a fel
ügyelő az ülést ismét felfüggesztette. A szü
netben Glatz József vallástanár szive mélyéIk'H jövő imádságot mondott, melyben Isten
től bocsánatot kért az ő házának mcgszontségtelenitése miatt. Az ülés megnyitása után Mohilelkész megköszönte Glatz József vallástanár1nak huzgó imádságát és kérdezte a gyűlés tag
jait, hajlandók-e ,a templom szentségét meg
óvni? Röthy Károly is csendre és szenvedély mentes tárgyalásra (kérte a jelenlevőket. Azután
felolvasta a jegyző azokat az egyházmegyei és
keriiletigyülési határozatokat, melyek megsem
misítik a budai egyh. 1929. évi junius 18-án ta r
tott közgyűlésének megfellebbezett határozatait.
E tárgyhoz felszólalást az elnökség nem enge
dett meg.
Az egyházmegyei közgyűlésre hosszas huza
vona után iZathurecky Miklóst és dr. Demel
Aladárt küldi ki a gyűlés egyhangúlag meg
bízó levéllel. E pontnál egy illetlenül visel
kedő ifjú férfit az elnök igazolásra szélit fel,
de az nem nevezi meg magát, hanem a kapu
felé vonult. A helyettes lelkész évi jelentését,
mely hü képet ad az egyházi élet alakulásáról,
az (iskolák és egyletek működéséről, a gyűlés
tudomásul vette és Mohr lelkésznek köszöne
tét mondott érte. Mohr lelkész indítványára
köszönetét .mondott a gyűlés D. Kapi B. püs
pöknek, ki ismételten prédikált templomunk
ban a rádiós istentiszteletek alkalmával, Mikus Csák Istvánnak az énekkarok lelkes veze
téséért, Gáncs Aladár lelkésznek a kórházi is
tentiszteleteknél való szolgálatért és végül Reif
Pálnak, ki huszonöt szolgálati éven át nagy
hűséggel és szeretettel oktatta és nevelte ifjú
ságunkat hitünk igazságaira és kinek ernyedetlen munkássága teszi lehetővé énekkarunk
dicséretes működését.
Dr. Sztehlo Aladár gondnok bemutatta az
1929. évről szóló zárószámadást, mely az 1928-i
költségvetés alapján folytatott gazdálkodást tün
teti fel. Tételről-tételre ismertette az eltérésekét
és megállapította, hogy az egyház az 1929.
évben körülbelül 1000 pengőt takarított me,g. A
számvizsgáló bizottság és presbyterium elfo
gadásra ajánlották ía számadást. Dr. Kilényi
jogi szempontból szólt a számadáshoz és azt
még tárgyalási alapul sem hajlandó elfogadni.
Szerinte a felügyelő és a presbyterium már nem
illetékes az ügyek vitelére, mert mandátumuk
már 1929* dec. 31-én lejárt. Mig az 1928. évi
számadás dolga nincs végleg rendben és mig
az 1929. évi költségvetés nincs megállapítva,
addig nem lehet az 1929. évi számadást tá r
gyalni. Dr. Sztehlo Aladár gondnok felolvasta
erre az E. A. 275. §-át és kijelentette, hogy az
egyházmegyei számvevőszék határozatát csak
birtokon kívül fellebbezték meg a kerületi
számvevőszékhez.
Glatz József elfogadásra ajánlja a szám
adást és javasolja, hogy a gondnoknak mond
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jon a gyűlés hü gazdálkodásáért köszönetét.
Végül Marik Ernő másodfelügyelő hangsúlyozta,
hogy a múlt évi közgyűlésnek határozatait a
törvény alapfán megsemmisítették a felsőbb
hatóságok. Az egyházi elöljáróságnak az élet
zavartalan folyásáról gondoskodnia kellett, mert
a templomot, iskolát nem lehet bezárni és az
egyház tisztviselőit is el kell látni. Minthogy a
számadásokhoz még többen kívánlak hozzá
szólni, minthogy az ülés m ár nagyon sokáig
tartott és a templom nem bizonyult alkalmas
nak a gyűlés tartására, a felügyelő az ülést
elnapolta és kijelentette, hogy a folytatás május
hói 31-én, szombaton délután 6 órakor lesz
a Deák-téri evang. leánykollégium dísztermé
ben. (IV., Sütő-utca 1. sz. II. em)
Minden figyelmes olvasó tisztában lehet
azzal, hogy milyen megnyugvással lehetne az
egyház vezetését olyan férfiakra bízni, akik az
1929. évi gyűlésen olyan határozatokat szavaz
tattak meg híveikkel, melyeket a felsőbb ható
ságoknak a törvény alapján meg kellett semmisiteniök, akik olyan terrort fejtettek ki, hogy
ez ellen ia világi bíróságnál kellett védelmet
keresni és akik párthiveiket egy szóval sem
intették Iarra, hogy viselkedjenek a templom
megszentelt falai között úgy, mint evangélikus
keresztyénekhez illik. Ezek után minden jó
evangélikus be fogja látni, hogy nem túlzás
az, ha azt mondjuk, hogy budai evangéliku's
egyházunk jó híre, neve, becsülete forog koc
kán és minden egyháztagnak meg kell jelennie
á május 31-én tartandó folytatólagos gyűlésen,
hogy megvédje egyházunk legszentebb érdekeit.
