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Túl az életen. . .
János ev. XIV. 1—2.

itolsó nap ez egyházi esztendőben,
| olyan hangulatú, mint az év utolsó 
; estéje, — ez a vasárnap ezért mu- 
| landóságról, halálról, ítéletről be

szél. Halottaink jutnak eszünkbe,
I akik a láthatatlan világba tűntek 

el földi szemeink elől, de saját 
| múlandóságunk bizonyossága is 
I átsuhan árnyék gyanánt a szí- 
: vünkön. Szeretteink sírjai és saját 

sírunk között állunk meg, — de vájjon nem 
ezek között járunk-e egész életünkben? Szí
vünkben félelem, és nyugtalanság dobban meg, 
oly jól esik az Üdvözítő szava: „Ne háborod
jék meg a ti szívetek, higyjetek az Istenben és 
higyjetek bennem is“ . . .

Ne távolítsad el tehát magadtól ezen a 
vasárnapon ezeket a gondolatokat úgy, amint 
a legtöbbször el szoktad távolítani. Nem lesz
nek ezek a problémák könnyebbek azzal, hogy 
elfordítod tőlük tekinteted. Nézz csak szembe 
e kérdésekkel: hol vannak eltűnt szeretteim, 
hova jutok én, milyen világban, miképen élek 
majd, és találkozom-e még velük? Üdvözítőnk 
kimondhatadan gyöngédséggel nyúlt ezekhez a 
kérdésekhez, mikor azzal bátorított minket: „Az 
én Atyámnak házában sok hajlék vagyon, mert 
ha nem úgy volna, megmondanám nektek" . . .

Ezzel már meg is kaptad a döntő segít
séget nehéz kérdéseidhez, Semmi más teendőd 
sincsen most sem voltaképen, minthogy higyjél 
Istenben és higyjél Megváltódban. Ö megmon-

dotta, hogy ezek a dolgok hogyan vannak és 
megmondotta volna azt is, ha másképen len
nének. Tanuld meg tőle bizodalmas szívvel, 
hogy szeretteid és te is velük mind-mind elfér
tek az Atyának a házában, az ő láthatatlan 
országában, örökkévaló otthonában. Gondolj 
reá úgy, hogy az nem a félelemnek, nem is 
csak az ítéletnek és nem is a bizonytalansá
goknak a hajléka, hanem egészen egyszerűen 
és egészen érthetően: atyai hajlék . . . .  Miért 
kérdezed mégis olyan sokszor a szívedben: 
van-e neked helyed ottan? Gyöngéden szól az 
Üdvözítő szava: „Elmegyek, hogy helyet készít
sek nektek" . . .

Túl az életen megint élet van. Nem földi 
élet, több annál, nem emberek között, hanem 
Istennél, nem múlandó, hanem örökkévaló, sőt 
nem látszólagos, hanem valóságos. Ami külső 
volt itt az életünkben, az lehűli rólunk, itt ma
rad ami belső volt az életünkben, az önma
gában is élővé változik. A sírok, melyek sze
retteink fölött domborúlnak, eltűnnek a földnek 
arculatjával együtt, a múlandóság törvénye át
olvad az örökkévalóság törvényébe, a vándor
lás véget ér, az elszakadás megszűnik, az 
együtt való élet otthona ez a mennyei jó Atya 
hajlékaiban, ahol helyet készített nekünk a 
Megváltó . . . Oh mennyi öröm ezekben az 
evangéliumi szavakban, — ne háborodjék meg 
tehát a ti szívetek, higyjetek Istenben és higy
jetek a Megváltóban, aki helyet készít mind
nyájunknak . . .
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Az egyetemes közgyűlés 
eseményei.

