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M it a k a r n a k a m agy ar protestánsok?
(Dr. Raffay Sándor püspök ünnepi beszéde a Vigadóban tartott nagy ünnepélyen, 1927. október 31-én.)

ÜNNEPLŐ

gyü lekezet,

T E S T V É R E IM A Z Ú R B A N !

in ti..... dtcsúscgekkd és ázni"
védésekké! átszőtt emlékeit nem
kívánom most felidézni. Nem
hívom ide buzdító példákul
azokat a történelmi nagyságo
kat sem, akik az apostolok
buzgóságával, az evangélisták
tisztánlátásával, a vértanúk készségével, a hősök
történelmet fordító erejével, a világ Megváltójának
üdvösséges igazait új életre támasztották fel. Ezek
nek a glóriás alakoknak fénylő dicsősége, lelkűk
nek az Isten igazságaiban való csodás gazdagsága
az evangélium népének történelmi büszke öröksége.
Ámde örvendező és dicsekvő lelkünk fényes
tükörére ma árnyék vetődik. És én erről az árnyék
ról szeretnék néhány szót szólni. Mert ez az árnyék
nemcsak emlékezésünk napvilágát, hanem egész
közéletünket is elfátyolozza. Az fáj minekünk, hogy
ebben a mi szerencsétlen, megtiport, széttépett,
barátok és megértés nélkül szűkölködő magyar
hazánkban napról-napra romlik a felekezeti békes
ség és nincsen bölcs, aki a helyes utat megmutassa,
nincsen erős, aki a romlást megállítsa, nincsen
bíró, aki a vitázók között ítéletet tegyen. Sőt az
állapot napról-napra kedvezőtlenebb és tarthatat
lanabb. És kész veszedelem, hogy az óvókat béke
bontóknak, a pusztulás árjának hömpölygésére

