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K risztus evangélum ához m éltóképpen
viselkedjetek !
D. Raffay S ándor bányakerületi püspöknek a speyeri birodalm i gyűlés 400-os évfordulóján a D eák-téri tem plom
ünnepi istentiszteletén elm ondott beszéde.

ég porladó ősök látogatnak ma el
hozzánk, ez ünnepi órában. Há
lás emlékezésünk idézi meg őket.
Arcukon a fájdalmas bánat ár
nyéka borong, de szemükben a
komoly elszánás tüze ég. Mert
örök igazságok vallására,rendelte
őket a hatalmas Isten. És a val
lott igazság fénye elűzi a bánat
árnyékát a hitvallók arcáról. Mint
ahogy Krisztus még a Golgotán is ragyogott és
fénylett, noha körülötte minden sötétségbe bo
rúit. Mert az igazság hősein az isteni dicsőség
glóriája ragyog.
Reánk most ebből a fényből esik egy
enyhe sugár. És vele múltak elevenednek meg
előttünk: földi nagyságok, fejedelmek, uralko
dók, vezérkedő hatalmasságok, reménykedő
hívek ezrei s mindenikük szívében emésztő
' tűz, mellyel harcba szállnak egymással Krisztus
oszthatatlan köntöse, az evangéliom felett.
Mi ebben az ünnepi órában nemcsak azok
felé fordulunk, akik e harcban négyszáz esz
tendővel ezelőtt a speyeri német birodalmi
gyűlésen az evangéliumot vallották és védel
mezték, noha ezek állnak szívünkhöz közelebb,
hanem megidézzük annak a történelmi gyűlés
nek összes szereplőit, hogy bennünket, késő
nemze.déket bölcseségre tanítsanak.
És 400 esztendő távlatából egy apostoli
intés száll ma hozzánk azok életéből, akiknek
szembenállásával történelmet indított új mederbe

az Isten lelke ezen a világon. És ma, mikor
ismét szembenállónak látszik Krisztus híveinek
két tábora, bizony csupa áldás lesz, ha mind
nyájunk szívét, mint a lelkiismeret kötelező
parancsa, megszállja az az apostoli intés:
Krisztus evangéliumához méltóképpen visel
kedjetek !
I.
A speyeri német birodalmi gyűlésnek az
a történelmi jelentősége, hogy a római katholikus
és az evangéliumi hívek itt váltak el egymástól
véglegesen. A két tábor között Éerdinénd ma
gyar királynak, mint a hatalmas német császár
képviselőjének és helyettesének lett volna szép
történelmi hivatása okos bölcseséggel a kiegyen
lítés munkáját végezni. A hatalom birtokosai
azonban mióta a világ áll, sokszor elvétették
már történelmi hivatásukat, mert könnyebbnek
találják a parancsolást, mint a megértést és a
bölcs mérséklettel való kiegyenlítést. Ferdinánd
Speyerben a földi királyok tekintélyével és nem
az égi király igazságával és szelídségével ült
a birodalmi gyűlés trónszékére, ezért nem tudott
az egymással szemben álló pártok fölé emel
kedni, hanem maga viselkedett legpártosabban.
Már pedig a hatalom csak a pártatlanságok
magaslatán tud békét teremteni és békét meg
tartani, de ha pártoskodik, szelet vet és vihart
arat. Messze múltak enyésző távolából Ferdi
nánd alakja úgy árnyékük ma ez ünnepi órá
ban felénk, mint aki nem viselkedett Krisztus
evangéliumához méltóképpen és ezíel egyik
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okozója lett a vallásbeli szétszakadásnak. Mert
nem a türelmes megértés bölcseségével, hanem
a megfélemlítés parancsoló szavával akarta
elhallgattatni a felébredt lelkek meggyőződéseit.
Mintha bizony valaki a mélységekből feltörő for
rás vizét, vagy a magasságokból meginduló szél
vihart gőgös önhittségből kézzel akarná elfojtani!
