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

Szeresd a gyermeket!
Mátéev. 18.,5.,6., 10., 14.:»Aki egy ilyen
kisgyermeket befogad az én nevemben, engem
fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet
e kicsinyek közül, akik énbennem hisznek,
jobb annak, hogy malomkövet kössenek a
nyakára és a tenger mélységébe vessék. Meg
lássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is
meg ne utáljatok . . . A ti mennyei Atyátok
nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek
közü!.«

Az iskolai év kezdetén az ifjúságnak figyel
mébe ajánljuk a negyedik'parancsolatot minden
vonatkozásában, mintha a szülő és a gyermek
viszonyában minden egyedül ettől függene. Csak
nagyritkán halljuk a negyedik parancsolat pan
danját : Ne utáljátok meg a kicsinyeket! Fogad
játok be őket a Krisztus nevében ! Ne botránkoztassátok meg ő k et!
A kicsinyekből lesznek a nagyok, Amikor mi
már semmire se leszünk képesek, ők fogják tovább
építeni az Isten országát. A jövő az övék, — a
mienk csak a jelen. Ami javukra történik, az utó
kornak lesz java. Azok a hibák és bűnök, melyek
a játékos ifjúság leikébe beleoltódnak, a gyermeki
lélek ellen elkövetett minden bűn nekünk is,
nekik is, a jövendő nemzedékeknek is csak átkot
terem. A gyermekek akármennyire jelentéktele
neknek látszanak is, mégis Isten országának pol
gárai s a mennyei Atya előtt éppoly értéket és
méltóságot képviselnek, mint mi. Ezért tartsuk
tiszteletben őket!
Amikor Jézus a kicsinyekre vonatkozólag
Isten akaratát hirdeti, amikor a gyermekek ápo
lását, javát, jövőjét teljes komolysággal szi

vünkre bízza, a szerető gondoskodás nagyságát,
amellyel mi adósaik vagyunk, a legmegragadóbban ezekben a szavakban fejezi k i: »Aki egy ilyen
kisgyermeket befogad, az én nevemben, engem
fogad be.«
Úgy védi Jézus a gyermekeket, hogy szá
mukra ugyanolyan szeretetet, tiszteletet, hűséget
követel, mint a maga számára. A keresztyénies
ségnek egy mértéke az a mód, ahogyan mi a gyer
mekekkel bánunk. Nem keresztyén az a család,
ahol Istennek e szeretett kicsinyeit háttérbe szo
rítják, elhanyagolják. A gyermekek, az ifjúság
körében végzett szolgálat, amelyet sokszor annyira
lebecsülnek, Istennek különösen tetsző szolgálat,
Isten tisztelete a szó teljes értelmében. Aligha
lehetséges értékesebb, nemesebb, szentebb foglal
kozás, de bizonyára olyan sincs, amely nagyobb
felelősséget viselne és nagyobb nehézségekkel
küzdene.
Azért oly nagy a felelősség, mert minden
egyes lélek halhatatlan, önmagában véve végte
len értéket képvisel s ezt kell Isten országa szá
mára megnyerni és megtartani. Egykor meg fogja
kérdezni tőlünk is a mi Atyánk, hogy »ez és az a
gyermek, akiket reátok bíztam, hol van? Mi lett
belőltik?« Ezt a kérdést távolról se kezelik kellő
komolysággal. Sokszor milyen lelkiismeretlenül
bánnak ezzel a csodálatos ajándékkal, az emberi
lélekkel! Mennyi rombolást visznek véghez benne !
Mennyi szenvedést kell elviselni sok gyermeknek
a szülők bűnei m ia tt! Mennyi elhanyagolást, elkényeztetést, rossz példát, kétértelmű beszédet,
figyelmetlenséget és megvetést kell eltürniök a
kicsinyeknek s ezzel mily mérhetetlen sok rossz
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kerül bele az életbe ! — Az úgynevezett jobb csa
ládoknál is rengeteg mulasztást követnek el a szü
lők azzal, hogy a kicsinyeket idegenekre bízzák,
méltatlanoknak tartják őket arra, hogy velük
személyesen bánjanak. Így csak természetes, hogy
nem fejlődik ki eleven szeretetközösség, a szülők
nek pedig ebben az esetben nem szabad csodálkozniok azon, hogy a serdülő fiuk és leányok már
igen korán saját külön útjaikon járnak.
Az erkölcsi komolyságot soha se szabad össze
téveszteni a szeretetnélküli brutalitás basáskodásával. Sem a puszta parancsnak, se a vasszigoruságnak, se a hideg félelemnek nem szabad ural
kodnia. A lelkeket egyedül a szeretet tudja meg
menteni és megtartani. De aki az ifjúságot oko
san szereti, tisztában van azzal is, hogy a serdülő
gyermekben lassan, bölcs tapintattal a jövő önálló
személyiségét kell kialakítania. A pórázon nevelt
ember szolgalelkü lesz és soha se jut el arra a sza
badságra, amelyben az ember magát Isten előtt
felelősnek érzi. A fejlődő emberi lélek iránt való
tisztelet a szeretetben is bölcseséget és a szabad
sághoz való lassú, elővigyázatos szoktatást köve
tel. Az ifjúságra gyakorolt minden befolyásnak

Isten
nyolcadik parancsolata
»És némelyek felkelének és hamis lanubizonyságot tőnek ellene.« Márk 14, 57.

Csak kevesen értették meg. Nemsokára a pa
naszok árja zudult feléje. A törvények be nem
tartásával vádolták. Rosszalták, hogy a nyomo
rultak és megtérő bűnösök barátja. Haragudtak
és féltékenykedtek rá a főpapok az uj vallás hitdetése miatt. Azt mondták a felsőbbség ellen
beszél. Vádolták, hogy Isten fiának mondja ma
gát, és hogy — király akar lenni !
Mindent elkövet a vak düh, irigység és gyű
lölet, csakhogy ártson neki, csakhogy elveszítse
őt. Gúnyolják, üldözik, elhagyják, elárulják, eltán
torítani igyekszenek, megtagadják, megköpdösik, korbáccsal verik. De mindez nem elég. E sok
gonoszság sebet üt, fáj, de célt nem ér. Kell ide
valami, ami a bűnök bűne, az emberi gonoszsá
gok leggonoszabbika legyen ! — Korán örültek,
akik azt hitték, hogy erre emberi s z ív nem akad.
Óh, igen, már jönnek is, egyszerre többen, de
kettő közülök különösen beválik és megjelenik a
krisztusi tragédia két legelvetemültebb alakja.
A vétek iszapjában legmélyebbre süllyedtek, akik
kezet fognak a gonoszsággal, karöltve járnak a
hazugsággal, — á hamis tanuk ! Akik erre építet
tek, azok jól számítottak, mert tudták, hogy az
igazságot csak hamissággal lehet megsebezni.
Most már könnyű volt Pilátus munkája. El is
végezte. És Jézust az ártatlanul bevádoltat más
nap már felfeszitették a keresztre.
Az álnokság azonban csak egyelőre diadal
maskodhatott, mert Krisztus az élő igazság volt,
Őt nem győzhette le a hamisság. Hiába szennyez
ték be lelkűket a hamis tanuskodók. Ámbár Krisz
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azt a célt kell szolgálni, hogy ne gépeket és ne 1
szolgalelkeket, hanem szabad istenfiakat nevel
jünk.
Az ifjúságra a legerősebb befolyást nem a .
szavak és intelmek, gyakorolják, hanem a szemé
lyes példa, életünknek, erkölcsi magatartásunk
nak reájuk vetitődő képe. Rettenetes átkot mond
Jézus azokra, akik a kicsinyek közül egyet is meg
botránkoztatnak. És ez nekünk is szól, ha sza- :
vainkban, tetteinkben való vigyázatlanság és 1
könnyelműség által a fiatal lelkeknek indítást 3
és alkalmat adunk bűnös gondolatokra, gonosz í
vágyakra. A gyermeki lélek előtt való tisztelet
kell, hogy a felnőtteket gyermekek jelenlétében
kettőzött figyelemre és önellenőrzésre késztesse.
A legnagyobb tisztelet azonban, amit a gyer
mekekkel szemben megmutathatunk, abban áll, |
hogy mi őket Jézus nevében magunkhoz fogad
juk és Isten elé visszük. A vallásnak kell a neve
lésben az első helyet elfoglalni. A gyermekeket
mindenek előtt arra kell megtanítanunk, hogy
tudjanak imádkozni és tiszteljék Isten akaratát.
Legyünk ebben a munkában Isten sáfárai, hűsé
gesek, szeretetteljesek.
(avas.)

