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evangélikus egyházkerület. B e 
vezetőül Chugyik Pál alesperes
prédikált a templomban s utána
megkezdődött a közgyűlés a
Deák-téri iskola dísztermében.
Pesthy Pál dr. nyugalmazott
tgazságügyminisz'er, mint egyházkerületi felügyelő, ezúttal leg
először szólalt fel rendes közgyűlésben. A többi
közt ezeket m ondotta:
— Föl akarom emelni szavam at belső
megerősödésünk és a felekezeti béke érdeké
ben. A több, mélyebb, igazabb hit és erkölcs,
a még bensőségesebb egyházi élet és a tudás
azok a tényezők, melyek pótolhatják az evan
gélikusok szám beli erőinek hiányát. Más fele
kezetekkel szemben nem harci riadót, hanem
nemes versenyre hívó hangot kívánok meg
ütni, mivel a már-már villongássá fajult fele
kezeti versengés magyar létünk alapjait fe
nyegeti. Trianon igazságtalansága következ
téb e- olyan súlyosak a bajok, hogy föltétien
szükségünk van a teljes nemzeti egységre. Ha
lálos :ü - tehát minden olyan cselekedet, amely
a k acé yezza az erők egyesítését. Vannak, —
és ezt r e feledje soha M agyarország! — akik
fölkészülve váljék a pillanatot, hogy lecsap
jan ak e:-e 2 szerencsétlen országra és el
pusztítsanak itt mindent, ami magyar.
Pesthy Pál megemlékezett végül Raffay
Sándor dr.
p ísp o k
teológiai díszdoktorrá
való v álasztása::f.

