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Áldott félelem.
Lukács ev. V. 8—9.

ikor Lukács evangéliumá
nak ötödik fejezetéből a 
nagy halfogás történetét 
gyermekkorunkban tanul
tuk, akkor annak csodála
tos volta ragadta meg 
képzeletünket s magunk 
előtt láttuk a halaktól 

sűlyedező hajót s benne a gazdag zsákmány
nak örvendező halászokat. Ha azonban újra 
elolvassuk felnőtt korban és az egész történetet 
figyelmesen vizsgáljuk, akkor többé nem a 
csodás halászat, hanem Péternek a megváltozása 
lesz ránk mély hatással és meg fogjuk érezni 
azt, hogy Jézus ebben a csodában is nem a 
saját hatalmát akarta bizonyítgatni, hanem a 
megtérésre érett lelkeket akarta átsegíteni az 
akadályokon.

Nemcsak ő kívánta a halászoktól azt, 
hogy evezzenek a mélyre és vessék le ott a 
hálót, hanem ő maga is ezeknek a lelkeknek 
a mélységeibe vetette le az ő hálóját. Nemcsak 
a halászok húztak fel gazdag zsákmányt hálóik
ban, de ő is egyik legbuzgóbb, legodaadőbb 
tanítványát találta meg Péterben, aki ettől 
kezdve odahagyá mindenét és követé őt. Nagy 
átváltozás történt Péterben. Lelkének mélysé
geiben az elhallgattatott lelkiismeret úgy pihent, 
mint az üres toronyban a harang. Most pedig

Krisztus jelenléte, a belőle áradó erők meg
szólaltatták az elnémult harangot, megkondult 
benne a bűntudat és a félelem. Mintahogy az 
alvó embereket felriasztja a félrevert harang, 
úgy riasztotta fel lelkiismerete a benne lévő 
igazságérzetet, szégyenkezést, bűnbánatot, jó
szándékot s átzengett rajta az az áldott félelem, 
mely a megtérés, megváltozás vágyát hatalma
san ébresztette fel benne s ezekre a szavakra 
kényszerítette: „Eredj el én tőlem Uram, mert 
én bűnös ember vagyok” . . .

Áldott félelem ez, mert nem elriaszt, 
hanem odavonz a csodatévő Krisztus felé. 
Kondulásai mélyén megcsendül, mint a leg
kisebb harangnak az ezüstös hangja, a titok
ban való reménykedés, hogy a Megváltó nem 
fog elmenni tőle, hanem még közelebb lép 
hozzá és felemeli őt. Mély átérzése az Üdvözítő 
szentségének és a bűnös szív méltatlanságá
nak, —- óh de éppen ebben van a megalázkodott 
szívnek eljövendő felmagasztaltatása . . .

Mért nem tárod fel te is, testvérem, 
szívednek, életednek, bűneidnek, bánataidnak 
mélységeit a te Megváltód előtt? Ő bűnbánó 
lelkeket keres, hogy megváltottakká, felszabadí- 
tottakká, megbátorítottakká tegye őket. Olvassad 
el, mert neked is szól, amit Péter bűnvallomására 
mondott: „Ne félj 1“ . . .
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M egem lékezés n egyed - 
százados Iskola épületünk; 

m egterem tőiről.
Iskolaépületünk fennállásának negyedszáza

dos jubileumán nem csupán a szokást követve 
kötelességszerűen, hanem igaz szívbeli örömmel 
és a lelki emelkedettség érzetével emlékszem meg 
azokról a férfiakról, kiknek iskolaépületünket kö
szönhetjük. Lelkem a legtisztább öröm érzetével 
telik el, ha visszagondolok az 1898—1903-ig ter
jedő időre, erre a teremtőerővel telített öt eszten
dőre, amikor alkalmam volt láthatni, hogy egy al
kotás gondolata hogyan keletkezik, az ellenálló és 
tétlenségi erőkkel hogyan viaskodik és azokon 
diadalmaskodva hogyan válik valóvá. Lelkem a 
jelen kisszerű, tespedő gondolatvilágából maga
sabb régiókba emelkedik, ha reáeszmél arra a 
korszakra, amelyben férfienergiák alkotásra tudtak 
egyesülni, harmóniába tudtak összeolvadni, a kis
hitűséget tudták legyőzni és alkotóerővé átalakí
tani és úgyszólván semmiből évszázadokra szóló 
alkotást tudtak létrehozni.