A birodalmi gyűlés többségét alkotó katholikus rendek sem viselkedtek Krisztus evangé
liumához méltóan. Mert az erősebbnek azt a
kiváltságot adja az ur Isten, hogy erejének
tudatában elnéző, gyöngéd és megértő lehes
sen. Speyerben azonban az erősebb fél a
kíméletlenség rossz tanácsokat adó gőgjével
fordult szembe az evangélium híveivel. Meg
akarták őket félemlíteni a gyűlölettel, meg akar
ták szégyeníteni a lenézéssel. Nem fogadták be
a társaságukba, kizárták őket a közügyek szol
gálatából. Bezárták előttük a templomokat, hogy
azok valamelyikében meggyőződésük szerint ne
imádhassák az Urat. Nem gondolták meg, hogy
a templomból kizárt emberek mindig buzgóbbak,
és hogy a lenézés tüzében csak a gyávák égnek
semmivé, az erősek acéllá edződnek. Mert a
lelki világban a gyűlölet és a lenézés ugyanazt
eredményezi, amit a természeti világban a nagy
nyom ás: a parányi szellőnek is engedő por
szemeket viharálló kövekké tömöríti.
S valóban 1529. április 19-én Speyerben
az evangélium híveinek táborát a birodalmi
gyűlés kíméletlen és erőszakos többsége verte
együvé.
De azért mi, mikor ma Speyerre emléke
zünk, még sem azt ünnepeljük, hogy az evan
gélium egyháza akkor szakadt el hivatalosan
és nyilvánosan a pápa egyházától és ezzel el
jutott az istenfiúság szabadságának öntudatára
és méltóságára; nem is azt ünnepeljük, hogy
az evangélium egyháza 12 esztendős korában
az Isten kegyelméből megérte a konfirmálásnak,
a nyilvános valléstételnek boldog szép ünnepét;
még csak nem is azt ünnepeljük, hogy azóta
az Isten megsegítő kegyelméből az evangélium
híveinek száma csaknem kétszázmillióra emel
kedett és Istennek legyen érte hála, folytonosan
emelkedőben v a n : hanem azt ünnepeljük hálás
büszkeséggel, hogy a speyeri német birodalmi
gyűlésen az evangélium hívei valóban Krisztus
evangéliumához méltóképpen viselkedtek.
Mint maga a világ Megváltója, ők is inkább
a Golgota keresztekkel terhes útját választották,
minthogy megtagadják az egyszer felismert isteni
igazságot. Mint az apostolok, ők is inkább akar
tak engedelmeskedni Istennek, mint az embe
reknek. És mint Krisztus óta valamennyi igazán
hívő ember, ők is vallást tettek hitükről az Isten
és az emberek előtt. Ünneplésünk első célja
tehát az, hogy mi is vallást tegyünk ma róluk
az Isten és az emberek előtt, bogy nehéz vi
szonyok közt, gyűlölségek tüzében, lenézés
gyalázatában, megitéltetés ostorcsapásai alatt is
mindig és mindenben Krisztus evangéliumához
méltóképpen viselkedtek.
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II.
De itt áll elénk az emlékező ünneplés
komoly kötelezése is. Elsősorban természetesen
elénk, akik az evangélium hívei és boldog bir
tokosai vagyunk. Mert nem elég, hogy az evan
géliumot örököltük, őseink hűségét is örökölnünk
kell. A speyeri gyűlésen őseink ajkán egybe
olvadt a hitvallás és a tiltakozás. Példájukat
követve most mi is tiltakozunk és vallást teszünk.
Tiltakozunk minden és mindenki ellen, aki
evangéliumi szent hitünk nyílt és szabad megvallását bármilyen módon gátolni, lenézéssel
kisebbíteni, gyűlölséggel vagy hátráltatással
akadályozni akarná. És ezzel a tiltakozással
a legelemibb emberi jogot védelmezzük, mely
nek árnyékában ma és itt mi vagyunk a kisebb
ség, de mert az Isten akaratából a kisebbség
többséggé is változhat, mi ezt a jogot a mai
többség számára akarjuk megvédelmezni, mi
kor majd az idők változása folytán ők válnak
kisebbséggé.
