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B őjt i gondolat.
Gál. 2. 20.
Karácsony előtti időszakot Adventnek nevezi az egyházi köz
vélemény, a Nagypéntek előtti
he'eket pedig a P a s s i ó idő
szakának. Passió szenvedést je
lent, mert ez időszak vezérlő gon
dolata a világ legnagyobb szen
vedő hősének, a Golgotha hősé
nek töviskoronás alakja.
A nagy tragédia színpadán sorban fel
vonulnak a szereplők. Az érteden, gonosz
n é p t ö m e g , álnok főpapjainak hamis jel
szavaitól elvakítva a rablógyilkos B a r r a b á s
szabadonbocsátásáért tombol. Pilátus bátortalan
felesége: C l a u d i a szenvedő álmára hivatkozva
ingatag férjét a be nem avatkozásra bírja.
P i l á t u s , ki lelkiismerete megnyugtatásául
megmossa kezeit, hogy jelképezze ezzel ártat
lanságát, gyenge babként kísérletezik, hogy
megmentse a világ .egártatlanabb emberét. A
világ leggyávább emberének nevezem én Pilá
tust, mert élet hala. ara volt és meg is volt
győződve a legn ag y ::: embernek, az egyetlen
Istenembernek ér:a'a-iagaról, mégis félve földi
császárától, hogy kegyvesztett lesz, egy máso
dik Júdásként kezébe adja Jézust a csőcselék
nek* mely a megtestesült Jóságot véresre
korbácsolja, kiré.yr.a.-: : yczretve gúnyt űz belőle.
Íme Pilátus a föld. kegyé:: elvesztette a csá
szárok császárának: istenné.-: kegyelmét, akinek
országa nem e világból való.
Az önálló meggyőzőerőéi nem bíró fel
bujtott néptömeg már ácsolja a keresztfát a
világ legnagyobb jóltevője számára. A nagy

tragédia színpadán ott áll H e r ó d e s, a meg
tűrt zsidó árnyékkiráiy, a betlehemi gyermekgyilkos királynak az ivadéka, ott áll A n n á s
és K a j a f á s a két állásra féltékeny főpap,
akik gondoskodnak a tömeg felizgatásáról.
Az isteni Passió történelmi színpadán a
csupa torzalak mellett ott áll Jézus mint k i r á l y .
A gúnyos királyi jelvényeket: a nádszálat, a
biborpalástot, a tövisből font koronát hamar
elhomályosítja az égi világosság, amely körűlragyogja isteni alakját. Ott áll a kaján támadá
sok pergő tüzében fenséges nyugalommal,
mint egy hős, igazi királyi alak, akinek országa
nem e világból való, a gyűlölet és sötétség
világából, aki mártíromságra kész bátorsággal
tesz bizonyságot az igazságról.
A Passió időszakának nagy tragédiája
emberi szempontok szerint Ítélve mindig keserű
kérdést intéz az emberi szívhez. Mi é r t , h á t
m i é r t kellett a gonoszoknak győznie és az
igaznak elbuknia ? Valami szent hév és nemes
szenvedély arra sarkal: miért, hát miért nem
lehettem ott, miért nem védhettem ott az ellen
ség előtt az én Mesteremet, miért, miért nem
győzhettem meg a sötétség fiait, hogy ne ont
sák az ártatlan vért ?
Emberileg szólok. Hiába lázadozom. Ami
lyen messze van az ég a földtől, olyan messze
van Isten gondolata az én gondolatomtól.
I s t e n a k a r t a , hogy a golgothai kereszt
megácsoltassék, hogy a Krisztus kiomló ártat
lan vére megváltsa a bűnös emberiséget, engem
is, téged is az örök kárhozattól. Ha ezt tudom,
lehűl bennem a lázadó vér, leborulok a ke-
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resztre feszített Krisztus előtt s imára nyílik
ajkam : „Legyen meg akaratod Istenem mint a
mennyben, úgy itt a földön is.“
A Passiónak fájdalmas gondolata így
diadalmas erővé, a szenvedés örömmé, a meggyaláztatás m e g d i c s ő ü l é s s é válik. Ha az
Evangéliumnak minden követelése ebben a
két szóban süríthető össze: kövesd a Krisztust,
úgy meg kell ezt tennem most, a Passió idején is.