Az említett öt teremtő esztendőnek esemé
nyei, mint valamely jól megszerkesztett film jele
netei peregnek le lelki szemeim előtt. Látom Deák
téri gimnáziumi épületünket és benne ifjúságun
kat, amint tolong, zsibong a szűk, sötét folyosó
kon, látom őket, amint szélben, sárban, esőben, 
hóban, viharban tornaórára vonulnak a Szent
király-utcában lévő Nemzeti Tornacsarnokba.

Fülemben visszacsengnek a tanári értekezle
tek örökös panaszai arról, hogy egy kiváló inté
zet nem lehet úgy, hogy ne legyen udvara, ne 
legyenek térés, világos és télen fűthető folyosói, 
ahol az ifjúság tízperces szüneteit eltölthesse, ne 
legyen tornaterme, ahol testét gyakorolhassa és 
fejleszthesse, ne legyenek előadótermei, ahol a 
természettudományok fontosabb eredményeit kísér
letek kapcsán láthassa, szertárai, könyvtárai pedig 
sötét szűk ódukban legyenek összezsúfolva, ahol 
azokat rendezni sem lehet, annál kevésbbé a ta
nítás céljaira felhasználni. De hallom a kishitű
ségnek folytonos feleletadásait is, amelyek örökö
sen ismételgetik: szegények vagyunk, nincs pénz, 
nem tudunk segíteni, ha eddig jó volt így, és az 
iskola kiváló embereket tudott nevelni így, ezután 
is jő lesz így.

De felhangzanak lelkemben iskolaépületünk 
megteremtőinek a szavai is: a tanári kar pana
szai jogosultak, keresni és találni kell módozato
kat a bajok elhárítására. A kishitűség azonban 
nem hagyja magát és ragaszkodik ahhoz a gon
dolatához, hogy a bajokon a régi iskolaépülettel 
kapcsolatban is lehet segíteni. Kapóra jön az a 
körülmény, hogy az 1896-iki milleniumi, lelkes 
napok hatása alatt a bécsi kormány kiüríti és pol
gári használatra átengedi Deák-téri épületünk szom
szédságában levő Károlykaszárnya hatalmas épület
tömbjét. Mintha az isteni gondviselés éppen a 
szűk területre összeszorított evangélikus gimnázium 
kedvéért rendelte volna így. Es megindulnak a 
tervezgetések és költségvetéskészítések arról, hogyan

fogunk mi Deák-téri épületünk harmadik emeleté
ről hidat — egy újabbfajta sóhajok hídját — épí
teni át a Károlykaszárnya harmadik emeletére, 
hogyan fogunk ott óriási nagy tornatermet, előadó
termeket, könyvtári és szertári helyiségeket be
rendezni.

Azonban iskolaépületünk megteremtőinek aj
káról megszólal az értelemnek, hozzáértésnek, és 
szaktudásnak szava, ezt mondván: a sóhajok híd- 
jával kapcsolatos megoldás nem megoldás, mert 
a bajokon csak ideiglenesen segít és mégis oly 
összegekbe kerül, amelyek megközelítik egy új 
épület emelésének költségeit. E hang határozott és 
meggyőző volta folytán iskolafenntartó hatóságunk 
1900-ban egyhangú határozattal kimondja, hogy 
új gimnáziumi épületet emel.

A kishitűség azonban újból szóhoz jut és 
kezdi hirdetni, hogy gimnáziumunk jó hírnevét és 
látogatottságát központi fekvésének köszönheti, ha 
tehát iskolánk virágzását biztosítani akarjuk, akkor 
az új épületet csak a Deák-tér közelében szabad 
emelni.

Ennek az érvnek a hatalma oly erősnek és 
minden ellenérv oly hiábavalónak látszik, hogy 
majdnem uralomra jut és bizony kicsinyen múlik, 
hogy az új épületet nem a Dohány-utca elején 
egy kicsiny, a mainak harmad részét sem kitevő 
telken, zajos, rosszlevegőjű városrészben építik 
fel. Megint csak iskolaépületünk megteremtői men
tenek meg minket ettől a — ma látjuk csak meny
nyire rossz — megoldástól. Érveik a következők. 
Az iskola jó hírneve és népszerűsége nem a köz
ponti fekvéstől és nem is az iskolaépülettől, ha
nem a benne folyó tanítási szellemtől, a tanári 
munka leikétől függ. Ha tehát el akarjuk kerülni 
azt, hogy az örökös küzködésben a tanári kar 
elveszítse kedvét és a tanítási szellem megromol- 
jék, akkor az új épületet elegendő nagy területen, 
egészséges és jólevegőjű helyen kell felépíteni. 
Ezt az új iskolaépületet különben sem építjük 
csupán a mának, de építjük elsősorban a jövő
nek, bátran áthelyezhetjük tehát oly városrészbe, 
amely erős fejlődésben van. így születik meg az a 
gondolat, hogy iskolánkat a Deák-térről áttelepít
jük az akkori Városligeti-fasorba, a mai Vilma 
királynő-útra.