Utána Raffay Sándor dr. püspök terjesz
tette elő évi jelentését, melyben - a következő
ket m ondotta:
— A kerület felügyelői székében most új
vezért köszöntök. Hívő férfiút, aki csak kerü
letünkre nézve a jövő embere, de evangélikus
egyházunk sok tisztes munkaterén már régóta
a munkás jelené. Kerületünk új felügyelőjére
épen az irányította a közfigyelmet, hogy még
mikor a legm agasabb közéleti polcon ült is,
egyetlen egyházi" munkát sem tekintett másod
rendűnek. Midőn tehát kerületünk többségének
bizalma őt az evangéliumi egyházak legm aga
sabb tisztségének e.gyikére elhívta, csak azt
tette vele, amit az Úr szokott tenni a hűséges
munkásokkal, amikor így szól h o zzáju k : „Jól
van jó és hű szolgám, kévésén voltál hű, sokat
bízok rád ezután 1“ A kerületet arra kérem,
hogy új felügyelőjét övezze az élen szeretettel,
bizalommal és m egbecsüléssel. Mert erre szük
ségünk van. Nehéz időket élünk, s még hozzá
barátok és támogatók nélkül. Magunk legyünk
tehát egymás barátai és az Isten után legjobb
támogatói.
— Szomorúan állapítom meg, hogy az
elmúlt közigazgatási év folyamán sem az állam 
hoz való viszonyunkban, sem a felekezetközi
helyzetben nem állt be a nehezen várt kedvező
változás. Sőt nem egy jelenség azt mutatja,
hogy a helyzet minden vonatkozásban naprólnapra romlik. Úgylátszik, az államkormány nem
ért még rá komolyan foglalkozni azzal a tör
ténelmi felelősséggel, mely őt a mai helyzet
visszás elfajulásáért terheli. Pedig nyilvánvaló,
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hogy a felekezetközi viszony rom lásának egyik
legfőbb oka az, hogy az illetékes állami ható
ságok az országos törvények rendelkezéseinek
megfelelően nem őrködnek kellő éberséggel,
elfogultsággal és szigorúsággal a felekezeti bé
kesség, egyenjogúság, viszonyosság megtartása
és megtartatása felett.
Sőt nem egyszer azt a látszatot mutatják,
mintha felekezetileg elfogultak volnának. Erős
a meggyőződésünk, hogyha a közhatóságok a
régi szokásokhoz híven a vallásfelekezetek tör
vényben biztosítóit egyenjogúságát minden ked
vezés és minden mellőzés kizárásával komo
lyan megvédené és erre az elemi kötelességre
mindenkit kivétel nélkül rászorítanának, akkor
már régen helyre állt volna a felekezeti béke,
akkor már régen visszatért volna ebben az ezer
bajjal küzdő szegény országban a háború előtti
idők megértő, türelmes, nemzetépítő felekezet
közi hangulata.
— A felekezetközi viszonyok javítása
érdekében nem egyszer intéztem kérő szót a
hatalmon levőkhöz is, de mindig hiába. Úgy
látszik, hogy a rövidlátó elfogultságnak és a
közönynek nagyobb a hatalm a, mint a belátás
nak és józanságnak. A felekezeti izgatás mind
erősebb hullámokat vet és a hatalmi tényezők
mind nagyobb közönnyel, hogy ne mondjam,
bíztató elnézéssel visejtetnek e nemzetrontó
betegséggel szemben. Én az ebből keletkezett
helyzetért a legjobb akarattal sem tudom a
magyar közhatóságokat a felelősség súlyos terhe
alól mentesíteni. Pedig az állam és az egyház
viszonyáról a mi tudós kultuszminiszterünk olyan
szépen nyilatkozott egyik legutóbbi beszédében,
hogy ezt itt idéznem k e ll: „Az egyház és az
állam viszonya állandó ápolást igényel, meg
értést az állam részéről, az egyház munkája
iránt, az egyház részéről megbecsülést, az
állam ezeréves jogai iránt. Ez a harmónia
jelenti a békét a felekezetek között is, mert ha
valamiképen meg lehet menteni a nemzetet, azt
csak úgy lehet elvégezni, ha mindazt, ami
ebben az országban érték, összefogjuk az
újjáépítés nagyszerű m unkájára.”
— Hisszük, hogy a mi egyházunkat is a
nemzetet fenntartó értékek és az újjáépítéshez
szükséges erők közé sorozza a miniszter úr.
És én mostantól kezdve teljesen bizom abban,
hogy igazainkat ezentúl a minisztériumban is
megszívlelik. Bízom abban, hogy nem érkezik
többé oly sok panasz mindenfelől, hogy egy
házunk úgy az építési segélyek kiosztásánál,
mint a tanítói állások betöltésénél nyilvánvaló
hátrányt szenved, mig az amugyis hatalm asabb
másik egyház nyilvánvaló előnyökben részesül.
Bizom abban, hogy az iskolák államsegélyét
és a lelkészek kongruáját a békebeli összegnek
megfelelően teljes egészében valorizálják és
kiutalják, Bízom abban is, hogy a vegyes házas
ságok kérdésében r. kath. egyház hivatatalos és
most már a gyakorlatban is beerőszakolt kímélet
len eljárásnak megszüntetésére, mig arra idő van,
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mindent megtesz és a régi Lambruschini-féle
kivételt Magyarországon ismét visszaszerzi a
miniszter. Ennél jelentősebb történelmi szerepet
és feladatot elgondolni sem tudnék kultusz
miniszterünknek.
E történelmi feladatának megoldásával a
felekezeti béke biztosítva volna és nem kellene
Debrecen és Pannonhalm a jelszó alatt örökösen
egymással vitázni azoknak, akik testvéri meg
értéssel és egymás tám ogatásával mint nemzetfenntartó erők és tényezők a nemzet közjavának m unkálására vannak hivatva és elkötelezve.
Bízom abban is, hogy nem korlátozza többé
az állam új evangélikus egyházközségek alakulá
sát, mert most nagyon korlátozza.
Az állam minden cselekedetét csakis magas
erkölcsi szempontok irányíthatják. Különösen
az egymáshoz való viszonyában, ahol elsőrendű
erkölcsi és kultúrális javak megszerzéséről,
gyarapításáról és biztosításáról van szó. Ezért
nem nyugodhatunk bele sokszor az állam
álláspontjába.
— Államjogi és felekezetközi helyzetünk
kedvezőtlen volta mellett is biztató és megnyug
tató egyházunkra nézve, hogy kerületünk vala
mennyi egyházközségében él és izmosodik az
egyházszeretet 1

A z e g y h á z m unkatársa.
(Megócs Károiy irsai ev. ieikesz eióaaása a oanyaac ruieii
Luther Szövetség vallásos estélyén a Deák-téri templomban.)