M i l t o n a híres felfedező 32 felfedezése
közűi a legnagyobbnak tartotta: „Felfedeztem,
hogy én nyomorult bűnös vagyok és Jézus
Krisztus az én egyedüli Üdvözítőm." De erre
a megállapításra mindnyájunknak el kell jut
nunk kivétel nélkül. Mint hithű tanítványoknak
alázatosan bűneink tudatában, boldogan a
diadal érzetében követnünk kell a Mestert a
Golgothára is. Pál apostol a Passiónak e nagy
élményét átélte azért mondja : „ K r i s z t u s s a l
e g y ü t t m e g f e s z í t e t t e m.“ Hogy ezt a
megfeszítést hogyan érti, a Biblia másik helyén
mondott szavai adják e felvilágosítást: „ Ak i k
Krisztuséi, a testet megf eszí t et t ék
i ndul a t a i va l é s k í v á n s á g a i v a l együtt**
A Passió tövisekkel és keresztfákkal jel
zett időszaka vezessen engem is, téged is e nagy
eredményre. Harcolni nagy elszánt kitartással
minden bűn ellen a diadalig. Ez a harc talán
nem vezet egy-két összecsapás után a teljes
győzelemhez. De vigyázz, hogy gyáván meg
ne hátrálj, mint az Evangélium judásai. Állj
kitartással őrt a Sátán támadása ellen, ha
sikerűi kivédened, eljön az előretörés, a teljes
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Wrede Matild.
— Irta: Gáncs Aladár.

—

A Wrede család olasz eredetű. Nagy sze
repet játszottak a welfek és ghibellinek har
cában. Hősünk egyik őse még a XIV. század
ban került az Ezertó országába. 1864. márc.
14-én született Vasaban, hol atyja Finnország
hasonnevű tartományának kormányzója volt.
Még bölcsője ring, mikor édesanyja kilenc gyer
meket hagyva maga után, meghal. A cicoma,
a zsúr és a kis kadétok nem érdeklik a ser
dülő leányt. Sokkal mélyebb benyomást tesz
nek rá a kényszermunkára ítélt rabok, akik
gyakran láthatók a kormányzósági épületben.
Hét éves korában tanítónője ablakából látja,
amint vasat bilincsel a kovács egy gonosz
tevőre. „Jöjj el innét, ez nem neked való lát
vány!“ „Ha annak az embernek bele kell nyu
godni, hogy így bánjanak vele, akkor nézni én
is kibírom." — Iskoláit végezve atyja egy fehér
leányszobával lepi meg a foglyok készítményé
ből. Ettől fogva még többször kellett gondolnia
a börtönök lakóira. De hogy a „foglyok angya
lává" legyen, ahhoz még nagyobb dolgoknak
kellett történnie.
Ez időtájt, épen mikor élete hivatását
kereste, Finnországban nagy lelki ébredés
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győzelem ideje is és a győzelem után eljön
életedben a nagv békesség és boldogság is.
Ekkor remélheted, hogy te is átéled a legna
gyobb apostol megtapasztalását: „Él ek, d e
t ö b b é n e m én, h a n e m él b e n n e m a
Kr i szt us. ** A Krisztus megváltottja leszel,
aki előtted jár életed útján, aki kezét nyújtja,
hogy megragadjad és vele menj. Állandóan
közel van hozzád, a lelke megérinti lelkedet,
szíved szomorúságát örömre változtatja, a
sötétségből világosságra vezet, a vádoló lelki
ismeretet megnyugtatja, megvigasztal a bánat
ban, megszabadít a nyomorúságban, megdicsőit
a mennyországban.
„Jézus én nékem drága kincsem,
Legszebb, legfénylőbb aranyom.
Szebb, tisztább gyönyör, annál nincsen
Mintha Ő áld s szívére von —
E földön bárki mit szeret,
Csak Jézus bírja szívemet."
Gaál József.