Az elhelyezés kérdésének megoldása eleinte 
a kételkedés, csakhamar azonban az általános elis
merés érzetét váltja ki. Most utólag is igazolhatjuk,
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hogy iskolaépületünk megteremtői a lehetséges 
megoldások közül tényleg a legszerencsésebbet 
választották ki. Oly általános az öröm az elhelyezés 
kérdésének ily szerencsés megoldásán, hogy egy
házunk vezetőiben mindjárt egy másik elhatározás 
is kiváltódik, az tudniillik, hogy ne csak gimná
ziumi épületet, hanem vele kapcsolatban templo
mot is kell emelni. így születik meg ennek a ma 
itt álló, nemes egyszerűségében is imponáló, mű
vészi szép épületcsoportnak a gondolata. Iskola- 
épületünk megteremtői nemcsak új gimnáziumi 
épülettel, hanem új templommal is megajándé
kozták az egyházukat. A régi Deák-téri központból 
az új fasori evangélikus központ sarjadt ki.

Amily széles látókörrel, tudással és határo
zottsággal intézték iskolánk megteremtői az új 
épület elhelyezésének kérdését, éppolyan buzga
lommal, kitartással és áldozatkészséggel végezték 
a szükséges összegek előteremtésének feladatát is. 
A megindult gyűjtés útján 100.000 koronát hoztak 
össze. Kivitték, hogy a kormány az 1912. év 
költségvetésébe 300.000 korona építési segélyt vett 
fel, melyet az országgyűlés meg is szavazott. 
A hiányzó 60.000 koronára fedezetet találtak a 
Glosios-Artner alapítvány kamataiban. Ily körül
mények között az építés 1903 őszén meg is kez
dődött és iskolaépületünk megteremtőinek foly
tonos önfeláldozó felügyelete és közreműködése 
mellett a következő évben be is fejeződött úgy, 
hogy 1904 szept. 26-án rendeltetésének át volt adható.

A gimnázium épülete felszereléssel együtt 
összesen 464.000 koronába került; ez az összeg 
felét sem teszi ki azoknak az összegeknek, ame
lyeket az állam vagy a város ugyanabban az idő
ben hasonló nagyságú és célú, de nem hasonló 
qualitású épületekért fizetett. Hogyan volt az lehet
séges. hogy mi félannyi költségből szebb, jobb, 
állandóbb és szilárdabb épületet tudtunk emelni, 
mint az állam vagy a város? A kérdésre nagyon 
könnyen adhatjuk meg a feleletet. Ez azért volt 
lehetséges, mert ugyanazok a férfiak, akik az uj 
épület kérdését megérlelték, a kivitelnél is — egyéni 
érdeket es fáradságot nem ismerve — folytonosan 
közrerr. "-: : itek. Az építkezést úgy vitték keresztül, 
mintha saját maguknak építettek volna. És hogy 
az építkezés milyen volt, annak legszebb bizo
nyítéka az a tény, hogy mi 25 év óta reparatú- 
rára — az évről évre ismétlődő rendes fenntartási 
munkáktól eltekintve — semmit sem költöttünk, 
addig az állam egy, intézetünktől nem messze 
fekvő, fiatalabb gimnáziumi épület javítására máris 
50.000 pengőt volt kénytelen kiadni.

Mindezek az itt elmondott körülmények méltán 
ejthetik gondolkodóba azokat, akik a kultúrpolitika 
kérdései iránt érdeklődéssel viseltetnek. Nem kö
vetünk el szerénytelenséget, ha megállapítjuk, hogy

az a pénz, amelyet az állam a mi iskolánknak 
építésre adott, az állami feladatok szempontjából 
is jobb helyen és gyümölcsözőbben lett elhelyezve, 
mintha maga az állam épített volna. Megállapít
hatjuk továbbá azt az igazságot is, hogy a közép
iskola a maga sajátszerü feladatait úgy oldja meg 
jól és a magasabb kulturplitikai szempontoknak 
is úgy felel meg legjobban, ha intézményszerű 
kapcsokkal bír, amelyekkel szülőket és más érdek
lődőket a maga szférájába be tud vonni. Igaz 
lelki örömmel állapíthatjuk meg, hogy a mi isko
lánk tudott kiváló, nemesen gondokodó és áldozat
kész férfiakat magához kapcsolni.

