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Alapíge: János ev. 21:15—18.
A világ minden részéből eljöttek, akiknek 

Krisztus szelleme ég a lelkűkben, akik jobb 
sors felé akarják terelni a világ folyását. A 
Rajna melletti Bonn városában adtak aug. 29-én 
egymásnak találkozót a különféle országok 
evangélikusainak kiválóságai, akik a Nemzet
közi Belmisszió és Diakonissza Szövetségnek 
világkongresszusát tartották ott.

Ez a legújabb világkongresszus is nagy 
megtiszteltetést hozott számunkra, melyen ugyanis 
a hivatalos ünnepi szónok D. Raffay Sándor 
püspök, a magyar evangélikusság eme nagy- 
tehetségű vezéralakja volt, kit ez alkalomból 
rendkívül meleg ünneplésben részesített a világ- 
kongresszus közönsége.

A püspök a következő beszédet mon
dotta e l :

Csodálatos jelensége az a természetnek, 
hogy a végtelen égboltozatot minden szépségé
vel és teljes ragyogásával egyetlen parányi víz
csepp vissza tudja tükrözni. A mélyebben látó 
és magasabban járó emberi elme abban a 
parányi vízcseppben nem is a puszta vizet 
látja, mely arra van teremtve, hogy elpárolog
jon és ismeretlen magasságokban ismét üdítő 
harmattá vagy termékenyítő esővé tömörüljön. 
Még csak nem is a vízcseppben visszatükröződő 
égbolt ragyogó képe ragadja meg a figyelmét. 
Hanem a jelenségek mögött meglátja a hatal
mas Isten bölcsességének és jóságának csodála
tos gazdagságát, melyről az ég és a föld zeng 
egymásnak soha meg nem szűnő hatalmas 
éneket!

Felolvasott szent leckénk is látszólag pará
nyi vízcsepp csak a történések végtelen tenge

réből, rövid és kedves párbeszéd Jézus és Péter 
közt. Akkor is örök szépséggel volna telve, ha 
nem volna több, mint egy isteni lélek csodás 
fényének visszatükrözése. Ámde ebben a pár
beszédben egy hatalmas keresztyén élettörvényt 
öltöztet szavakba az Ur bölcsessége. Azt az 
élettörvényt, mely a hívőnek Mesteréhez és az 
ő egyházához való viszonyát félreérthetetlen 
világossággal kifejezi. Ez az élettörvény azt 
m ondja: aki Jézust szereti, másokért végzett 
munkával igazolja szeretetét. Mert a szeretet 
igazában munka 1

•
I .

„Étkezés után azt mondta Jézus Simon 
Péternek : Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e 
engem, mint ezek? Az feleié: Igen, Uram, te 
tudod, hogy szeretlek! Mondá neki: Legeltesd 
az én bárányaimat 1“

Jézus földi élete a másokról gondoskodó 
pásztorkodás munkájában telt el. „Bejárta az 
összes városokat és falvakat, tanítván azok 
zsinagógáiban és hirdette az Isten országának 
evangéliumát és gyógyított mindenféle nyava
lyát és bajt. Mikor pedig a sokaságon végig 
nézett, megesett a szíve rajtuk, mert olyan el
hagyottak és lezülöitek voltak, mint a pászto
rukat vesztett juhok 1“ (Mt. 9, 35—36)

Megesett a szíve rajtuk és melléjük állt 
és pásztorukká lett. Mert hiába a szív szána
kozó részvéte, ha nem dicsőül meg segítő 
munkában! „Ha valamelyik férfi- vagy nőtest
vérünk ruhátalan és a mindennapi kenyeret 
nélkülözi és valamelyőtök azt mondaná neki: 
Menjetek el békességgel, melegedjetek fel és 
lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik a test
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szükségeit, mi haszna annak? (Jak. 2. 15—16.)
Ezért volt Jézus az irgalmas szamaritánus. 

Ezért volt a bűnösök és vámszedők barátja. 
Ezért volt ő az elgurult drakméját kereső asz- 
szony, meg az eltévedt juhát kereső gazda. 
Ezért voH ő a jó pásztor, aki életét adja az ő 
juhaiért. És ezért jelöli meg a maga hivatásául 
Izráel elveszett juhainak összegyűjtését és legel
tetését (M. 15, 24), hogy legyen igaz a mon
dás : „Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák 
az igazságot, mert megelégíttetnek." (M. 5, 6.)