tust halálra vitték, de csak saját maguknak, mert
a többieknek, nekünk, akkor kezdett csak élni.
Gyalázatuk hirhedtsége betemette őket, mig a
krisztusi Lélek igazságának fénye diadalmas erő
vel ragyogja be e világot. Ideig-óráig legyűrhette
a hamisság az igazságot, de győzedelmesedül
rajta, még a poklok kapui sem fognak.
Sok példát tud felmutatni a történelem, mikor
a csalárdság hamis váddal ártalmára lett valaki
nek, vagy valamely ügynek. A zsidóságban is elő
fordult már, de ugylátszik, az Ószövetség emberei
is tisztában voltak a hamis tanúság vétkes med
dőségével, mert a Példabeszédek könyve mondja :
»A hazug bizonyság elvész, aki pedig jól figvelmez,
örökké szól.« (21, 28.)
De Krisztus óta is minduntalan folyik a küz
delem az igazság és hamisság közt. Ki tudná szá
mon tartani azoknak a neves és névtelen mártírok
nak sorát, akiket befeketített az emberi gonosz
ság, csakhogy a maguk vétke ne látsszék oly sö
tétnek. Akik elvakulva a gyűlölettől a rágalom
és hazugság özönét zúdítják felebarátjukra és
pokoli munkájukhoz nem átallják Isten szent
nevét is segítségül hívni. Pedig a 8-ik parancsolat
világosan fejezi ki az isteni tilalm at: »Ne mondj
a te felebarátod ellen hamis tanúságot!«
A bűnügyi krónikákat olvasva, napjainkban
is sajnos, gyakran találkozunk hamis tanúsággal.
Hát a földi birák is csak emberek, az ő szemüket
könnyű megcsalni. De gondoljunk arra, hogy
egyszer majd a legfőbb Biró elé kerülünk, akit
nem lehet hazugsággal félrevezetni. Nem is kér
dez majd, úgyis a lelkűnkbe lát. És jaj annak,
akinek szivében hamisságot talál. M ert: »A hamis
ságnak bizonysága büntetlen nem lészen és a
hazugságnak találója meg nem szabadítja magát.«
Bethaniai Mária.
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Az ágostai hitvallás
négyszázados jubileumán
Tisztelt Díszközgyűlés!
Elsárgult 400 éves írások fekszenek német
városok levéltáraiban kilencszeres aláírással és
pecséttel. Néma okmányok és mégis nagy napok
ról mennyit beszélnek ! Létrejöttüket megelőz
ték Luther Márton kalapácsütései és ehhez ha
sonló, meggyőző szava megrázta a világot és az
emberiség felocsúdott évszázados álmából.
A wormsi birodalmi gyűlésen elhangzott
határozott nyilatkozat, a speyeri tiltakozás élénk
érdeklődést váltott ki az egyenes utón járó refor
mátor tanainak igazságai iránt. Ország-világ előtt
nyilvánvalóvá vált, hogy nem egy eretnek láza
dásáról van szó, de egy mély tudásu, buzgó hitü
tudós kezdeményezésére Krisztus vallásának ere
deti tisztaságába való visszaállításáról. Az Írás
szavaihoz ragaszkodókat nem lehetett semmibe
venni, a hívek tömörülése oly tekintélyes, a hatás
oly gyors és oly eredményes volt, hogy a császár
érezte, miszerint tisztázni kell a nagy kérdéseket,
az eseményeknek belé kell illeszkedniük az embe
riség történetébe.
A protestánsok 1530 április 8-án meghívást
kaptak Augsburg városába birodalmi gyűlésre
azzal, hogy ott hitvallásukat Írásba foglalva
nyújtsák be.
A nagy reformátor és szelidlelkü b arátai:
Melanchtón Fülöp, Bugenhagen, Justus Jónás
tanulmányozták előbb a torgaui és schwabachi
cikkeket, amelyekből János szász választó feje
delem kívánságára megszületett az Ágostai Hit
vallás írásba foglalása. Ma 400 éve irta alá János
szász herceg, választófejedelem, György branden
burgi őrgróf, Ernő lüneburgi herceg, Fülöp hesseni
tartománygróf, János Frigyes szász herceg, Far
kas anhalti fejedelem, Ferenc lüneburgi herceg,
Nürnberg és Reutlingen város képviselője a 28
fejezetbe foglalt egyszerű, de hatalmas müvet,
melynek minden szava a Szentirásra támaszko
dik, körvonalozva, hogy miképen kell vallani a
tiszta Evangéliumot, mit kell kivetni a megrom
lott tanokból, miképen kell élni egyedül Krisztus
tanításai alapján.
Ezt a hitvallást fogadták el és terjesztették
a mi őseink. Ebben a hitben maradtak meg üldöz
tetésük közben. Ezzel buzdították egyházszeretetre a csüggedőket. Ezért véreztek, ha kellett,
haltak. Ez a hitvallás szolgálta a tudomány hala
dását, ez szorította ki a babonát, ez hozta létre
az erkölcsök tisztulását, ez buzdít a hazafias köte
lességek teljesítésére.
Ennek a Hitvallásnak négyszázadik születés
napján összegyűltünk mi is, budai evangélikusok,
hogy hálát adjunk Istennek a nagy nap nyújtotta
kegyelemért. Összegyűltünk, hogy erőt merítsünk
a nagy elődök hitében és egyházszeretetében való
megmaradásra !
Félretéve ma minden egyéb gondolatot, te
gyünk ünnepélyes fogadalmat és tanúbizonyságot
a meg nem változtatott ágostai hitvallásban a
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Krisztus evangéliuma szellemében lefektetett igaz
ságokról. Tegyünk fogadalmat ezen tiszta evan
géliumi tanokhoz és hitelvekhez való tántorítha
tatlan ragaszkodásunkról. Tegyünk fogadalmat
szilárd eltökélésünkről, hogy ezeket a hitelveket,
amikben nevekedtünk, amiket megismertünk,
mint a tiszta hit, a lelki béke, a polgári egyetértés,
az emberi művelődés és haladás, a hazafias kötelességteljesités és az örök üdv elnyerésére törekvő
igyekezet áldásának drága zálogát, sértetlen tisz
taságukban féltő hűséggel kívánjuk ápolni. Ebben
kívánjuk nevelni gyermekeinket, utódainkat, hogy
igy azt nemzedékről-nemzedékre megőrizzük.
Felkérem díszközgyűlésünkön megjelent hí
veinket, hogy amennyiben ezt a fogadalmat és
tanuságtételt vallják, nyilvánítsák ezt ünnepélyes
felállással, hogy azt, mint akaratunkat jegyző
könyvünkbe foglaljuk és ezzel Egyetemes Egyhá
zunk minden egyházközségében megnyilvánult
mostani tanuságtételben mi is részt vegyünk.
A mi mennyei Atyánk, akinek kegyelme meg
szentelte és megvilágositotta hitvalló őseink szi
vét, adjon számunkra is erőt, hogy a felismert
igazságokhoz mindhalálig hívek maradjunk. Áraszsza ki az evangéliumi hitért annyi megpróbáltatá
son és vérzivataron keresztül ment és ma is
kemény küzdelemre kényszerült magyarhoni evan
gélikus egyházunkra és hányatott budai Egyházközségünkre az Ő szent áldását, hogy ez ünnepünk
által is az atyák hitében megszilárdult lelkűnkkel
építse tovább e földön ama Láthatatlan Egyház,
a Krisztus Jézus szent és örök Országa diadalá
nak szent épületét!
1930. junius hó 24-én a budai ev. templomban
elmondta :
Sándy Gyula,
budai egyházfelügyelő.