Az egyháznak, mint erkölcsi (testületnek,
háláját kell kifejeznie önzetlenül és jó sikerrel
buzgólkodó vezetőinek és nem szabad megen
gednie, hogy tudatlan emberek meggondolat
lan tetteikkel romlásba döntsék apáink drága
örökét: evangélikus Sionunkat! Ideje már, hogy
a komoly ev. hívek erőteljes fellépése végét
vesse a (zavaroknak és elszánt kitartással, köve
telje, hogy budai egyházunkban az evangéliumi
hitnek, erkölcsnek és imádásnak tiszta, szep
lőtlen lángjai lobogjanak az oltáron!

Hozzászólás a közgyűléshez
Lapzárta után hosszabb cikket kap
tunk a közgyűlésen szerzett benyomá
sokról. A nagyon terjedelmes tanul
mányból sajnálatunkra csak két részt
közölhetünk.

És mikor költségvetésről van szó, akkor
sem a lelkész exisztenciája vagy élete forog
kockán — minthogy azt egyes szenvedélyes1
kifakadások hánytorgatják, — hanem arról
van szó, hogy a gyülekezeti tisztviselőket, val
lástanárokat, tanítókat fizetni, az egyházi épü
leteket gondozni kell. Ebben a keretben egyes
tételek szerződéses kötelezettségeken, valóságos
szükségleteken alapszanak s legfeljebb egyes
tételek képezhetik vita tárgyát. Például az, hogy
lehet-e a felfüggesztett lelkésznek vagy család
jának segélyt adni. Kínos és kellemetlen ugyan,
hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Mert a
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kérdés nem is kérdés. A felfüggesztéssel az a
következmény jár, hogy a lelkész fizetésének a
kétharmadát a helyettesilés és a perköltségek
fedezésére visszatartják. Ezt törvény rendeli
igy. A törvényt az egyháznak megkerülnie vagy
kijátszania nem szabad. Ilyen segélykérések he
lyett sokkal jobb volna, ha jogtudó párthívei
felvilágosítanák a lelkészt, hogy meglevő jogait
érvényesítse. Hogy neki olyan jövedelmi for
rása van, amit ő teljesen elejtett. Ez a palástdijak címén befolyó összeg. A palástdij (stóla)
nyilvánvalóan szintén a rendes lelkész jövedel
mének integráns részét képezi, tehát csak két
harmadrésze vonható meg tőle a felfüggesztés
időtartam ára és utalható a helyettesítés és a
perköltség számlájára tartozó összegek közé.
A többi az övé. Ezen a címen a felfüggesztett
lelkészt és családját jóval nagyobb összeg illeti
meg, mint amekkorát neki az egyház segélyül
adhatna, ha ennek törvényes akadálya nem
volna.
Kár tehát amúgy is teljesíthetetlen segély
kérésekkel nyugtalanítani ,az egyházat. A lel
kész ragaszkodjék törvényes jövedelméhez. Ve
gye fel a palástdijak egyharmadát is s akkor
jövedelme még egyharmad részére csökkentve
is van annyi, hogy nem kell Ínségről panasz
kodnia.
*

Másik vitás pont lehet a Hegyen Épített
Város szubvenciója. Nincs semmi törvényes
akadálya annak, hogy ez a kérdés komolyan
megvitattassék. De itt is számba kell yenni
minden lényeges körülményt.
A gyülekezeti életben a H. É. V. hasznos
szerepe nyilvánvaló. Tájékoztatja a híveket az
egyház életéről, ápolja az igaz evangéliumi szel
lemet, kifele bizonysága a budai gyülekezet
szellemi súlyának, egyik irodalmi központja
egyházunk szellemi életének. Ezeket a közvetett
hasznait sem látja be mindenki. De azt be kell
látni, hogy enélkül a lap nélkül a gyülekezet
ma is a régi patriarkális módon szedné be az
adókat, ami háromezeí pengőnél többe ke
rülne. A H. É. V. gyülekezeti nyilvánossága tette
a gondnok számára lehetővé, hogy az adóL köz
vetlenül szedhesse be; ami 1929-ben csekély
kétezer pengő adóbeszedési dij megtakarítását
eredményezte az egyház számára. Ha ezért a
H. É. V. ezerhatszáz pengő szubvenciót kér, az
nem méltánytalan kérés különösen akkor,
hogyha ezt azzal is megszolgálja, hogy néhány
száz hívőnek ingyen küldi a lapot, vagyis tu 
lajdonképpen semmit sem kap ingyen.