Nem kell különleges prófétai szem annak
meglátására, annak megállapítására, sem túlzottan
sötét pesszimizmus, hogy a mi világunk beteg
világ. A háborúnak a derekán voltunk még csak,
amikor az idők jeleit figyelő, komoly tudós férfiak
azt jósolgatták, hogy bármi lesz is a nagy viaskodásnak a vége, a harci zaj elülte után a mi
századunk, a fájdalom százada, a mi emberöltőnk
örömtelen emberöltő lesz. Ez a szomorú prófécia
— fájdalom — teljes mértékben valóra vált. El
tekinthetünk attól a kellőkép föl nem is mérhető
fizikai fájdalomtól, amely ott húzódik meg e 3 szo
morú szó mögött, hogy „hadirokkant", „hadi.
özvegy" és „hadiárva". Figyelmen kívül hagyhatjuk
a társadalomnak azt a nagy szociális tehertételét,
melyet általában a rokkantkérdés jelent, még akkor
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Marionys, nyakkendők ét keztyű-különlegességek.
Fehérneműk készítését hozott anyagból i* vállalom.

Budapest, VIII., Üllői-út 24. Tel.: J. 398-81.
is „örömtelen emberöltő" vagyunk. Beteg, igazi
örömöt nélkülöző lelkek százada, beteg országok,
beteg társadalom és világ.
Az evangéliumok gazdag képtárából ha vá
lasztanom lehetne egy képet, hogy az mint mottót,
mint a jelenlegi világ-állapotnak egy szemléltető
szimbolikus képét odaakasszam a szemünkbe ötlő
jelenségek fölé, akkor minden habozás nélkül azt
választanám, melyet néhány találó vonással a leg
nagyobb művész, az Ur rajzolt meg az irgalmas
szamaritánus történetének első részében.
Mindnyájunknak jó ismerőse az ott szeren
csétlenül járt ember. Mindnyájunk szívét megha
totta már tragikus sorsa, hogy elindult Jeruzsá
lemből Jerichóba és útközben rablók kezébe esett,
akik kifosztották, megsebesítették, azután elmen
tek otthagyván őt félholtan. Hogyne ismernénk
jól, hiszen mi magunk vagyunk az a kifosztott
ember, úgyis mint megrablott, kifosztott egyes
lelkek, úgyis mint megsebesített, megsarcolt evan
géliumi anyaszentegyház, úgyis mint megtépett,
az éiet országútján félholtan otthagyott magyar
nemzet, úgyis mint belső egyensúlyát vesztett,
biztos sarkaiból kizökkent társadalom, úgyis mint
a bizonytalanság hullámain hányódó beteg világ.
Ne csodálkozzon senki a megállapításon, hogy
legtöbbünk mint egyes ember is megsebesített és
kifosztott ember. Bizonyára választott kevesen van
nak, akik boldogan tennének bizonyságot, hogy
ők úgy érkeztek meg, ahogyan elindultak és
hiánytalanul érték el azt a célt, amit reménykedve
tűztek volt ki maguk elé. Az élet — hiába akarnők tagadni — nagy álomrabló s kíméletlen dön
t s e : .;e reménységünk légvárainak. Az élet nagy
-a-cterére is úgy indulunk, mint a frontokra a
katonák. Felvirágozottan. Nótás kedvvel. A győ
zelem és dicsőség reménységével. S még vége
stncs a nagy tusának, már is ott állnak egyesek
~egsebezve, mások rokkantán, bénán, ismét má
st •: fél- vagy egész holtan. A sebesülési °|o-ról
ler.etne vitatkozni, egy azonban bizonyos: az emner:ségnek egy őszinte egyetemes gyónása fájdal
mas és megrázó bizonyságát szolgáltatná annak,
hogy a magábaszállás csöndes óráin az emberek
legtöbbje — még a látszólag boldogok, a nevetők, a kacagók is — megcsalatottaknak, kifosztortaknak érzik és tudják magukat. O k á t e n n e k
mo s t n e m k ut a t o m. N i n c s i d ő m böl c s e l k e d n i . Agyam minden gondolata, szívem
minden részvéte a másik nagy sebesülté: a ben
nünket, mindnyájunkat dajkaló és nevelő lelki édes
anyánké, az evangéliumi anyaszentegyházé. Ő is
ott fekszik erejét vesztetten, vértelen, sápadt arccal,
halk panaszos szóval az élet országútján. Sebeit
két oldalról kapta. Trianontól az egyiket, a kor
szellemtől a másikat. Az első megfosztotta évszá
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zados nagyságától, elvágta legdúsabb tápláló erő
forrásait. Fáj bevallanunk, de szomorú valóság,
hogy Trianon többé-kevésbbé anakronizmussá tette
kipróbált nagy közigazgatási berendezettségünket,
nagy mértékben problématikussá azt a nagy nem
zeti munkánkat, hogy századokon keresztül fel
szívó szerve voltunk a magyarságnak s szinte ki
apadhatatlan tartaléka a nemzeti erőknek.
A másik seb — a korszellemtől kapott —
a megmaradott részt is bomlasztja és sorvasztás
sal fenyegeti. Van-e közöttünk a magyar evangé
liumi anyaszentegyháznak felelősségét komolyan