Jézus ebben a mentő, segítő, testet és 
lelket megtartó munkában fáradozott, míg e 
földön élt. „Az én Atyám mind mostanáig mun
kálkodik, én is munkálkodom.“ (János 5, 17.) 
Nem elméleti igazságokat fejtegetett, nem tet
szetős szertartásokat adott, hanem az áldott 
életnek és a másokon segítő szeretet életet gaz
dagító munkájának útját mutatta meg, hogy az 
isteni lélek ragyogása, áldó fénye és fensége 
tegye széppé és boldoggá ezt a földet. Ön
magát és megváltó küldetését is erre való uta
lással igazolta a kérdezősködő Keresztelő előtt, 
akinek azt üzeni: „Menjetek el és adjátok hírül 
Jánosnak, amiket hallotok és láttok: a vakok 
újra látnak, a sánták járnak, a bélpoklosok 
megtisztúlnak, a süketek hallanak, a halottak 
feltámadnak, a szegényeknek az evangélium 
hirdettetik . . . (M. 11, 4—5.) És mikor tanítvá
nyait a nép közé küldi, azoknak is azt paran
csolja : „Menjetek Izráel házának eltévedt juhai
hoz 1“ (M. 10, 4)

Mert az Isten szerint való élet küldetés. 
A küldetés pedig munka. Munka az Isten orszá
gában az Isten országáért. És a földi élet érté
két az emeli és teszi dicsőségessé, hogy milyen 
célokért tud és akar dolgozni és hogyan végzi 
küldetése munkáját. Ezt akarja Jézus Péterrel 
is megértetni, mikor Jézus iránt való szeretetét 
bizonygatja, hogy a keresztyénség jézusi élet
törvénye a munka azért, amit szeretünk, s annak, 
akit szeretünk!

II.
Mikor a hívő lélek imádságos óra szent 

áhítatában azzal a vallomással fordul Jézus
hoz : Uram, te tudod, hogy én téged szeretlek, 
az én imádságom buzgósága, téged kereső lel
kem égbevivő vágya, benned megnyugvó szí
vem öröme és hűsége a tanúm, hogy én téged 
szeretlek, — akkor Jézus annak a hívőnek is 
azt a parancsot adja: „Legeltesd az én bárány- 
káimatl“ Mert a Jézus iránt való szeretet soha
sem merülhet ki vallástételekben. Nem is olvad
hat fel imádságos áhítat hangulataiban. „Nem 
minden, aki azt mondja nekem: Uram, Uram 1 
megy be a mennyek országába, hanem aki 
cselekszi az én mennyei Atyám akaratát!" 
(M. 7, 21.)

A Jézus iránt való szeretet munkában 
nyeri igazolását. Olyan munkában, melynek 
középpontjában nem a cselekvő én áll. Olyan 
munkában, melynek mozgatója nem az önzés.

Olyan munkában, melytől más lesz gazdagabbá 
és boldogabbá. Olyan munkában, melynek gyü
mölcse e földön is az Isten országának békes
sége és boldogsága.

„Legeltesd az én báránykáimat 1“ Ez a 
cselekvő keresztyénség parancsolata. Mert a 
keresztyénség nem tűri a tétlenséget. A keresz
tyénség nem ismerheti a temetői nyugalmat. A 
keresztyénség élet, az élet pedig munka és 
alkotás az Isten országának elérésére és meg
valósítására. És ma erre a cselekvő keresztyén- 
ségre van szüksége a világnak és ebben a 
világban az evangélium egyházának. Hiszen a 
stockholmi konferencia bírálatában sokan azt 
állapították meg rólunk, hogy nincsen bennünk 
cselekvő erő, hanem hogy az egész keresz- 
tyénségünk csak puszta elmélet vagy tétlen 
elmélázás.

E súlyos vád jogos vagy jogtalan voltá
ról én most nem vitázom. De meg kell belőle 
állapítanom, hogy a mai keresztyer.ség kifelé 
cselekvésben szegénynek mutatkozik. Ebből az 
következik, hogy Jézus iránt való szeretetünk 
nem alkotó és építő munkában nyeri igazolását.