Kik voltak e férfiak ? Nem kell őket fel
fedezni, mert be van vésve intézetünk márvány
táblájába, meg van örökítve intézetünk történeté
ben és abban az okmányban, melyet 1905-ben 
ünnepélyesen épületünk falába zárókővel lezártunk.

Lelkemben felmerül e férfiak képe, amint öt 
hosszú éven át nemes buzgalommal dolgoznak a 
cél érdekében. Közöttük van egykori felejthetetlen 
emlékű igazgatónk, Góbi Imre, aki az iskolafenn
tartó hatóság vezetőit zajtalanul, de szilárd aka
rattal meg tudta nyerni az új épület eszményének. 
Nagy hálára kötelezett bennünket a budapesti tan
kerület széles látókörű főigazgatója, Erődi Béla, 
amikor figyelmünket felhívta a Városligeti-fasorra, 
mint középiskolának nagyon alkalmas helyre. Her
vadhatatlan érdemeket szerzett az építőbizottság el
nöke, Mágócsy-Dietz Sándor, akkori iskolafelügye
lőnk, kinek lelkesedése, soha nem lankadó ügybuz
galma,minden részletre kiterjedő érdeklődése magával 
ragadta az építöbizottság tagjait. A siker legnagyobb 
részét a mű geniális szerzőjének, néhai Pecz Samu 
műegyetemi tanárnak köszönhetjük, aki a legapró
lékosabb részletekre kiterjedő gondossággal, a leg
nagyobb körültekintéssel és páratlan lelkiismere
tességgel vezette az építést és aki e mellett a neki 
szabály szerint járó tiszteletdíjnak jelentékeny ré
szét visszaadta az építési alapnak. Mély megille- 
tődéssel gondolunk néhai Kéler Napóleon presbi
terre, erre a vasenergiájú férfiúra, aki az új épü
letnek leglelkesebb szószólója volt, az építkezési 
költségre rendezett gyűjtést páratlan ügybuzga
lommal intézte, e célra maga is tetemes pénz
összegeket áldozott és az építkezést reggeltől-estig 
tartó erős munkával ellenőrizte. Őszinte mély ke
gyelettel gondolunk Zsigmondy Jenő dr.-ra, iskola- 
fenntartó hatóságunk akkori elnökére, aki az épü
letre vonatkozó összes ügyeket a viszonyoknak és 
embereknek mélyreható ismeretével a legharmó- 
nikusabb módon tudta irányítani. Nagy érdeme
ket szerzett testvére, Zsigmondy Géza presbiter, 
aki műszaki téren gyűjtött tapasztalatait és össze
köttetéseit az új épület érdekében hasznosította 
Hálás kegyelettel emlékszünk meg néhai Czieglej. 
Győző műegyetemi tanárról, aki habár nem vol^
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evangélikus, kész örömmel vett részt az építő- 
bizottság tanácskozásain és szakszerű tanácsaival 
nagy szolgálatokat tett az ügynek. Őszinte hálá
val gondolunk két volt kollégánkra, Rátz László 
tb. igazgatóra, aki a felszerelésre vonatkozó kér
désekben és Szigethy Lajos tb. igazgatóra, aki 
mint építőbizottság jegyzője végzett nagy és sike
res munkát. Igaz hálára köteleztek bennünket az 
épitőbizottság többi tagjai is : Bexheft Ármin, Daur 
György, Falvay Antal, Francsek Imre, Fuszek 
Tivadar, Gerstenberger Emil, Haberern J. Pál, 
Heuffel Adolf, Horváth Sándor, Meining Arthur, 
Schranz János, Schulek János, Stefáni Lajos, 
Wágner Géza, akik nagy lelkiismeretességgel vé
gezték dolgukat. Nagy munkát végeztek végül a 
tanári kar tagjai, akik szerteszét járva az ország
ban, tapasztalatokat gyűjtöttek, hogy azokat az új 
épület berendezéseinél és felszereléseinél haszno
síthassák.

