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ünnepi ülésének jegyzőkönyve.
Az ünnepi ülésen Broschkó G. Adolf tb. esperes, e. i. egyházi elnök és Dr. 

Németh Ödön közös felügyelő, világi elnök elnököltek.
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D. báró Radvánszky Albert, a Magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus 
egyetemes egyház egyetemes egyházi és iskolai felügyelője.

Dr. Szendy Károly Budapest Székesfőváros polgármestere és Dr. Lamotte 
Károly alpolgármester Budapest Székesfőváros közönségének képviseletében.

Dr. Pesthy Pál, a bányai ág. hitv. evangélikus egyházkerület felügyelője.
Dr. Kovács Sándor, a dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület 

püspöke.
Józan Miklós, a magyarországi unitárius egyház püspöke.
Szabó Imre esperes és Tasnádi Nagy András egyházmegyei gondnok, a duna- 

melléki református egyházkerület és a budapesti református egyházmegye kép
viseletében.

Balikó Imre m. kir. honvéd tábori esperes.
Dr. Tahy László esperességi felügyelő.
A budai várbeli, a kelenföldi, a budapesti III. kér., a Budapest kerepesiúti, a 

pestszenterzsébeti, a kispesti, a pestszentlőrinci egyházközségek küldöttségei, fel
ügyelőik és lelkészeik vezetésével

mint vendégek.

D. Raffay Sándor püspök, Kemény Lajos esperes, Dr. Konkoly Elemér má
sodfelügyelő, Majba Vilmos és Magócs Károly lelkészek, Hittig Lajos gondnok ve
zetésével a magyar egyház tanácsának tagjai.

Broschkó G. Adolf tb. esperes, Dr. Gündisch Guidó felügyelő, Füzesy István 
másodfelügyelő, Kühlmann Károly gondnok és Wack Géza másodgondnok vezetésé
vel a német egyház tanácsának tagjai.
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A közös képviselőtestület tisztikara: Becht Albert közös gondnok, Dr. Hittrich 

Ödön iskolai I. felügyelő, Dr. Renk Ernő iskolai II. felügyelő, Szalágyi Egyed isko
lai és templomgondnok, Dr. Bendl Alajos főjegyző, Kesztler László pénztáros és Pé
ter Lajos ellenőr.

Dr. H. Gaudy László vallástanítási igazgató vezetésével a vallástanári 
testület.

Dr. Koch István igazgató vezetésével a budapesti evangélikus gimnázium 
tanártestülete.

Dr. Bánkúti Dezső igazgató vezetésével a budapesti evangélikus leánygimná
zium tanártestülete.

Gadányi János igazgató vezetésével a budapesti Deáktéri evangélikus fiú- és 
leányelemi iskola tanítótestülete.

Kapi-Králik Jenő karnagy vezetésével a Deáktéri Lutheránia énekkar.
Peschkó Zoltán karnagy vezetésével a fasori evangélikus énekkar.



Az „Erős vár a mi Istenünk1' éneklése után Brosckó G. Adolf egyházi 
elnök a templom oltáránál imát mondott a következőképpen:

„Mindenható Isten, szerető mennyei Atyánk a Jézus Krisztusban. Te voltál a 
mi erősségünk a múltban, Te vagy a mi oltalmunk a jelenben, Te vagy a mi remé
nyünk és erős várunk a jövőben. Örömteli szívvel jövünk ide szent hajlékodba, 
hogy színed elé leborulva, hálákat adjunk Néked mind azért, amit a Te gyüleke
zeted alapítása óta velünk cselekedtél. Te voltál a mi atyáinknak bizodalma, Te 
hozzád fordulunk mi is ez ünnepélyes órában. Fogadd kegyesen örvendező szívünk 
hálaáldozatát és hallgasd meg áldást kérő könyörgésünket. Szenteld meg érzelmein
ket és adj áldást a mi ünnepségünkre. Emlékezzél meg e gyülekezetről, melyet Te 
szereztél és Fiad szent vérével megváltottál. Tartsd össze a szeretet és igazság lei
kével. E gyülekezet pedig maradjon és legj^en a Te néped, magasztaljon Téged, szol
gáljon és éljen Néked itt a kegyelem országában, ott pedig az örök dicsőség honá
ban. Áldd meg életünket, tedd gyümölcsözővé a mi munkánkat és áldd meg a mi 
ünnepünket szent Fiad, a mi Urunk és Megváltónk, a Jézus Krisztus nevében ké
rünk. Ámen." Imája után Broschko G. A. lelkész a 106. zsoltár 1— 3. versét ol
vasta fel.

Az ima elhangzása után Dr. Németh Ödön világi elnök az ülést megnyitotta, 
köszöntötte D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt, Dr. Szendy Károly 
polgármestert és a többi megjelent vendégeket.