átérző őre, van-e közöttünk lelkiismeretes vigyázó,
aki ne volna kénytelen fájón bevallani, hogy a
korszellem nem kedvez nekünk? Az a j k a k
h a n g o z t a t j á k ugyan nagy általánosságban az
egyháziasság szólamát, a szívek azonban — elte
kintve csekély dicséretre méltó kivételtől — nem
dobognak annak ütemére, s az áldozatkészség ol
tárai körül nincs meg a jókedvű adakozók óhajtott
sürgése-forgása. Bűnt követnénk el, mert hivatásun
kat kérdőjeleznénk meg, s híveink százezreinek
kipróbált hithűséget becsülnénk le, ha vészharangot
kongatnánk, vagy jeremiádokat sírnánk. Az igaz
ságnak azonban tartozunk annak őszinte beisme
résével, hogy egyházi életünkben valamit fájón
nélkülözünk. Nélkülözzük a hívek nagy tömegénél
az „amor ecc!esiae“-t, az egyháznak szent szerelmét.
Azt a mentalitást, hogy öröm és boldogság ehhez
az egyházhoz tartozni, kívüle nincs igazi lelki
békesség, nincs boldog üdvbizonyosság. Nélkü
lözzük annak felemelő, a pásztornak erőt adó s
a lélek-energiát hatványozó tudatát, hogy híveink
egyházszeretete tudna mártiriumos, vértanús egy
házszeretet lenni. . . Hogy úgy, amint éneklik,
próbás idők jöttén meg is tudnák tenni, hogy
vérük s éltüket, nők s gyermeküket bátran oda
adnák, de hitük nem hagynák. Ennek tudatát nél
külözzük. Már pedig minden egyház, amelyik
nemcsak a múlt értékeit iparkodik megtartani, s
az ősök örökségét konzerválni. . . minden egyház,
amelyik nemcsak a jelenben akar ügyeskedések
és kompromisszumok révén fennmaradni, hanem
a jövendőt is bírni akarja. . . és pedig szebbnek,
gazdagabbnak és boldogabbnak a jelennél. . . az
az egyház híveinek ezt a mentalitását nem nél
külözheti.
Hogy a korszellem miként tudta rajtunk ezt
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a sebet ütni s hogy mi miért nem tudtuk ezt a
sebet kiheverni, arról lehetne és kellene elmélkedni.
De elmélkedésre most nincs idő, gondolatunk
futva siet a harmadik nagy beteg, a harmadik
kifosztott s félholtan az útszélen hagyott ember,
az ezeréves haza felé.
A nagy fejedelem annak idején égő fájdalom
mal s szent haraggal harsogta bele az elnyomók
fülébe: „Recrudescunt vulnera Hungáriáé". Újra
véreznek Hungária sebei. Akkor is véreztek a
sebek, mint olyan sokszor egy ezredév alatt. De
akkor teljes, egységes egész volt legalább a test
s így megvolt a gyógyulásnak reménye. Most
azonban a tagjaitól megfosztott csonk vérzik.
Szakadatlanul immár 10 esztendeje. Mi lesz, ha
az isteni kegyelem valami csodája meg nem
állítja ezt az ezer sebből való állandó vérzést.
Hát a társadalom s a világ nem beteg-é?
Igaz, a sorsáról, a jövőjéről tanakodó bölcsek
időnkint bíztató jelentéseket adnak ki állapotáról.
Tele vannak optimizmussal. Hivatalos megnyilat
kozásaik csupa derű és bizalom. De szét kell
csak vonni egy kicsit a szép szavaknak tarkavirá
gos függönyét, olvasni kell csak tudni a mosollyal
leplezett gondredőkben s rögtön meglátjuk, hogy
a konferenciázó bölcsek tulajdonképen konzíliumot
tartó orvosok. Egy kínjaiban vonagló beteg
ember körül, akit megsebesített és kifosztott
saját rövidlátása, önzése, anyagiassága. L e h e t
a z t m o n d a n i , hogy sötéten látó, túlzó pesszi
misták azok, akik szóban és írásban a nyugati
civilizáció csődjéről és közeli haláláról prófétáinak?
Lehet. Egy fájó igazság mindenesetre kisír szónok
lataikból és könyveikből, hogy beteg az emberiség
dédelgetett, körülrajongott kedvence, a nyugati
kultúra.
Ilyen praemissák, ilyen előföltételek mellett
magától adódik az evangélium egyházának feladata
s az egyház minden szervének célkitűzése. Az
egyház, ha helyesen értelmezi élethivatását, nem
tehet mást, minthogy Urának lábanyomán jár s
ki azt mondotta: „Azért küldettem, hogy a szegé
nyeknek az evangéliumot hirdessem, hogy a meg
tört szívüeket meggyógyítsam s . . . hogy szabadon
bocsássam a lesujtottakat". (Luk. 4, 18.)
A meghasonlott lelkek, a megsebzett és
vérző haza s a beteg világ irgalmas szamaritánu
sának lenni.. . . ez ma a Krisztus egyházának
igazi feladata. Óh, csak felragyogna ez a belátás
minden vonalon! Csak lenne közöttünk necsak
ünnepélyes alkalmakkor elhangzó szép deklaráció,
de gyakorlati életvalóság is. Akkor bizton eljönne
a keresztyénség igazi reneszánsza, s,közelebb jutnánk a nemzeti feltámadáshoz is. Ó csak meg