Pedig ma igazán alkotó és építő munkát 
kíván tőlünk az élet. A világháború óta más 
nép áll, — ha ugyan áll 1 — oltáraink körül és 
szószékeink alatt. Nép, melyből a világháború 
embertelenségei, szenvedései és képmutatósai 
kiölték a csendesen bízó és gyermekiesen hívő 
jézusi lelkületet. Nép, melynek csalódásainál 
és keserűségeinél csak gondjai és kételkedései 
nagyobbak. Nép, mely csakugyan éhezi és 
szomjuhozza az igazságot. Azt az igazságot, 
melyben hinni tudjon. Azt az igazságot, mely
ben megnyugvást találjon.

És ha ezt a természetes éhséget és szom
júságot Krisztus evangéliumával kielégíteni nem 
tudják vagy nem akarják, ne csodáljuk, de ne 
is panaszoljuk, hogy a nyáj elfordul tőlünk és 
ragadozó farkasok martaléka lesz, vagy elha
gyatva, egyedül és tanácstalanúl bolyong élő 
vádként az élet szomorú útjain.

Az evangélium egyházának tehát revízió 
alá kell venni életprogrammját. Mielőbb alkotó 
munkára kell magát rászánnia. Alkotó munkára, 
melynek célja és tartalma Jézus nyájának legel
tetése, gondozása, kielégítése. Ezzel igazoljuk 
Jézus iránt való szeretetünket. Mert ő nemcsak 
Péternek, hanem minden egyes hívének mon
dotta azt a parancsolatot: Ha szeretsz, bizo
nyítsd be azzal, hogy legeltesd az én báróny- 
káimat 1

III.
„Ismét másodszor is mondó neki Jézus: 

Simon, Jónónak fia, szeretsz-e engem 1 Feleié 
neki: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek 1 
Mondó neki: Pósztorold az én juhaimatl"

Mert nem elég csak ellátni a nyájat, nem 
csak kies mezőkön legeltetni, üdítő vizek for
rásaihoz vezetni, szükségleteit kielégíteni, hanem 
vigyázni is kell rá, hogy belőle egy is el ne



1929. szeptember 29 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 3

vesszen. Mert jaj a nyájnak, melynek nincs 
pásztora. De jaj annak is, melynek van ugyan 
pásztora, de meglankad szolgálatában, meg- 
ernyed vigyázásában, hanyag a pásztorkodá
sában. De jaj a pásztornak is, mert minden 
egyes eltévedt vagy elveszett bárányért a pász
tor felelős. Mert a pásztor megbízást kapott és 
megbízást vállalt. És minden hívő pásztor. 
Pásztora nemcsak a maga lelkének, hanem a 
testvére lelkének is. „Testvéreim, ha netalán 
valaki valami bűnre ragadtatik, ti lelkiek az 
ilyent a szelídség leikével igazítsátok helyre. 
De vigyázz magadra, nehogy te is kísértésbe 
essél. Egymás terhét hordozzátok, így,töltitek 
be Krisztus törvényét 1“ (Gál. 6, 1—2.) És csak 
a Káinok erkölcse üthet ki testvére életét, javát 
és üdvösségét számonkérő szóra abban a léha 
feleletben: „Avagy pásztora vagyok-e én az 
én testvéremnek?" (I. M. 4. 9.) Bizony pászto
rokul rendelt egymásnak bennünket az Ür, 
hogy Krisztus nyájából egy is el ne vesszen. 
Mert ez a nyáj, a Krisztusban hívők közössége, 
Krisztusnak a teste. Aki a nyáj pusztulását, a 
r.lvők vesztét, az egyház romlását tétlenül el
nézi az Krisztus teste ellen vétkezik.

Pedig ma Krisztus egyházában szerte a 
viágor. r.yugtalan mozgolódás észlelhető. Bom
lást. vagy épülést jelent-e ez a mozgolódás, 
az attól függ, hogyan teljesítjük pásztorkodó 
kötelességünket. A nyugtalanság mindenesetre 
éberségre kötelez. A megzavart vagy megriadt 
nyáj fokozottabb pásztorlást kíván.

Jelszavak hangoztatásával, lagymatag pré- 
dikálásokkal, modernül fogalmazott hitvallások
kal. szervezeti rendelkezésekkel a nyugtalan- 
kcdr.i kezdő nyájat kielégíteni és megtartani 
aligha tudjuk.