Ezt a kérési honorálni kell, vagy meg lehet
tagadni. De se egyiket, se másikat nem szabad
a nyers erőre, a puszta hatalomra vagy indu
lati'a támaszkodva megcselekedni. A budai
egyház híveinek nem szabad szem elől téveszte
niük, hogy egy lap csak akkor lehet tudomá
nyos, közéleti vagy erkölcsi tényező, hogyha
senki sem kívánja tőle azt, hogy kutyája le
gyen. Olyan lapra, amelynek nincs pozitív ta r
talm a és karaktere, csakugyan nincs szüksége
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a budai egyháznak. Egy olyan lapnak, amely 1
bármilyen vonatkozásban csak egyéni érdeke-■
két szolgál, szintén nincs létjogosultsága. A 1
H. É. V.-ról ezt egyiket sem lehet elmondani. 1
Éppen, mert karaktere, programja és eszményei 1
vannak, azért van rá szükség. Állásfoglalásai 1
mindig megfelelnek annak a magasabbrendü j
egyházi eszménynek, amelyet cl kell érnünk. I
Nem az eszményeknek kell porbadőlniök, ha- 1
nem kis embereknek kell az eszményekhez fel- ]
kapaszkodniok. De ennél is fontosabb az, hogy j
a H. É. V. ma már nem egyszerű, szürke kis j
gyülekezeti lap, hanem egész magyarhoni egy- j
házunkban közéleti tényező. Ezt megfojtania
senkinek nem szabad. Akinek perspektívája van, I
annak támogatását egyházi közérdeknek kell
tartania. Ha minden szava nem mindenki szájaize iszerint való is, az evangélikus egyház el
bírja és meg is követeli azt, hogy komoly vé
lemények ellentétéből, súrlódásából és egymást
meggyőzéséből szülessen meg az igazság. A tá
mogatás nem múlhat egy-két kifejezésen, egy-két
cikken sem, de azon sem, hogy a szerkesztő
személye nem mindenkinek kedves. Vannak
kedvejs emberek, akik nem tudnak lapot csi
nálni s vannak olyanok, akik viszont a lapszer
kesztést nem dürrögve és c&ábtánoot járva vég
zik, hanem úgy, amint kell: komolyan és be
csületesen. E tekintetben a H. É. V.-nál nincs
panaszra ok, ha a köteles és m ár megszavazott
köszönetről némelyek előnyösebbnek tartják is a
hallgatást...
EgyébkénL a H. É. V. akkor is teljesihuít* ‘
fogja kötelességét, ha nem kapja is meg a
szubvenciót. Támogatni fogják hívei és meg kell
élnie előfizetőiből.
V. I.

Az Anyaszeretet
Mint mikor fénysugár villan fel az éjben. . .
Áldó melegével ügy borit el mindent
az Anyaszeretet.
Mintha a télben is rózsák nyillanának . . .
Gond és fájdalom közt, úgy virul felettünk
az Anyaszeretet.
Mintha a légürben ezer madár zengne. . .
Bűbájos zsolozsma, égig érő dallam
az Anyaszeretet.
Szürke köntösöd biborpalástnak látom . . .
Imádságból szőtte, vérével festette
az Anyaszeretet.
Titkolt könnyeidből gyöngyös diadémot
Fejedre bűbájos glóriába vonta
az Anyaszeretet.
Csalódástól fásult, bűntől terhelt lelkünk
Az elkárhozástól százszor megváltotta
az Anyaszeretet
Megtisztult lélekkel térdeljünk eléje
Áhitatos szívvel, imádságos szóval
az Édesanyának.'
Budapest, 1930 husvét.
Hefty Paula.
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Mit tud az a fiatalember
Valamelyik pesti református egyházban vá
lasztás alatt van az egyik lelkészi állás. Termé
szetesen két jelöli van rá. Egyik a hivatalos,
másik az egyház jelöltje. A hivatalos jelölt
szinte len, szürke, de bizonyára Sima és kel
lemes ember, a helyi jelölt pedig egy huszon
ötéves ifjú, aki alig rázta le magáról az iskola
porát, s alig melegedett bele a segédlelkészi ál
lásba. De a hívek szeretik. Nagyon is. Mert
ha a lapok szenzációs híreinek hinni lehet,
kitéréssel is fenyegetőznek arra az esetre,
hogyha megakadályozzák jelöltjük megválasz
tását
Hát ez az! Kitérnek. Nem azért, mert meghasonlottak az egyház tanításaival. Azért sem,
mert uj eszmények keletkeztek. Nincs bajuk az
egyház kormányzati szellemével sem. Csak
azért, mert egy huszonötéves embert nem vá
laszthatnak meg lelkészükül...
Ezen a ponton roppant mélyen be lehet
látni egy budapesti gyülekezel gondolkozásába.
Budapest az ország szive. Lelkészi állásai
presztízs és fizetés tekintetében is olyanok, hogy
az ország ,legkiválóbb lelkészei közül akárm e
lyiket meg lehetne nyerni rájuk. Az országban
pedig bizonyára vannak kiváló és elsőrendű
lelkészek. Olyanok mindenesetre többen, akik
nagyszerű szónokok. Akiknek a hangja búg,
mint az orgona, a mondanivalójuk pedig sziklaszilárd meggyőződésen, személyes tapasztala
ton, élő hiten alapszik. Akik nemcsak napszá
mosai, hanem prófétái lehetnek egyházuknak.
Van talán olyan is, akinek ezek mellett a sze
mélyi kvalitásai mellett a tudománya is mély,
aki az evangélium egyszerű igazságait a mo
dern haladás legkiválóbb képviselőivel szemben
is képviselni tudná. Nem lehet ritkaság az a
típus sem, amely keserüli a sokaságot s nem azt
tartja, hogy a nép van az egyházért és a papért,
hanem azt, hogy a pap semmiféle bajában
nem hagyhatja magára a gyülekezetét s az
evangélium világosságával a társadalmi élet és a
megélhetés útvesztőiben is világítani képes neki.