vonult végig. A 18 éves leány előtt is nyilván
való lesz ez a nagy szakadék, mely ott tátong
a bűnös ember és Isten között. „Az ember
szíve gondolatának minden alkotása szüntelen
csak gonosz.*' „Az egész világ a gonoszság
ban vesztegel.“ És viszont: „Az Isten világos
ság és Őbenne nincs semmi sötétség.** Ezek
s ehhez hasonló igék, valamint a saját tökéle
tesítéséért való harc tapasztalatai lelkét olyanná
tették, mint az aratásra váró gabona. Az arató
megérkezett. Egy egyszerű, laikus ígehirdető
járt Vasaban. A kormányzó lánya nem restelte
s elment meghallgatni. Épen arról a textus
ról beszélt, amelyről Luther azt mondja, hogy
neki „túlságosan is hatalmas** : „Úgy szerette
Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát
adta."
Mindjárt azután egy estélyre kellett men
nie. Barátnői faggatták: „Hogy tetszett a prédi
káció ? “ Csípős megjegyzéseket vártak a szelle
mes leánytól. S ehelyett egy boldog találáshoz
érkezett szív túláradó vallomását kapták. Matild
nem volt érzelgős, mégis könnyek peregtek az
arcán, mikor arról beszélt, hogy a szakadék,
közte és Isten közt kitöltetett.
A társaság kezdte magát kellemetlenül
érezni. Matild észrevette, hogy nincs neki itt
keresni valója. „Beteg vagy?*' — „Nem. Csak
voltam, most azonban hiszem, hogy egészsé*

1929. március 17

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

A protestáns világ ünnepe
S p e je r b e n .
Ez évben van négyszáz esztendeje annak,
hogy a német-római birocaiom speyeri gyűlésén
a reformációhoz szí:: rendek tiltakoztak a lelkiismereti szabadság elnyomása ellen s bizonyságot
tévén a Krisztus evangéliuma mellett, protestáltak
minden kényszer ellen. Ettől kezdve nevezték az
evangélium híveit protestánsoknak s évszázadok
forgása aiatt a gúnynévnek szánt elnevezést büsz
kén vallják magukénak a világ protestánsai. A német
protestántizmus óriási előkészületeket tett, hogy a
világ protestánsai részvételével méltóképen meg
ünnepelje a négyszázados évfordulót a folyó évi
pünkösdi napokban, május 19, 20, 21. napjain.
Pünkösd első napján Speyerben és környékén
húsz helyen lesz ünnepi istentisztelet, melyen a
legkiválóbb német protestáns szónokok fognak
beszélni.
A magyar protestántizmust az a kitüntetés
érte, hogy a főistentiszteleten magában a protestáció emlékére épített templomban az ünnepi pré
dikáció tartására a világ-ünnepség rendezősége D.
Dr. Baltazár Dezső püspököt, a magyar református
egyház elnökét kérte fel, ki a kitüntető megbízást,
mint a sokat szenvedett magyar protestáns martyregyház iránt a nagy német protestáns testvér-egyház
szeretetének jelét, elfogadta. Baltazár püspökkel
együtt nagyobb küldöttség jelenik meg magyar
papi díszben a főistentiszteleten. Pünkösd más
napján hatalmas protestáns népünnepély lesz sza
badban készült óriási színpaddal, történelmi fel
ges leszek. ““Jgy felelt őt hazakísérő apjának.
Szobájába térve leborúlt ,s egy őszinte imában
elpecsételte magát az Űr számára. Másnap
röppent boldog volt. Szerette volna szeretetével
átölelni az egész világot.
Az iránt nem volt kétsége, hogy életét az
_rnak kell szentelnie. Csak azt nem tudta:
rol Ekkor egy nagyon köznapi dolog történt.
A zár ép az ő szobaajtóján eltört. Nemsokára
egy megvasalt rabot, hogy megcsinálja.
E.riczzei: beszélni vele. „Oh, kisasszony, tessék
- . : n- r.ozzónk!" — Apja ellenezte a dolgot.
Ve: ~eg:gértem,“ — szólt Matild. Ez döntött.