értenék minden oldalon, hogy a beteg embert nem
érdeklik az ágyánál álló orvosok egymás között
való vitatkozásai. . . nem a gyűlölködésük. . . nem
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az egymás jóhirnevének a sárbatiprása. A beteg
embert csak kettő érdekli: az orvosság és a gyó
gyulás. Ó csak megértenék, hogy a n a g y s z á 
m a d á s n a p j á n az örökkévaló igaz bíró sze
mében az egyház értékmérője nem az lesz, hogy
mennyi energiát fogyasztott el a másiknak leki
csinylésében, hogy mennyi sikerrel dicsekedhet
más egyház történeti érdemének kétségbevonásával,
nem is az, hogy mennyi erőt fordított az ellen
tétek szítására, mennyi sebet osztott a felekezeti
szűkkeblűség és gyűlölködés fegyvereivel. . . hanem
az, hogy mennyi sebet tudott begyógyítani...
mennyi meghasonlott lelket tudott kibékíteni sor
sával s Istenével s testvérekké tenni őket az egymást
elszenvedő szeretet által. Az lesz az értékmérője...
az egyedüli értékmérője, hogy amidőn az egész
világ olyan volt, mint kemény harcok után a
csatatér. . . tele sebesültekkel, tele panasszal, tele
testi és lelki rokkantakkal . . . hogy akkor ott járt-e
vájjon közöttük az irgalmas samaritánus ie..-:. eré
vel. . . gyógyító olajával és borával. . . s nyomában
némult-e a jajszó, száradtak, e a könnyek, heged
tek-e a sebek, enyhültek-e az ellentétek, emberibb,
igazabb, boldogabb lett-e az élet?
Igénytelen nézetem szerint az evangéliumi
anyaszentegyháznak ez az Istentől megszabott
szent hivatása. Ennek a hivatásnak betöltését
akarja megkönnyíteni hűséges munkatársa a
Lutherszövetség. Ott akar lenni mindenütt az egy
házzal az élet nagy küzdőterén. Ha vannak közöt
tünk az élet kemény harcának sebesültjei. . . pedig
sokan vannak: kifosztott, sokszor minden remény
séget, életkedvet elveszített lelkek. . . megkeresi
őket, összegyűjti a konfirmandus-, az ifjúsági- s
a nőegyletekben, foglalkozik velük, hogy megtöltse
a lelkűket dacosabb, ellentállóbb hittel.
Ha látja sebeit az anyaszentegyháznak, siet,
hogy gyógyíthasson. Különféle alakulataiban fára
dozik, hogy templomi igehirdetésünk a mindennap:
élet ezerféle vonatkozásában realizáltassék. Hogy
a névleges evangéliumi keresztyének ezreiből és
tízezreiből váljanak tényleges evangélikusok, kik
nek evangélikusságát nem a keresztlevél tanúsítja
csak, hanem egy tiszta s igaz életnek áldott
bizonyságtevése. Hogy fakadjanak fel egyházunk
ban az imádságnak sok helyütt betemetődött for
rásai. Hogy váljon a családokban ismét élet kenye
révé a b ib lia ,... hogy legyenek még teltebbek a
templomok, sokkal csöndesebbek, sokkal keresztyénibbek a vasárnapok. Hogy tudjon körünkben
a hithűség ismét felemelkedni, fel egészen a mártíromságig, hogy próbás időkben nagy kísértések
között tudjanak híveink inkább engedelmeskedni
Istennek, mintsem az embereknek s legyen bátor
ságuk elmondani a lutheri vallástételt: „Itt állok,
máskép nem tehetek." Híveket segít nevelni, akik
önzetlenül, áldozatos lélekkel fáradoznak azon,
hogy az evang. egyház, mely most a Krisztusnak
könnyes szemű menyasszonya, egykor mosolygós
és boldog lehessen s hogy az ország, melynek
dicsősége olyan soká késik az éji homályban,
ismét nagy és dicső legyen!
Jelenvaló világunk jellemző képét az ember
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ben láttam, aki elindult Jeruzsálemből Jerichóba
és rablók kezébe esett, akik kifosztották, megsebe
sítették, s azután otthagyták félholtan. Az egyház
és szerveinek hivatását a szamaritánusban, aki
gyógyít és életet ment. Hadd időzzek még egy
pillanatra a bibliai képnél. Hadd hirdessem: Üdv
minden egyháznak, az egyház minden szervének.
Üdv az egyház minden munkásának, pásztorának
és egyszerű hívének, aki az irgalmas szamaritánus
lelkületével jár a beteg, a világ beteg s meg
sebesített lelkei között, hogy a magasabb élet szá
mára megmentse őket. Hadd kérjek kiilön-kíilön
mindenkit az Urnák szeretetével, az Urnák szavá
val : Eredj el, és te is akkép cselekedjél!
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Lajos ceglédi lelkész, egyházkerületi jegyző,
méltatta az elhunytat.
?.oi;
:
Baltik Pál nyugalmazott evangélikus lel
kész hatvanéves korában Sátoraljaújhelyen meg
halt. Baltik Frigyesnek, a néhai' dunáninneni
evangélikus püspöknek volt a fia.