Amikor iskolaépületünk negyedszázados ju
bileuma alkalmával Kéler Napóleon, Pecz Samu 
és Zsigmondy Jenő arcképét megfestettük, nem 
mulaszthatjuk el még külön kiemelni, hogy e fér
fiak nemcsak az építkezés kérdésében, hanem min
den más ügyben is az iskolának és a tanári kar
nak őszinte igaz barátai, minden haladásnak tá
mogatói és az iskola és a tanári kar érdekeinek 
melegszivü szószólói voltak. E felejthetetlen emlékű 
három férfiú között is külön ki kell emelnünk 
Kéler Napóleon emlékét, aki a saját és rokoná
nak, Kéler Teréziának fejedelmi alapítványa által 
intézetünket páratlanul magas fokra igyekezett 
emelni. Az alapítványok, melyek intézetünket a 
Simonyi-alapitvánnyal kapcsolatban a leggazda
gabb magyarországi középiskolává tették, a há
ború következményei folytán értéküket vesztették, 
de nem veszett el és nem fog elveszni annak a 
férfiúnak emléke, aki iskolánk iránt érzett szere- 
tetében a legnagyobb áldozatokra volt kész.

Az iskola épületének negyedszázados jubi
leumán vessünk végül rövid pillantást az épület
ben folyó 25 éves tanári munkára. Az új épület 
szárnyat adott a tanári ambíciónak. Hévvel és lel
kesedéssel vetették magukat kollégáink az uj lehe
tőségek kihasználására. Régi, gazdag könyvtárun
kat most nyugalomba vonult kollégánk, Tóth Kál
mán dr., óriási munka rááldozásával rendezte. 
Ugyancsak rendeztettek a természetrajzi és ter- 
mészettani szertárak. Ezeken kívül az újabb könyv
táraknak és szertáraknak egész sora keletkezett. 
Ezek is, meg a régiek is évről-évre gyarapodtak, 
de nemcsak a szűkre mért évi átalányból és ado
mányok révén, hanem a tanárok munkája révén 
is. E lelkes és áldozatkész tanári munka folytán 
intézetünk az ország legjobban felszerelt intézetei 
közé emelkedett, noha vannak intézetek, melyek
nek évi szertári dotációja a mi intézetünket messze 
túlszárnyalja. Ennek az örvendetes ténynek fel- 
emlitése mellett nem hagyhatjuk szó nélkül azt a 
sajnálatos körülményt, hogy intézetünk szertári 
helyiségek tekintetében a 25 év előtti viszonyok
hoz képest is szűkre épült, a jelenben pedig a 
zsúfoltság és a térhiány már több tekintetben

nyomasztóvá és az iskolai munkára hátrányossá vált.
Az új épület az intenzív iskolai munkára 

irányuló ambíciót más irányokban is kedvezően 
befolyásolta, mert alkalmat adott arra, hogy kez
dettől fogva új tanítási módszereket vezessünk be, 
olyanokat, amelyeket csak néhány év óta érvé
nyes új tanterv vezet be, illetőleg ajánl.

Épületünket alkotói századokra építették. Szi
lárdak épületünk falai, szilárd a fundamentum, 
amelyen állanak és szilárd anyagból van az épü
letnek minden alkatrésze. De szilárdak az intézet 
szellemi alapjai is: az ős protestáns kötelesség
tudás, lelkiismeretesség és a folytonos haladásra 
való törekvés. A külső keret és belső tartalom 
harmóniája biztos záloga annak, hogy 106 éves 
intézetünk második százada is a folytonos fejlő
désnek, haladásnak és virágzásnak százada lesz.

Mikola Sándor.

H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. június 30 án :

H e l y
Óra

délelőtt
délutén

Lelkész neve

Deák-tér (német)
Deák-tér (maavar)

fél 10 
11

Broschko G. A.
Virag_Jenő— -------

Deák-tér (magyar) 6 Drenyovszky János
Fasor (ifjúsági) — —
Fasor 11 Lemnek Vilmos
Fasor 4 Kemény Lajos
Fasor (német) — —

Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Johnson Gisle
Gyarmat-utca 14 fél 11 Martony Elek
Üllői-út 24. 10 Szuchovszky Gyula
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Abonyi-u. 21. 10 Tuba András
Bécsi kapu-tér 11 Mohr Henrik
Zichy-utca 7. 11 Váczi János
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár
Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.

Lapunk a nyári két hónap alatt nem 
jelenik meg. Legközelebbi számunk szeptem
ber első vasárnapjára jön.

Nyári istentiszteletek. Július és augusztus 
hónapban a lelkészeknek és vallástanároknak 
járó szabadságok miatt két helyen az istentisz
teletek kezdő ideje megváltozik. A Váci-út 61. 
sz. alatti iskolában július 7-től kezdve az isten
tiszteletek nem délelőtt 10, hanem VslO órakor, 
a Gyarmat-u. 14. sz. a. imaházban pedig nem 
V ili, hanem 11 órakor kezdődnek. Minden 
más templomban az istentiszteletek ideje nyá
ron is változatlan.