A "r- ze.ebbi vasárnap már ott találjuk a
' ~
A látogatások ismétlődnek, — de
meg -z rendkívüli élményen kellett átmennie,
hog- = ::-g.yok körüli munkában végleges elhivatás-á: smerje fel.
Az egy:k fogoly nak Ígéretet tett, hogy egy
r.zzzr. e .-.eres: Később ugyanarra a napra egy
r. ez vés á j e l e n t i be magát a családnál.
Lg g
= rogy a fogoly felkeresését ké
sőbbre halasztja. Mi történt azonban? Az előző
éjszakán Iá : ~ á s 2 rámád. Egy bilincsbe vert
fogoly állt elece
A szegény megkötözött lel
kek ezrei sóvárognak eret, szabadság és béke
után Szólj nekik arról Aki szabaddá teheti
őket 1“
Az a bibliai jelenetjjut eszünkbe, mikor
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vonulással stb. A német vasutak minden irányból
rengeteg különvonatot indítanak Speyerbe e napon
a több százezernyi ünneplő tömeg szállítására.
Pünkösd keddjén lesz a nagy ünnepi világgyűlés
a protestáció emlék-templomában. Ezen a gyűlé
sen „A protestántizmus védelmére alakult világszövetség" felkérésére, e világszövetség nevében,
mint a szövetség egyetlen szónoka: D. Dr. Balta
zár püspök üdvözli a világgyülést. A megbecsültetés, rokonszenv és szeretet ekkora mértékével
még egyetlen világgyűlés sem vette körül a ma
gyar protestántizmust. Miután a hivatalos küldöttek
mellett egész sereg azoknak a férfiaknak és nők
nek a száma, kik e fényes külsőségek között gazdag
lelki épülést nyújtó speyeri ünnepségen résztvenni
óhajtanak s miután elszállásról jó előre gondos
kodni kell, a vezetőség felkéri a speyeri protestáns
világünnepségen résztvenni szándékozókat, hogy
jelentkezzenek levélben a debreceni református
Püspöki hivatalnál. Ha elegendő számú jelentkező
lesz, úgy az érdeklődők részére társas utazás is lesz
Wien, München, Stuttgart, Speyer, Mainz, Frank
furt a. M., Nürnberg, Lipcse, Drezda, Budapest
iránnyal s a nevezett városok megtekintésével.
Jelentkezési idő március 30. (M. P. L.)

a macedóniai férfi állt így Pál apostol elé s
hívta, hogy jöjjön át az evangéliummal Euró
pába.
„Hát valóban az az Ur akarata, hogy
elsősorban a foglyoké legyen az életem?" Két
ige, melynél a Bibliát felnvitotla: Jeremiás 1.
6—8. és Ezékiel 3. 9—11. félreérthetetlenné
tette számára az Ur feleletét. Ez volt az ő
második elpecséltetése most már közelebbről
a munka számára.
Egy év múlva fordulat történt. Atyja nyu
galomba vonult. Helsingforsba költöztek. Ám
ez is a munka növelésére szolgál. Most már
engedélyt kér az ország összes fogházaiba való
belépésre. Az engedélyt azon az alapon kapja
a húsz éves leány, hogy úgy is nagyhamar
beleún. De tévedtek. Fáradhatatlan munkás
ságban gazdag korszak indul meg. Nemcsak a
nehéz fogház-kapuk, vaspántos cella-ajtók nyíl
tak meg előtte, hanem a szívek. Teljesen tisz
tában volt feladata nagyságával s a saját ere
jének elégtelenségével. „Erős fegyveres őrzi a
palotát," — a bűnbeveszett emberi szívet. De
van egy még erősebb. És„ ő ezzel a „még
Erősebbel" járt. Róla és az Ő nagypénteki győ
zelméről beszélt a legelső alkalommal, amikor
1885. nagypéntekjén az első nyilvános bizony
ságtételét elmondta a híres Kokola-i fogház
kápolnájában. Mindig a szívet kereste és a
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O rs z . tem etk ezési és ö n se g é 
lyező egy esü let.

H ÍR E K .