K erü leti közgyűlés. Okt. 4-én tartotta a
bányai egyházkerület évi közgyűlését, melynek
országszerte érdeklődéssel várt megnyilatkozá
sáról lapunk m ás helyén részletesen adunk
hírt. A kerületi közgyűléssel kapcsolatosan tar
totta üléséit a Luther-szövetség, a gyámintézet
és a lelkészegyesület is, melyeknek jelentősebb
határozatairól még hírt fogunk adni.

A z evan g élik u s le lk ész ek országos* kon
fe re n c iá ja N yíregyházán. A Magyarhoni Evan
gélikus Lelkészegyesület e hó 9;-<§n és 10 én
Nyíregyházán tartja ezévi konferenciáját. Ez
alkalommal ünneplik az evangélikus lelkészek
közszeretetben álló elnökük, Peüllft Jánós
nyíregyházi igazgatólelkész, kormányfőtariácsos
papi működésének negyvenéves fordulóját. Az
első napon este, templomi ünnep keretében
Raffay Sándor dr. bányakerületi 'píjspök, a lfelkészegyesület tiszteletbeli elnöke üdvözli Paulikot, maid a testületek és intézmények szóno
kai következnek. A konferencia; megnyitóját is
Raffay Sándor dr. püspök mondja, Gaudy
László dr. budapesti hitoktatási igazgató, a
kopenhágái világkonferenciáról, Raffay püspök
„Lelkészeink érintkezése a külfölddel' címen
beszél, Irányi Kamill székesfehérvári lelkész
„Egyházunk és az aktualitás", Duszik Lajos
miskolci lelkész, egyházkerületi főjegyző „A
lelkész harca gyülekezetében", Kutas K álm án
szegedi lelkész, „Feladatok", Kálm án Rezső
orosházai lelkész, „Gyermekmentés" címÉmel
tart előadást, majd a magyar diakonisszaügyet
ismerteti Raffay Sándor dr., s a papnék ottho
nának ügyén kívül még több érdekes pont
szerepel a tárgysorozaton. Mindkét nap esti
vallásos ünnep is lesz. Zalánfy Aladár zeneművészeti főiskolai orgona-professzor, Csengődy
Lajos dr. salgótarjáni lelkész, Nagy L ajos zalai
főesperes, Kutas Kálm án szegedi lelkész, Magócsné Kovácsi M agda s a nyíregyházi gyüle
kezet énekkarainak közreműködésével.i ,ev;k;p>
A P ro testán s O rsz. „ B ro c s k ó i: L a jo s "
Á rva-szö vetség október hó 13-án (vasárnap)
5 órai kezdettel VII. Szegényház-tér 1.’ szám
(Protestáns Országos Árvaház) Kultúr-délutánt
rendez az árvagyermekek javára, mélynek mű
során az árva ház énekkara, özv. Hajnal Ist
vánná, W indt Sándor, Török István és a Deák—
Csengery trió szerepelnek. Az árvák által elő
adott dalokat átírta, betanította és vezeti Mendöl Ernő székesfőv. énektanár. Mindazokat,
akik az árvák ügyét szívükön viselik, szeretet
tel meghívja özv. Hajnal Istvánná. Kérjük az
árvák pártolóit, hogy minél nagyobb számban
jelenjenek meg és vendégeket is hozzanak
magukkal. Belépődíj nincs.