Egyháztanácsosaink kitüntetése. A kor
mányzó úr őfőméltósága Láng Gusztáv egyház-
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tanácsosunkat kormányfőtanácsossá nevezte ki. 
Őszintén örülünk ennek a kitüntetésnek, mert 
Láng Gusztáv családi tradícióinak megfelelően 
nemcsak egyháztanácsunkban, hanem az angyal
földi Lulher-Szövetségben és az angyalföldi 
templomépítő bizottságban is buzgón fáradozik 
egyházunk érdekében. Örömmel jelentjük azt 
is, hogy a legutóbbi vitézavatáson egyház
tanácsosaink közül dr. Pétery-Petrik Aladár 
kormányfőtanácsos és dr. Debrődy-Drottner 
Arzén avattatott vitézzé.

Érettségi vizsgálat. A fasori evang. gim
názium ez évi érettségi vizsgái június 14—20 
nr pjain voltak. A szóbeli vizsgálatokon dr. Raffay 
Sándor püspök megbízásából Kemény Lajos 
mint egyházi elnök, a kormány képviseletében 
pedig dr. Thinemann Tivadar egyetemi tanár 
volt jelen. Az érettségi vizsgálat igen szép 
eredménnyel végződött: a jelentkezett 46 tanuló 
közül jelesen érettek 17-en, jól érettek 18-an, 
egyszerűen 10 és egy tárgyból javító vizsgálatra 
utasíttatott egy tanuló, A jelesen érettek névsora 
a következő: Boros István, Csipkay Sándor, 
Fa-agó László. Fenyves Ferenc, Glosios Tibor, 
Győri Andor. Haraszti György, lstenics Gusztáv, 
Kotányi Zsigmond, Láng György, Németh Pál, 
Polgár Ferenc, Sehne Sándor, Stux László, 
Sugár István, Szolár Ferenc, Zimmerman Gusztáv.

Beiratások. Deák-téri elemi fiú- és leány
iskolánkba, a Deák-téri evang. leánykollégiumba 
és a veje kapcsolatos internátusba, valamint a 
fasori evang. gimnáziumba s a vele kapcsolatos 
internátusba a beiratások és felvételek meg
történtek. Felhívjuk egyházhíveink figyelmét, 
hogv 1. osztályos gyermekeiket julius 1-én d. e. 
8—10-ig okvetlen írassák be, mert később he
lyet gyermekeiknek már nem igényelhetnek.

Egyéves továbképző nyílik meg a Deák
téri leánykollégiummal kapcsolatban, melybe 
a IV. polgári v. középiskola elvégzése után 
lehet belépni. Német, angol és francia nyelv 
mellett irodalmi, művészeti általános műveltség 
szerezhető itt, melyhez természettudományi 
kérdésekről szóló előadások is járulnak. Érdek
lődésre szívesen szolgál felvilágosítással az 
igazgatóság.

A leánykollégium igazgatósága nyáron 
retenként kétszer és pedig hétfőn és csütörtö
kön 1 .—12-ig szolgál minden iskolára vonat
kozó ügyben felvilágosítással. A Deák-téri 
igazra::: irodában található az igazgató vagy 
helyet'ese. ki a kollégium, polgári és tovább
képző osztályokról szívesen tájékoztat minden 
érdeklődőt.

Vizsgái jutalom. Hibján Gusztáv százados, 
buzgó hittestvérünk 20 pengőt adományozott 
vizsgái jutalomkönyvekre. Ezzel lehetővé tette, 
hogy kis elemisták jutalomkönyvben részesed
hessenek. A kegyes adományért Glatzné Aczél 
Anna tanítványai nevében ez úton mond kö
szönetét.

Kántori állás. A Budapest—Kelenföldi ev. 
egyházközség megfelelő tudással rendelkező 
kántort keres, ki az istentiszteleteken való teen
dőkön kívül énekkart is vezetne. Rendes elfog
laltság vasárnap d. e. 11—12 és d. u. 5—6. 
Adventtői áldozócsütörtökig csütörtökön d. u. 
5—6. Műsoros, vallásos estélyeken zeneszá
mokban kísérőül is segíteni kell. Igény és 
pontos cím megjelöléssel pályázatokat kérünk: 
Budapest, I., Lenke-út 56. ev. lelkészi hivatal.