Van szerencsém a t. hittestvérekkel tudatni,
hogy egyesületünk 1929. március hó 10-én meg
alakult s működését megkezdette.
A közgyűlés az alapszabályt letárgyalta és
kevés módositással, jóváhagyás végett, a bel
ügyminiszter úrhoz felterjesztette.
Most tehát módjában áll mindenkinek,
hogy ezen rendkívüli kedvező alkalmat meg
ragadva, ezen egyesületbe belépjen s igy egész
családjának a boldogulását elősegítse. Számítunk
a tagok hathatós támogatására, hogy ismerőseik
körében ezen eszmét terjesztik és minél több tagot
gyűjteni segítségünkre lesznek, mert csak igy
leszünk képesek feladatunknak megfelelni.
A temetkezési segély már 6 havi tagság
után esedékes, még pedig 100 P, az 1 és a 2
tagsági évben elhalt után 200 P, a 3 és 5 tag
sági évben elhalt után 400 P, az 5 és 10 tag
sági évben elhalt után 600 P, a 10 és 15 tag
sági évben elhalt után 800 P, mig a 15 tagsági
év után elhalt tagok törvényes örököseinek
1000 P-t fizet ki az egyesület.
Egyben tudatom, hogy minden tag egy
nyilatkozatot fog kapni, melyet pontosan kitölt
ve visszaküldeni kérek. Bővebb felvilágosítással,
válaszbélyeg ellenében szolgálok.
Az eddig jelentkezettek tagsága f. é. márc.
10-től kezdődik s igy a havi 2 P tagdíj is ettől
az időtől esedékes.
Tisztelettel: Kovács András ügyv.-ig.

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE

megmentendő lelket. Nem a fogházak szociális
reformja volt a legfontosabb. A viszonyok vál
tozása nem hozza magával a szívekét. Oszto
gatott evangéliumi olvasmányokat, biblia-része
ket s szóval is vitte az Igét, de nem kötötte
magát mindig ehhez. Személyes viselkedésével,
a lelkek iránti bizalmával, félelemmentes köze
ledésével s minden önkímélet átdozatúl hozá
sával nyerte meg a szíveket. Egy különösen
keményszívű fiatalembert azzal nyert meg, hogy
inni kért az ő poharából. Egy roppant vesze
delmes gyilkost azzal szelídített meg, hogy
gyengéden egy székre ültette, melyet eladdig
nem mertek cellájába vinni, mert mindennel
verekedett.
1886-ban egy tanyát kap születésnapjára
édesapjától, azzal a céllal, hogy kiszabadult
fegyenceit ott mezei munkával foglalkoztassa.
Nagy volt az öröm, de egyszersmind a gond
is, mely e kezdeményezéssel járt. A kiszaba
dult foglyok több keserűséget okoztak, mint a
fogva levők. De itt is csak alkalom nyílt bölcseségének, önfeláldozó szeretetének s hősies
jellemének legkülönbözőbb megnyilvánulására.
1890-től a Finnországra nehezedő orosz ura
lom nagyon megnehezítette munkáját. Foglyai
bűjtogatásoknak, ő maga gyanúsítgatásoknak
volt kitéve. A fogházak vezetői sem látták szí
vesen, mert bizonyos visszaélések rajta keresz
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fél 10 Broschkó G. A.
Deék-tér (német)
Deák-tér (magyar)
n Wolf Lajos
Nandrássy Elek
| Deák-tér (magyar)
6
10
Késmárszky Lajos
Fasor (ifjúsági)
11
Kemény Lajos
j Fasor
4
Késmárszky Lajos
Fasor
—
Fasor (némeO
Majba Vilmos
Kőbánya
9
Simor-utca 35.
11
Dendely Károly
10
Morhács Márton
Rákóczi-út 57.
1 Gyarmat-utca 14
fél 11 dr. Szuchovszky Lajos
Nandrássy Elek
Üllői-út 24.
10
' Véci-út 61.
Rimár Jenő
10
Abonyi-u. 21.
v. Horkay Béla
11
Bécsi kapu-tér
Ruzsicska László
11
Zichy-utca 7.
11
Mohr Henrik
j Lenke-út 56.