Megnyitó beszédének felolvasására megrongált egészségi állapota folytán 
meggyengült hangja miatt felkéri Kemény Lajos esperest.

Kemény Lajos esperes felolvasta a következő elnöki megnyitó beszédet:
A pesti ágostai hitvallású evangélikusok 150 évvel ezelőtt kezdték meg az 

egyházi élet szervezését, 100 évvel ezelőtt pedig az addig közös német, tót és ma
gyar nyelvű gyülekezetből kivált és önállóan szervezkedett a magyar egyház. Az im
pulzust a gyülekezet megalakulására az a körülmény adta, hogy a II. József által 
1781. év október hó 20-án kiadott türelmi pátens bizonyosfokú védelmet nyújtott az 
évszázadok óta elnyomott protestánsok üldözése ellen és lehetővé tette, hogy Pesten, 
ahol azelőtt a cigányok és a zsidók előnyösebb helyzetben voltak, mint a protestán
sok, akik még ingatlant sem szerezhettek, ez időtől kezdve letelepedhettek, telket 
vásárolhattak, közhivatalba juthattak és a türelmi pátensben foglalt korlátok között 
egyházi gyülekezetei alapíthattak. Ámbár a rendelet szerint a gyülekezet alapítá
sához legalább 100 prot. család lett volna szükséges és akkor Pesten ennek a fele 
sem volt meg, elődeink nagy lelkesedéssel és áldozatkészséggel karolták fel az 
ügyet s buzgólkodásukkal és utánjárásukkal sikerült elérniük, hogy az 1787. évi 
július 19-én kelt udvari rendelettel engedélyt nyertek a gyülekezet megalakítására 
és arra, hogy evangéliumot hirdető papot választhassanak maguknak.
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A gyülekezet megalakulásához szükséges előkészületeket özv. gróf Beleznay 

Miklósné szül. Podmaniczky Mária lakásán beszélték meg az egyház alapítói, Balogh 
Péter egyetemes felügyelő, Dr. Glosius Sámuel helybeli felügyelő, Pongrácz Balta
zár, a Pesti-bánáti egyház felügyelője, Liedemann János Sámuel gondnok, Beleznay 
grófné és gróf Teleki Józsefné szül. Roth Johanna, —  az 1787-ben a lelkészi állásra 
meghívott Molnár Jánossal együtt. Buzgóságukkal, szívós kitartásukkal és gondos 
körültekintésükkel maradandó érdemet szereztek nemcsak pesti gyülekezetünk meg
alapításában, de annak elég gyors fejlődésében és felvirágoztatásában is.

Az 1790-—ül. évi törvénycikk, amely a protestánsok vallásszabadságát és az 
államban egyenjogúságukat elismerte, további lépésekre buzdította a helybeli evan
gélikusokat. Már 1791-ben kérelmezték Őfelségétől, hogy gyülekezetük ima terem, 
lelkész- és tanítói lak céljaira telket kapjon és iskolát emelhessen. A kérelem ked
vező elintézést nyert s már 1792-ben gyülekezetünk birtokába jutott annak a telek
nek, amelyen a Deák-téri templom és a régi iskolaépület áll.

Kezdetben csak imaház épült, a következő évben azután kezdetét vette az 
építkezés, melynek költségeit gyűjtés útján hozták össze. 1794. május 20-án tartot
ták az első ünnepélyes istentiszteletet az imateremben, melynek felépítése az 1795. 
évben nyert teljes befejezést. Amint ez a munka véget ért, a templomépítés kérdé
sével kezdtek foglalkozni. Az eredeti terv az volt, hogy református testvéreinkkel 
közösen használt templom épüljön, az ez irányban megindult tárgyalások azonban 
eredménytelenek maradtak, miután a reformátusok időközben megkapták a Kálvin- 
téri telket, amelyen azután később saját templomukat fel is építették.

E tárgyalások alatt, miközben más irányban is bizonyos aggályok merültek 
fel, a gyülekezet fejlődésében némi fennakadás állott be, amennyiben a szabályok 
ellenére IV2 éven át sem presbiteri ülést, sem közgyűlést nem tartottak, úgy hogy 
az egyház akkori vezetői elkedvetlenedve, az 1798. március 8-iki közgyűlésen le
mondtak állásaikról és csak a közgyűlés kérésére és ama határozat folytán, hogy a 
megállapított tervezetet életbeléptetik és a templom építését keresztülviszik, —  ma
radtak meg tisztségeikben. Valóban hozzá is láttak az egyházépítő munkához, amely
nek első gyümölcse egy szerény iskola felállítása volt s 1798. július 1-én a 750 lélek
ből állott pest-budai kis gyülekezet megnyitotta iskoláját, 1799 október 31-én pedig 
letette a Deák-téri templom alapkövét. 1808-ban elkészült a templom épülete is, de 
azt az akkori háborús viszonyok között a katonaság raktárnak foglalta le, éveken át 
saját céljaira használta és csak ez akadályok megszűnése után, 1811. év pünkösd 
vasárnapján szentelhette fel a bányakerület püspöke.