Kőbányai templomépítési alapra adakoz
tak f. é. ápril. 15-től jún. 24-ig: Özv. Báthory 
Istvánné 10, dr. Rácz István 10, Endrődy 
Györgyné 12, Földváry Magdolna 30, dr. Pild- 
ner Viktor 24, Everling Rozália 5, özv. Hesz 
Györgyné 15, Dobos Lajos 16, Kreslák Mihály 
5, Hellerung Károly 25, Plavetz Gyula 5, dr. 
Sárkány Lóránd 30, dr. Lovaszik György 15, 
özv. Báthory Istvánné 5, Aschenbrenner István 
5, Oppel Imre 5, Badács István 5, Schneider 
Henrik 10, Endrődy Györgyné 12, Kreslák 
Mihály 5, Valentinvi Erzsébet 30, özv. Báthory 
Istvánné 5, kerti ünnepély jövedelme 802.88, 
Minké Béla 3, Tetzl János és neje 10.

Sajtóhibajavítás. A „Kerti ünnepély Kő
bányán" c. cikkben a felülfizetők névsorában 
Koller Zsófi helyett Kolba László 10 P. olva
sandó.

Lutheránus világyűlés Kopenhágában.
Az evangélikus egyházak összefoglaló intézmé
nye, a Lutheránus Világkonvent, jövő hét köze
pén kezdi meg nagyfontosságu tanácskozását 
Kopenhágában. A magyar evangélikusság 
nagyobb küldöttséggel képviselteti magát és a 
kiutazó társaságban részt vesznek: báró Rad- 
vánszky Albert egyetemes egyházi és iskola
felügyelő, Kapi Béla dunántúli püspök, dr. 
Pröhle Károly, a soproni hittudományi kar 
professzora, mint fődelegátusok, Kuthy Dezső 
egyetemes főtitkár, dr. vitéz Kendeh-Kirchknopf 
Gusztáv bányakerületi központi lelkész és dr. 
Gaudy László budapesti hitoktatási igazgató, 
mint helyettes delegátusok. Ezenkívül a lelkészi 
kar több tagja is csatlakozik: Duszik Lajos 
miskolci lelkész, tiszakerületi egyházi főjegyző, 
Scholtz Ödön v. nemzetgyűlési képviselő, 
esperes és Németh Gyula szekszárdi lelkész.

A marosvásárhelyi evangélikusok ün
nepe. A marosvásárhelyi evangélikusok a 
napokban ünnepelték egyházközségük 150 éves, 
Beyer Fülöp lelkészük negyedszázados lelkészi 
jubileumát. Az ünnepségen a többi protestáns 
egyházak küldöttségekkel képviseltették magukat.

A Keresztyén Leány egyesületek jubiláris 
konferenciája Szentesen. A Magyar Keresztyén 
Leányegyesületek Nemzeti Szövetsége most ér
kezett el működésének negyedszázados évfor
dulójához és ebből az alkalomból Szentesen 
tartotta konferenciáját. Mintegy százötven leány
egyesületi tag előtt Sulkowszki Viktorné hercegné 
mondott elnöki megnyitót. Beszámolt arról, 
hogy a szövetséghez csatlakozott egyesületek
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száma legutóbb már negyvenötre emelkedett s 
ezenkívül állandó kapcsolatban állanak további 
ötvenöt református és tizennyolc evangélikus 
intézménnyel. Az első szeretetvendégségen 
Szőnyi Sándor ceglédi főgimnáziumi igazgató 
tartott előadást. Dr. Holischer Rezső egyetemi 
magántanár „Magyarország gazdasági és ipari 
világhelyzete11, Földváry Valéria „A magyar 
leány a magyar gazdasági helyzetért". Kará
csony Sándor főgimnáziumi tanár „A múlt 
üzenete", dr. Viktor János budapesti ref. teoló
giai tanár „A jelen harca", Muraközy Gyula 
kecskeméti ref. lelkész „A jövő felelőssége" 
címen adtak elő, dr. Czanik Eszter főiskolai 
tanársegéd a dolgozó magyar nő helyzetéről 
beszélt. Szabó Imre budapesti, Bakó László 
szegedi református lelkészek, Kemény Lajos 
budapesti és Kutas Kálmán szegedi evangélikus 
lelkészek pedig istentiszteletet tartottak.