Hiszen mások is Ígérgetnek tápláló mezőt, 
üdítő :::'ást, biztos aklot, gondos pásztorolást. 
A r.yéiat csak úgy tarthatjuk meg, ha pásztor- 
i-:::a;_nk hűséges, gondoskodásunk éber, szol
jaié: jnk lelkes, buzgóságunk tettekben nyilvá- 
nul Mert a pásztorkodás olyan szolgálat, ami- 
h rr.nek Jézus igazolta az ő mennyei Atyja iránt 
való hűségét és szeretetét, hogy „Amíg velük 
voltam a világban, én megtartottam őket a te 
nevedben. Akiket nekem adtál is, megőriztem 
őket és senki közülök el nem veszett." (János 
17, 12.)

Azért aki Jézust szereti, pásztorkodjék az 
ő nyája felett. Ez a pásztorkodás hivatás és 
kötelezettség. Krisztus híve nem nézheti el az 
ő nyájának pusztulását. Elég volt már a mások 
hitét elítélő, a magunkéval kérkedő keresztyén- 
ségből. Most már jöjjön az az egyházakat ala
pító és megtartó keresztyénség, melyről Pál 
apostol így szól: „Beszédem és prédikálásom 
nem áll bölcselkedés hitető beszédéből, hanem 
a léleknek és az erőnek megmutatásából 1“ (I. 
Kor. 2, 4.) Mert a keresztyénség nem válhatik 
hasonlóvá ahhoz a felhőhöz, amely változatos 
alakzatokban úszik a magasságokban és a 
földre legföllebb csak árnyékot tud vetni, ha

nem ahhoz a felhőhöz kell hasonlóvá lennie, 
amely gazdag tartalmát termékenyítő áldásul 
pazaron hullatja a földre.

Ezt a kötelességet és ezt a hivatást akarja 
Jézus az ő híveivel megértetni, mikor a szere- 
tetére hivatkozó Péternek azt mondja: Ha sze
retsz, pásztorold az én nyájamat!

Háromszor ismételi meg Jézus a kérdést 
és háromszor adja ki parancsolatát. Ezzel a 
megismétléssel kétségkívül a parancsolatban 
rejlő keresztyén élettörvény komolyságára akarja 
felhívni a figyelmet. Nekem úgy tetszik, hogy 
a Krisztus egyházának történetében most jutott 
el az emberiség a harmadik figyelmeztetéshez. 
Az első az apostoloknak szólt, akiknek az volt 
a hivatásuk, hogy a Krisztus egyházát az evan
géliummal megépítsék. A második a reformá
torokhoz hangzott el, akiknek az volt a hiva
tásuk, hogy a Krisztus egyházát az evangélium
mal megtisztítsák. A harmadik nekünk, e tépelt- 
szívü kor gyermekeinek szól, hogy a Krisztus 
egyházát az evangéliummal új erőre és új virág
zásra erősítsük. Mert az Ur nem csüggedő és 
vereségeket szenvedő, hanem diadalmas egy
házat akar: „És az a diadal, mely a világot 
legyőzte, a mi hitünk!" (1. Ján. 5, 4.) Ennek 
a diadalnak a kivívására, hívott el bennünket 
mindnyájunkat az Isten. És örök szégyen volna 
reánk, ha valaha azt jegyezné fel rólunk a 
történelem, hogy amit a régi Péterek és Pálok 
a Krisztus evangéliumát nem ismerő világban 
Jézus iránt való szeretetből megalkottak, azt a 
szent örökséget mi még a Krisztus hívei között 
sem tudjuk megtartani és megerősíteni 1 Szégyen 
volna reánk, ha valaha azt állapítanák meg 
rólunk, hogy Krisztus keresztje, melyet világ
győző diadal büszke jelvényévé dicsőített az 
Isten bölcsessége, a mi kezünkben a hanyatló 
keresztyénség sírján gyászkeresztté változott. 
Amely nemzedék után alkotások, eredmények, 
jövendőket biztosító diadalok nem maradnak, 
az után csak a szégyen marad.

Fel tehát az építő, az egyházat erősítő, 
a hívők szükségeit kielégítő szent munkára, 
melynek végzésére Jézus iránt való szeretetünk 
kötelez. Arra a munkára, melyet Jézus legel
tetésnek és pásztorolásnak mondott, de amelyet 
mi ma belmissziónak és diakóniának nevezünk. 
És ez a munka ne legyen egy kis csapat ön
ként felvállalt munkája, hanem legyen munkája 
az összes hívőknek, akik felismerték, mire köte
lezi őket a Jézus iránt való hálás szeretet 1
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Pauer Irma halála.
Meghalt, eltemettetelt és él. Ott él szívünk

ben, akik megszerettük őt s örökké élni fog 
mindazoknak a lelkében, akik valaha is beszél
hettek, vele.