Tiltakozunk a lelkiismeret szabadságának
minden korlátozása, megítélése és megvesszőzése ellen. És ezzel a tiltakozással az Istenben
hívők ama szabadságát védelmezzük, melyre
maga Krisztus szabadított fel mindnyájunkat
az ő megváltó halálával. Nem híve, nem tisz
telője és nem méltó megváltottja a Krisztusnak,
aki mások hitbeli meggyőződését lenézi, meg
ítéli, kisebbíti és kárává igyekszik átváltoztatni.
Tiltakozunk az ellen, hogy a hit dolgában
többség állítson korlátot a lelkiismeret szabad
ságának, holott isteni megállapítás, hogy min
denki a tulajdon urának áll vagy esik és isteni
akarat, hogy senki ne ítéljen idő előtt, mert
majd eljön az Űr, aki megítél mindenkit csele
kedetei szerint.
Ezért szilárd meggyőződéssel vallást te
szünk a mi tiszta jézusi evangéliumi hitünkről.
Vallást teszünk arról, hogy senki más ala
pot nem vethet, mint amely már le van rakva
és ez Jézus Krisztus
Vallást teszünk az Isten és emberek előtt,
hogy nem szégyeneljük Krisztus evangéliumát,
mert az Isten ereje az, minden hívőnek üdvös
ségére.
Vallást teszünk arról, hogy minket hitünk
becsületes és szilárd vallásában megfélemlíteni
nem lehet. De vallást teszünk arról is, hogy
rendületlen megállásunkban és egész földi éle
tünkben Krisztus evangéliumához méltóképpen
akarunk viselkedni: A másképpen hívőkkel
szemben türelemmel, a velünk egyező hívőkkel
szemben szeretettel, szidalmazóinkkal szemben
áldással, gyűlölőinkkel szemben imádsággal, az
evangéliummal szemben hűséggel, lelkünk meg-
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váltójával szemben hálával, a mindeneket meg
áldó Istennel szemben alázatos gyermeki biza
lommal, minden kötelességünkkel szemben ki
tartással.
Négyszáz esztendő távolából azonban egy
mélyen lehangoló jelenség rontja ünnepi hangu
latunkat. Az a jelenség, hogy némely gyűlöl
ködő esztelenek ma ismét az üldözött, a megvesszőzött, a meggyalázott, a leköpdösött és
töviskoronával megfeszített Krisztus sorsát szán
ják nekünk. Ezeket figyelmeztetjük, hogy Krisz
tus követőinek, akármelyik táborba tartoznak is,
legyenek bár többség vagy kisebbség, csak
egyetlen élettörvényük lehet: hogy Krisztus
evangéliumához méltóképpen viselkedjenek.
Egyúttal a speyeri birodalmi gyűlés emlékeze
tére arra kérünk mindenkit, gondoljak meg,
mire vezetett 400 évvel ezelőtt a meg nem
értés, a kíméletlenség, a testvériellen vissza
vonás. Az élet törvényei mindig ugyanazok:
ugyanabból az okból ugyanaz a következmény
fakad. Ez ünnepi órában teljes alázatossággal,
testvéri bizalommal és az Isten gyermekeihez
illő meleg szeretettel arra kérjük Krisztus min-t
den egyes hívét: viselkedjék mindenki méltóan’
Krisztus evangéliumához: Ne a türelmetlenség,
ne a lenézés, ne a megérteni nem tudás szeretetlenségével, hanem a jézusi szeretet mindent
elfedező készségével nézzük és viseljük el
egymást 1
Legyen ma jubiláns ünneplésünk áldása
mindnyájunkon, az a fény, amely mint isteni
élettörvény reánk sugárzik a régmúlt történelmi
nagy alakjairól, de még inkább legyen áldás
mindnyájunkon az a fény, amely Krisztus hí
veinek leikéből feltör a magasságokba és fel
írja az égboltozatára, belerajzolja a levegőégbe,
hogy itt e földön ma már Krisztus valamennyi
híve Krjsztus evangéliumára méltóképpen visel
kedik. Ámen.