11
Szabó Aladár
Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pét prédikál.
Március hó 24-én a Deák-téri templomban vitéz
Kendeh-Kirchknopf G„ a fasori templomban Gaudy László,
a Simor-u. templomban Majba Vilmos prédikál.

U rvacsora-osztás. Böjt vasárnapjain tem
plomainkban a délelőtti istentisztelet végeztével
úrvacsoraosztás.
tül köztudomásúvá lettek. 1912-ben kenyér
törésre kerül a sor. A négyszemközti beszél
getés jogát akarták megvonni tőle s így ő inkább
— gondolhatjuk, mily fájó szívvel — de lemon
dott a foglyok látogatásáról. A háború alalt s
után nehéz időket él át. Némi előnyt az jelen
tett, hogy a bolsevista forradalom idején sok
tekintetben élvezte egykori fogházi barátainak
védelmét s viszont sokat kieszközölhetett a
tömlöcbe vetett finn arisztokrácia helyzetének
könnyítésére.
Többször volt súlyos beteg. De a legnehe
zebb körülmények közt is töretlen állt a Meg
váltójától nyert erők alapján. „Örvendező szent
nek" nevezte valaki. — A foglyokkal való levele
zésein kívül más írásbeli bizonyságtételt nem
hagyott maga után. Ezek a levelek is ezideig
még hozzáférhetően nem gyűjtettek össze. Ö
maga idegenkedett az életre vonatkozó közlé
sektől. Életrajza csak az utolsó években ké
szült, mikor már teljes visszavonultságban élt
az egyébként is magános természetű nő.
1928 karácsonyán halt meg. Azóta sokak
figyelme fordult feléje. Hisszük, hogy ép itt a
mi hazánkban s ép a mi ev. egyházunkban is !
Hisszük, hogy lesznek, akikre élete s példája
indítólag hat: a forrás felé, melyből ő merített;
s az aratásra váró gabonamezőkre, melyeknek
egyik nehéz táblájában ő annyit sarlózott.
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Március 15-én, nemzet: ünnepünkön kö
nyörgő istentiszteletet tartottunk templomainkban
hazánk boldog és diadalmas életéért. A Deák
téri templomban d. e. 11 órakor, a fasori temp
lomban d. e. 10 orakor volt az istentisztelet.
Előbbin Wolf Lajos, utóbbin Kemény Lajos
végezte a szolgálatot.
Kossuth Lajos halálának évfordulóján,
március 20-án d. e. 10 órakor a Deák-téri temp
lomba r. gyászistentisztelet lesz, melyen vitéz
dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv mond beszédet.
Böjti esték. A Deák-téri Luther-szövetség
ez évi „Életkérdésekkel Krisztus keresztje alatt“
c. előadás-sorozatában március 8-án d. u. 6
órakor Dr. Kovács Sándor tartott előadást:
„Keresztyénség és tudomány” címen. Március
15-én herceg Hohenlohe Egon tart előadást
„Keresztyénség és humanizmus” címen. Márc.
22-én vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv tart
előadást „Keresztyénség és művészet címen”.
A fasori Luther-szövetség és nőegylet böjti
előadás-sorozata „A keresztyénség krízise és
diadala” címmel márc. 20-án, szerdán d. u. 6
órakor folytatódik a fasori templomban. A ne
gyedik előadást Gaudy László hitokt.-igazgató
tartja: „A protestantizmus krízise” címen.
Angyalföldön a VI. kér. Váci-út 61. sz.
elemi leányiskola tornatermében minden szer
dán este 7 órakor előadást tart Rimár Jenő. A
Luther-szövetség mindenkit szeretettel hív ez
előadásokra.
A III. kerületi (óbudai) egyházközség III.,
Zichy-u. 7. sz. alatti imateremben az Úr Jézus
„Elvégeztetett!” szaváról tart előadás-sorozatot.
Március 16 án este 7 órakor D. Raffay Sándor
püspök tart előadást
A „Fébé“ ev. diakonissza nőegylet „Mi
történt a kereszten?” c. böjti előadás-sorozata
az Ullői-út 24. sz. alatti imateremben folyik le.