Öt év óta a mienk volt igazán. Mindig az 
egyházáért akart tenni, áldozni és szolgálni 
ezen idő óta, ha sokan nem is hitték ezt el neki.

Mikor ezelőtt öt évvel az Üllői-úti imaterem
ben először gyűltek össze hívei s mikor az 
egyház ott megjelent lelkészei kezet fogtak és 
szövetséget kötöttek vele, akkor érezte meg a 
lelke azt, hogy ez a tábor szereti őt legjobban 
s megtapasztalta azt is, hogy érdemes ezért az 
egyházért dolgozni.

Életének alkotásai nagyok. Hogy mit tett 
a Bethesda-kórház megalapításáért s hogy 
abban milyen jelentős része volt, azt ma már 
kevesen tudják. Ezt mesterségesen elfelejtetik 
velünk is. Hogy a Bethánia-egyesület mit köszön
het neki, arról is ritkán hallunk már. Ezek a 
tevékenységei nem is fontosak a mi egyházunk 
szempontjából.

A Fébé a mienk volt, azt egyházunknak 
ajándékozta. Máról-holnapra a Diakonissza- 
anyaház pavillon épületrendszere nőtt ki a 
piliscsabai földből s az oda el-ellátogató lelké
szek azt találták ott meg, amit vártak, amit 
álmaikban reméltek. Ha valaki ott egy órás 
meghitt beszélgetést élhetett meg vele, az marad 
életének legnagyobb élménye. A nyári Fébé 
konferenciák levegője is oly üde és tiszta volt, 
mint a pilisi fenyvesek ózondús levegője.

Két bűnös vallomását hallgathattam itt 
meg. Egyszer a súlyosan börtönt viselt férfi 
megtérő beszédeit. Az a magyaros, férfias 
őszinteséggel felszakított belső én, amely min
dent feltárt s a bűnökből semmit sem szégyeneit: 
szivbemarkoló volt. Aki ezt a lelket jámborrá 
tette s aki előtt ez az ember térdet hajtott, az 
csak Isten embere lehetett. A másik egy egy
szerű falusi asszony volt, ugyanezen hatások 
gyümölcse. Csak egyszer hallottam beszélni, de 
sohasem felejtem el. Mezitlábosan, fekete ken
dővel, Bibliával a kezében ül a tömeg között 
s mikor beszélni kezd, ha nem nézünk oda, 
azt hisszük, hogy valami ószövetségi patriarcha 
beszél. Szavai, mondatai világosak, választéko
sak, gyönyörűek. Mintha az írás tanította volna 
csupán. Róla lehetne megírni a legszebb regényt 
— különösen ma, amikor a tiszaparti arzénes 
asszonyok annyi keserűséget okoztak nékünk, 
magyaroknak.

Ezek és ilyenek voltak Pauer Irma had
serege s ő és munkatársai ott voltak és vannak 
mindenütt, ahová lelkész nem tudott elmenni. 
Mentek mindenüvé, híva és hívatlanul. A jó 
Irma-néni mindenkire gondolt s mindenkit is
merni akart, hogy mindenki eljusson Jézus 
Krisztushoz. Diakonisszái a Szent István kór
ház szürke pavilonjaitól kezdve a rákospalotai 
javító intézetig mindenütt ott vannak s nyomuk

bán még ilyen rossz helyeken is sok áldás 
fakad.

A pesti ev. magyar egyház volt az, amely 
leghamarabb kapcsolta magához s mióta a 
vasárnapi iskoláink szellemi vezetését kezében 
tartotta, a perifériák gyermekserege a javulás 
útján jár s megtanulta szeretni egyházát. Mily 
becsesek voltak azok az áldott szombat-esték, 
amikor abban a sivár Népszinház-ulcai kis 
szobában az ő beszéde alatt egymáshoz 
melegedtek a lelkek s jóságos szelídsége nem
csak diadalt ült mindannyiunkon, hanem hite 
s bizonyságtétele lenyűgözött és odakötözött 
mindenkit, ahova el is kell jutnunk.