Istenről
A gőgös ész a tudományban
Bármily mélyre is fúr, farag,
Tehozzád Uram, föl nem érhet,
Elrejted töte Istenséged
Mélységes csöndbe hallgatag.
És ha keres is vakond módra,
Túrván a durva anyagot,
Akkor sem talál fény-nyomodra
Néki semmi sem igazolja,
Hogy mindenekben ott vagy, ott.
Az alázatos tiszta szív bár
Zárakat soha sem feszeget.
Titkod ajtóján, — mégis, mégis
Közelségedtől ragyog, fénylik,
S boldogan érez Tégedet.
És ha meglát egy rózsaszálat,
Amely feléje hajladoz,
Kelyhének édes illatában
Te csókolod meg ötét lágyan —
És felelsz n éki: »Itt vagyok ...«
Vitovszky István.
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Augustinus
Augusztus 28-án múlt ezerötszáz éve a nagy
hippói egyházatya halála napjának.
Ez az évforduló nem tartozik a közönséges
jubileumok közé.
Nem olyan évforduló ez, mint amilyeneket
mostanában szoktak ülni, hol egy, hol két, hol öt,
hol pedig tiz év múlva, mert — többig nem is igen
tart a mai örökkévalóság.
Augustinus ezerötszáz esztendővel ezelőtt élt,
de emléke mégsem halott.
Minek köszönheti ezt?
Annak, hogy volt bátorsága teológiai kérdé
sekkel foglalkozni és hogy nagyarányú teológiai
működést fejtett ki, amely még másfél évezred
múltán sem vesztette el aktualitását. Annak,
hogy tudós és egyházi ember létére nemcsak úgy
nevezett objektív alkotásokkal örökítette meg
nevét, hanem volt viharzó, — hol kétségekkel
viaskodó, hol Istenben megnyugvást találó —
becsületes, őszinte hite és vallásos meggyőződése
és hogy leikéből irta azokat a vallomásait, ame
lyekben egy az élettel viaskodó és Isten után vá
gyakozó s z í v érzései lüktetnek felénk s ezzel meg
alkotta a kereszténység egyik legnagyobb és leg
őszintébb emberi dokumentumát.
Az élete nem valami jelentős és változatos
élet. Nincsenek benne regények és szenzációk.
Csak egy regénye volt, amely meglehetős
szomorú árnyékot vet egyéniségére és jellemére.
Együtt élt egy szerény és becsületes asszony
nyal, fiának, a tehetséges Adeodatusnak az anyjá
val, akit nem vesz feleségül és eltaszit, amikor
sorsa magasabbra ivelődő fordulatot vesz, amikor
ezt az ivelődést még merészebbé véli tehetni,
amikor egy gazdag leányt vehet házastársul.
A névtelen asszonytól fogadalmat vesz, hogy nem
megy többet férjhez, eltaszitja és visszaküldi
Afrikába, hogy ne álljon szerencséje útjába, maga
pedig ennek az asszonynak az összetört szive
árán akarja megcsinálni a karrierjét.
De nem úgy sikerül, amint kitervelte.
A tervbe vett házasság nem jött létre, a tehet
séges rétort és tudóst megkapja a szerzetes élet
rom antikája: lemond a világról, kis kört gyűjt
maga köré, elmélyedő életet él, kizárólag a teoló
giának és az egyháznak szenteli az életét. Négy
éven át presbiter volt, utána pedig harmincöt
éven át püspöke a kis hippói gyülekezetnek s ebben
a szerény hivatalában is rá tudta nyomni az
északafrikai egyházra egyéniségének a bélyegét.
Ez az afrikai kereszténység azóta régen a
múlté. Hippó és a többi afrikai kulturcentrum ma
is rom s egész uj élet fakadt fölöttük, amelynek
sem az Augustinus által meghonosított és meg
szilárdított szerzetesi életnek, sem az ő hajthatat
lan és semmiféle eretnek nézettel meg nem alkuvó
szellemének nyoma sem igen maradt.
Augustinus élete és gondolatai Európában a
nyugati egyházban folytatódtak s még a reformá
cióban is erős nyomokat hagytak.
Lángoló szószólója volt az egyház egységé
nek és békéjének. Az egyház egységét és békéjét
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ugyan nem tudta biztosítani, mert azt nála na- 1
gyobb hatalmak bontották meg és törték széjjel, f
az eretneküldözés szellemét azonban örökül 1
hagyta egyházára s eretnekcáfoló müvei ma is 1
valóságos arzenálját adják az eretnekeket cáfoló 1
érveknek.
Ennél is fontosabb alkotása azonban az az
egységes keresztény világnézet, amelynek a kiépi- j
tésére minden erejével törekedett s amelynek leg
jelentősebb alkotása az istenországáról szóló ha- j
talmas munkája. Ezzel a középkori és a nyugati
kereszténység alapjait is sokkal jobban és sokkal
egységesebben megvetette, mint bárki más s ezzel I
lett egyháza tisztelt és becsült atyjává és szentjévé. ]
Pál apostol után Augustinus a keresztény
ókor legnagyobb alakja. Augustinus építi ki iga
zán Pál apostol vallásos világnézetét. Ez a törté
neti helyzete teszi érthetővé, hogy amikor a kö- ■
zépkori egyház hiányain és tökéletlenségein, a
pápaság és az egyházi rend visszaélésein felhábo
rodó reformátorok az egyház múltjában vissza- '
pillantva, eszményi embereket keresnek, akkor
szemük főként rajta akad meg. Augustinus az az
egyházatya, akinek az alakja és a nézetei, akinek
a világnézete és a hitrendszere az apostoloké után
legjobban megragadja őket. így lesz Augustinus
a reformátorok mintaképe is, ezért marad neve
tisztelt és sokat emlegetett a reformáció egyhá
zaiban is.
A középkori világkép összeomlásával Augus
tinus világképe is háttérbe szorult. Töretlenül
csak a katolikus skolasztikus teológiában él.
A modern protestáns teológia uj utakraJjjrtj«*m\nek egyik legjellemzőbb bizonysága az*, hogy
Harnack Adolf, Augustinus egyik legnagyobb
protestáns tisztelője, a protestáns teológia egyik
legkiválóbb reprezentánsa, halála előtt irt leg
utolsó fontosabb értekezésében adta ki azt a jel
szót, hogy a nagy egyházatyák és a skolasztikus
teológusok istenfogalmát revideálni kell, még
pedig nem Augustinus és nem is Pál apostol teoló
giája szellemében, hanem Markionéban, aki a leg
jobban megközelítette és a legélesebb egyoldalú
sággal szögezte le Jézus Krisztus uj teológiájának
az alapeszméit.
A megindult diskussziót a gondolat felvetőjé
nek a halála kettévágta, azonban az már ma sem
kétséges, hogy Augustinus világképének nap
jainkban nincs meg távolról sem az a jelentősége,
mint amekkora kezdetben volt s mint amekkora
hatást fejtett ki vele a középkorban a katolikus j
világkép kialakításában, megszilárdításában és
egységes ívelésűvé tétele tekintetében is.
Egy munkája azonban örök marad. Azok a
vallomásai, amelyek során folyton Istennel vias
kodva, szivét, legelrejtettebb gondolatait és érzé
seit Isten előtt kiöntve, végig gyónja és végig
lemezteleníti egész életét, hogy levonja belőle az
istenes élet legnagyobb tanulságát, az élet igazi
értelmét és értékét s amely a világirodalom egyik
legjellegzetesebb hitvallása, egy egész irodalmi
műfaj forrása és kútfeje .. . Vallomásai nem a
nagy tudóst, nem a nagy egyházatyát, hanem a
folyton tévelygő, folyton kereső, magát megalázó
és isten előtt semminek tekintő embert állítják
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elénk, aki klasszikus tökéletességgel foglalja egy
mondatba is, ezenfelül azonban egész élete mun
kájával azt az igazságot illusztrálja, hogy az Isten
nyugtalan szivet teremtett bennünk s addig nem
találunk igazi megnyugvást, amíg öt meg nem
találjuk és benne meg nem nyugszunk!
Minden más alkotása tudósok öröksége. Élje
nek vele, használják és becsüljék meg vagy ves
sék sutba, aszerint, amint megérdemli. Ez az egy
mondása azonban olyan távlatú és olyan mély
ségű, hogy az évszázadokon és évezredeken át
világitó igazságok közé tartozik. Ezért az egy
mondásért érdemes felújítani ezerötszáz év múl
tán emlékét. Mert ez a tétel nem máról holnapra
való állítás, hanem a vallásos lélek örök szenve
dését, önmarcangolását, de folyton újra megtaláló
boldogságát is kifejezi sötétségekben, kételyeken
át világitó és utat mutató fáklyájuk hit után
sóvárgó és hitben megnyugvó sziveknek: nyug
talan szivünket az Isten teremtette bennünk, aki
önmagában megnyugvást is ád azoknak, akik őt
keresik és őt megtalálják !
Földvári János.