Magyarhoni ág. hitv. evangélikus keresztyén 
egyetemes egyházunk közgyűlése, előkészítő ülései, 
valamint a vele kapcsolalos többi közgyűlések 
és konferenciák a november 10—17 közötti héten 
folytak le. A hétfői napon a theol. szemináriumi, 
valamint az egyetemes alkotmány és jogügyi bizott
ság ülésezett, kedden a zsinatot előkészítő, a 
Luther-otthoni, az egyetemes pénzügyi, tanügyi 
és vallástanítási bizottságok folytatták le tanács
kozásaikat, szerdán az egyetemes törvényszék, 
számvevőszék és lelkészvizsgáló bizottságok tar
tották üléseiket, csütörtökön pedig a nyugdijinté. 
zeti, liturgiái és theológiai bizottságok. Ezekkel a 
bizottsági ülésekkel egyidejűleg azonban megkezd
ték tanácskozásaikat a különböző egyházi és egy
háztársadalmi egyesületek országos szervei is.

Az ünnepi hét szerdai napja az O r s z á g o s  
L u t h e r  S z ö v e t s é g  k o n f e r e n c i á j á v a l  
kezdődött. A vidéki szervezeteknek több, mint száz 
kiküldöttje jelent meg, továbbá az evangélikus köz
élet kiválóságai. Rásó Lajos dr. kormányfőtanácsos, 
a Szövetség helyettes elnöke mondott bevezető 
szavakat, majd a zártkonferencia kezdődött meg, 
melynek munkatémája a jubiláris okok és abból 
folyó kötelességek volt. Előadások tárgya és az 
előadók személye a következő volt:

Viszonyunk az örök alaphoz (Károlira való 
emlékezés). Előadta Németh Károly esperes lelkész. 
Viszonyunk az ifjúsághoz (Luther kátéira való em
lékezés), a) a meg nem konfirmáltakhoz, előadta 
vitéz Magassy S. vallástanár; b) a megkonfirmál- 
takhoz, előadta vitéz Raics Károly, ny. altábornagy. 
Viszonyunk a reformátusokhoz (a marburgi kol
lokviumra való emlékezés). Előadta Marcsek János 
lelkész. VTzonyunk az államhoz (Bethlen Gáborra 
való emlékezés). Előadta Törteli Lajos lelkész. 
Viszonyunk a külföldi protestánsokhoz (a Speyeri 
birodalmi gyűlésre való emlékezés). Előadta dr. 
Scholtz Oszkár, egyhkor. főjegyző.

Az Országos Luther-Szövetség közgyűlése 
délután folyt le. A közgyűlésen egyhangúlag or
szágos elnökké választották Kaas Albert báró 
dr.-t, helyetteselnöknek Rásó Lajos dr. kormány
főtanácsos, ev. egyetemes ügyészt, központi igaz
gatónak vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv dr.-t, 
aki ezután előterjesztette igazgatói jelentését. Már 
úgyszólván az összes egyházközségekben van helyi 
Luther-Szövetség, amelyekben figyelemreméltó szo
ciális, belmissziói és kulturális munka folyik. Rásó 
Lajos dr. köszönetét mondott Illyefalvi Lajosnak, 
a Székesfővárosi Statisztikai Hivatal igazgatójának, 
aki számos szegénysorsú diáknak eszközölte ki a 
falat kenyeret. Kimondották, hogy Németország
ban készült Luther-film előadását magyar földön is 
szükségesnek tartják. Lelbach Oszkár nagybirtokos, 
egyházmegyei másodfelügyelő 2000 pengős pálya
díjából protestáns egyháztörténelmi lexikont adnak 
ki. A közgyűlés háláját fejezte ki a pályadíj ado
mányozójának.

Este az Országos Luther-Szövetség nagy
arányú hangversenyt rendezett a Zeneművészeti 
Főiskolán, melyről lapunk más helyén emléke
zünk meg.