Temetésén többet heszéltek róla, mint 
amennyit személye megkívánt.SEIég volt azaz egy 
mondat, amellyel püspökünk tett bizonyságot: 
„Emberfeletti erő lakozott benne." Ez a puszta 
igazság s ez a történelem számára szóló be
széd volt, amelyet bizonyosan fel is jegyez egy
házunk róla.

Ha vele voltam, vagy reá gondoltam, az 
a probléma érlelődött mindig bennem: honnan 
van ez a nagy tekintély? Választ s tökéletes 
megoldást hosszú szenvedése és halála hozott. 
Ahogy koporsóban fekve most utoljára meg
nézhettem : ekkor is épen olyan csendes, szelíd 
volt, mint egész életében. Már e földön az 
Isten országában élt s ez a tény tette azzá, 
ami volt.

Rokoni kötelék csak Amerikában élő 
testvéréhez kötötte, de családja volt nemcsak 
a Diakonissza anyaház minden lakója, hanem 
mindenki, aki engedte, hogy ő megszerethesse. 
Ha sokak lelke harcolt ez ellen, győzedelme 
után a legyőzött lélek is boldog lett. Nagy tö
meg felett győzedelmeskedett így is. S ebben 
volt különös hatása. Az így legyőzöttek közül 
való az az egy is, aki e sorokat írta, aki az 
egész nagy tömeggel együtt sohasem akar többé 
elszakadni tőle. Valóban emberfeletti erő élt 
benne s szellemi hagyatéka, gyülekezete való
sítsa meg a mindazt, amit ő akart. Aki szerette 
őt, az még jobban akar szolgálni az Úrnak.

Dr. G. L.
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HÍREK.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE

1929. szeptember 29 én :

H e l y
Óra

délelőtt
délután

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) n Szabó Gábor
I rák-tér (magyar) 6 v. Kendeh-Kirchknopf G.
Fasor (ifjúsági) 10 Peér P. Sándor
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Danhauser László
Fasor (német) — —

Kőbánya 9 Dr. Gunesch Károly
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Morhécs Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Pap Ferenc
C ík S -ú f  24. 10 Algőver Andor
Váci-ét 6 1 . 10 Rimár Jenő
A b o n ^ r ü .  21_ — ___

Bécsi kapo-ter 11 Mohr Henrik
Zichy-utea 7. 11 11 Váczi János
Lecke- *  56 Szabó Aladár

Október 6-án a Deák-tén templomban vitéz Kendeh- 
^ro irop f Gusztáv, a fasori templomban Danhauser László, 
a kőbányai templomban Majba Vilmos prédikál.

Egyházkerületi közgyűlés. A bányai egy
házkerület október 4-én pénteken d. e. 9 órakor 
kezdődő istentisztelettel nyitja meg a Deák téri 
templomban az évi közgyűlését. Előtte való 
napon, csütörtökön d. u. 6 órakor vallásos est 
ugyancsak a Deák téri templomban.

Halálozás. Moravcsik Géza, a Zenemű
vészeti Főiskola címzetes igazgatója és volt 
titkára, hosszas betegeskedés után, hetvennégy 
éves korában elhunyt. Moravcsik Géza 1855-ben 
született Béren, főiskolai tanulmányait a buda
pesti tudományegyetemen, mint Greguss Ágost 
egyik kedvelt hallgatója végezte. Tanári pályáját 
a szarvasi főgimnáziumban kezdte, majd a 
székesfehérvári és később a budapesti VI. 
kerületi állami főreáliskolához nevezték ki. 
Tanári működése mellett gazdag irodalmi tevé
kenységet fejtett ki. Mária című operalibbrettója 
Szabados Béla és Szendy Árpád megzenésíté
sb e n  1905-ben került színre az Operaházban.

1899-ben, mint Harrach Józset utóda, került a 
Zeneművészeti Főiskola titkári székébe. 1925- 
ben a kormányzó a Zeneművészeti Főiskola 
igazgatói címmel tüntette ki. Pesti evangélikus 
egyházunknak több évtizeden ?át volt egyház
tanácsosa egészen a háború végéig, amikor 
azután 'egyházi tevékenységét is abbahagyta. 
Temetésén a gyászbeszédet D. Raffay Sándor 
püspök tartotta, méltatva e hosszú és értékes 
életet, vonzó egyéniséget, külön is búcsúztatva 
őt, mint egykori szarvasi tanárát. A sírnál Chugyik 
Pál alesperes, aszódi lelkész mondotta az utolsó 
áldást. Emlékét kegyelettel őrizzük.