Es miért ne akadhatna olyan, aki kövekből ke
nyereket tud teremteni, akinek a gondos gaz
dálkodása és alkotó tevékenysége a gyülekezet
egyébként homokba szétszivárgó adófilléreiből
oázist tud varázsolni, vagy olyan, akiben min
den képesség, íszív és lélek megvan arra, hogy
atyja legyen egy gyülekezetnek.
Ezek közül egy se került eddig még szóba
az említett gyülekezetben. Sem a hivatalosak,
sem a hívek részéről. A hivatalosak nem ki
váltságos embert ajánlanak, hanem simát és
szürkét. Olyat, aki kisebb szolgálatokkal tette
magát hasznossá. A hívek pedig nem látnak
és nem is akarnak tovább látni annál, akit a
véletlen dobott elébiik, aki huszonötesztendős s
akinek ebben a fiatalságában alighanem minden
erénye és képessége m ár kifejezésre is ju to tt...
Mit tud egyebet ez a fiatal ember? Nagy tudós
már? Vagy van annyi élettapasztalata és böl
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csessége, hogy az élet mélyeiből felhozott gyön
gyökkel gazdagíthatná gyülekezete lelki életét?
Kibontakoztak olyan gazdasági és szervező ta
lentumai, amelyek életkérdéssé tennék st gyüle
kezetre nézve, hogy megválassza? Vagy tud
úgy vezetni és viaskodni, hogyha viharok té
pik, egekig tornyosuló hullámok fenyegetik el
mentéssel az egyház hajóját — ami bármely
pillanatban bekövetkezik — akkor csak az ő
kezében lesz jó helyt a korm ány?!... A hu
szonöt év mindezt kizárttá teszi. Huszonöt évvel
még oroszlánkörmeit sem igen m utathatta meg
s ha ilyen lendülettel ültetik be egy budapesti
egyház papi (Székébe, akkor az sem valószínű,
hogy szunnyadó tehetségeit kifejleszti. A pesti
papság sok mindenre alkalmas, csak arra nem,
hogy benne nevelkedjék valaki. Akinek minden
napra egy-két funkciója esik, aki társadalmi
és adminisztratív kötelességekkel hivatalbalqpése első napjától kezdve, túl van halmozva, az
nem ér rá pótolni neveltetése hiányait, nem
rendelkezik annyi idővel és energiával, hogy
továbbképezze magát. A pesti lelkészség nem
arra való, hogy valaki belenőjjön. Még a kész
embert is kiszivattyúzza, fáradttá, lelketlenné
teszi sok egymásra tornyosuló gépies teendőjé
vel, nemhogy egy ifjú em bert!...
Különös, hogy ezt sem a hivatalosak, sem a
hívek nem tudják. Különös, hogy Pesten a
lelkészi állások mindinkább apró szolgálatok
jutalmai lesznek. Ahol a hivatalosak rátukm ál
hatják jelöltjeiket a gyülekezetekre, olt ők jutal
mazhatnak nekik tett szolgálatokat. Ahol pe
dig a gyülekezet szembeszáll a hivatalos szán
dékokkal, ott huszonötéves, egyébként bizonyára
csinos, derék, lelkes és ambiciózus ifjúkból csi
nálnak pesti papokat csak azért, mert éppen
ezek vannak előttük.
Másfél emberöltővel ezelőtt Török Pál, Szé
kács József és Győry Vilmos, mind csupa or
szágos nevű és jelentőségű szónok és nagy em
ber állottak a pesti protestáns gyülekezetek
élén. Akkor az egész ország zengett a nevüktől.
A katolikus egyházaknak akkor is voltak gaz
dag püspökei és nagy szónokai, de ha valaki
beszédet akart haliam, az nem az egyetemi
vagy a belvárosi templomba ment, ha katoli
kus volt is, hanem Török Pált vagy Győry Vil
most hallgatta. Amint szaporodtak a pesti gyü
lekezetek, úgy kerültek egyre szürkébb és jelen
téktelenebb emberek a papi állásaikba. A kato
likusok Hock Jánosa és Prohászkája két évti
zeden keresztül háttérbe szorította a protestán
sok valamennyi nagy papját, akik csak szűk
körben tudtak nagyoknak látszani, országos vi
szonylatban azonban nem egyszer a jó átlagon
is alul maradtak. Ma a helyzet még rosszabb.
Nagy szónokuk ugyan a katolikusoknak sincs,
de van vagy harminc plébániájuk, vannak a
földből máról-holnapra kinövő monumentális
templomaik s van akkora politikai és társa
dalmi befolyásuk: hogy a protestánsok telje
sen háttérbe szorulnak mellettük. Ezt a lecsú
szást egy módon lehetne protestáns részről el-
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lensulyozni. Ha a budapesti gyülekezetek hiva
talosai és köznépe legalább abban az egyben
értenének egyet, hogy a mai élükre állított
viszonyok mellett lámpával kell keresniük olyan
papokat, akik valamilyen kiválóságuknál fogva
kimagaslanak s velük együtt az egyház is ma
gasabbra emelkednék. Mert sok mindent nem
lehet tenni. Nem szaporíthatjuk hadseregeink
számát. Nem követhetjük gazdasági, politikai
vagy szociális súlyúnkat sem. Üres zsebeinkből
nem teremthetünk se dómokat, se palotákat.