figyelmeztetőket felbujtóknak, a nyíltszavú megállapítókat ingerkedőknek tartják. Fel kell tehát
használnunk ezt az ünnepi alkalmat arra, hogy a
ielekezeíi bekesseg megóvása érdekében szót emel
jünk. S hogy épen én vállalkozom erre a szerepre,
arra jogcimet az a köztudomású tény ad, hogy
mindenkor a felekezeti békés együttmunkálkodásnak a hirdetője és munkása voltam. Alkalmi okul
pedig az az örvendetes körülmény szolgál, hogy
az idei római katholikus nagygyűlésen már szintén
a megértést kívánó kijelentések történtek, amiből
jogosan meríthetünk reménységet arra, hogy eljön
az idő, amikor a közös Megváltó szellemében egy
szer nyugodtan és testvériesen leülhetünk meg
beszélni, hogyan tudnánk nem egymás ellen,
hanem a közös ellenség, a destrukció és a hazát,
egyházat, erkölcsöt és tisztességet megtagadó nem
zetközi veszedelem ellen közös frontba verődni.
És végül azért emelek szót, mert nékem erős a meg
győződésem, hogy a felekezeti béke megóvása nem
zeti érdek és nemzeti kötelesség. És én hiszem, tu
dom, el is várom, hogy e hatalmas ünneplő gyüle
kezet minden egyes tagja velem együtt érez, amikor
ma a felekezeti békesség megóvásának szent vágyát
és akarását a magyar közéletbe belekiáltom.
Magyarország kiválóan mozgékony, ötletes
és sokoldalú jeles kultuszminisztere az idei róm.
kath. nagygyűlés beharangozásaként egyik napi
lapunkban azt fejtegette, hogy mit akarnak a
katholikusok. Az e cikkben foglalt kijelentéseket
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mi örömmel és megnyugvással vesszük tudomásul Juris Canonici lerombolta. Mig ez a híd újra fel
és visszhangot adunk rá. Hadd tudja meg a fele nem épül, addig a békességről való minden álmo
kezeti béke hivatott őre, hadd tudja meg az ország dozás hiábavaló. Hiába üzengetünk egymásnak
közvéleménye is, hogy mit akarnak a protestánsok. kellemes üzeneteket, hiába áltatjuk egymást békés
Röviden felelhetünk erre a kérdésre: a ma szándékokkal, hiába reménykedünk a felekezeti
gyar protestánsok nyugodtan és békességesen jóviszony nyugalmában. Mert azt meg kell érteniök
akarnak élni, hogy a nemzet és a társadalom a mi kedves róm. kath. atyánkfiainak, hogy egyet
előmenetele érdekében gyümölcsözőleg fejthessék len önérzetes ember sem tűrheti el, hogy tisztes
ki azokat a készségeket és képességeket, amelyeket házasságát, amelyet az Isten és az állam törvényei
a gondviselő Isten bölcsessége a lelkűkbe oltott. szerint megkötött, bárki emberfia bármi címen
A protestánsok elsőbb is élni akarnak. Ma ágyasságnak, az ebből a tisztes viszonyból szár
gukat nem elnyomatni, sem megsemmisíteni nem mazó gyermekeit törvénytelen fattyaknak meré
engedik. Aki létükben támadja meg őket, azokkal szelje nevezni. Nem tűrheti ezt el a magyar tisz
az ember legtermészetesebb jogán harcba szállnak. tesség, nem tűrheti az állam törvényeinek hitele,
De harcot senki és semmi ellen nem kezdenek, nem tűrheti a társadalom rendje, nem tűrheti az
hanemha a gonoszok, hitetlenek és a hazátlanok ellen. együttélés nyugalma, de nem tűrheti a nemzet
A protestánsok nyugodt és békességes életet jövendőjének az érdeke sem, amelyet biztosítani
akarnak. Olyan életet, amelynek nyugalmát és csak a protestánsokkal egyetértő és egymást köl
békességét a kímélő szeretet és a testvéri megértés csönösen megbecsülő tisztesség adásával lehet
séges. Itt van a felekezetközi viszonyunk sajná
angyalai őrzik.
Ennek a békességes együttélésnek a szük latos betegségének a kórtokozó bacillusa. Ez éle
ségét e hazában minden ép lélek egyenlőn érzi. síti ki az ellentéteket, ez távolítja el a sziveket,
Ennek az érzésnek a szimbolikus kifejezése akar ez termi meg a gyermekes zászlóafférokat, ez
lenni az a kép, amelyet egy nagy katholikus püspök mélyíti ki a hitfelekezetek és az állampolgárok közt
eszmékben gazdag lelke termelt ki: az az aranyhíd, azt a szakadékot, melyet a kölcsönös megbecsülés
mely Pannonhalmát Debrecennel összeköti. Ez az könnyen áthidalhat, de ha növekedését tétlenül
aranyhíd a magyar lélek évezredes vágyát, a ma elnézzük, könnyen a társadalmi békességnek és a
gyar nemzet évezredes szükségét, a magyar jövendő nemzet nyugalmának sírjává válhatik.