Nagy nyári diákgyűlés. Június 29-től 
július 5-ig Tahitótfalu község határában, a 
Dunától néhány percnyire, egy gyönyörű fek
vésű fennsíkon rendezi ez esztendőben is a 
Magyar Evangéliumi Kér. Diákszövetség rendes 
nyári nagy konferenciáját. A konferencia tárgya 
„Uj magyar diáktípus felé", mely kérdést a 
magyar élet legkiválóbbjai fejtegetik előadások 
és eszmecserék keretében. Részvételi díj 2 P. 
és napi ellátási díj ugyancsak 2 P. Jelentkezni 
lehet a Szövetség központi irodájánál (Bp. IX., 
Üllői-út 19. II. 4.)

A fasori templom családi hírei. Keresz
telés: Várady Ilona, Párái Anna, Halász Éva, 
Némedi Iván, Tóth Irma, Győrbiró Zsuzsanna, 
Philipp György, Scholtz Armand, Fodor Ferenc, 
Rosenthal Amália, Scherffel Géza, Szikora Rózsa, 
Braun Tibor, Szarvaszki András, Glauf Erzsé
bet, Löwenstein Rózsa, Schneider Henrik, Orosz 
Mihály, Brandelik Ferenc, Felde István, Borbély 
Ibolya, Flachbarth Rezső, Jávorszky Irén, Varga 
Károly, Trajtler Gábor. — Esketés: Stenócz 
Ferenc—Szedonya Vilma, Müller József—Serester 
Mária, Farkas József—Horváth Ilona, Scholtz 
Pál—Löwenstein Rózsa, Csontos Pál—KissMária, 
Kuh Pál—Art Erzsébet, Gellért László—Michnay 
Ilona, Artner József—Babos Rozália, Hlavács 
Jenő—Balázs Paulina, Sípos József—Kauker 
Erzsébet, Puhr Imre—Csák Marcella, Balás

János—Gulyás Róza, dr. Eyssen-Szeniczey 
Béla—dr. Fodor Márta, Niedermann Árpád— 
Szalágyi Edith.BachratiGyörgy—SchusterÁgosta, 
Papp Dezső—Tarz Mária, Szabó János—Burtzik 
Mária, Seltszám László—Cavoljac Aranka, Zse- 
bők Miklós—Hajer Róza, Sándor Sándor— 
Marton Erzsébet, Takács István—Szekeres Má
ria, Pöstényi Gyula—Németh Mária. — Teme
tés Chiska Mihály 60, Kergyó István 48, Kopp 
Frigyesné 61, Sembery István 88, Szvitács Já
nos 47, dr. Fábrv Gyula 73, Tóth György 44, 
Kalpentner János 61, özv. Seel Andrásné 72, 
Házi Józsefné 72, Danis Mihály 65, Kütsen 
Teréz 61. Bakos János 70, Sipiczky János 63, 
Maiérik Lajos 35 év, Habakus Sándor 2lh  hó
nap, Albert József 60, Tóth Sándorné 42, özv. 
Magyar Pálné 61, Kiss Kálmán 47, Bakos Ist
ván 42, Weisz Vilmos 69, Kiss Pál 57 éves. 
— Adományok: Galló Júlia egyházfenntartásra 
10, özv. Rehn Istvánná egyházfenntartásra 5, 
Családi Lapra Mosonyi András 4, Harkányi 
József 5, Kasper István 3, Nagy Sándor 1, 
Luther szoborra Dankó Sámuel 2, szabad ren
delkezésre Fábián István 5, Nagy Istvánné 10, 
szegényeknek báró Groedel Stefánia 50, név
telen 10, szegény gyerekeknek dr. Fodor Márta 
20, Evang. internátus konfirm. növendékei 25, 
N. N. keresztelés alkalmából 20 P.

Nyaralás. A Bethánia-Egylet olyanok szá
mára, akik csendességben, egyszerű viszonyok 
között testi pihenésre, lelki üdülésre és épülésre 
vágyódnak, telajánlja június T5-FST Tzbég Lözség 
területén a Bucsina-patak kies völgyében bérelt 
nyaralóját, hol naponta négyszeri étkezést és 
egészséges lakást (ágynemű nélkül) napi 4'50 
pengőért nyújtana. Helyiérdekű villamos Buda
pestről óránként közlekedik, melyhez Szent- 
Endrén autóbusz (24 fillér) csatlakozik, vagy 
gyalog 30 perc. Jelentkezések a Bethánia-Egvlet 
titkári hivatalában Budapest, VIII., Gyulai Pál- 
utca 9.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

„Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anvaházi Nyomda. Budapest. VII.. Damianich-utca 28/b. — Felelős C Fekete Géza.