Azt azonban megtehetjük, hogy minden felelős
és az egyházat reprezentáló helyünkre olyan
embereket állítunk, akiknek a tudománya, a
képessége, a neve és a hire világit, akik nem
csak saját híveinket, hanem másokat is úgy
vonzanak mint a mágnes s akik nemcsak a
templom árnyékának a körzetében nagyok, ha
nem szélesebb körben is olyan emberek, hogy
még akkor is számolni kellene velük, ha nem
az egyháztól kölcsönöznék fényüket és jelentő
ségüket.
A huszonötéveseknek nagyon kiváló képes
ségeik lehetnek, azonban ennek az eszménynek
és ennek a kiáltó szükségletnek aligha felelnek
meg. Ami ugyan nem jelenti azt sem, hogy ez a
hivatalos jelöltekről kétségtelenül állna.
A legtöbb gyülekezet egy emberöltőben
egyszer választ papot. Amikor ilyen helyzetben
van, minden tagjának meg kell gondolnia azt,
hogy a papválasztással sorsát évtizedekre el
dönti. Egy rossz építkezés, egy generáció temp
lomtól való elidegenítése, az egyház elsuiytafanodása, évtizedeken át megboszulhatja magát és
éreztetheti hatását.
Nagyon szép az, hogyha a gyülekezet nem
hagyja kényszeríteni magát és sarkára áll hi
vatalos jelöltekkel, erőszakolt kombinációkkal
szemben. Ha azonban véletlenül egy huszonöt
éves derék ifjút talál az üresedés a segédlelkészi
állásban, ebből még nem következik az, hogy
a huszonötévesért még az egyházat is eldob
ják maguktól. Az első és az utolsó kérdés az:
Mit tud ez a fiatal ember? Kiváló teológus?
Nagy tudós? Felséges szónok? Bölcs ember?
Tudja-e az egyházat Serédi Jusztiniánnal vagy
Bangha páterrel szemben reprezentálni? Van-e
olyan súlyú szava a munkások előtt, mint
valaha Bokányi Dezsőnek, ma Peyernek, Proppernek vagy Szakasits Árpádnak van ?!...
Egy színtelen hivatalossal szemben sem
illik az első kéznél levő jelöltet kijátszani. Me
lyik egyház híveinek legyen perspektívájuk,
ha a pestieknek nincs. Honnan várjuk mostani
elültetettségünkből való szabadulásunkat, hogyha
a pesti egyházak hívei huszonötévesek kedvéért
— anélkül, hogy igazán számot adnának ma
guknak arról, hogy mit is tudnak ezek a fia
tal emberek — kitéréssel fenyegetőznek s egetíöldet megmozgatnak, hogy ezeket ültessék el
árvult papi székeikbe?!... Bégen a zsidóknál
szokás lehetett az, hogy kigunyolták és megölték
a prófétákat. A keresztyénségben, a protestan
tizmusban azonban a prófétakultusz a szabály.
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Ettől még perspektivátlanságból sem szabad
eltérni. Jaj annak a protestantizmusnak, amely
a kis szolgálatkészek és a huszonötévesek kulti
válásába merül el, ahelyett, hogy legembercbb
embereit állítaná a gátra akkor, amikor a he
gyeken mindenütt olvad és zuhog s amikor az
áradás és a veszély holnap a nyakán lehel.
P. V.

A z evangélikus siker titka j
Katholikus testvéreink ajkán gyakori a panasz, hogy mi evangélikusok a kultúra és közélet
minden terén kicsiny lélekszámúnkhoz képest
nagy számmal vagyunk képviselve. Ehhez mindjárt hozzá tehetjük azt, hogy az országduló fórradalmakban és általában a bűnügyi statisztikábán viszont a lélekszámúnkhoz viszonyítva aránytalanul kis számmal vagyunk képviselve. Csak
a minap is evangélikus sikerről hallottam. Egy
ny. Máv. felügyelő hitsorsosunk, Sántha Károly
volt bizalmasa és nekrológ-irója, a magyar állam
vasutak vezetőségének egy vasúti tarifa-politikai
tanulmányra kiirt irodalmi pályázatán az első
dijat nyerte el, azonkívül a biráló-bizottság tisz
tes korú elnöke személyesen ment el gratulálni a
szerzőhöz, hogy »megszoritsa azt a kezet, amely
azt a kiváló értékű tanulmányt irta.« Ez csak egy
eset. Oh, de hány száz van napjainkban hasonló
eset?! Egy tüzes szivü ifjú neki vág repülőgépén
az Atlanti Óceánnak és átrepüli. A lutheránus
Lindberg. A békekötést megelőző tárgyalásokon
feltűnt a nemzetközi bizottságokban egy m a g ^ r
kiküldött, aki minden delegátussal annak az
anyanyelvén beszélt. Japántól kezdve az angolig
több, mint 20 modern, élő nyelven. Egy evangé
likus, magyar egyetemi tanár volt. És igy van ez
mindenütt. Akár földmives, akár iparos, akár
kereskedő, akár tisztviselő, akár jogász, mérnök,
tanár, orvos, lelkész az illető, ha élő evangélikus
szellem és erkölcs van benne, akkor megbecsülés
nek, tiszteletnek és szeretetnek örvend. így volt
ez a múltban is. A magyar kultúra prófétalelkü
úttörői, szabadsághősei jórészt evangélikusok vol
tak. Nemzetünk ragyogó csillagai közt sok az
evangélikus. Az 1848-as szabadságharc vezérei:
Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Görgei Arthur
szintén evangélikusok. A magyar evangélikusság
lutheránus becsületességgel és lutheránus szere
tettek mindig kivette a maga részét a honmentő
és honépitő munkából lélekszámszerinti arányán
felül!