soha meg nem szűnő követelményét, a felekezeti
Mi tudjuk és érezzük, hogy a magyar pro
békességet példázza. De ez aranyhíd nyomban testantizmusnak történelmi hivatása van. Éreznie és
köddé foszlik, mihelyt ünnepi szónoklatok tetszetős tudnia kell ezt minden magyar honpolgárnak.
mondása marad. A protestánsok a felekezeti bé Hivatásunk ott kezdődött, ahol a mohácsi vészben
kesség szilárdan megálló aranyhídjának a meg a nemzet összetört. Akkor a népeket fenntartó
építésére vágyakoznak és törekszenek. Törekszenek Isten szentséges akarata az evangéliummal terem
a türelem gyakorlásával, törekszenek a bizalom tette újjá ezt a csüggedésbe, gyászba és akarattaápolásával, törekszenek mérséklettel és törekszenek lan lemondásba merült, pártokra szakadozott sze
várakozással. Egymagukban azonban ezt az arany rencsétlen nemzetet. Akkor az evangélium által
hidat sem megépíteni, sem fenntartani nem képe támasztott az Isten ennek az országnak erős, ön
sek. Ehhez épen az erősebb fél komoly és önzetlen tudatos, tenni vágyó és tenni tudó egyéniségeket.
jóakarata és támogatása szükséges. Mert mit ér az Az Istennek az evangéliummal végzett ez a nem
aranyhíd, ha nem járnak rajta? A felekezeti bé zetfenntartó munkája most is tart és tartani fog
kesség aranyhídjának a teherpróbáját pedig azok örökké. És ha a közélet munkatéréin számará
nak kell megtartaniok, akik nyomósabbak, hatal nyunknál több a vezetésre termett öntudatos pro
masabbak, súlyosabbak. És mi protestánsok biza testáns magyar egyéniség, ne panaszkodjék, hanem
lommal várjuk és szeretettel kérjük ezt a teherpróbát. örüljön azon e nemzetnek minden egyes igaz fia,
A magyar nemzet változatos történelme mu hogy bármely vallási közösségben vannak és élnek,
tatja, hogy volt már nekünk egyszer egy igazi akik a közjóért önzetlenül és erős lélekkel mun
erős aranyhídunk, amelyen a felekezetközi békes kálkodni tudnak és akarnak. Büszkék vagyunk rá,
ség géniusza járt. A Lambruschini-féle exceptio hogy az evangéliumi egyház Bocskayakat, Bethle
volt ez, amely a vegyes házasságok megítélésében, neket, Rákócikat, Thökölyket, Illésházykat, Kosa vegyes házasságokat elkerülni nem tudó magyar suthokat, Qörgeyket, Apácai Cseriket, Bőd Pétere
közéletre a Krisztus lelkének egy parányi fény ket, Bél Mátyásokat, Buday Ézsaiásokat, Bolyayasugarát vetette rá. Ezt az aranyhidat a Corpus kat, Brassayakat, Petőfiket, Arany Jánosokat, Jókaia-
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kát, Mikszáthokat és még ezer más csodálatos
szellemi alkotó kiválóságot nevelt a magyar nem
zetnek. S nevelni kíván és nevelni fog még ez
után is.
És ha azt kérdezik, hogy mit akarnak a ma
gyar protestánsok, mi azzal felelünk erre a kér
désre : A magyar protestánsok zavartalanul akarják
folytatni évszázados munkájukat a haladás, a köz
művelődés és a nemzetépités munkaterein. Mitakar
nak a protestánsok ? Élni és munkálkodni nyugod
tan, szabadon, testvéri jó egyetértésben a haza
minden rendű, rangú és felekezetű polgáraival a
nemzetért. Mit akarnak a protestánsok? Egyenlő
elbánást mindenben a magyar törvény és a ma
gyar tisztesség alapján és a magyar jövendő érde
kében. És most ez ünnepből azt az üzenetet küld
jük a mi római katholikus testvéreinkhez, akiket
a túlzók és a konkolyhintegetők ellenére is igaz
magyar szívvel testvéreinknek tartunk és nevezünk,
azt üzenjük nekik ez ünneplő gyülekezetből, hogy
nézzenek rá a magyar nemzet címeres paizsára és
véssék a lelkűkbe és segítsenek beleoltani a köz
tudatba azt, amit ez a címeres paizs beszél. Két
angyal tartja ezt a paizsot, Isten angyalai. Jaj en
nek a paizsnak, ha nemzetőrző szent munkáját
bármelyik angyal abbahagyja. Ez a két angyal a
katholikus és a protestáns hiten lévők táborát áb
rázolja. A nemzet ellen való bűn volna, ha ez a
két angyal egymástól elfordulna, vagy egymást a
nemzet paizsától elverné. A nemzet életérdeke, hogy
ez a két angyal a paizs fölött testvéri kezet fogjon
egymással. És én itt ebben az ünnepi órában,
ünnepi érzések tisztaságával kiáltom bele mindnyá
junk nevében a megtépett magyar közéletbe:
Ezt az egyetértést és ezt a testvéri együttmunkálkodást akarják a magyar protestánsok!