Kitüntetés. A legutóbbi napokban egyházi 
életünk két munkásfagját érte kitüntetés: Dr. 
Lehotzky Antal kir. közjegyzőt, a pesti közép
egyházmegye felügyelőjét és Paulik János 
nyíregyházi lelkészt, az evang. lelkészegyesület 
elnökét a kormányzó kormányfőtanácsossá 
nevezte ki. Szívből örvendünk az egyházi élet 
terén való eredményes munka ilyen elismerésének.

A Lutheránia Dalegyesület f. hó 30-án, 
hétfőn este 7 órakor tartja ezévi rendes köz
gyűlését a Deák-téri leánykollégium dísztermé
ben, amelyre az egyesület tagjait ezúton is 
meghívja az elnökség. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Titkári jelentés az egyesület műkö
déséről. 3. Pénztári jelentés. 4. Költségvetés. 
5. Tisztujítás. 6. A karmesteri tisztség betöltése. 
Esetleges indítványok.

Az angyalföldi Luther-Szövetség f. hó 
15-én ünnepelte megalakulásának 10 éves év
fordulóját. Ezt az emlékezetes napot Rimár 
Jenő vallástanárnak ajándékozták azzal, hogy 
őt ünnepelték tíz évi munkássága után. Dr. 
Hegedűs István egy. tanácsos, az angyalföldi 
Luther-Szövetség nevében, Kemény Lajos ev. 
lelkész, a pesti ev. magyar egyház nevében 
köszöntötte, a különböző ifjúsági egyesületek 
formás beszédeikkel, fogadalomtételeikkel, ver
sekkel, ének- és zeneszámokkal tették meleggé 
ezt az ünnepséget. A Nőegylet elnöknője a nők 
nevében egy új Luther kabáttal ajándékozta 
meg Rimár Jenőt. Örült az ember ezen a sze- 
retetvendégségen mindennek, szép és üdvös 
dolog volt az ott megnyilvánuló szeretet, de 
őszintén megírjuk, hogy még mindig kevesen 
vannak, és még mindig meg kell kérdeznünk: 
hát a kilence hol vagyon ? A mi meg nem kér
dezett jubileumi kívánságunk az volna, hogy 
ilyen nagy és ott kétségtelenül tapasztalt sze
retet sokkall nagyobb s hatalmasabb töme
geket tudjon nemcsak megmozgatni, hanem a 
szeretet nevében aktiv gyülekezetté kovácsolni. 
Reméljük és kívánjuk, hogy a legközelebbi 
angyalföldi Luther-Szövetség ünneplésekor mind 
ez valóság legyen. Dr. G L.
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Iskolai színdarabok. Kintzlerné Scholtz 
Inez iskolai színdarabjai újból kaphatók Télessy 
Dalma polg. isk. tanítónőnél Budapesten, IV., 
Sütő-u. 1. Reformáció ünnepére ajánljuk „Luther" 
c. darabját, mely magyar és német nyelven 
jelent meg. Egy-egy darab ára 10 pengő.