P r o t e s t á n s n ő i e sz m é n y .
A középiskolai felsőosztályú leán y tan u ló k részére m árcius
22-én tartott hiterősítő elő ad áso n elm o n d ta :
M a rto n y E lek vallástanár.
(3)

Nagyon messze vezetne és mondanivalóm
keretét messze túlhaladná, ha a diakonisszahiva
tás és diakonisszaképzés sokoldalúságát leírni
akarnám; azért csupán a már Fliedner által meg
állapított négyféle feladatot említem meg: 1. a
bűn útjára térteknek a megmentése, 2. a gyüle
kezeti szegények gondozása, 3. kisdedóvás, 4.
betegápolás. A női munkának ez a rendszeres be
állítása az egyházi élet szolgálatába talán utolsó
önálló eljárása a kereszténységnek a nő helyzete
ügyében. Azóta, de voltakép már a felvilágoso
dás kora óta, bármennyire fájlaljuk is a dolgot,
a női eszmény kreálása és alakítása teljesen ki
csúszott a kereszténység kezéből. Az újabb kor
ban már nem az a helyzet, ami volt a középkor
ban és a reformáció idejében is, hogy az egyház
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bizonyos női eszményt megalkot és azt odanyújtja
a világnak; hanem ezentúl fordítva áll a d olog:
a világ kialakítja a maga eszményét és a keresz
ténységre hárúl a probléma, elfogadja-e azt vagy
sem, illetve melyek azok az új gondolatok, miket
abból elsajátíthatóknak ítél
így kell megítélnünk az ú. n. modern nő
mozgalmat is. A modern nőmozgalomnak már
eredetében is vajmi kevés köze protestántizmus,
kereszténységhez, általában a valláshoz. Alapja
egyfelől a Grotius által a 17-ik, majd követői
által a 18. században hirdetett „természetes jog“,
amely a római jog és a bibliából merített jogi
elméletek helyébe azt az alaptételt állította, hogy
minden ember természettől fogva szabad és egyenlő.
Ha tehát az emberek mind egyenlők, akkor a nő
nek is egyazonos jogai vannak az élettel szem
ben, mint a férfinak és amennyiben ugyanazokat
a teljesítményeket tudja felmutatni, mint emez,
nem is szabad azokból a jogokból kizárni, melye
ket a férfi e teljesítmények alapján szerzett magá
nak ; vagyis a nőnek legyen szabad ugyanolyan
műveltségre szert tennie, ugyanazon életpályákra
menni és ugyanazon politikai jogokat gyakorol
nia, mint a férfinak. — Ez a modern nőmozga
lomnak egyik rúgója; a másik a szociális ínség,
amely főként annak következtében áll elő, hogy
a férfiak nagyobb halandósága folytán és mivel
átlag a nőknek legfeljebb 77 százaléka megy férj
hez, az ellátatlan nők tekintélyes száma keletke
zik, kik maguk kénytelenek fentartásukról gon
doskodni. Ezek számára kereseti lehetőségeket kell
teremteni. S a nőmozgalom ezen a ponton igyek
szik a már megnyílt kereseti lehetőségeket fentartani s hozzájuk lehetőleg újakat is nyitni. E
kettős gyökérből hajtott ki a modern nőmozgalom
és e kettős eredet figyelembevétele szükséges,
hogy annak gyakran igen tarkaváltozatú képét
megértsük.
Röviden szólva: a modern nőmozgalom a
régi női eszmény mellé mint újat állította fel a
férfival minden tekintetben egyenrangú nőét. Míg
azelőtt inkább a férfi és nő sajátos külömbségeit
hangsúlyozták, addig az új női eszmény abból a
felfogásból táplálkozik, hogy a férfiben és nőben
sokkal több a közös mint az eltérő vonás és innen
vonja következtetéseit.