A templomépítéssel felmerült kiadások azonban meghaladták az egyház te
herbíróképességét, minek következtében az iskola lassan visszafejlődött s annak lelke 
és éltető szelleme, Schedius Lajos egyetemi tanár, elkedvetlenedve visszalépett syn- 
dikusi tisztétől. Szerencséje evangélikus egyházunknak, hogy Schedius 1811-ben is
kolafelügyelővé, majd 1834-ben közfelügyelővé választatott s az ő ernyedetlen mun
kájának köszönhetjük, hogy a mindjobban megerősödött egyházi élet mellett, i s i i 
ben ismét életre kelt az evangélikus iskola, hogy immár egyház és iskola együttesen 
szolgálja evangéliumi szellemben Istenét és a magyar nemzet magasztos céljait.

Súlyos küzdelmek között, de Istenbe vetett rendíthetetlen bizalommal ismét
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lábraállott s a zavaros politikai viszonyok, belső villongások, az államcsőd dacára, 
testvéregyházunk és iskolánk tovább fejlődött, úgy, hogy az egyház áldozatra kész 
hittestvéreink bőkezű adományaiból 1818-ban felállította leányiskoláját, amely ma 
is él és virágzik, felsőbb tagozatában, mint leánygimnázium, 1823-ban pedig megala
kult a ma is élő humanisztikus gimnázium, amelynek kiváló értékét legjobban bizo
nyítja az a tény, hogy fasori gimnáziumunk az országos tanulmányi versenyeken 
egy esztendő kivételével, állandóan az első helyet foglalta el az ország összes közép
iskolái között, ez évben pedig olyan eredményt mutatott fel, amely eddig egyedül 
áll a tanulmányi versenyen 7 tárgyból egv-egy fasori diák volt a győztesek között.

A pesti magyar és német testvéregyházak félszázados fennállásakor ment 
teljesedésbe az evangélikus magyar híveknek az a régi óhajtása, hogy magyar nyel
ven hallgathassák Isten igéjét, amelyet a gyülekezet fennállása óta csak ritkán és 
bizonytalan időközökben hallhattak anyanyelvükön. Ekkor választották meg 1837. 
június 6-án a pesti magyar egyház lelkészévé a nagytudományú és lánglelkű Dr. 
Székács Józsefet, a későbbi bányakerületi püspököt, aki szuggesztív egyénisége sú
lyával és buzgó munkásságával hatalmas lökést adott egyházunk és iskoláink fejlő
désének. Az ő hivatalbalépésével kezdődött tulajdonképpen gyülekezetünk életében 
a békesség és a pozitív munka ideje. A tót hívek kiválása után a németek és a ma
gyarok érdekeik védelmére szövetséget kötöttek és kimondották, hogy a tótok kilé
pése után egymástól elkülönítve intézik anyagi és egyéb természetű ügyeiket. Meg
állapodtak abban, hogy a meglévő épületek és berendezések közös tulajdonba men
nek át, kivéve azokat, amelyek már a szerződés megkötése előtt is valamelyik szer
ződő fél speciális tulajdonát képezték, általában az összes ügyek intézésében az igaz
ság és viszonosság elvét igyekeztek érvényesíteni és kimondták, hogy közös ügyeik 
intézésére közös választmányt, képviselőtestületet küldenek ki, amely ma is 
működik.

Az Isten segítségével letelt 150 esztendő történetét mai kettős jubileumi ün
nepségünk alkalmából szakavatott tollal megírta Mórocz Sándor hittestvérünk, a pesti 
evangélikus magyar egyház vallástanító lelkésze, akinek ezen fáradságos és gondos 
munkájáért ezúttal mondok hálás köszönetét. Részletesen megírta gyülekezetünk 
küzdelmeit, elődeink hatalmas egyházépítő munkáját. Ezúttal csak röviden akarok 
utalni arra, hogy a lefolyt idő alatt templomokat, iskolákat építettünk, a hitéletet 
mélyítettük s a hazaszeretetei, oltottuk be híveink és a jövő nemzedék leikébe.