Egyetemes közgyűlésünk.
Október 27-én tartotta magyarhoni evang.
egyetemes egyházunk évi rendes közgyűlését. A
közgyűlést megelőző este, az ev. papnék egyesü
lete tartott vallásos estélyt a Deák-téri templom
ban, melyen a művészi számok keretében Kapi
Béla püspök tartott mélyenjáró gondolatokban gaz
dag előadást. A közgyűlés napján ősi szokás sze
rint, előbb a templomban gyűltek össze a gyűlés
résztvevői, kikhez az Isten előtti beszámolás hang
ján dr. Raffay Sándor püspök intézett komoly
igazságokkal ékes beszédet az egyház hivatásáról,
melyet olvasóinknak épülésére jövő számunkban
közölni fogunk. Az istentisztelet befejezése után a
papnék részére úrvacsorát osztott Kemény Lajos,
a közgyűlés tagjai pedig a Deák-téri iskolák dísz
termébe gyűltek, hol Radvánszky Albert báró, egye-

P á r a t la n u l o lc s ó n
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temes felügyelő, nagy érdeklődéssel várt beszédé
vel nyitotta meg a tanácskozást.
Beszéde elején üdvözölte a Lutheránus Világ
gyűlés végrehajtó-bizottságának tagjait s örömének
adva kifejezést, hogy ez a nagyjelentőségű szerv,
mely kilencvenmillió evangélikus érdekeit képviseli,
fővárosunkba jött, így folytatta szavait:
— Remélem, hogy egyházunk egyöntetű állásfoglalása meg fogja győzni a vallás- és közoktatásügyi kormányt arról, hogy az evangélikus egyház
miskolci jogakadémiája, mint értékes láncszem,
bekapcsolható a miniszter nagyszabású kultúrprogramjába. Az igazsággal jutnék ellentétbe, ha
el nem ismerném, hogy az állam részéről sok
nagyhorderejű kérdésben teljes megértésre talál
tunk, viszont például a felsőházi törvénnyel egyhá
zunkat ért mellőzés mutatja, hogy nélkülöznünk
kell a méltánylásnak kiérdemelt mértékét. Erős
protestantizmus erős nemzetet jelentett a századok
folyamán és jelent ma is, ebből a szemszögből
kell minden illetékes tényezőnek elbírálnia az 1848.
XX. törvénycikk kérdését s az azzal kapcsolatos
törekvéseket is.
— Természetes, hogy a keresztyénség egye
temes érdekeinek szempontja jóindulatot és meg
értést követel a hazai egyházak között, aminek
meggondolása külön-külön mindegyik egyház javát
munkálja. Meggyőződésem szerint ennek az igaz
ságnak a felismerése létrehozná a felekezetek között
azt a harmóniát, amelyet az utóbbi időben sajná
latos események több ízben megzavartak s amelyek
nem egyeztethetők össze az egyházak egymás iránti
kölcsönös megbecsülésének elvével. Nagy igazság
az, amit egyik illusztris főpásztorunk a közelmúlt
ban mondott: „nem elegendő, hogy nincs kultúr
harc, azaz, hogy nem állanak az egyes egyházak
egymással szemben, egymás mellett kell államok."
Beszéde végén nagy éljenzés közben emlé
kezett meg Rothemere lordról, Magyarország ha
talmas barátjáról, majd német nyelven a Lutheránus
Világszövetség Budapesten időző tagjait köszöntötte.
Morehead professzor, a 40 millió lelket kép
viselő amerikai lutheránus egyház ügyvezető igaz
gatója, köszönte meg ezután az üdvözlést s többek,
között ezeket mondotta:
— Mélyen megrendített bennünket, hogy
Magyarország ma ilyen szomorú helyzetben van
és hogy ezt az Isten által olyan gyönyörűvé alko
tott országot feldarabolták. Minden erőnkből rajta
leszünk, hogy a magyarországi evangélikus testvérek
és ezeken keresztül az egész magyar nemzet érezze
a jövőben szeretetünk gyakorlati bizonyságait.
Ihmels dr. Szászország püspöke hangoztatta,
hogy a magyarok nem állanak egyedül, hanem
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egész tömege a testvéreknek segíti őket és ezzel
a segítséggel előbb-utóbb győzni fognak.
Geduly Henrik püspök köszönte meg a kül
földi előkelőségek beszédeit, majd megkezdték a
tárgysorozat pontjainak a tárgyalását.
Kuthy Dezső egyetemes főtitkár Radvánszky
báró adminisztratív jelentését terjesztette elő. A
jelentés reméli, hogy az alkotmányozó zsinatot a
jövő évben már megtarthatják, majd meleg hangon
emlékezett meg Prohászka Ottokárról, Csernoch
Jánosról, Degenfeld grófról és Darányi Ignácról,
mint a keresztény magyarság nagy halottairól.
Schneller István egyetemi tanárt, a kiváló
filozófust, ünnepelte ezután a közgyűlés, nyolcva
nadik születésnapja alkalmából, majd dr. Raffay
Sándor püspök külföldi összeköttetéseiről számolt
be s jelentette, hogy a külföldi sajtóinformáló szol
gálat megindult. Nagy ünneplésben részesítette a
közgyűlés Lelbach Oszkár földbirtokost, ki a köz
gyűlés szine előtt ezer pengőt adományozott az
egyház külföldi képviseletének költségeire.
Szelényi Aladár dr. kormányfőtanácsos és Rásó
Lajos dr. kormányfőtanácsos felszólalása után, álta
lános figyelem közben, Kapi Béla püspök állott fel
s az 1848. évi XX. törvénycikket fejtegette. Kétségbe
vonta az utóbbi időben divatossá vált felfogást,
mintha ennek a törvénynek a végrehajtása a katholikus vagyonok szekularizációjára irányult volna s
hivatkozott e téren Kossuth Lajosnak Amerikában
mondott egyik beszédére, melyben határozottan és
világosan elhárított minden ilyen föltevést. Aztán
így folytatta szavait:
— A probléma olyan súlyos, mintha az egy
ház lőporos torony mellett állna, mert az állam
anyagi helyzete szempontjából is meg kell fontolni
a végsőkig ezt a dolgot. Az egyháznak a nemzettel
szemben megnyilvánuló lelkiismerete egyrészt, más
részt pedig, törvényben biztosított jogai vivják meg
itt a harcot. Most már azonban kötelességünk vál
lalni azt a feladatot, hogy a kérdés fejlődésének
ütemébe beleilleszkedjünk. Az autonómia végsőkig
való értelmezésére csupán akkor lehet gondolni,
ha nálunk is szabad államban működnek a szabad
egyházak. Addig az egyház létével való játék volna
bárminő más akció.
Mind a négy egyházkerület püspökének ünne
pélyes declaratiója után a közgyűlés elhatározta,
hogy az evangélikus jogakadémiák ügyében a kor
mányt a sérelmes rendelet hatálytalanítására kérik.
Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, soproni
lelkész, a gyámintézet, Kaas Albert báró az Orszá
gos Luther-Szövetség jelentését terjesztette elő,
Bruckner Győző dr., a miskolci jogakadémia
dékánja pedig a felekezetközi sérelmeket ismer
tette. Ezután a rádión közvetített istentiszteletek
ügyét tárgyalták, Geduly püspök indítványára el
határozták, hogy ennek felügyeletét egy egyetemes
bizottság hatáskörébe utalják. Vietórisz László a
hitoktató lelkészek Ínséges helyzetét tárta fel, majd
Bancsó Antal nyugalmazott teológiai igazgató és
Szigethy Lajos dr. tették meg tanügyi jelentéseit,
s a több esztendő óta húzódó egyetemes lelkészi
nyugdíjintézet szabályrendeletének végleges jóvá
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hagyása s ezzel megalkotása után a közgyűlés a
késő esti órákban véget ért.