A m a g y a r o r s z á g i  e v a n g é l i k u s  l el 
k é s z e g y e s ü l e t  küzgyülése csütörtökön délelőtt 
volt. Az „Erős várunk. . . " első két versének 
eléneklésével kezdődött a közgyűlés, majd a dunán
túli egyházkerület papi főjegyzője, Németh Károly 
esperes, az Evangélikusok Lapja főszerkesztője, 
tartott írásmagyarázatot. Paulik János, a Lelkész
egyesület elnöke nyitotta meg a közgyűlést s a 
többi között ezeket mondotta: — Az a nézetem, 
hogy az egyháznak, illetve abban bármely felekezet- 
nek a sorsa, vonzóereje s a lelkekre való hatása 
az egyház szeretettartalmán fog megfordulni. Nekünk 
meg kell tudnunk férni mindenkivel, aki becsületeset 
és jót akar, mivel a protestantizmus egyik alapelve 
éppen a meggyőződés tisztelése, viszont a magunk 
meggyőződésének! is követeljünk tiszteletet. Paulik 
János végül bejelentette, hogy a lelkészegyesület 
mandátuma lejárt és a maga részéről is felajánlotta 
elnöki tisztét a közgyűlésnek. Raffay Sándor dr., 
püspök, az egyesület tiszteletbeli elnökének veze
tésével folyt le ezután a tisztujítás. Köszöntötték 
Paulik János eddigi elnököt kormányfőtanácsossá 
való kinevezése alkalmából, majd elnöknek egy
hangúan újból Paulik János nyíregyházi igazgató
lelkészt választották, alelnökök lettek: Sárkány 
Béla kecskeméti lelkész és Német Károly lébényi 
esperes-lelkész, egyházkerületi főjegyző, titkár 
Kemény Lajos budapesti igazgató-lelkész, főjegyző 
Duszik Lajos miskolci lelkész, az új jegyzők pedig 
Turóczy Zoltán győri és Kálmán Rezső orosházi 
lelkészek. Raffay Sándor dr. kijelentését, hogy 
mint tiszteletbeli elnök továbbra is készséggel 
szolgál, nagy lelkesedéssel fogadta a közgyűlés. 
A közgyűlés további tárgyalásai közül kiemelkedett 
a lelkészkonferenciák tanulságainak megbeszélése, 
az evangélikus sajtószolgálat kérdése, Kálmán 
Rezső orosházi lelkész előadása bányakerületi 
gyermekmentő munkáról és annak feltűnést keltő 
szép eredményeiről. Több kisebb jelentőségű ügy 
letárgyalása után a közgyűlés déli egy órakor 
ért véget.

Ugyancsak csütörtökön délelőtt tartotta köz
gyűlését a P a p n é k  O r s z á g o s  S z ö v e t s é g e  
is, majd délután konferenciáját, melyen Marcsek 
Jánosné az evangélikus nőegylet jellegéről, Mar-
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gócsy Emilné a városi, Nemes Károlyné a falusi 
és Vietorisz Lászlóné a gyártelep: nőegyletről, 
Irányi Kamilláé pedig a nőegyletek szövetségéről 
tartott előadást, majd a papnék tanácskozásait 
Geduly Henrik ptepOk imája zárta be.

Az E v a n g é l i k u s  T a n á r e g y e s ü l e t  
évi közgyűlésén dr. Srigethy Lajos tartott elnöki 
megnyitót dr. Sre'ert>i Ödön a titkári jelentést 
terjesztette e r l evetz Ödön gimn. igazgató az 
evarg á . 5.1 :̂ oirat kérdéséről tartott előadést,
dr. Bflfem Detrs: leánykoll. igazgató gyakorlati be- 
"■■*—** tartott a gramofonnak a zenetörténet és a 
nyerít-* 'esában való szerepéről.

Csütörtökön délután volt a missziói egyesület 
Ü rp Uese, majd az egyetemes közgyűlési elő- 
érteVezlet, délután hat órakor a közgyűlést meg- 
- . tó istentisztelet, melyen Kiss István dunán- 
tnneni püspök mondott az istenfélelem és a haza- 
szeretet kettős kötelességéről szószéki beszédet. 
Este kilenc órakor báró Radvánszky Albert egye
temes felügyelő vacsorát adott a németországi ven
dégek tiszteletére a Nemzeti Kaszinó termeiben.

Maga az egyetemes közgyűlés pénteken reggel 
kezdődött a Deák-téri iskolák dísztermében. Az 
elnöki asztalnál helyet foglalt az evangélikusok 
négy püspöke és négy ejyházkerületi felügyelője 
s megjelent a közgyűlésen az ősz Prónay Dezső 
báró is.