Szimonidesz Lajos
rehabilitálása

költségek viselésére az egyetemes egyház pénz
tárát kötelezte. Az ítélet jogerős.
Őszinte örömmel fogadtuk ezt az igazmon
dást. Szimonidesz Lajos nyolc éven át viselte csa
ládjával együtt igaz keresztyén alázattal a kommunistaság bélyegét és nem tett semmit sem,hogy
ezt magáról letöröltesse. Ha rosszakarói nem he
lyeznek el a külföldi sajtóban személyéről valótlan
híreket és nem keltik fel ezáltal egy nagy befolyású
külföldi barátja figyelmét ügyére, még talán ma
is viselhetné a szörnyű Ítélet terhét. Mert hazai
egyházunk kiválóságai közül többeknek érdeklő
dését iparkodtunk az évek során erre az ügyre
felhívni — hiába való volt, reánk se hederitettek.
Mihelyt kitettük lábunkat hivatalos helyiségük
ből, máris elfelejtették az egészet. Pedig mennyi- vei szebb lett volna, ha a hazai ev. egyház tisztes
ségére őrködni hivatott férfiak lelkiismerete meg
mozdul és megteszik azokat az intézkedéseket és
lépéseket önként, saját elhatározásukból, melye
ket a sajtóban történt tárgyalások folytán valaki
nek meg kellett tennie. Szimonidesz Lajos nagy
szolgálatot tett egyházának azzal, hogy engedte
magát a perújításra reábirni; alkalmat adott
arra, hogy az egyháznak tehertétele, egy igazság
talan ítélet megsemmisítése által csökkenjen és
alkalmat adott arra is, hogy sokakban a bírásko
dás igazságosságába vetett hit megerősödjék.
Reméljük, hogy ezek után az egyház mindenrendű és rangú tényezője nemcsak illő tisztelettel
fog bánni a sokat szenvedett férfiúval, hanem kiki
a maga módján teljes erejével azon is lesz, hogy
a sok anyagi veszteség sújtotta család a megfelelő
anyagi kárpótláshoz is jusson.
Mert igaza van D. Rade Márton marburgi
egyetemi tanárnak, a »Chrisliche Welt« majd
félszázadon át felelős szerkesztőjének, ki 1929
január 19-én irt cikkével a Szimonidesz-ügyet
nyilvánosságra hozta, mikor azt irja, hogy sokat
kell az embernek elfelejtenie, de némely dolgot
jóvá is kell tennie.
Erkölcsi és jogi érzékünk, evangélikus önérze
tünk csak akkor fog megnyugodni, ha Szimonidesz
Lajos az erkölcsi elégtétel után megkapja az anyagi
kártérítést is.
Hüttl Ármin.