A kelenföldi evangélikus kör. A kelen
földi egyháznak néhány barátságban élő tagja 
egészséges önzéssel szeretne valamelyest len
díteni az egyház erkölcsi és anyagi ügyén, úgy, 
hogy kézzelfogható előnyük legyen abból maguk
nak a hittestvéreknek és a többi másvallású 
testvéreknek is személy szerint. Sőt nyújtana 
értékeset vidéki hittestvéreknek is. A kellő — 
nem : támogatás, nem újabb áldozatkészség, 
hanem — csak részvétel esetén meg szeretnék 
csinálni a kelenföldi evangélikus kört az egy
háznak ilyen célra alkalmatos, világos, szép 
helyiségeiben, két, a vidéki tagok részére fek
vésénél fogva a Dunántúlról Budapestre fel- 
rándulóknak különösen alkalmas vendégszobá
val, az elérhető legolcsóbb, önköltségi haszná
lati díjak ellenében. A tagsági díjat úgy tervez
zük, hogy az havi két pengőn alul maradjon. 
Vidéki tagoké természetesen ennek csak csekély 
hányada lenne. A főcél: az egymáshoz húzó 
kelenföldieknek, illő szórakozásra való össze- 
hozatala lenne. Összehozni azokat, akik most 
kávéházakban vannak szétszórva. Vagy, akik
nek még arra sem telik, vagy akik nem sok 
örömöt találnak a kávéházi életben és így 
nagy költséggel tudnak csak a művelődésnek 
ahhoz az eszközeihez jutni, amit az evangé
likus kör olcsón nyújt. Az egyházi lapok ren
delkezésre állnak. A napilapokból már eddig 
is ajánlottak fel érdeklődők. A hiányzó lapokra 
és folyóiratokra előfizetünk. A főcél mellett el
érjük azt, hogy az egyház, ha csak szerény 50 
pengő havibért fizetnénk is, máris évi 600 pengő 
váratlan bevételhez jut. Elérjük azt, hogy senki 
sem lesz társaság nélkül magára hagyatva itt 
ebben a nagy városban. El azt is, hogy az egy
házvezetőségnek minden egyháztársadalmi meg
mozdulásra mindig kéznél lesz az egyháztagok 
tömege. Meg lesz a mód a közvetlen érintke
zésre, helyes irányításra, viszont az egyház
tagok közvéleményének bizalmas és őszinte 
megnyilatkozásaiban való megismerésére. Tehát 
az irányítás mellett alkalom a helyes irányvé
telre is. Végül vidékről felránduló és a kör 
vendégszobáiban megszálló tagok is napi mun
kájuk után nyugalomra térés előtt mindig magá
tól kínálkozó, mindig megfelelő társaságot talál
nának szórakozásra, kölcsönös, termékenyítő 
eszmecserére. Száz fizető taggal hozzáfogha
tunk a megvalósításhoz. Tájékozódni óhajtunk 
az irányban, hogy valódi szükséglet-e ennek az 
evangélikus körnek a felállítása, vagy csak mi 
néhányan érezzük a hiányát ? Felkérjük a velünk 
érezőket, hogy levelező-lapon jelentsek be min
den kötelezettség nélkül részvételüket és lakás
címüket, (Ev. lelkészi hivatal, I. Lenkei-út 26. 
szám), hogy aztán az ötlet életrevalónak talá
lása esetén személy szerint meghívhassuk őket.

Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és  szájbetegségben szenvedő egy- 
héztegjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való 
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-körűt 27. szám.

Egy bútorozott udvari szoba keresztyén úriember 
részére október hó 15-re kiadó. Vili., Rákóczi-tér 17. II em. 
7. lépcsőház (lift) Megtekinthető d. e. 10-től d. u. 2 óráig.

Perfekt német urinő német órákat ad gyermekeknek, 
felnőtteknek nagyon olcsón. Szemere 1. Vili., Futó-u 26. fszt. 10.

Középkorú német magyar gyermekkisasszony dél
előtti elfoglaltságot keres ellátás és csekély fizetésért, 
házlartásban segédkezik. V ili, Futó u. 26. fszt. 10. Sz. I.

T isztességes, egyedülálló nőnek, bu'orozott udvari 
szobát adok, mosogatás- konyhatakarílásért. Dohány-utca 
62. III. 34.

Finom nőszabósághoz tanulóleány felvétetik. Dia- 
novszky, Károly-k. 14.

Zöldmáli-úton szoba-konyhás verandás ház búto
rozva, vagy anélkül kiadó. Dianovszky, Károly-k. 14.

Hegedű oktatást olcsón vállalok. Cim: nyilvántartó 
hivatal. Deák-tér 4.

Házakhoz ajánlkozik férfi és női fehérnemű var
rásra evangélikus hittestvér. Polónyi Sámuelné VI., Fran- 
gepán-u. 40. fszt. 8.

Kárpitos é s  diszitő hívünk ajánlkozik, minden e 
szakmába vágó munkát vállal lelkiismeretesen és ponto
san. Lev. lap hívásra házhoz megy. Pálinkás Lajos és 
Klimscha Alajos, Vili . Vas-utca 19. műhely.

Dunára néző két ablakos utcai különbejáratú búto
rozott szoba hitte^tvérünknél kiadó. V. Mária Valéria-utca 
10.  1. 7.

Német és francia órákat vállalok jutányos áron. 
Iskolás gyermekek előnyben. Megbeszélés 3—4 óra között. 
Trauschenfelsné, V., Sas-utca 23. III.
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