Mi az oka annak, hogy a magyarországi közép
iskolák versenyében a budapesti fasori gimná
zium nyerte el a szellemi verseny első diját? Mi
az oka annak, hogy széles ez országban az evan
gélikus tanítókról és iskolákról oly nagy elisme
réssel nyilatkoznak? Mi az oka annak, hogy az
evangélikusok mindenfelé vezetnek, haladnak,
boldogulnak, érvényesülnek, hiszen olyan keve
sen vannak? Mi az evangélikus siker titk a ? . . .
Megmondom. Ennek a sikernek az evangélikus
vallásban van a titka ! Minket a mi evangélikus
vallásunk, amely a bűnös voltunk mellett Isten
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felszabadító, üdvözítő kegyelmét és az emberboldogító szeretet parancsát hirdeti, elsősorban
alázatossá és boldoggá tesz. Az alázatosság:
bűnös, gyarló voltunk eleven érzete, a magunk
bírálata, az önmagunkkal való elégedetlenség, a
tökéletességre igyekvés, a tanulás, a tudás, a
haladás feltétele. Aki akár a magyar volta, akár
az egyháza tanainak az igaz volta miatt túlságo
san meg van elégedve magával s titokban azt
mondja, hogy »hálát adok Neked Isten, hogy nem
vagyok olyan, mint más ember ! ...« , aki nem
érez magában mély alázattal sok fogyatékossá
got, az nem is érzi a haladás szükségét, a tudás
szomjat és a tökéletesedési v ág y at! A kultúra
anyja a magunkkal való elégedetlenség. És még
valami! A szeretet önfeláldozása. Mi evangélikusok
biztosak vagyunk, hogy megtérésünk és újjá
születésünk esetén mienk az üdv örökre és sza
bad, boldog emberek vagyunk. Ez a mély íidvbizonyosság heroizmust, önfeláldozó szeretetet
vált ki belőlünk. Nekünk már nincs szükségünk
emberi kitüntetésre, hiszen Istentől részesültünk
kitüntető atyai csókban. »Mit nékünk a világ ! ?« ...
Hogy a boldogságfölöslegünkből az emberiség
nek és elsősorban a magyar hazánknak juttassunk
minél többet, azért igyekszünk a kultúra leg
munkásabb harcosai és hősei lenni. Nekünk van
erre erőnk és kedvünk, fáradhatatlan türelmünk,
mert a mi országunk és üdvünk Odafönt és ugyan
akkor már a szivünkben van. A mi egyetlen élet
törvényünk a szeretet! Mi már elértük a magunk
célját, megtaláltuk a mi Istenünket. Ezért a hátra
lévő időnket arra használjuk, hogy másokon se
gítsünk, hogy a szeretet gyakorlásával lelkünk
felöltse ünnepi köntösét, melyben Atyjához száll
majd örök egyesülésre. Ezért vagyunk mi oly
szabadok és szabadságszeretők, oly függetlenek,
oly derűs, mély kedélyüek, oly nagy kulturális
lendületüek és legelőször oly szerények, szelídek
és alázatosak ! Az igazi evangélikus szivü és lelkű
ember élete tele van sikerrel, mert élete megujrázott bizonyítása a Krisztus Urunk igaz szavának,
hogy »aki nagyobb közöttetek, legyen a ti szol
gátok ! Mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik és aki magát megalázza, az felmagasztaltatik!« Máté evang. 23, 11— 12. v.)
Pass László.
Szülök és főiskolára készülők figyelmébe! A Fébé
Evangélikus Diakonissza Nőegylet a jövő iskolai évre bő
vített keretek között nyitja meg Budapest, VIII., Józsefutca 4. sz. alatt levő internátusát és női otthonát középiskolás, főiskolás leánydiákok és hivatalnoknők számára.
Az internátus a központi egyetemek és klinikák közvetlen
közelében lévén, különösen kedvező fekvésű a bölcsészeti
szakon vagy az orvosi fakultáson hallgatók számára. Az
internátus diakonissza testvérek vezetése alatt áll, ami
a szeretetteljes és komoly bánásmódot és felügyeletet biz
tosítja. Megkeresések Trauschenfels Elza diakonissza fő
nöknő címére : Budapest, Remetekertváros, Béla király-ut
7. sz. alá küldendők. Telefon : Aut. 645—73.
Dr. Szoboszlay Gyula orvos, a prot. orsz. árvaház volt
növendéke és a háború óta egyik legnagyobb jóltevője,
ki szegény sorsból küzdötte fel magát, az Isten és a jóltevők iránt való hálájának ékesen szóló bizonyságait szols
gáltatta, folyó évi április 26-án Sanfranciscoban elhunyt.
Emlékezete legyen á ld o tt!