Mit tehet, vagy még jobban: mit tegyen a
keresztény és protestáns nő az új női eszmény

4

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

tekintetében? Keressen, ahol lehet, kapcsoló pon
tokat az új eszménnyel. Bizonyos, hogy sok olyat
fog találni a modern nőmozgalomban, amivel nem
azonosíthatja magát; de viszont örömmel lehet
rámutatni az olyan jelenségekre, melyek szerint
kereszténység és nőmozgalom kéz a kézben együtt
munkálkodnak.
Volt alkalmam a protestáns külföld nőkori
feusainak némely előadásaiba bepillantanom és
bámulatba ejtett az a szinte prófétai közvetlenség,
mellyel ezek a nagymiveltségű és mélyen vallásos
nők, kiindulva a híres Pál-féle mondásból: „Nincs
férfi, sem n ő ; mert ti mindnyájan egyek vagytok
a Krisztus Jézusban" — követelik a női öncélúság
megvalósulását az egész vonalon, így az egyház
tól az apostoli korban még meglevő korlátoknak,
előítéleteknek, pl. annak, hogy a nő hallgasson a
gyülekezetben, megszüntetését. Kívánják a gyüle
kezeti női munka kiépítését és „nővérek"-nek ki
képzését, úgy a diakonissza ápoló-munkájára, mint
a szociális munkára; kívánják a női egyháztagok
aktív és passzív választójogát és mindennek be
tetőzéséül a női lelkészt, amely kívánság Ameri
kában már régebben, Németországban pedig leg
újabban teljesült. Ha azután ezt a kérdést olva
som : „Mit tehet a nő otthon nevelés utján a val
lásos haladás érdekében ?“ s erre azt a szép fele
letet olvasom, hogy őszinteség, türelmesség és
finomlelküség legyen az otthonában munkálkodó
protestáns nő hármas csillagzata: akkor csak nö
vekszik tiszteletem a női jogok protestáns előharcosai iránt. Nem is hiszem, hogy bármely jognak
megtagadása evangéliomszerű volna a nővel szem
ben, de annál inkább idevonatkoznak az ilyen
súlyos nyilatkozatok: „Minden szabad nékem, de
nem minden használ; minden szabad nékem, de
nem minden épít" — és a másik: „Mindent meg
próbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!"
(Vége.)
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B udafokon és K elenvölgyön Petrovics Pál prédikál.
M ájus hó 5-én a D eák-téri tem plom ban W olf Lajos,
a fasori tem plom ban K em ény Lajos, a kőbányai tem plom 
ban M ajba Vilmos prédikál.

A speyeri emlékünnep. A magyar protes
tánsok ápr. 21-én ünnepelték meg a speyeri
birodalmi gyűlés négyszázéves évfordulóját. A
Deák-téri evangélikus templomban Raffay Sándor
dr. püspök beszélt és itt Teleki Sándor gr< f
vezetésével a református egyház küldöttsége
jelent meg. A Kálvin-téri református templom
ban Muraközy Gyula kecskeméti lelkész prédi
kált és itt Radvánszky Albert báró vezetésével
jelentek meg az evangélikus egyház küldöttei.
Az istentiszteletek után az újvárosháza közgyű
lési termében zajlott le az országos jubiláris
ünnepség. A kormányzót Horthy István lovas
sági tábornok, egyházkerületi főgondnok, a
miniszterelnököt pedig Darányi Kálmán államtilkár képviselte. Wlasics Gyula báró és Puky
Endre vezetésével a felsőház és a képviselőház
több tagja jelent meg, azonkívül: Dr. Pesthy
Pál és Zelenka Lajos dr. kerületi felügyelők,
Juhász Andor, a Kúria elnöke. Makkai Sándor
erdélyi püspök, Tóth János az OFB. elnöke,
Petry Pál államtitkár, Ripka Ferenc főpolgár
mester és a protestáns egyházak majdnem
minden vezetőembere. Az Erős várunk eléneklése után Geduly Henrik püspök mondott imát.