H alálozás. Raffay Benjám in ceglédi földbirtokos hetvenhétéves korában, hosszú szen
vedés után meghalt. A ceglédi evangélikus egy
háznak harminc éven át vezető tagja, presbi
tere volt. Raffay Sándor dr. bányakerületi evan
gélikus püspök nagybátyját, Raffay G éza dr.
ügyvéd, a ceglédi evangélikus egyház ügyésze,
édesatyját gyászolja az elhunytban. Törteli

M eghívó. A 223. P. L. Sz. cserkészcsapat
az angliai cserkész Jám boráéról 1929. októbér
13-án d. u. 6 órai kezdettel beszám olót t á r t »
Deák-téri leánykollégiumban (Sütő-utca 2 III.
E lő a d ó : Vidovszky Kálm án, a Magyar Cselkész szerkesztője. Evangélikus szülők küldjétek
gyermekeiteket a 223. P. L. Sz. cserkész csapa
tához.
• )

H ÍR E K .
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. október 13-án :
H e ly

Deák-tér (német)
Deák-tér (magyar)
Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjúsági)
Fasor
Fasor
Fasor (német)
Kőbánya
Simor-utca 35.
Kákóczi-út 57.
Üllői-út 24.
Szvetenai-u.
Gyarmat-utca 14
Abonyi-u. 21.
Váci-út 61.
Bécsi kapu-tér
Zichy-utca 7.
Lenke-út 56.

Ór a
d é le lő tt
d é lu tá n

fél 10

n
6
10
11
4
—

L elkész neve

Broschko G. A.
Ruttkay Mikiién Gyula
v. Kendeh-Kirchknopf G.
Dendely Károly
Kemény Lajos
Danhauser László
—

9
11
10
10
10
fél 11
—

10
11
11
11

Majba Vilmos
Dr. Szuchovszky Lajos
Morhács Márton
Szuchovszky Gyula
Pap Ferenc
Sólyom Jenő
—