A Lutheránus Világszövetség
vezetői
székesfővárosunkban tartották meg bizottsági gyű
lésüket, melyen megkezdték az 1929-ben, Kopenhágában tartandó II. Lutheránus Világgyűlés elő
készítését. Ennek egyik legsúlyosabb problémája
a világ összes lutheránusainak egy táborba hozása
lesz. Tekintettel arra, hogy minden országban más
és más történeti alakot öltött a luth. egyházak teste,
súlyos és kényes természetű elveket kellett tisztázniok. Hogy milyen irányban sikerült az elveket
megállapítani, nem tudjuk. De abból, hogy bpesti
tartózkodásuk alatt külföldi vendégeink az egymás
iránti tiszteletben fáradhatatlanok, derűs arcúak
maradtak, hisszük, hogy a corpus evangelicorum,
azaz az összes lutheránusok összefogása, a nagy
cél, 60 millió embernek tömörítése sikerülni fog.
Tehát, amint Ihmels püspök mondotta: nem lesz
hiábavaló.
Egyházközségünk hívei előtt nem kell már
őket különösebben bemutatni. Volt alkalmunk őket
látni és hallani. Morehead professzor kimagasló,
határozott arcú alakja, izzó lutheri lelke, amint a
Luther-szövetség vallásos-estélyén (30-án d. u. 6-kor)
megnyilatkozott, kezességünk arról, hogy az ame
rikai egyesült ev. egyházak kemény kezű vezetőre
találtak benne. Ő a Világkonferencia elnöke is és
egyben irányitó lelke. Hite csakugyan hegyek elhordására képes.
A bizottság jegyzője, a dánok egyetemi tanára,
Jörgensen. Csupa derű, jóság, de egyben tisztalátás
jellemzi közvetlen egyéniségét. Már a hangja is,
melyen a régi parlament épületében lefolyt ünnepen
hozzánk szólott, még azelőtt is, aki akkor látta és
hallotta először, rokonszenvet ébresztett.
A bizottság harmadik tagja Pehrsson dr., a
gótaburgi pap és országgyűlési képviselő. Nehéz
járású, de éleseszü germán. Figyelmét semmi sem
kerülte el. Pompás itélőkészségénél csak a lutheri
életelvekért való rajongása nagyobb. Ennek adta
nagyszerű bizonyságait: a pesti egyházmegye lel
készi konferenciáján, ahol a „lutheri kegyadományok“-ról értekezett, majd az azt követő barátságos
lakoma rendjén elhangzott felszólalása is, amikor
főt. Püspökünk vendégei, az összes pesti lelkészek
és vallástanárok közt felszólalt.
A bizottság negyedik tagja a lipcsei egyetem
volt világhírű püspöke, jelenleg a szászországi ev.
egyház országos püspöke, Ihmels dr. volt. — Akik
vasárnap d. e. német egyházunk istentiszteletén
hallották, azzal a felejthetetlen benyomással gazda
godtak, hogy Ihmels korunk egyik legklasszikusabb
ev. nagyja. Beszéde, modora, tudása, egyénisége
ellenállhatatlanul fogja meg a közelébe került lel
keket.
Budapesti tartózkodásukat megrövidítette idő
höz kötött feladatuk. Miután 6-án már Varsóban