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| Hlavacs Kornélt I lapunknak másfél éven át
volt szerkesztőjét, pénteken kisértük ki a kerepesi
temetőben levő sírjához; egy évvel azután, hogy
hűséges hitvesét elvesztette. Többszáz főnyi gyá
szoló gyülekezet adta meg neki az utolsó tisztes
séget. A lelkész búcsúztatójában fejtegette, hogy
kevés olyan embert ismert még eddig, kiről olyan
nyugodt lélekkel elmondhatta volna a szent ig é t:
wz igaz ember hitből éh. Hlavács Kornél bibliás
ember, hivő keresztyén volt, ki mindig becsülettel
állotta meg helyét. Különösen a kommunizmus
idején tehetett nagyon sok embernek jó szolgá
latot és menthetett meg sok értéket. A sors csa
pásait Istenben bizó lélekkel viselte és elszenvedte
azokat a károkat is, melyeket rosszakarat és meg
nem értés okozott neki. Lapunk szerkesztését
készségesen vállalta a Szövetség kérésére és öröm
mel áldozta fel e munkára az éjjeli pihenésre szánt
sok-sok óráját. Halálos ágyán igaz keresztyén
alázattal vallotta meg gyarlóságait és megbocsá
tott ellenfelének. Budai egyházunk életére döntő
befolyást gyakorolt szerkesztői munkájával, me
lyet önzetlenül végzett és minden személyes érdek
től menten tisztán Isten dicsőségét, az egyház és
a haza szent érdekeit tartotta szeme előtt. Emlé
kezete legyen áldott körünkben !
A budapesti ev. lelkész! kar hétfőn, május 26-án érte
kezletet tartott, melyen Mohr Henrik tartott irásmagyarázatot a Phiiippibeliekhez írott levél 1. 7. alapján, melyben
hangsúlyozta, hogy csak az a lelkész végezheti áldással
hivatását, aki egész gyülekezetét és minden hivét szivébe
zárja és Isten elé viszi azoknak minden dolgát. Csak ilyen
imádkozó lélekkel végzett lelkészi munkán nyugszik meg
Isten áldása. Kemény L. lelkész nagy vonásokban foglalta
össze két héttel ezelőtt tartott előadásának fő gondolatait.
Azután D. Rajfay püspök szólt hozzá a kérdéshez ; hang
súlyozta, hogy egyházunk helyzete nagyon komoly, mert
megerősödésünkre sok kedvező alkalmat elszalasztottunk.
A történelmi felekezetek mindjobban éreztetik velünk,
hogy meggyöngültünk, azért egymást kell megerősíte
nünk. Olyan nagy bizalmatlanság honol körünkben, hogy
minden szervezkedésre képtelenek vagyunk és még a fel
tétlenül égető szükséget jelentő egységes nyilvántartást
sem tudtuk megcsinálni. Adóztatásunk nem egységes. Úgy
tapasztalta, hogy a nagy gyülekezetek a protestantizmusra
veszedelmet jelentenek, tagjaiknak nincs meg a kellő ön
tudatuk, buzgóságuk és ellenálló erejük, mig a kisebb gyü
lekezetekben az áldozatkészségnek és hithüségnek csodálatos
megnyilvánulásait tapasztalta. Szervezkedjünk tehát mi is
jobban ! Mohr H. szerint a budapesti gyülekezetek anyagi
támogatásával a lelkészszeminárium felállítható volna.
Gaudy L. szerint a konferenciának kellene sürgetnie az
egységes nagy budapesti egyházközség megteremtését.
Hüttl Ármin utalt arra a nagy ellenállásra, mely az 1913.
évi zsinat elé került, a fővárosi egyházakat egyesitő tör
vényjavaslat ellen megindult és azt hangoztatta, hogy oda
kell törekednünk, hogy a lelkészek gyakrabban gyűljenek
össze, ismerjék meg egymást jobban, az esperesség is mű
ködjék élénkebben, akkor létre lehet hozni azt a jobb
szervezetet, melyre égető szükségünk van. Rutkai M. Gy.,
Vidovszky K., Gaál I. és Szabó Aladár szólaltak még fel.
Az értekezlet junius 11-én fog a kérdéssel tovább foglal
kozni.
Üdülést keresők figyelmébe! A Fébé Evangélikus
Diakonissza Nőegylet Budapesten, a Hűvösvölgyben levő
pensiójában elfogad nyaraló vendégeket teljes ellátással.
A pensio a Hűvösvölgy egyik legszebb helyén, a villamos
tól 3 percre van, tiszta levegőjű árnyas parkban. A fel
ügyeletet diakonissza testvérek látják el. A penzióban
lakik dr. Farkas Mária főorvos diakonissza főtestvér. Je
lentkezések az ő címére küldendők: Budapest, I., Hidegkuti-ut 123. Telefon : Aut. 645—73.
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A reversalisok tekintetében a református egyház 1921
óta állandóan nyer a vegyesházasságoknál. 1921-ben még
csak 13 esetben volt előnye a r. kath. egyházzal szemben,
1927-ben már 104 esetben. Ez a javulás elsősorban az egy
házban ébredező lelki élet, az öntudatos, evangélikus szel
lemű belmissziói munkának gyümölcse, mely számunkra is
elérhető, ha ragaszkodva Jézus evangéliumához, Jézusnak
szellemét tesszük uralkodóvá lelkűnkben és családunkban.
Gyermeknyaraltatás. Kétféle nyaraltatást rendez a
Fébé Év. Diakonissza Nőegylet gyermekek részére julius
és augusztus hónapokban. Az egyiket Klotildligeten a
pilisi hegyek legszebb villatelepén 6— 14 éves fiuk és
leányok számára. A másikat Budapest Remetekertváros
ban a diakonissza anyaházban csupán leányok számára.