Egyházunk és iskoláink megerősítése a mai korban annál nagyobb fontosság
gal bír, mert a hitetlenség és az atheizmus az egész világon terjedőben van, az 
anyagias gondolkozás elnyom minden eszményi lelkesedést, a felekezeti viszályko
dás fel-felüti fejét, márpedig szilárd meggyőződésem az, hogy a keresztyén feleke
zeteknek egymást szorosan támogatva, egymás mellett kell küzdeniük az egyház- és 
államellenes lelkijárványok ellen. Ezt a küzdelmet azonban csakis úgy szogálhatjuk 
eredményesen, ha egymás jogait kölcsönösen tiszteljük, saját egyházunkat pedig 
hazánk javára építjük.

A hosszas és megújuló küzdelmek, a sok szenvedés, szomorúság és gyász 
mellett, jubiláló egyházunk is a lefolyt 150 esztendő alatt tanúságot tett nemzetünk 
és egyházunk szívósságáról, kitartásáról és életrevalóságáról. Azon igyekszünk, hogy
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Krisztus tanítása szerint éljünk, cselekedeteinket mindenkor a felebaráti szeretet 
hassa át és mint a múltban, úgy a jövőben is erőtényezője lehessünk a nemzeti és 
a keresztyén élet legnemesebb feladatainak.

Istennek hálát mondva megtartó kegyelméért, kegyelettel emlékezve meg 
egyházunk jóltevőiről, meleg szerettei üdvözlöm a mai ünnepélyünkön megjelent 
egyháztagjainkat, úgyszintén a más egyházakhoz tartozó, de megjelenésükkel ünne
pélyünk fényét emelő tisztelt vendégeinket, akik midőn meghívásunknak engedve, 
körünkben megjelentek, ezzel lekötelező módon tanúságot tettek egyházunk iránti 
meleg érdeklődésükről és rokonszenvükről, amelyért fogadják testvéregyházaink 
nevében hálás köszönetemet.

Elnök jelenti, hogy D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő szólni 
kíván az ünneplő gyülekezethez.

D. báró Radvánszky Albert üdvözlő beszéde:
Magasztos, szívem szerint való feladat az, amelynek teljesítésére a Deák-téri 

testvéregyházak nevet viselő magyar és német egyházközségek elnökei engem fel
kérni méltóztattak.

Öröm, hálaadás és kegyelet tölti el ma a szíveket. Nemcsak a jelenlévőket 
és csak azokét, akik a testvéregyházak híveinek vallják magukat, hanem mindazo- 
két, akik közvetlen, vagy közvetett úton részesei annak az áldásnak, amely a test
véregyházak életéből kiárad. Felemelő megbízatás a legnemesebb emberi érzések 
tolmácsa lenni.

De a saját életem is, kezdve ifjúságomtól, annyira összeforrt a testvéregy
házak életével és egyházi szolgálatom annyi kedves emléke fűződik hozzájuk, hogy 
szinte kísértésbe esem csupán azt tekinteni feladatomnak, hogy mint hálás fiú, lelki 
gyermekei sokaságának nevében ünnepi köszöntőt mondjak a közös édesanyának 
150-ik születésnapján.

Ügy érzem azonban, hogy vett megbízatásom nem erre kötelez. Az öröm, a 
hálaadás és a kegyelet az ünnepi istentiszteleteken méltó kifejezésre jutott, az alma . 
maternek szóló köszöntést pedig a gyermeki szívek dobogása minden szónál szebben 
mondja el. S ezenfelül nem is mint a testvéregyházak hívét, hanem mint magyar
honi egyházunk egyetemes felügyelőjét ért a megtisztelő felkérés. Ezzel voltakép
pen adva van a tárgy, amelyről szólanom kell:

a Deák-téri testvéregyházak és a magyarhoni evangélikus egyház kölcsön
hatása, közelebbről mit köszönhet a hazai egyház a Deák-téri testvéregyházaknak.

Egy 1835-ben megjelent felhívás a Deák-téri templomra vonatkozólag a kö
vetkezőket állapítja meg: „...ezen itteni templom sok okoknál fogva vallásunk Kor
sósaira nézve Haza Templomának tekintethetik... a Magyar Hon Köz Templomának 
méltán tartathatik".

Kétségbevonhatatlan tény ez, amely megáll nemcsak a templomra, de a test
véregyházakra való vonatkozásban is. Megáll századokra visszamenőleg arra az időre 
vonatkoztatva is, amelyből megállapításunk bizonyítására a történelmi forrásművek 
hiányoznak.
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A reformáció évszázadában, amelynek feljegyzései nálunk háborúk viharai