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

1927. november 6.

kell lenniök, 2-án indultak a megszállott területen
fekvő Aradra. Majd Varsóból úgy kell elindulniok,
hogy 10-én már Kopenhágában lehessenek.
Értünk, a mi Lutherünk által visszaadott evangéliom diadaláért fáradoznak. Legyen áldott min
den munkájuk.
Itt tartózkodásuk jelentőségét bizonyítja az is,
hogy az egyetemes egyház felügyelője, báró Radvánszky Albert és dr. Raffay Sándor püspök által
tiszteletükre adott vacsorán kívül, a külügyminisz
ter és a kormányzó őfőméltósága meghívott ven
dégei is voltak.

HÍREK.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1927. novem ber 6-án :
H e l y

Deák-tér (német)
Deák-tér (magyar)
Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjúsági)
Fasor
Fasor
Fasor (német)
Kőbánya
Simor-utca 51.
Rákóczi-út 57.
Gyarmat-utca 14.
Üllői-út 24.
Vóci-út 61.
Bécsi kapu-tér
Zichy-utca 7.
Horthy Miklós-út 27.

Ór a

délelőtt
délután

L elkész neve

fél 10

báró Podmaniczky Pál
Sólyom Jenő
Ruttkay M. Gyula
Bereczky Sándor
Késmárszky Lajos
Kemény Lajos
Broschkó G. A.
Hudók János
Majba Vilmos
Morhács Márton
Gáncs Aladár
Martony Elek
Rimár Jenő
Ruzsicska László
Mohr Henrik
Szabó Aladár

n

6
10
11
4
5
9
11
10
fél 11
10
10
11
10
11

Budafokon és Nagytétényen Petrovics Pál prédikál.
November 13-án a Deák-téri templomban Ruttkay M.
Gyula, a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai
templomban Majba Vilmos prédikál. A Deák-téri és fasori
templomban úrvacsora-osztás.