Késmárszky Lajos
Ruzsicska László
Mohr Henrik
Szabó Aladár

Október hó 20-án a Deák-téri templomban vitéz dr
Kendeh-Kirchknopf G., a fasori templomban dr Gaudy
László, a Simor-u. templomban Majba Vilmos prédikál.
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A Biblia Társulat 125 éves jubileuma.
A magyar protestáns társadalom a Brit- és
Külföldi Biblia Társulat 125 éves fennállásának
alkalmából, f. év október hó 20-án vasárnap
este l \i9 órakor nagyszabású ünnepélyt rendez
a fővárosi vigadóban, amelyre mindenkit meg
hív az előkészí'ő bizottság. A gazdag tartalmú
programmban neves szónokok szerepelnek 250
tagú összevont egyházi énekkar közreműködé
sével. Belépődíj nincs.
H ely reig azítás. Lapunk szept. 29-iki szá
mában megemlékeztünk Pauer Irma diakonissza
főnöknő haláláról. A cikkben szó volt az elhúnyt munkásságáról a Bethesda kórház meg
alapítása körül, ez azonban a Filadelfia dia
konissza-egyletben és a Bethesda-kórház megvé
telénél kifejtett m unkásságára vonatkozik.
M egjelent a M agyar K ereszty én ek Nap
tá ra . E leszakítós bibliai tömbnaptár örömmel
fogadott barátja a magyar protestáns társada
lomnak. 100 és 100 csalód szobája falán évrőlévre ott függ ez az áldott hírvivője az Isten
szeretetének és akaratának, mely minden napra
egy bibliamagyarázatot és ahhoz egy illusztráló
történetet közöl. Sok kézben nyílik ki naponta
a biblia, mióta a naptár Ízelítőt adott az isten
igéje hatalm ából. A kunyhóktól a palotákig
mindig nagyobb jelentőségű missziót teljesít a
naptár és neveli azokat a keresztyéneket, akik
életük fundamentumává az Isten igéjét tették.
A naptár munkatársai között ott találjuk Ravasz
László dr. református, Kapi Béla evangélikus
püspököket, Nyáry Pál ref. esperest, s a két
protestáns egyház sok áldott munkát végző
lelkészi és világi tagját, kiket Isten megáldott
azzal az adománnyal, hogy valóban az élet
kenyerét nyújtsák a táplálékra éhes lelkeknek.
Sok százan nyilatkozhatnának mit jelentett szá
mukra, hogy leszakítós naptárjuk van, itt csak
nehánvat hozunk nyilvánosságra:
Egy miniszteri főhivatalnok: „Nehány éve
megvettem már a nagyon ajánlott naptárt. Nem
sokat törődtem eddig vele, de most meg kell
vallanom, hogy ez évben elolvasom hűségesen
mindennap és nem is tudom elmondani Önnek,
milyen sok világosságot, erőt merítettem e kis
lapokról, milyen hű tanácsadóim m á váltak.“
Egy házaspár: „Nagyon szeretjük a le
szakítós naptárt. Többször beszélünk együtt
miként lehet az, hogy mindig azt kapjuk lap
jairól, amire szükségünk van .“
A naptár megrendelhető a Bethánia-Egylet
könyvkereskedésében VIII., Gyulai Pál-utca 9.
Egy példány ára 1'60. 10 példány rendelésénél
25°|o engedmény, 100 példányon felül 30° o.

1929. október 13

Hittestvéreim tennisz é s sportcikket olcsón
vásárolhatnak M aurer Istvánn ál VI. Teréz-körút
7. sz. (Andrássy út sarok). T e le fo n : L. 981—94
Dr. K iss Ernő egyet, orvostudor, bel-, ideg- és sebé
szeti betegeknek rendel d. u. 2—4. IX. Ráday-u. 63. II. 4.
Szegényeknek ingyen.
Középiskolai magántanulók hézioktatését, ábrá
zolót és matematikát tanítok. Veres Gyula, V. Váci-út 100,
K árpitos é s diszitő hívünk ajánlkozik, minden e
szakmába vágó munkát vállal lelkiismeretesen és ponto
san. Lev. lap hívásra náznoz megy. Klimscha Alajos,
Vili., Vas-utca 19. Pálinkás kárpitos műhely.
Cselló művésznő igen jutányosán órákat ad. Cime
megtudható : Deák-tér 4. 1. 6. Nyilvántartó hiv -bán.
P erfekt német urinő német órákat ad gyermekeknek,
felnőtteknek nagyon olcsón. Cim : Nyilvántartó és Gazd.
Hiv.-ban. IV. Deák-tér 4. I. 6.
S zak ácsn őt é s kezdő szobaleányt keres, anya és
leánya előnyben. Gyenes Dezsőné, I. Szittya-u. 4.
Gyors- és g ép írá ssa l evangélikus család gyermeke
állást keres szerény igényekkel. Szives értesítést kér: Varga
Erzsébet, VI Leheí-u. 26. I. 37.
Á llástalan, család os tanító, elemi vagy középiskolai
tanulók mellé korrepetitornak ajánlkozik, tisztviselői állást
is vállal. Cime megtudható az Evang. Gazd. Hiv.-ban.
IV. Deák-tér 4. I. 6.

K rau sz L a jo s k ály h ásm ester, II., C salo
gány-utca 50. a Budai Apolló mellett. (Telefon :
546-67) hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

7

8

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

1929. október 13

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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