ban annyi kultúrkinccsel együtt elpusztultak, főkép a kereskedelem volt az, amely 
hazánk és a nyugat között állandó összeköttetést biztosított, amihez békében is, de 
főkép háborúk idején a katonaság járult. Németországgal való kereskedelmünk ter
mészetes útvonalát a Duna képezte, amely viszont csak Pestig volt hajózható. Eddig 
hozták a hajók az árút, amely átrakodás útján jutott innen tovább a különböző 
országrészekbe. A katonaságnak is ott volt a fő táborhelye. Tehát írásos bizonyíték 
nélkül is teljes bizonyossággal állíthatnék, hogy a reformáció a felvidéki bányaváro
sokon kívül elsősorban Pesten keresztül találta meg hazánkba az útat. De van erre 
írásos bizonyítékunk is. A reformáció hazánkban való elterjedéséről szóló első tör
téneti adatok is a Pesttel közvetlenül határos Budáról szólnak, ahol Németország
ból hazajött papok a királyi udvarban szólaltatják meg az evangéliumot, amely 
evangélium a kereskedelem és a katonaság útján Pestre bizonyára még hamarabb 
elérkezett. Kétségtelen tehát, hogy a magyarhoni egyház élete jórészt a pesti egy
ház életéből indult ki.

Történelmi tény, hogy egyházunk élete a nemzet életével tökéletes egységbe 
forrt. A nemzet nehéz órái gyásznapjai egyházunknak is és az egyház sorsának 
jobbrafordulása mindig a nemzet szebb napjainak felvirradásával köszönt be. Ez 
az egybeforrottság még az egyházi beosztásban is kifejezésre jut. Nemcsak a török 
hódoltság idejére gondolok, amikor máskép nem is lehetett volna, de gondolok az 
országnak négy politikai, katonai, bírósági és gazdasági területére. Ezzel függ bizo
nyára össze egyházunk négy kerületre való beosztása. Amint azután az ország kerü
letekre szakadozottságából kialakul a kívánatos egység, az országgyűlésnek, a kor
mánynak, a legfőbb katonai és polgári hivataloknak idehelyezése és a tudományos 
és irodalmi élet itteni felvirágzása útján Pest székhellyel, úgy azzal párhuzamo
san létrejön az egyházi egység is és a központ: Pest egyháza: a Deák-téri testvér
egyházak. Ezt az állapotot fejezi ki az említett felhívás a Deák-téri templomra 
vonatkozó ezekkel a szavakkal: a Magyar Hon Köz Temploma.

Tehát míg előbb az evangélium Pesten át jut el hazánkba, most az egyete
mes egyház kialakulása a pesti egyház vezető egyházzá fejlődését mozdítja elő. De 
fordítva is. Pest egyházának vezető szerephez jutása az egyetemes egyház kialaku
lását erőteljesen befolyásolja. Történelmi tények sorozata bizonyítja ezt. Első egye
temes jellegű zsinatunk 1791-ben Pesten folyik le, ugyanitt megy határozatba az 
egyetemes közgyűlés évről-évre való megtartása. Ezekre figyelemmel indul meg, 
még pedig éppen az akkori egyetemes felügyelő, ócsai Balogh Péter kezdeménye
zésére és vezetése mellett a Deák-téri templomépítés mozgalma. Ennek sikerét az 
egész magyar evangélikusság szívügyének tekinti és annak érdekében minden erejét 
egyesíti. Az adakozásban versenyre kelve vesznek részt az ország minden rendű és 
rangú evangélikus hívei. Sőt azok is, akik a gyülekezet kebelében buzgólkodnak, 
voltaképpen az egész ország evangélikusságát képviselik. Eltekintve ugyanis egy 
egész csekély töredéktől, a török megszállás utáni politikai irányzat kipusztította 
Pestről az evangélikusokat, bennszülött evangélikus itt úgyszólván alig maradt.

Tévedés volna azt hinni, hogy a pesti egyház vezető szerepe csak annak a 
helyzeti előnynek köszönhető, hogy ez a gyülekezet a főváros falai között él, hogy
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hívei inkább, mint hazai egyházunk bármely más gyülekezetében, az egész ország 
evangélikusságából toborzódnak. Nagy szerepet játszik abban az a kiváló érzék, 
amellyel ez a gyülekezet a kor követelményeit mindenkor megérzi, megérti és az a 
készség is, amellyel vissza nem riadva a nehézségektől, a különböző helyzetek pa
rancsszavát sokszor erejét felülmúló áldozatok árán is teljesíteni igyekszik.

A nemzeti ébredés idején körében is fellángol a hazafias érzés. A másnyelvű 
testvérek jogai iránti hagyományos megértés és megbecsülés sérelme nélkül meg
teremti körében a rendszeres magyarnyelvű szolgálatot.

A felekezetközi életben olyan szerepet tölt be s ennek alapján olyan meg
becsülés részese, hogy az esztergomi hercegprímás indíttatva érzi magát templom
építése mozgalmának 5000 forint és 10.000 tégla adományozásával való támo
gatására.

Az egyház alkotmányos jogai elleni támadással reánk kényszerített harcban 
a pesti egyház az egyházi autonómia védelmének fellegvára. Itt látnak napvilágot 
a nemzet közvéleményének helyeslése mellett a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap
nak a pátens elleni bátor cikkei.