címén megírtuk már lapunk február 27-én meg
jelent számában, hogy a fehér-komáromi egyházmegyei törvényszék február 17-én tartott ülésé
ben hatályon kiviil helyezte az egyet, törvényszék
1922 október 13-án hozott Ítéletét és Szimonideszt
csak dorgálásra ítélte. Ezen Ítélet ellen úgy a perujitó Szimonidesz, mint a vádhatóság képviselője :
dr. Krayzell Miklós fellebbezést jelentettek be,
mellyel a dunáninneni egyházkerületi törvényszék
1930 junius hó 25-én, tehát az ágostai hitvallás
négyszázéves jubileuma napján, foglalkozott. Is
meretes, hogy az elsőfokú tárgyalásnál a közvádló
a Szimonidesz ellen annak idején felhozott váda
kat három csoportba osztotta be, az első és máso
dik csoport vádjait ismertette, megcáfolta és jog
erősen elejtette, a harmadik csoportba került
vádat pedig, mely kommunizmusról szólt, fenn
tartotta, de csak azért, hogy annak tarthatatlan
ságát bebizonyítva, a vádlott felmentését kérje.
M i ingatja meg
A bíróság azonban — tultéve magát a vád jogerős
elejtésén és helytelenül hivatkozva az E. A. az egyházi bíráskodás tekintélyét?
380 §-ára — egy iiyen elejtett vádban marasztalta
Néhány sorban szemébe kell néznünk ennek a kérdés
el a perujitót. A kerületi törvényszék Wenk Károly nek is, melyet a fehérkomáromi egyházmegye lelkészi
esperes és dr. Zelenka Ottó járásbiró elnöklete értekezlete vetett fel junius 25-én, midőn megbotránko
vette tudomásul a Pesti Napló 1930 április 5-i szá
alatt foglalkozott a fellebbezéssel és Szimonidesz zással
mának a Szimonidesz-üggyel foglalkozó cikkét, »amelynelc
Lajost minden vád alól felmentette. A törvény egyes megállapításai alkalmasak arra, hogy megingassák
szék megállapította, az Ítélet szóbeli kihirdetése az egyházi bíráskodás tekintélyét, sőt sok tekintetben kimerítik
kor, hogy egyházi törvényünk »lex imperfecta« és a rágalmazás kritériumán. (Ev. Lapja 1930, 215. oldal.)
sajnálatosnak tartjuk, hogy a lelkészi érte
azért olyan esetekben, melyekre nézve nincs egész kezletRendkívül
illetéktelenül foglalkozott olyan bíráskodási üggyel
világos intézkedése az egyházi törvénykezési el kapcsolatos közléssel, melyről tagjainak semmi személyes
járás mintájául szolgált világi törvényhez kell tapasztalata nem volt. Jelen voltunk a Szimonidesz-ügy
fordulni és annak szellemében kell eljárni. Ezen február 10-i tárgyalásán és ott a bíróságban helyet foglaló
két lelkészen kívül más fehérkomáromi lelkészt nem lát
alapon kimondta a bíróság, hogy a közvádló el tunk.
A két jelenvolt végighallgatta a perujitó érvelését,
ejtvén a vádat, a perujitó Szimonidesz Lajost fel mellyel a megtámadott Ítélet tarthatatlanságát bebizonyí
kell menteni a vád és következményei alól és a per totta és gyönyörködhetett abban a nagyon ritka jelenség-
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ben, hogy a közvád képviselője a maga teljességében,
kivételes nagy jogi tudásával, mély törvényismeretével és
az igazság őszinte szeretetétől áthatott nemes lelkesedésé
vel alátámasztotta a perujitó érvelését. Felfedte a köz
vádló azokat a súlyos törvénysértéseket, melyek az alap
perben a vádlott sérelmére történtek és ezt olyan erőtel
jesen tette, hogy a bíróság teljesen igazat adott neki, mikor
az alapperben hozott ítéletet megsemmisítette. Vélemé
nyünk szerint az ingatta meg az egyházi bíróság tekinté
lyét, hogy Szimonideszt 1922-ben igaztalanul elitélték.
Ez volt a botrány. Nem az ingatja meg a tekintélyt, aki
a botrányt szóváteszi, hanem az, aki elköveti. Nagyon
sajnálatosnak tartjuk, ha ev. lelkészek gyűlése fakad ki
a sajtó munkája ellen, melyet mindenképpen támogatnia
kellene. Ha az a sajtótudósitó sértő módon teljesítette
volna kötelességét, van mód rá, hogy hibáját megmutatva,
tőle elégtételt kaptak volna, de kár megbotránkozni olyan
íráson, mely az igazságszolgáltatás tekintélyét csak alá
támasztja. Ha már botránkozunk, botránkozzunk felelős
ség mellett 1

Az élei utján!
Az ut, ahol járok, könnyektől nedves,
A zugó szél is sóhajtól terhes
Tövis és szikla a lábamat tépi,
Tépődő lelkem jaj ki vezérli. ..?
Gyűlölet, átok kisért az éjben,
Más utitárssem nem akad nékem?
(Alszik a Hit.)
Az utón, hol járok, tövisek hullnak
Szelíd virágok elém borulnak.
Napfény dereng már hajnali ködben,
Lábam nem botlik minden göröngyben
Mintha vezetne uj remény árnya,
Mintha az élet már nem is fájna!
(Éled a Hit.)
Az utón, hol járok, szeretet árad.
Gonoszság, bűn, vágy hiába fárad,
Ha fájdalom, bánat lesz is keresztem,
Megváltó hitem már el nem eresztem.
Sziklás talajon is bátran előre . . .
Sugárzó fényözön visz a tetőre.
(Kigyult a Hit.)
Hefty Paula.
Tisztelt olvasóinkat és barátainkat, midőn
most hosszabb szünet után először szólunk hoz
zájuk, szívélyesen köszöntjük, nekik jót kívá
nunk a kegyelem Istenétől és kérjük őket, hogy
szeretettel támogassanak minket egyházunk ja
vára irányuló munkánkban. Lapunk már másfél
év óta — bár híven teljesítette az egyházzal szem
ben az anyagi támogatás fejében vállalt kötele
zettségeket — nem kapta meg az anyagi támoga
tást és tisztán az olvasók előfizetéseiből és az
önzetlenül dolgozó munkatársak áldozatkészsé
géből tartja fenn magát. A nyomdával és postával
szemben készpénzfizetésre vagyunk kötelezve.
Kérjük azért t. olvasóinkat, hogy a hátrálékos
előfizetési dijakat küldjék be sürgősen, hogy to
vábbi megjelenésünk biztosítva legyen. Minthogy
százszámra küldtünk ingyenpéldányokat a subventio reményében és tekintélyes adósságunk is
van, nagyon kérjük egyházunk és lapunk bará
tait, könnyítsenek adományaikkal lapunk hely
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zetén. Mikor a hivatalos körök és testületek
anyagi támogatását élvező lap is olyan nehezen
vergődik, elgondolhatja mindenki, mily nehezen
áll meg a maga lábán a független lap. Mi azt hiszszük, hogy van jogunk egész országos egyházunk
híveinek anyagi támogatását kérni, mert egye
dül szeretett egyházunk javát akarjuk munkánk
kal szolgálni. A becsületes, független sajtó kiszá
míthatatlan hasznot hoz a köznek és egyénnek
egyaránt. Szinte azt mondhatjuk, hogy puszta
létezése által is jótékony hatást gyakorol az
ügyekre és személyekre, mert olyan szolgálatot
teljesít, mint a nyitott ablak, melyen keresztül ál
landóan megújul és megtisztul a szoba levegője.
Minthogy pedig tiszta levegőre mindenkinek szük
sége van, könnyen beláthatja mindenki, hogy a
független sajtót áldozatok árán is fenn kell tar
tani. Mi sokat áldozunk időt, munkát — önzet
lenül. Kérjük azért minden olvasónk, hívünk,
barátunk és hittestvérünk erkölcsi és anyagi támo
gatását. Hittestvéri üdvözlettel a
»Hegyen épített városa szerkesztősége.