A bevezetőbeszédet Dókus Érnő, a református
konvenf és zsinat elnöke mondotta. Ezután
Kovács Sándor dr. teológiai professzor tartott
igen mélyen járó, történelmi szempontból is
igen értékes és nagyhatású előadást, majd
Antal Géza dr. református püspök mondott
ünnepi beszédet. Kijelentelte, hogy ma a hitet
lenség ellen minden keresztyénnek közösen
kell küzdeni. A vallási türelmesség szükséges
ahhoz, hogy minden egyház mentői teljesebben
fejthesse ki saját erőit. A püspök nagyhatású
beszéde után Radvánszky A. báró mondott záró
beszédet, melyben kifejtette, hogy a protestántizmus legnagyobb ellensége a radikalizmus és a
hitetlenség. Sajnos, hogy a kereszyénség még
nem ébredt tudatára ennek a közös nagy
veszélynek. Radvánszky báró beszéde végén
többek közt azt is bejelentette, hogy Söderblom
svéd evangélikus érsek üdvözlő táviratot kül
dött a magyar ünnep rendezőbizottságához. Az
ünnep Ravasz László dr. püspök áldásával
és a Himnusz eléneklésével ért véget.

A fasori lelkószi hivatal május
1-től VII., Damjanich-u. 28|b.
földszint 1. sz. — T e le fo n : J. 335— 02.

Kérjen árjegyzéket valódi ezüst evőeszközökről
a 60 éves Szigeti IVándor és F ia cégtől
Magyar ötvösmunkájú úrvacsorakelyhek, kereszlelőtálak megtekinthetők: Muzeum-körút 17. sz.
1029. m ájus hó 1-től
JBudapest, IV ., Vluzeum -köriit 31. alatt,

a Nemzeti Múzeummal szemben.
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Protestáns sajtószövetség alakult. A
magyar protestáns sajfótörekvések egységesíté
sére ápr. 21-én szövetség alakult a Deák-téri
evangélikus iskola dísztermében. A gyűlést
Baltazár Dezső püspök nyitotta meg, aki beszé
dében kifejtette, hogy a protestáns társadalom
nak régi szüksége a protestáns sajtóviszonyok
rendezés. Raffay Sándor evangélikus püspök
azt hangsúlyozta, hogy a protestáns társadalom
a szervezkedés terén eddig mulasztást követett
el. A protestantizmus épp a könyvnyomtatás
felkarolásával szólt először az emberiséghez,
sajnálatos tehát, hogy most ezeket az eszközö
ket mások jobban használják fel. A protestáns
írókat és hírlapírókat fel kell ébreszteni az
egyházukkal szemben való kötelességükre. A
különböző egyesületek nevében Demény Mózes
postafőigazgató, Borsos Károly mezőtúri gim
náziumi igazgató. Kovács Sándor egyetemi
tanár, Dobó Sándor, Kemény Lajos és Gregersen Lujza szólaltak fel, majd a protestáns írók
nevében Harsányi Zsolt jelentette be a csat
lakozást. Az alapszabályokat Vida Gúla dr.
ügyvéd ismertette, majd megválasztották az
elnökséget, tisztikart. Elnök Baltazár Dez^ső lett.
A fasori lelkészi hivatal átköltözik a
Damjanich utcába. Május elsején a fasori lel
készi hivatal eddigi helyéről, a Felsőerdősor 5.
alól a , VII. Damjanich-u. 28/b. földsz. 1. köl
tözik. Uj telefonszáma: József 335—92.
Dr. Petrik Aladár kitüntetése. A kor
mányzó a miniszterelnök előterjesztésére Dr.
Petrik Aladár ügyvédnek, az ügyvédi pályán
szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi
kormányfőtanácsosi címet adományozta. Dr.
Petrik Aladár e megérdemelt kitüntetésének a
mi egyházunk a legőszintébben örül, mert
hiszen egyházi életünk minden fokozatán is
buzgón, odaadón és önzetlenül munkálkodik.