K ossuth L a jo sn a k , evang. egyházunk
nagy fiának szobrát vasárnap, nov. 6-án d. e.
11 órakor leplezik le a Szabadság-téren. Evang.
egyházunkat a bpesti és környékbeli evang. lel
készek mintegy 40 főnyi küldöttségének élén,
dr. Raffay Sándor püspök fogja képviselni, aki
a szoborra koszorút helyez
R efo rm áció i ünnepélyek. Ez évben is
hálás szívvel, komoly áhítattal és méltóságteljes
önérzettel ünnepelték a magyar protestánsok a
reformáció napját. Minden templom megtelt úgy
a felnőttek, mint a z ifjúság istentiszteletein. Min
den egyházi egyesület emlékünnepélyt rendezett.
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A mi pesti magyar egyházunkban a reformációünne
pek sorát a leán y kollég iu m sikerűit ünnepélye nyitotta meg,
melyen az emlékbeszédet dr. Petrik A la d á r, egyházi főjegy
ző, az intézet óraadó tanóra mondotta nagy hatással. Ezt egé
szítették ki a növendékek szavalatai, énekszámai, továbbá
Kienzl : „Bibliós ember" egy jelenete, végül Schönherr : „Hit
és szülőföld" c. darabjának megragadó része.
A D eák-téri L uther-Szövetség estélyén az ünnepi szó
nok dr. Szigethy Lajos és John A. Morehead, a Lutheránus
Vilógkonvent végrehajtóbizottségának tagja volt. A fasori
L u ther-S zövetség és ifj. Luther Márton Kör szépen sikerült
együttes estélyén az ünnepi beszédet Kemény Lajos lelkész
mondotta, zene és szavaló számokat Linkesch Gitta, Renner Margit, Sógor Endre és Péch Piroska adtak. Ezt meg
előzően volt a Szövetség évi rendes közgyűlése. A tisztvi
selő telep i imaházban dr. Varsányi Emil műegyetemi tanár,
a kőbányai templomban Majba Vilmos lelkész volt az
ünnepi szónok művészi műsor keretében. A z a n g y a lfö ld i
Luther-Szövetség estélyén Hamvas József, a Kelenföldi Ev.
Nőegylet estélyén Herrmann Miksa keresk. miniszter, az
Iparos-képzőben Szuchovszky Gyula vallástanár tartott
ünnepi beszédet, végül a „Fébé" ev. diakonissza nőegylet
is reformációi ünnepet rendezett rendes evangélizáló órája
keretében.
Mint minden évben, úgy most is legnagyobb jelen
tőségű a protestánsok együttes nagy ünnepélye volt, melyet
ez évben, a múlt évi tapasztalatok alapján, már nem lehe
tett egyedül a Vigadóban, hanem egyidejűleg a régi Képviselőhózban is kellett rendezni, sőt gondoskodni kellett a
Kólvin-téri és Deák-téri templomok riyitvatartásáról is a
kiszorulók részére. Ez az előrelátás jónak is bizonyult. Úgy
a Vigadó, mint a régi Képviselőház zsúfolásig telt meg s
mindkét templom szintén. — Különösen impozáns volt a
Vigadói ünnepély. Itt a külföldi vendégek közül D. Pehrsson
svéd lelkész üdvözölte a magyar protestánsokat, majd dr.
Ravasz László püspök mondott tapsokkal sűrűn félbesza
kított, nagyhatású beszédet. A Goudimel énekkar éneke
után dr. Raffay Sándor püspök mondotta el ünnepi be
szédjét, melyet döntő fontosságúnak kell mondanunk a
protestantizmus és katholicizmus között hazánkban folyó
küzdelemben. Végre félreérthetetlenül és egyenesen meg
mondotta a protestánsok nevében az arra illetékes püspök
úr, hogy itt nem lehet mindaddig becsületes béke közöt
tünk, igazi együttmunkálkodás, mig a katholicizmus nem
változtat a vegyes házasságokkal szemben való álláspont
ján. Ezt a történelm i jelen tő ség ű b es z éd et eg ész terjedel
m ében k ö z ö ljü k s elvárju k, hogy m in den o lv a só n k m eg
szívleli s tám o g a tja ig a z sá g a it
A régi képviselőházban báró Kaas Albert megnyi
tója után dr. Jörgensen Alfréd dán egyetemi tanár üdvö
zölte a protestáns ünneplőket, az ünnepi beszédet pedig
Imre Sándor dr. egyetemi tanár mondotta. A Lutheránia
énekkar itt közfeltünést kellően szerepelt. Ugyanekkor a
Kálvin-téri és Deák-téri templomban is ünnepély volt,
utóbbiban Kemény Lajos lelkész mondott ünnepi beszé
det. Sólyom Jenő pedig felolvasta dr. Raffay Sándor püspök
Vigadói beszédét, mely itt is rendkívül mély hatást tett a
közönségre. Örömmel tekintünk vissza az összes ünnep
ségekre és hisszük, hogy áldásos eredmények fogják követni
magvetéseit.