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Szeptember hó 28-án 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Gaál
11 óra 15 perckor rádiós istentisztelet: Kardos Gyula
balassagyarmati alesperes lelkész. A Lutherszövetség
vegyeskara énekli: Mendelssohn 43. Zsoltárát. Kar
nagy : Mikus Csák István.
Október hó 5-én 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Glatz.
10 órakor német istentisztelet: Virág J. segédlelkész,
11 órakor magyar istentisztelet; Virág j.
Október hó 6-án 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Hiittl.
Énekel az ifjúsági vegyeskar.
Kereszteltük : Benedikty Magdolnát, Nagy Katalint, Drietomszky Sándort, Tuboly Zoltánt, Kovách Évát,
Fiedler Paulát, Bánszky Miklóst, Jónás Irént, Berger
Lászlót, Szlatyinszky Saroltát, Balogh Veronát, Hor
váth Edithet, Büki Ágnest, Tamás Attilát, Benedicty
Józsefet, Jeszenszky Erzsébetet, Jeszenszky Eleonó
rát, Bruckner Zoltánt, Kiss Katalint, Herczeg Mag
dát, Alexy Bélát, László Pált, Lachhein Líviát, Kiss
Lídiát, Petter Kornéliát, Szedenits Miklóst, Kelemen
Jánost, Gallé Juliannát, Sümegi Károlyt, Mayer Mag
dolnát.
Eskettük : dr. Kéler Bélát Lükő Máriával, Thibeau Jánost
Wiehr Emíliával, Eisele Theofilt KYüger Máriával,
Németh Lajost Smidelius Idával, Kozma Emilt Pollner Lenkével, Topalaga Ferencet Röder Irmával,
dr. Lipcsey Miklóst Unger Klárával, dr. Domanovszky
Sándort dr. Kommer Magdolnával, dr. Bánhegyi
Istvánt Neumeiszter Margittal, Szmodis Kálmánt Ács
Margittal, Tibor Istvánt Holics Ilonával, Csernelábics
Andrást Farkas Gizellával, Brandschott Mihályt Pichler Henriettával, ifj. Szarka Józsefet Schrimpf Margit
tal, Hima Istvánt Bordács Eszterrel, László Frigyest
Daubner Saroltával, Keresztszeghy Györgyöt Lányi
Annával, Sramo Jánost Koczur Jozefává', Drescher
Jánost Nitsch Terézzel, Gamauf Gyulát Tóth Judittal,
Lemberkovits Antalt Szauer Herminnel.
Temettük : Szél Gyulánét, Opócky Jánost, Búza Jánost,
Bárány Ödönt, Reiff Károlynét, Szallay Boldizsárnét,
Sztyélik Jánost, dr. Zolnay Jenőt, Borbély Józsefet,
Ábel Miklósnét, Fenyves Pált, özv. Eichele Károly
nét, Jurenák Jenőt, id. Fuchs Jenőt, özv. dr. Réczey
Sándornét, Reményik Lászlót, K ukker Mihálynét,
Fuchs Leonét, Jung Györgynét, Biermann Frigyest,
dr. Conrád Istvánt, Jancovius Irént, Púpos Istvánt,
Lukács Gizellát, Szepessy Emíliát, Csermák Adolfnét,
Bodor Vilmát, Kiszely Kornélt, Radicke Harryt.