Ennek a gyülekezetnek a falai közül indul áldott útjára egyházunk irgal
mas samaritánusa: a Magyarhoni Evangélikus Egyetemes Egyházi Gyámintézet.

Ennek a lelke ad ihletet a Baldácsy-alapítvány létesítésére, amelynek egész 
közegyházunk annyi áldást köszönhet.

Iskolaalapításban és naggyáfejlesztésben más gyülekezetek megelőzhették a 
pesti gyülekezetét, de felül nem múlhatta egyik sem. A tudomány fénye sugárzik 
falai közül másfél évszázada a magyarhoni egyház életébe s az egész magyar életbe.

Ennek a gyülekezetnek első lelkésze az, aki az üldöztetések félelmei között 
félrevonult, elrejtőzött híveket hitvalló közösségbe tereli.

Itt hangzik el Székács József és Győry Vilmos ajkáról az az igehirdetés, 
amelyre az egész ország felfigyel.

Itt vesz csodálatos lendületet a belmissziói élet, amelynek hatása alól egyet
len gyülekezet sem vonhatja ki többé magát.

Ennek a gyülekezetnek a lelkészét ékesíti „az ország papja“ elnevezés, ami 
nemcsak az egyházra nézve a legkitüntetőbb jelző, de egyben a magyar evangéli
kus lelkésznek is apotheozise.

Ámde nem kell a történelemkutatás pislogó gyertyafényének halvány világa 
mellett kutatnunk azoknak a tényeknek a sorozatát, amelyek a jubiláló testvéregy
házak egész hazai közegyházunkra gyakorolt életformáló befolyása mellett bizony
ságot tesznek.

Nézzünk csak szét és lássunk. Lássuk meg, hogy a ma világosságának fényé
ben mint ragyog a Deák-tér hazai egyházunk életében hegyen épített városként, 
amelyből regeneráló erők áramlanak az egész magyar lutheránia életébe.

Itt köszönt be hozzánk az összeomlás utáni elhagyatottságunkban a világ 
lutheránizmusának első követe. Innen indul el útjára először a vesztes háború 
után a magyar evangélikusság hírvivője is a külföldi testvérekhez az öntudatot su
gárzó és bizalmat keltő üzenettel: áll még az őrség a lutheránizmus várának ke
leti bástyáján.
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A rádióhullámok szárnyán ennek a templomnak falai közül száll az Ige távoli 

szórványhelyek Ige után szomjúhozó evangélikusainak hajléka felé —  amelybe 
evangélikus lelkész soha még be nem kopogtatott — s túl a mesterséges határo
kon. reménysugárt gyújtva reményvesztett, bús magyar szívekben.

Itt születik újjá az evangélikus istentisztelet, amelynek régi formáit az üldö
zések vasmarka irgalmatlanul széttörte.

Ez a hely az evangélikus egyházi zene megújhodásának elindítója.
Itt szólal meg D. D. Raffay Sándor püspök újtestamentum-fordításában és a 

Károli bibliának ugyancsak általa készített, megjelenés előtt álló, revideált fordítá
sában a mai magyar ember nyelvén és így a mai magyar ember számára érthetőb
ben az Isten örök igéje.

Lehetetlen ebben az összefüggésben nem szólanom a közeli hetekben befeje
zett zsinatról, amelynek számára, mint az eddigi három egyetemes zsinat számára 
is, nemcsak az otthont, de a legértékesebb teljesítményt felmutató munkások jó
részét is ez az egyházközség szolgáltatta.

És hallgathatnék-e arról a mozgalomról, amelynek közeli megvalósulása ma 
minden magyar evangélikusnak álma és legforróbb vágya?! A Luther-szobor gon
dolata is a Deák-téren született meg.

A testvéregyházak számára hazai egyházunk részéről az a legszebb jubileumi 
elismerés és ajándék, hogy a zsinat és az egyetemes közgyűlés a Luther-szobor 
természetes helyéül a Deák-teret jelölte meg és hogy a hazai evangélikus közvéle
ményben sincs egyetlen hang sem, amely a szobornak más helyet szánna, mint a 
Deák-teret.