A magyar egyhéztanécsban, a közös egyház
syndicusi teendőiben, az esperessé®, a kerület
és az egyetemes egyház asztalánál egyképen
megtalálja s elvégzi a maga munkáját. Öröm
mel üdvözöljük tehát a mindig munkálkodó és
mindig hűséges és egyházszerető evangélikus
lélek egyik példáját őbenne e kitüntetése alkal
mából.
Halálozás. Súlyos veszteség érte Kapi
Béla püspököt: édesanyja, özv. Kapi Gyuláné
74 éves korában elhúnyt. Özvegysége éveit
csendes visszavonultságban töltötte Sopronban,
ott temették el nemcsak az egyházak és az
egyházkerület, hanem a város és a vármegye
igaz és impozáns részvétével, elhúnyt férje
mellé. Kapi Béla püspök iránt mély részvét
nyilvánúl meg a legszélesebb egyházi és tár
sadalmi körökben.
Iglói Szontagh Sándor dr. ügyvéd, a Rimamurány-Salgótarjáni vasmű r.-t ügyésze 57 éves
korában elhúnyt. A Szontagh-család mindig
egyházunk harcosai és jóltevői közé tartozott,
gyászukban pesti gyülekezetünk is osztozik.
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Szabó Imre, egyháztanácsosunk, a buda
pesti szállodások és vendéglősök ipartestületénék alelnöke, hosszas szenvedés után 52 éves
korában elhúnyt. Évtizedeken át vezette és
kiváló hírűvé tette az Egyetem-utcában lévő
Erzsébet-királyné szállót. Egyházi életünkben is
mindig érdeklődő és szívesen fáradozó jó evan
gélikus volt. A kerepesi-temetőben Dr. Raffay
Sándor püspök magasszárnyalású beszéddel
búcsúztatta, holttestét azután a sopronmegyei
Bükre szállították a családi sírboltba. Emlékét
egyházunk is kegyelettel őrzi meg.
Meghívó. A fasori gimnázium, Deák-téri
leánykollégium és vallástanári testület tagjai,
az ez évben megjelent Ifjú Évek c. evangélikus
ifjúsági lap javára 1929. május hó 6-án este
6 órakor a Deák-téri díszteremben műsoros es
télyt rendeznek. Ezen az estén D. Raffay Sán
dor püspök mond megnyitót, Schöpflin Aladár
író Ifjúság és irodalom címen előadást tart,
Zalánfy Aladár zeneakadémiai tanár harmónium
darabokat ad elő. Zenekari számokkal szerepel
a fasori gimnázium zenekara Oppel Imre tanár
vezénylésével és a budai Luther-Szövetség
énekkara Mikus-Csák István karnagy vezényle
tével egyházi és műdalokat mutat be. Egyhá
zunk minden tagját szeretettel hívjuk meg erre
az estélyre. Ez egyfelől zászlóbontás a legszen
tebb ügy, az evang. ifjúság érdekében, más
felől alkalom testvéreink részére abból a cél
ból, hogy a jó ügy támogatósával bizonyságot
tegyenek az ifjúság mellett. Ifjúsági folyóiratunk
léte és fenmaradása függ attól, hogy híveink
mennyire éreznek együtt e szent munkára vállal
kozókkal. Nagyon kérjük egyházközségünk min
den tagját, hogy ezen az estélyen megjelenni
és adományaikkal e nemes vállalkozást támo
gatni szíveskedjenek.
Az „Ifjú Évek“ szerk.
Értesítés. Az orsz. temetkezési és ön
segélyző egyesület részéről tudomására adom
mindazoknak, akik az egyesületbe tagokul jelent
keztek, hogy részvétlenség miatt, a további mű
ködésünket beszüntettük. Bpest, 1929. ápr. 23.
Kovács András, igazgató.