1030 szoptombor 25

119

Czipott Géza szombathelyi lelkészünk korai elhunyta
pótolhatatlan veszteség nemcsak nagy családjára és gyü
lekezetére, de egész hazai ev. egyházunkra is. Azon kevés
kiválasztott közé tartozott, kinek puszta megjelenése is
valami csodálatosan megnyugtató, felemelő hatást gyako
rolt az emberre : csak úgy áradt belőle a felsőbbrendü lelki
ség. Szentgotthárdi, majd szombathelyi gyülekezetében
mint lelkipásztor áldott munkát végzett. Mint a »Harangszó« szerkesztője egész egyházunknak szolgált. Igaz lélek
kel osztozunk elárvult családja és gyülekezete fájdalmas
gyászában. Az elköltözött nemes testvért Isten örök irgal
mába ajánljuk. Emlékezete legyen áldott 1
Az aradbékési egyházmegye a lemondott dr. Sailer
lelügyelő helyébe megválasztotta dr. Krayzell Miklós tör
vényszéki tanácselnököt, kit felügyelői tisztségébe a hó
elején Békéscsabán be is iktattak. Örömmel köszöntjük ez
alkalommal uj minőségében a kiváló jogtudóst, ki a Szimonidesz-pörben törhetetlen igazságszeretetről tett fényes
tanúbizonyságot s ezzel a külföldi protestáns körökben is
becsületet vivott ki magának. Egyházmegyei felügyelői
munkásságára Isten gazdag áldását kívánjuk 1
Budai egyházunk junius 24-re hirdetett volt közgyű
lést, melyen a költségvetést és néhány sürgős ügyet kívánt
letárgvaltatni. Azután kellett volna megtartani az ágostai
hitvallás négyszázéves jubileumának megünneplésére ren
delt díszközgyűlést. Minthogy azonban egyes hívek kifo
gást emeltek a kétféle gyűlésnek egy napon való tartása
ellen, az elnökség csak a diszgyülést tartotta meg junius
24-én d. u. 4 órakor a templomban. Ezen több mint kétszáz
egyháztag jelent meg és hallgatta végig Mohr H. helyettes
lelkésznek a hitvallás keletkezését magyarázó előadását,
majd Sándy Gyula felügyelő lelkes ünnepi beszédét, mely
fogadalommal és fohásszal végződött. A felügyelő ezen
ünnepi beszédét lapunk más helyén egész terjedelmében
közöljük.
Ismeretes, hogy a május hó 31-én megtartott köz
gyűlés többsége a múlt évi zárószámadást leszavazta és a
költségvetés letárgyalását is meghiúsította. Az egyházmegyei számvevőszék az egyh. törvény rendelkezései alap
ján a mi egyházunkba küldött két szakértő utján megvizs
gáltatta a kifogásolt, el nem fogadott számadásokat és
minthogy megfeleltek a törvényes előírásoknak, a száma
dásokat jóváhagyta és megerősítette és ezt a szeptember
10-én megtartott egyházmegyei közgyűlésen bejelentette,
ahol az egyhangúlag tudomásul szolgált. Ugyancsak az
egyházmegyei közgyűlés állapította meg egyházközségünk
nek folyó évre szóló költségvetését is. Egyházközségünk
tagjai megnyugvással vehetik tudomásul, hogy elöljáró
ságunk és a presbitérium híven teljesítették kötelességü
ket és hűségüket a felső hatóságok szakértő és törvénytisz
telő képviselői is méltányolják.
A soproni theol. fakultás tanári kara julius 1—4-ig
theológiai konferenciát rendezett Sopronban, melyen
100-nál több résztvevőt láttunk. A tanárokon kívül szere
peltek püspökeink és néhány lelkész és felügyelő is, mint
előadók. Az előadások középpontjában az ágostai hit
vallással való foglalkozás állott. Örömmel üdvözöljük ezt
a vállalkozást, mely hivatva van arra, ha folytatásra kerül
a sor, hogy lelkészeinket egymással és korunk uralkodó
eszméivel és kérdéseivel szorosabb kapcsolatba hozza.
Csak arra kérjük a rendezőket, hogy vegyék jobban figye
lembe a jövőben, hogy az előadások lelkészeknek szólnak
és osszák be úgy az előadásokat, hogy a kérdések meg
vitatására is jusson idő. Reméljük, hogy ezek a konferen
ciák is ugyanolyan áldással fognak rendeződni, mint kül
földön már régóta történik. Az alumneum nagyszerű szol
gáltatásai teljes hálánkat és elismerésünket érdemelték ki.
Értesítés. Köztudomású dolog lehet Budán, hogy
junius hó 16-án az »Ev. Levéi« szerkesztőbizottsága nevé
ben Stark Ferenc és Filippinyi Sándor egy rózsaszínű lapot
küldtek szét egyházközségünk sok hívének, melynek első
mondata igy hangzott: »Hüttl Ármin és a járszalagján veze
tett csonkapresbiterium döntő csapásra készül az Egyházköz
ség ellen.o Minthogy ezt a nyomtatványt magamra nézve
sértőnek találtam, először az egyházi hatóság utján keres
tem elégtételt, amelyet az nem tudott nekem megsze
rezni. Azért felkértem jogi képviselőmet, hogy a büntetőbíróságnál tegyen e nyomtatvány miatt a felelős szerzők és
kiadók ellen feljelentést. A bíróság a panasznak helyt adott,
házkutatást rendelt el a nyomdában és a kiadóknál is le
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foglalta a megtalált nyomtatványokat, egyszersmind meg
indította a büntető eljárást a vádlottak ellen. Fellebbezés
folytán az ügy a vádtanács elé került, mely a fellebbező vád
lottakat jogerősen vád alá helyezte. Remélem, hogy a bün
tető bíróság igazságos ítélete véget fog vetni annak a rága
lomhadjáratnak, melyet lelkiismeretlen emberek évek óta
folytatnak ellenem.
Hüttl Ármin.
Lapunk utolsó megjelenése után junius második felé
ben napvilágot látott az Ev. Levél nevű sajtótermék, mely
úgy személyünkről, mint egyházközösségünk elöljáróságá
ról és presbitériumáról a legmerészebb fantáziával kieszelt
állításokat tartalmaz. A magunk részéről most csak azért
nem indítottunk ezek miatt rágalmazási port a kir. büntető
bíróság előtt, mert hasonló állítások miatt már öt pört
indítottunk. Három esetben a vádlottak bocsánatot kér
tek tőlünk, két pör még nincsen befejezve.
A budapesti ev. gyámintézet szept. 18-án tartotta évi
közgyűlését, melyen az elnökséget újraválasztották. Egy
házi elnök újra Broschkó-G. Adolf esperes, világi elnök
vitéz illencfalvi Sárkány Jenő altábornagy lett. Az uj világi
elnököt Mikler Károly esp. felügyelő üdvözölte. Székfog
laló beszédében a gyámintézeti munka fontosságát és jelen
tőségét hangoztatta az ároni házból való felügyelő. A szám
adások adatai közül figyelemre tarthat igényt az, hogy az
egyházmegye hívei gyámintézeti célokra személyenként
átlag két fillérnél kevesebbet adakoznak s az egész gyám
intézeti bevétel nem éri el az ezerkétszáz pengőt. Ezzel
szemben a fasori főgimnázium ifjúsági gyámintézete nyolc
száz pengőnél többet gyűjtött, vagyis az iskola tanulói fe
jenként egy pengőnél többet adakoztak erre a célra. Budai
egyházunk százötven pengős gyűjtésével az egyházak közt
harmadik helyen áll. A pesti magyar egyház csak mégegyszer annyit szolgáltatott be a gyámintézetnek. Ha a gyüle
kezetek is meg tudnák közelíteni lélekszám szerint az egy
pengős átlaggyiijtést, akkor a pesti egyházmegyei gyám
intézet évenként nem egy-két, hanem hatvanezer pengő
felett rendelkeznék. Csak ez olyan összeg, amely igazán
méltó volna a pesti egyházakhoz s a gyámintézet nagy
feladataihoz! Még ezzel sem tudnók utolérni a katolikus
egyházat, amely a főváros jóvoltából évenként két vadonat
új templomot kap félmillió pengőnél nagyobb érték
ben ! .. .
John Christananda Nelson, benszülött ev. lelkész
Indiából, ki évekkel ezelőtt már nálunk Budán is hirdette
az evangéliumot, az elmúlt nyáron újból meglátogatta
csonka hazánkat és több gyülekezetben fordult meg. Utjabefejeztével Triesztből testvéri levelet intézett ev. egy
házunk közönségéhez, melyben közvetlen, meleg hangon
lelkünkre köti, hogy ápoljuk minden erőnkkel lelki életün
ket, éljünk imádságos szívvel és szolgáljunk testestől-lelkestől
Urunknak. Ajánlja a családi áhitatosságok gyakorlatát és
javasolja, adjon az egyház híveinek minden vasárnapon