Márc. 1. -én az előadás-sorozatnak ötödik pontja
következik, amely a főkérdést János apostol
szempontjából tárgyalja. Kezdete d. u. 5 órakor.
Kísérő műsor is van ezeken az evangélizáló
összejöveteleken.
Kérjük híveinket, hogy ezeket a böjti elő
adásokat keressék és látogassák szívesen és
lelki áldással.
Hiterősítő előadások. A budapesti ev.
vallástanárok a középfokú iskolák felső osztá
lyaiba járó fiútanítványaik részére 1929. évi
március hó 20-án és 21-én d. e. 9 órai kezdet
tel, — leánytanítványaik részére f. hó 22-én
a Deák-téri templomban hiterősítő előadáso
kat tartanak, melyekre a szülőket és egyház
tagokat is tisztelettel meghívják. Március 20-án,
1. Imádkozik: Pap Ferenc vallástanár. 2. Jubi
leumi megemlékezés. Algőver Andor vallás
tanár. 3. A protestantizmus lelke a magyar
iörténelemben. Dr. Szigethy Lajos ny. ig. 4.
Kossuth Lajos gyászistentisztelet. — Március
21 -én: 1. A protestantizmus világhelyzete. Gaudy
László vallástan. igazgató. 2. Az evangélikus
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ifjúról. Kemény Lajos lelkész. 3. Úrvacsorát oszt:
Hüttl Ármin vallástanár. — Március 22-én:
1. Imádkozik: Lamnek Vilmos, vallástanár. 2.
A protestáns név és annak kötelezése. Dr. Raffay
Sándor, püspök. 3. A protestantizmus világhely
zete. Gaudy László vallástan. igazgató. 4. Pro
testáns női eszmény. Martony Elek vallástanáh
5. Úrvacsorát o szt: Reif Pál vallástanár.
A Petőfi-Társaság nagygyűlése. A PetőfiTársaság szokásos márciusi nagygyűlésén a Ma
gyar Tudományos Akadémia dísztermét zsúfo
lásig megtöltötte a legszebb magyar közönség.
A nagygyűlésen Császár Elemér dr. elnökölt s
ő mondta a megnyitóbeszédet is a magyar iro
dalom nemzeti voltáról. Végigvezette a hallga
tóságot irodalmunk évezredes életén s rámuta
tott irodalmunk jellemző vonásaira abban a
sorrendben, ahogy ez a sorrend a fejlődés so
rán kialakult. Utána Lampérth Géza terjesztette
elő főtitkári jelentését, amelyben megemlékezett
az 1849-iki tavaszi hadjárat nyolcvanadik év
fordulójáról, elbúcsúztatta a társaság tavalyi
halottait s köszöntötte az új tagokat. A főtit
kári jelentés után D. Raffay Sándor tiszteleti tag
olvasta föl nagy figyelemmel hallgatott s zajos
tetszést aratott tanulmányát Gondolatok az iro
dalomról címen, melyben a mai magyar iroda
lom súlyos felelősségét vitatta. Az az irodalom
— mondotta — amely nem épít, hanem rom
bol. nem emel, hanem sülyeszt, nem méltó az
irodalom névre. Tisztaságot, erkölcsöt, hűséget,
hazaszeretetet kíván és vár az irodalomtól ez
a kor még inkább, mint bármelyik. — Püspö
künk tanulmánya mély gondolataival és igaz
ságaival nagy hatást tett az előkelő hallgatóságra.
A budapesti protestáns katonai egyházközség f. é. március hó 21., 22. és 23. nap
jain nagyheti konferenciát tart, melyre a buda
pesti protestáns egyházak híveit tisztelettel meg
hívja. Az előadások naponta d. u. 6 órakor
kezdődnek a ref. theológia nagytermében IX.,
Rádav-u. 28. II. Az előadások sorrendje: már
cius 21-én „A lélek mai válságáról” D. Raffay
Sándor püspök, március 22-én „Az örökkévaló
váltságról” Ravasz László püspök, márc. 23-án
„A megújhodott életről” Muraközv Gyula lel
kész tart előadást. Márc 23-án Dr. Kovács
Sándor egyetemi tanár „A legfőbb tekintély”
címen bibliamagyarázatot tart.