Amidőn az elmondottak alapján megállapítom, hogy a Deák-téri testvéregy
házak 150 éves jubileuma nem lokális ünnep csupán, hanem az egész magyarhoni 
egyház öröm- és hálaünnepe és a jubiláló testvéregyházaknak forró köszönetemet 
fejezem ki az egész egyház nevében mindazért, amit a múltban és a jelenben a 
közegyház tőle kapott és neki köszönhet, teszem ezt azzal a hő kívánsággal, hogy 
álljon e templom előtt mennél előbb a közegyház elismerésének és hálájának be
szédes bizonyságaként a Luther-szobor és hirdesse nem csak a Reformátorra, de a 
testvéregyházakra vonatkoztatva is azt, amit Luther egykor biztos kézzel írt a 
coburgi vár falára:

„Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Ürnak dolgait. “

Kemény Lajos esperes felolvassa az ünneplő egyházközségek ünnepi 
deklarációját:

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Budapest székesfővárosnak a Duna balpartján élő evangélikus keresztyén 
egyházközségei ez ünnepi órában, amidőn fennállásuknak másfélszázados évfordu
lóját ünnepük, dicsőítő magasztalással fordulnak Istenhez, az örök kegyelem, áldott
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Atyjához, az Ö végtelen jóságáért, amellyel mindenekfelett való oltalmában meg
tartott és megáldott minket mindmáig.

Áldjuk és dicsőítjük az Isten Egyszülött Fiát, az Űr Jézus Krisztust, azért 
a szeretetért, hogy Evangéliumát nekünk adta, önmagát pedig áldozatul adta, hogy 
mindenki, aki hisz, el ne vesszen, hanem, örökélete legyen.

Áldjuk és magasztaljuk az Isten Szentleikét, hogy anyaszentegyházában az 
élet forrásául fenntartja és hirdetteti az Evangéliumot minden hivő üdvösségére.

Dicsőítjük és áldjuk az Atya, Fiú és Szentlélek Szentháromság egy igaz 
Isteni, hogy bennünket is az Ö anyaszentegyházának tagjaivá méltatott és ezt a 
drága egyházat boldogságunkra évszázadok viharai és küzdelmei között is felemelte 
és növekedésre indította.

Áldjuk az Ég és Föld hatalmas Istenét elődeink hitéért, hűségéért, áldoza
taiért és ő munkájukat megáldó minden kegyelemért. Könyörgünk Hozzá, tegyen 
minket méltó utódaikká és példájuk szerint való bátor hitvallókká.

A szenvedéses múltért, a küzdelmes jelenért és a dicsőségesnek remélt jöven
dőért egyedül és mindörökké Istené legyen a dicsőség!

Most pedig Anyaszentegyházunkat, templomainkat, híveinket gyermeki alá
zattal és bizalornmal ajánljuk Isten oltalmazó kegyelmébe, hogy legyenek evangé
likus keresztyén gyülekezeteink az Ö országának, magyar hazánknak és fővárosunk
nak hitben, erkölcsben és áldozatos, önzetlen munkában mindenkor boldog otthonai 
és erős várai! Ámen.

Világi elnök a deklarációt, mely a képviselőtestület és a testvéregyházak 
minden tagjának érzelmeit fejezi ki, a képviselőtestületi ülés ünnepi határozatának 
mondja ki.

A deáktéri Lutheránia és a fasori ev. énekkar énekének elhangzása után D. 
D. Raffay Sándor püspök a következő imával zárta be a képviselőtestület ülését:

Mindenható Isten, mennyei édes jó Atyánk! Az emlékezés vezetett ma ez 
estéli órában szent templomodba. Atyai szíved szeretetének áldásairól és gondviselő 
kegyelmedről emlékezett a lelkünk. Századok jöttek és múltak el evangéliumod fe
lett, de atyai hűséged nem múlt el soha. Göröngyös utakon is kegyelmed vezette 
és kísérte az egyházaiapító atyákat és azok egyházfenntartó utódait. Az emlékezés 
órájának befejezésekor hálaadássá és magasztalássá válik ajkunkon neved imádása. 
Mert Te voltál megtartó és megáldó Istenünk minden időben. Te vagy ma is az, 
akiről igaz hittel vallja buzgó hálaadásunk szava: „Erős vár a mi Istenünk11. E val
lomás fogadalommá lesz hálával telt szívünk rejtett mélységeiben, hogy e hitetlen
ségre hajló világban mi örökké hívek maradunk Tehozzád s a Te szent Fiad üdvös
ségre vezető evangéliumához. Megfogadjuk, hogy egyedül csak Tenéked szolgálunk, 
s más urat nem vallunk soha, mint a Te Egyszülöttedet, a világ Megváltóját, az 
Ür Jézus Krisztust. Megfogadjuk, hogy amit nekünk, örökségül adtál, azt híven 
megőrizzük, s az egymást felváltó nemzedékek szívében változatlan tisztasággal 
megoltalmazzuk a Te szent igédet; hogy mindenütt megismerjék, megszeressék és



-  11 -

megtartsák a Te parancsolataidat. Megfogadjuk, hogy evangélikus anyaszentegyhá- 
zadat soha el nem hagyjuk, hanem inkább erősítjük, építjük és diadalra visszük a Te 
evangéliumod által.