alkalmat arra, hogy az Ur szent vacsorájával éljenek.
Örömmel adunk hirt a levélről, mert hindu testvérünk talá
lóan mutat benne rá az evangéliumi kegyesség igazi for
rására, erejére, külső megnyilatkozására. Amit pedig az
úrvacsora gyakrabban való kiszolgáltatásáról mond, azt
nekünk budaiaknak, de talán minden nagyobb lélekszámmal bíró gyülekezetnek is nagyon meg kell szívlelnie. Mert
mink is gyakran szégyenkeztünk már amiatt, hogy nagy
ünnepeinken, de különösen nagypénteken valósággal életveszélyes tülekedés fejlődik ki azért, hogy ki jusson előbb
az Ur asztalához. Adjon evangélikus egyházunk minden
hívének alkalmat arra, hogy minden különösebb könyör
gés nélkül is bármely vasárnapon ápolhassa az Ur Jézussal
való lelki közösségét a szent vacsora élvezése által. És a
hivek is szokják meg, hogy ne csak nagypénteken keressenek
lelki eledelt az oltárnál. Minél többször járulnak igaz bünbánattal és hittel az Ur asztalához, annál gazdagabbak
lesznek lelkiekben és annál könyebben léphetnek a kereszt
hordozó Üdvözítő nyomdokaiba.
A kelenföldi ev. egyházban nagy hullámokat ver fel a
lelkészválasztási mozgalom. Minthogy a meghívással való
választás nem sikerült, az egyház augusztus 10-i lejárattal
pályázatot hirdetett. Egy kelenföldi barátunk érdeklődött
az esperesi hivatalban, hogy hányán és kik pályáztak, de
az esperes elzárkózott a kérdező elől, mintha a kérdezett
dolgok fontos hivatalos titkot képeznének. Ma, szeptem
ber 12-ről keltezett körlevelet hozott a posta szerkesztő
ségünkbe, melyből azt a panaszt tartjuk legsúlyosabbnak
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hogy áz esperes helyettes lelkészt nevezett ki és annak díja
zására havi 300 pengőt utaltak ki a gyülekezet pénztárá
ból a közgyűlés megkérdezése nélkül, holott a júniusi egyházi
közgyűlés egyhangú határozattal vette tudomásul, hogy
a lelkészi hivatalt a gyülekezet s.-lelkésze és vallástanára
fogják vezetni, kik már a néhai lelkész betegsége idejére
végezték ezt a szolgálatot. Teljesen átértjük a hivek zúgo
lódását a sérelmezett intézkedés ellen, hisz köztudomású,
hogy a gyülekezet zilált anyagi ügyei mellett ez a leher is
fokozottan sújtja az adófizetőket/Úgy látszik divat lett
nálunk a gyülekezeti jogok semmibevevése, mert tudunk
egy másik esetről is, hol az egyházközség megkérdezése nél
kül fizetést utaltak ki egy helyettes lelkésznek és erről még
jelentést sem tettek iltetékes helyen. Lapzártakor értesít
egy barátunk, hogy a jelölőgyülést szeptember 28-ra össze
hívták.
A pécsi ev. egyház értesítéseiben örömmel olvastuk,
hogy cserkészcsapata budai Luther-Szövetségünk 32. sz.
»Levente« csapatával közösen táborozott Paks közelében,
az imsósi erdőben. Nagy elégtételünkre szolgál, hogy szö
vetségünk csapata meleg baráti kapcsolatba jutott a pécsi
ev. cserkészekkel és a bucsuzáskor igazi testvéri fájdalom
töltötte el a fiuk szivét, melyet csak az a remény enyhített,
hogy a jövő évi nagytábort megint együtt rendezhetik.
Dr. E. I. egyházfelügyelő urnák. Szives levelére — saj
nos -— nem tudunk megnyugtató választ adni. Való igaz,
hogy egyházunk már négy év óta hasonió egy feldúlt kert
hez, mely nem termi meg gazdájának a kellő minőségű
gyümölcsöt. A kertészek mintha vaksággal vagy erőtelenséggel volnának megverve, nem sietnek, hogy erélyesen és
határozottan megakadályozzák a duló-romboló kártevő
ket. Bíznunk kell a kert gazdájában, hogy ő majd helyre
állítja a kertet.
Hegyen Épített Városra fizettek: dr. Ajkay Béla 3,
Bánky Sándorné 5, özv. Barna Dánielné 3, Balogh Andrásné 2, dr. Berzsenyi Jenő 3, Blázy Lajos 3, Bognár Sándorné
3, Bohus Róbert 2, Bolovics Józsefné 3, Böckh Bé:áné 6,
Bölcsföldi Istvánná 3, Csonka Sándor 6, Dax Adolfné 3,
Dervarits István 3, Dómján Józsefné 3, Dörre Endréné 3,
Dullien Ferenc 3, Eisler Rezsőné 6, Evang. Tanítóképző,
Sopron 6, Fabricius Béla 6, dr. Farkas Béla 1.50, özv.
Fertig Alajosné 3, Fodor Barnabásné 3, Gröner Gyuláné
3, dr. Gulden Róbert 4, Hampel Antalné 3, dr. Haupt
Albert 3, Hazay Ödön 3, Hegyi Márton 6, Hinterseer
Rudolf 5, Hlaváts Gyula 3, Hofrichter Józsefné 4, Holy
Jánosné 6, Horváth Árpádné 3, dr. Horváth Kornél 4,
dr. Jahl Rezsőné 3, Jeiy Jánosné 3, Jazsovics János 3,
dr. Kardeván Károly 6, Kertész Róbertné 6, dr. Kéri
Miklós 3, dr. Khchner Viktor 3, dr. Köpe Viktor 3, Kraemer
Otti 3, Krajecz Andor 3, Krausz Rezső 3, Lindenbach
Károlyné 3, Lukász Anna 3, Marschalkó Béla 3, Mar-
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schalkó Géza 3, Mikus Csák István 3, Mizerák Erzsébet 3,
Metzger Györgyné 3, Mtilier Brúnó 6, özv. Nicora Jánosné
3, dr. Nyulászy Jánosné 1.50, Oravetz Jánosné 3, Pap
Mihály 3, dr. Pap Mihály 3, Petter Imréné 6, Pippig Rezső
5, Radványi István 2, Rell Béla 3, dr. Rötzer Ferencné 6,
özv. Schömer Ferencné 3, Soltész János 3, Sólyom János 3.
özv. Szécsy Imréné 3, vitéz dr. Szentlőrinczy Gézáné 3
Unger Arthurné 3, dr. Zachár István 6 pengőt.
Zenekedvelő olvasók! Szives figyelmüket felhívom,
hogy az alábbi zenei munkákat több éves szerzői és szín
házi gyakorlatommá!, művésziesen gyorsan, hibátlanul és
előnyös feltételek mellett végzem.
I. Hangszerelés: Szimfonikus és jazz zenekarra
(Szólamkiirással is.)
II. Átírás : Énekkarokra, vokálegyüttesekre.
III. Dilettáns szerzők müveinek összhangositása, for
mai javítása, szinpadképessé tétele.
IV. Korrepetálás. Énekesek műsorának eiőadásmüvészeti kidolgozása. Egyes szerepekre (alkalmakra) is.
V. Oktatás : zongorajátékra és zeneelméleti tárgyakra.
Hangszereléstan jazz-ra is.
Dévény fenő.
Cim : Budapest, Ostrom-u. 14.
Tagsági dijat fizettek: Barna Géza, Böckh Béláné,
Füíep Zsigmond, Gyulai János, Kapl°ny Sándor, dr.
Kilényi Loránd, Kraemer Otti, dr. Pap Mihály, Petter
Imrénél Walthar Béla 2—2 pengőt.
A Luther-Szövetség könyvtára részére könyveket
adtak: Harsány Oszkár és dr. Schulek Alfréd, amelyeket
ez utón köszönettel nyugtázunk.
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos, vállalkozik fog- és
szájbetegségben szenvedő egyháztagjaink szakavatott,
gondos és_mérsékelt áron való kezelésére, mindennemű
fogpótlásainak ellátására. Szükség esetén részletfizetésre.
Forduljunk hozzá teljes bizalommal. Muzeum-körut 27. sz.
Krausz Rezső kályhásmester, II., Csalogány-utca 50
a budai Apolló mellett. (Tel. 546—67.) Hittestvéreknek
jelentős kedvezményt ad.
Bácsy Péter mészáros- és hentesmester, II., szénatéri
piac, fióküzlet II., Medve-utca 19, ajánlja elsőrendű áruit,
kéri hittestvéreinek jóindulatú támogatását. Olcsó árak.
Pontos kiszolgálás.
Dr. Pazár Zoltán fogorvos hittestvérünk, a LutherSzövetség tagjainak kedvezményesen rendel. Rendelés:
VI., Eötvös-u. 41/b. sz., I. em., délután 4—6-if.
Német és francia tanítást jutányosán vállal uriasszony.
Cim a kiadóhivatalban.

Olvasóink szives figyelmébe!
Zeiss és saját gyártmányú Speciál szemüveg, egy szem
üveg olvasáshoz, íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javítása a legnagyobb garantia mellett.
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A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

Szőrmebundák

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztosító társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.

elsőrangú kivitel, nagy választék
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Telefon: J. 3 6 3 -1 4

Elfogad biztosításokat a kővetkezőkre:

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