H alálozás. Özv. Geduly Elek Ferencné,
szül. Zelenka Mária, lelkész-özvegy, 78 éves
korában rövid szenvedés után elhunyt. Meg
szokott helye a fasori templomban, hol két év
tizeden át mindig láttuk őt, üresen marad. Em
lékét kegyelettel őrizzük meg szivünkben. Halá
lát a Geduly, Zelenka, Góbi és Svehla családok
gyászolják.
K a rá cso n y i v á s á r a faso rb an . A fasori
Luther-Szövetség és Nőegylet nagysikerű kará
csonyi vásárját ez évben decem ber 3. és 4-én,
szombaton és vasárnap rendezi meg a fasori
gimn. dísztermében. Jelentkezések és m egbeszé
lések az egyesületek elnökségénél, valamint a
fasori lelkészi hivatalban.
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A budapesti ev. gimnázium úttörő mun
kát végzett, mikor Oppel Imre tanár kezdeménye
zésére és vezetésével, Benczúr Gyula nevéről
elnevezett képzőművészeti körben tömörítette lel
kes ifjúságát. E kör 29-én tartotta első vetített
képes előadását, melyen Laszgallner Guidó a
kör ifjúsági elnöke ismertette Benczúr művésze
tét kitünően kidolgozott előadásban, Oppel Imre
pedig a kör keletkezését vázolta, végül Hittrich
Ödön főigazgató zárószavaival ért véget a szép
est, melyen az új Epidiaskop vetítőkészülék jó
munkáját is élvezhette a nagyszámú, előkelő
közönség, melynek soraiban ott láttuk dr. Haberern J. Pál közös, dr. Németh Ödön és dr.
Zimmermann Ágoston iskolafelügyelőket, Fu
szék István közgondnokot és egyházunk szá
mos vezetőjét.
• Az angyalföldi Luther-Szöveíség novem
ber 6-án, vasárnap d. u. 5-kor szeretetvendégséget tart a VI., Váci-út 61. sz. iskola tornatermé
ben. Teajegy 1 P, mely az angyalföldi templom
alap jav ára lesz fordítva.

Schmidt Viktor és Fiai készítményei
nek lerakata. Tu lajdonosok: Kretschmann Nővérek. Bonbon és teasüteménykülönlegességek. Budapest, IV. kér.,
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főpostával szem ben.)

A Deák-téri m agyar lelkészi hivatal új
telefonszáma: Teréz 285—06.
Angol nyelvi órákat ad evangélikus testvéreinek
olcsón, a délelőtti órákban, volt angol hajózási tisztviselő,
tanárjelölt, Bővebb felvilágosítást ad a fasori lelkészi
hivatal.
Kiváló fran cia b a ra ck csem eték darabonként 80
fillérért kaphatók: Dietz Mária, Budapest, I., Sasaddüllő.
K isgellérthegyen, Szittya-utca 4. számú egyemeletes
modern villa szabadkézből eladó.
H ölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb
ízlésnek megfelelően s olcsón óhajtom a hölgyeket ki
szolgálni. Hittestvéreink szives támogatását kéri özvegy
Péceli Lajosné Budapest, VI., Nagymező-utca 66.
Két szoba-konyhás lakásom villanyvilágítással, el
cserélném jövedelmező házmesterséggel. Kisebb javításo
kat vállalok. Cím- és információt nyújt a gazdasági hiva
tal, IV., Deák-tér 4. 1. emelet.

1927. november 6-

Egy pengőért 4 fogásos ebéd kapható : Bahil Emí
liánál VI., Szondy-utca 37a. 1. emelet 6.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

„Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. — F e le lő s: Fekete Géza.