Alázatosan kérünk azonban, jóságos Istenünk, terjeszd ki ránk, gyönge em
berekre a Te megsegítő kegyelmedet. Látod, hogy milyen próbás idők igájába került 
evangéliumi anyaszentegyházad. Hitetlenség és balhit ostromolja erősen. Ostromolja 
még tulajdon híveinek lelkében is. Tudjuk ugyan, hogy egyházunk harcaiban velünk 
együtt van a Te szent Fiad, aki még a szeleknek és vizeknek is parancsol, de lát
juk, hogy azzal szemben még a hívek szívéből is kialszik a hit lobogó lángja és 
álomra szenderülnek. Uram, kérünk, Te magad keltsd fel őket. A mi imádságunk 
szava gyönge az ő felébresztésükre. És parancsolj békét, nyugalmat az ellenséges 
szeleknek és a romboló hullámoknak is.

Áldásodat kérjük egyházadra és annak híveire: a buzgókra, hogy el ne lan
kadjanak; a lankadtakra, hogy buzgókká legyenek. Áldásodat kérjük a Krisztusban 
hívők egész táborára. Azokra is, akik nem az egyházunk tagjai, de velünk együtt 
áldanak Téged a Jézus Krisztus által. Támaszd fel közöttünk és tartsd meg bennünk 
a testvéri türelmet és az igaz szeretetet, hogy hitbeli különbségek és szertartásbeli 
eltérések miatt ne ítélgessük egymást, hanem egyedül csak arra a nagy ítéletre 
készüljünk mindnyájan, akik Krisztust valljuk Urunknak, amely mindnyájunkra vár 
a megítéltetés végzetes nagy napján. Akkor majd mindenki elveszi ítéletét, nem 
emberektől, hanem Tőled, Te igaz bíró, aki akkor megfizetsz kinek-kinek az ő cse
lekedete szerint.

Áldásodat kérjük édes magyar hazánkra is. Elégeld meg megpróbáltatásait és 
szenvedéseit. Könyörgünk javáért, előmeneteléért és boldogságért, amelyért annyi 
vér és könny áldozatát hozták apáink és amely nemzetnek és hazának javáért, elő
meneteléért munkálkodunk és imádkozunk mi is. Kérünk, Uram, ezt a nemzetet és 
ezt a hazát tedd boldoggá, add vissza békességét, térítsd vissza elveszett dicsőségét 
és tedd polgárait jólétben és testvéri megértésben gazdaggá. Áldásodat kérjük Kor
mányzónkra és az ő tanácsadóira, akik vele együtt kitartó erővel és lelkiismeretes 
buzgósággal irányítják nemzetünk sorsát. Add, hogy a jelen idők tövises útján el 
ne fáradjanak. A régi dicsőség feltámadásának boldogságos idejét pedig hadd 
érjük meg mindnyájan a Te nagy nevednek dicsőségére.

Áldásodat kérjük Székesfővárosunkra és annak vezetőire is. Add, hogy az a 
jóakarat és megértés, amelynek áldásáért hálás a szívünk, megmaradjon e város 
népében, vezetőiben, polgáraiban mindenkor, hogy így együtt építhessük velük nem
zetünk boldogabb jövendőjét.

Áldásodat kérjük e gyülekezetre, ennek minden hívére. Adj mindnyájunk
nak igaz hűséget, hogy mindenkor hívek tudjunk maradni az evangéliumhoz és 
annak egyházához. Építsd fel a hívőkben azt a lelki templomot, amelyben Szent- 
lelked vesz állandóan lakozást. Add, hogy a kegyes megemlékezés a jövendőt biz
tosító hithűség örök forrásait fakassza fel a hívők szívében, és maradjon minden 
egyes utód méltó a templomépítő ősökhöz.

Kérünk, Uram, áldj meg mindnyájunkat, akik szent templomodban könyör
günk Tehozzád. Ne maradjon itt imádság meghallgatatlanul, ne maradjon szív meg-
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áldatlanul, hogy mi mindannyian áldhassuk a Te szent nevedet mindörökké a mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Ezután a képviselőtestület ülése a „Ne csüggedj el kicsiny sereg“ kezdetű 
éneket énekelte el. A magyar nemzeti Himnusz eléneklése után az ünneplő közön
ség szétoszlott.

Kelt, mint fent.

közös felügyelő, világi elnök helyett tb. esperes e. i. egyházi elnök, 
a német egyház lelkésze.

a magyar egyház lelkésze.

a testvéregyházak főjegyzője.

esperes, a magyar egyház igazgató^ 
lelkésze. ..—"7

püspök, a magyar egyház lelkésze/1

közös gondnok.

a magyar egyház II. felügyelője.

a német egyház felügyelője.