A gyermekek mindkét helyen diakonissza testvérek fel
ügyelete alatt lesznek s a testi üdülés mellett lelki nevelés
ben is részesülnek. Magánvizsgások vagy pótvizsgások
vizsgái előkészítést is nyerhetnek. Az anyaházban bibliai,
nyelvi, zenei, rajzbeli, háztartási továbbképzésre is nyílik
alkalom. A klotildligeti nyaralás olcsóbb típusu. Meg
keresések Trauschenfels Elza diakonissza főnöknő címére :
Budapest, Remetekertváros, Béla király-utca 7., külden
dők. Telefon : Aut. 645—73.
Nyári tanfolyamosok figyelmébe! Tekintettel arra, hogy
a különböző nyári tanfolyamok sokakat szólítanak fel
vidékről Budapestre, a Fébé Evangélikus Diakonissza Nő
egylet József-utca 4. szám alatti otthonába szállásra s tet
szés szerint teljes ellátásra is elfogad jelentkezőket. Meg
keresések e tárgyban Trauschenfels Elza diakonissza fő
nöknő címére : Budapest, Remete kertváros, Béla király-ut
7 sz. alá küldendők.

Modern bűnbocsátó cédulák? Ismeretes, hogy
a tridenti zsinat XXI. gyűlésében úgy határozott,
hogy a jövőben a búcsúval semmiféle nyerészke
dést nem szabad folytatni és azt nem szabad pén
zért árusítani. Nyilvánvaló, hogy ez a határozat a
reformációnak jótékony hatása volt a róm. katolikus
egyházra. Azt hittük, hogy azóta teljesen kihalt az
a szokás, hogy a bünbocsánatért valamelyes anyagi
ellenszolgáltatást kívántak. Tévedtünk. Mert a na
pokban kezünkbe került egy lap, mely az ellenkezői
bizonyítja. Azt olvastuk belőle: »Pápai áldás kap
ható Rómában remek kiállítású, többszínű, kemény
kartonon, őszentsége hatásos képével, pápai trón
ján hármas tiarával fején, áldást adva jobbkezével,
teljes pápai díszben. Egy bibornok aláírása igazolja
a pápai áldás megadását a kérelmező számára. Ezen
pápai áldás teljes bucsut enged az illetőnek halála
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pillanatára. Alig búcsúzik zarándok Rómából, aki ezt
ne szerezné be pár líráért, a legszebb emlékül. Nél
hányat hoztunk névre kiállítva. Lehet hozatni is
bármikor.« Azt hisszük e szöveghez nem kell
semmi magyarázat. Minden figyelmes olvasó előtt
világos lesz az, hogy még a huszadik század
ban is folyik bucsu-nak (bünbocsánat-nak) árulása
pénzért.
Felvétel a kőszegi ág. h. ev. teánynevelőinlézetbe. Felhívjuk evangélikus társadalmunk figyel

mét, hogy a kőszegi Gyurátz Ferenc Ág. H. Ev.
Leánynevelőintézetben megkezdődtek a jövő évi fel
vételek. Betöltésre kerül 20 teljes fizető és 10 ked
vezményes hely. Á kedvezményes helyekre első
sorban vagyontalan evangélikus és református lel
készek és tanilók gyermekei jönnek figyelembe. A
felvételek úgy az egész fizető, mint a kedvezmé
nyes helyekre a folyamodások beérkezésének sor
rendjében történnek. Bővebb felvilágosítást és tá
jékoztatást az intézet igazgatósága ad.
Tagsági dijat fizetlek: özv. Mentsik Ferencné,
Patócs Istvánné, Scheuer Róbert, Sólyom János, dr.
Szlávik Mátyás 2—2 pengőt.
Dr. Pazár Zoltán fogorvos hittestvérünk, a Lutherszövétség tagjainak kedvezményesen rendel. Ren
delés: VI., Eötvös-u. 41/b sz. I. em. d. u. 4—6-i,g.
S. János, Budapest. Ezúton nyugtázzuk elismerő
levelét utolsó hangversenyünkre vonatkozólag. Mi
is örvendtünk a kiváló műsornak. Legyen sze
rencsénk minél többször.
Diákleány részére kiadó szoba Margit-köruton,
úri családnál. Központi fűtés, mclegvizhasználat.
Bővebbet a kiadóhivatalban.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II.,
Szénatéri piac, fióküzlet II, Medve-u. 19. ajánlja

elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindulata >~

mogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos válllalkozik fog

ás szájbetegségben szenvedő egyháztagjaink szakava
tott, gondos és mérsékelt áron való kezelésére, min
dennemű fogpótlásainak ellátására. Szükség esetén
részletfizetésre. Forduljunk hozzá teljes bizalom
mal. Muzeum-körut 27. sz.

Krausz Rezső kályhásmesler II., Csalogány
utca 50. a budai Apolló mellett. (Tel. 546—67)

hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.

WODIANERF. £8 FIAI GRAFIKAI INTÉZET £8 KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- fiS HÍRLAP NYOMDÁJA
I•Itten: 896-11
BUDAPEST, IV., DALMADY-UXCA 3-5-7.
FelelSi: Kin Fereno