Semmivé lett vagyon. E napokban egy
házunk hagyatéki értesítést kapott a bíróság
tól, mely néhai dr. Zsilinszky Mihály, vallásés közoktatásügyi államtitkár, a bányai egyházkerület felügyelőjének végrendeletét ismertette.
A még békében keltezett végrendelet mintegy
negyedmillió, (250.000 békekorona) felett vég
rendelkezik, mely összeget tulajdonosa később
felében hadikölcsön-kötvényekbe, felében más
értékpapírokban helyezett el. Mikor az örök
hagyó 1925. október 4-én meghalt, végrendele
tének pénzértéke már alig volt. A megmaradt
vagyon csak számszerűleg látszik, valójában
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szomorúan és jellemzően csekély. A végrende
let jótékony hagyományai a következők: a ma
gyar tudományos akadémiának, a prot. irodalmi
társaságnak, a Luther-Társaságnak, a gyám
intézetnek, a prot. árvaháznak, a budapesli
evang. egyetemes templomra, a bányai egyházkerületnek, a szarvasi és a csabai főgimnázium
nak egyenként 1000—1000 korona, a Lutherszoborra és a Székács-szoborra 500—500 koro
na, — vagyis 8—8, illetve 4—4 fillér. íme egy
egész élet hosszú munkájának és takarékos
életének vagyoni gyümölcseit, hogy semmivé
tette egy gazdasági megrázkódtatás. Erős példa
előttünk azonban az, hogy Zsilinszky Mihály
nevét is nem ezek a hagyományok őrzik meg,
hanem a lelki kincsek, melyeket még életében
hagyományozott egyházának . . .
Áthelyezés. Sikter A. segédlelkészt a
püspök úr Kruttschnitt Antal főesperes mellé
Soltvadkertre rendelte ki. Ottani állását márc.
15-én foglalja el.
A fasori Luther Márton Kör 1929. évi
március hó 16-án, d. u. 6 órakor a fasori gim
názium dísztermében műsoros tea-estét tart.
Belépti díj 1 pengő.
Az Angyalföldi Evang. Lutherszövetség
március 17-én d. u. 5 órakor a VI., Váci-út 61.
sz. elemi leányiskolában vallásos ünnepélyt tart.
Előadást tart az Ujtestámentom lelki öröméről
Dr. Hitfrich Ödön főigazgató.
Szülői értekezlet volt a budapesti evang. leánykollégiumban márc. 4-én. A több mint száz szülő előtt
Ruttkay-Miklián Gyula vallástanár az iskolai tanulmányi
kirándulások nevelő hatásáról értekezett, kiemelve hazánk
megismerésének fontosságát, Utána dr. Imre Sándor ny.
államtitkár, a pedagógia professzora tartott előadást „Jó
tanulók, rossz tanulók" címen, bőséges tanáccsal látva el
a jelenvolt szülőket tanuló gyermekeik helyes megítélése
és nevelése érdekében. A sok gondolatot dr Zimmermann
Ágoston iskola felügyelő .köszönte meg a fenntartó egy
ház nevében a neves tudósnak, ki mint az iskola egyik
növendékének atyja is készséggel vállalkozott e tanul
ságos előadásra.

A Budai Lutherszövetség vegyeskara
1929. évi március hó 24-én d. u. 5 órakor a
várbeli ev. templomban, böjti hangversenyt
rendez.
Dr. Kiss Ernő egyetemes orvostudor. Rendel d. u.
2—4. IX. Lónyai-utca 25. fszt. 2. Szegényeknek ingyen.
Telefon : aut. 862-26.
Mosónő ajánlkozik úri házakhoz, Hrálik Anna,
Holló-utca 15. 1. 15.
Bútorozott szoba két úr részére kiadó. Vili., Szentkirály-u. 49. II. udv. III. em. 35.
G yerm ekszerető fiatalember perfekt német, francia,
kilencéves fiúhoz délután két órára felvétetik. Tel. J. 452-12.
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