Kinek ne volna 2 fillére, hogy azon saját
és ismerősei számára „Pünkösdi Üzenet“-et
rendeljen a kiadó Abaffy Gyula ev. lelkész
Budapest, VII. Gyarmat-u. 106. címén. 1—10
példány rendelésénél elég a megrendelő levél
ben 20 fillérnyi postabélyeget beküldeni, 21 —100
példányig terjedő rendelésnél darabonkénti 2 f 1léres árhoz még 50 fillér, 100 példány, vagy
azon felüli példányok rendelésénél, pedig külön
80 fillér postaköltség is küldendő. Az állandó
megrendelők részére fentartott példányok mel
lett már csak mintegy 2000 példány áll rendel
kezésre, ajánlatos tehát, ha lapunk olvasói
mielőbb eljuttatják rendeléseiket a kiadó címére.
A fasori templom családi hírei. Keresz
telés : Springer Róza. Rosta Mária, Nagy Jenő,
Szopkó László, Szényi Györgyike. Sznak
Júlianna, Habaszuk Sándor, Forró Kornélia,
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Micsák Jolán. Esketés: Bajcsi Gyula—Domanyiczky Anna, dr. Jeszenszky Pál—Kuchiszka
Kornélia. Magyari Béla—Molnár Veronika,
Csukay Ferenc—Fülöp Irén, Schádler Frigyes—
Spiegler Irma, Buczák József—Kecskés Rozália,
Vadász-Szlavicsek Géza—Tolnai Ilona. Teme
tés : Tóth Jánosné 71, Balázs Mátyás 72, Fischer
Ödön 49, Krommer Antal 69, Keller János 54,
Rózsa Gyula 83, Benedikti Jánosné 50, Krausz
Sándor 16 hó, Pekarek Józsefné 75, Vári Nagy
Karola 71, id. Seyfert Dániel 78, Clement
Adolf 54, Horn Károly 2V2, Vargha Ilona 27,
Misolszky Györgyné 78, Büki Erzsébet 63, Nagy
Sándorné 73, Schiszler Margit 1, Krieger Lászlóné
45, Dusek Ilona 22 év. A dom ányok: Ev.
családi Lapra Kalix Viktor 5, egyházfenntar
tásra esküvője alkalmából Buczák József 10,
szegényeknek Buczák József 5 P.
Az angyalföldi Lutherszövétség május
5-én d. u. 5 órakor a VI. Váci-út 61. sz. isko
lában szeretetvendégséget rendez. Gazdag mű
sor kerelében Scholtz Oszkár fog előadást tar
tani. Vendékeket szeretettel várunk.
Dr. B atizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ez e n 
túl is vállalkozik fog- é s szá jb eteg ség b en szenvedő egy
háztagjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való
kezelésére, m in denn em ű fogp ótlásain ak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-kőrút 27. szám.
A bbáziában úri családnál lakás ellátással napi
25 líra. Szobák ellátás nélkül is kiadók. Nagyobb gyer
mekek kiséret nélkül is felvétetnek és családi gondozásban
részesülnek. Cim : Villa Pilepich.
íz le te s 4 fogésos ebéd 1 pengőért kapható hittest
vérünknél. Bahil Emília, VI. Szondy-u. 37, a. 1. 6.
V idékre keresek 30—40 éves özvegyasszonyt ki a
háztartás minden ág áb an jártas. Jelentkezés Práter-u. 24.
Egy m egbizható ev. h ázaspár nagyobb b érh ázb an
megüresedő házfelügyelői állásra ajánlkozik. A férfi azelőtt
m ás eg yházban lelkész volt. felesége katonatiszt árvája.
Címük a nyilvántartó hivatalban megtudható.
D iv a tsza lo n -á th e ly e z é s. Dianovszky Zsigmond ér
tesíti a hölgyközönséget, hogy húsz év óta a IV. Váci-u.
67. szám alatt lévő női divatszalonját felmondás miatt
IV. K ároly-körút 14. III. em. alá (Lift) helyezte át. Első
rendű munka, a legméltányosabb árak 1
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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