Radvánszky Albert báró dr. egyetemes fel
ügyelő megnyitó beszédét nagy figyelem és érdek- 
'dés kisérte. A felekezetközi helyzet sajnálatos 

módon kiélesedettnek látszott néhány héttel ezelőtt
— igy kezdette szavait az egyetemes felügyelő — 
aztán hangot adott annak az aggodalmának, melyet 
az keltett benne, hogy az atheisták a kontinens 
egyik fővárosában tartott propagandafelvonulásu
kon gúnnyt űzve a vallásból, a protestantizmust, 
meg a római katolicizmust együtt pellengérezték 
ki, arra a következtetésre jutott, hogy az elkövet
kező súlyos időkben csakis az egységes front biz 
tosíthatja a győzelmes megállást a kereszténység 
számára.

— Egyházunk — így szólt azután — min
denkor megértette az idők szavát, mindenkor igye
kezett bölcs mérsékletet tanúsítani. Mindamellett 
nem csodálható, ha sorainkban is vannak olyanok, 
akiket az egyes —* reméljük általánossá nem váló, 
de sajnos gyakorta ismétlődő — jelenségek által 
felidézett szenvedély mégis elragad. Én kérve- 
kérek mindenkit, akinek egyházunk és vele a ke- 
resztyénség jövője a szivén fekszik, hogy még ál
dozatok árán is igyekezzünk óvni és fékentartani 
a felekezeti békét. Ezt követeli az egyetemes ke- 
resztyénség létérdeke. Én nem tudok, nem is akarok 
hinni abban, hogy végképp ne lehessen megtalálni, 
elvi ellentétek mellett is, a római katolicizmussal 
is, a közös veszedelemben a békés együttélés, sőt 
a közös lelki front megteremtésének lehetőségét.

Az egyetemes felügyelő példákat sorolt fel 
i múltból, mikor a katolikusok és protestánsok
— elértették és méltányolták egymást, mikor a pápa

áncot küldött a török ellen hősiesen küzdő 
magyar protestánsnak s mikor — az 1790—1791.

országgyűlésen — magyar római katolikus főurak 
és képviselők közreműködésével lehetett a protes
tantizmus jogait tiszteletbentartó döntést hozni. 
De említ példákat a jelenből is. Németországban 
nemrég bizottság alakult a két egyháztársadalom 
vezető egyéniségeiből mindazoknak a kérdéseknek 
lehető békés megoldására, melyek a felekezeti bé
kát veszélyeztetik. Nem tudom, nem merem el
képzelni — igy szólt — hogy ne lehessen módot 
találni ma is a protestantizmus és a római kato
licizmus kölcsönös megbecsülésére, egyező aka
rattal való összefogására, a közös veszedelemmel 
szemben.

Ennek a célnak érdekében az államnak is 
minden lehetségest el kell követnie, ezt pedig 
leginkább azzal munkálhatja, ha egyenlő mér
tékkel mér. Feltétlenül békétlenségre vezetne a 
felekezetek között, ha amíg az egyik dédelgetett, 
addig a másik csak mostoha gyermeke lenne az 
államnak. Nem vezetne jóra, ha egyik egyház, 
törvényes joga ellenére sem tölthetné be saját 
iskoláinak megüresedett tanári állásait, amikor a 
másiknak érzékenységének honorálva, állami egye
temen létesítenek számára külön világnézeti tan
székeket. Az 1848. évi XX. t. c. végrehajtása a 
legjobb szolgálatot tenné a felekezetek közötti 
béke ügyének, de még inkább az egyház és az 
állam barátságos viszonya elmélyülésének. Méltá
nyos lenne az állam részéről, most a viszonyok 
rendeződésével, államsegélyünk gyorsabbütemű 
valorizálása és lelkészi karunk jogos igényeinek 
sürgős kielégítése.

Az iskolapolitikában több méltányosságot, 
tételes törvényeink fokozottabb szemmeltartását 
várnók az államtól. Az államnak még saját isko
láinál is féltőbb gonddal, nagyobb szeretettel kel
lene istápolnia az egyházi Iskolát, mert a feleke
zeti iskola még általános destrukció idején is 
megőrzi konstruktivitását. De azt sem hallgathatja 
el, hogy végképp megáll a fejlődés ott, ahol a 
saját táborán belül harc folyik. Tehát: egymással 
karöltve, nemes versenyre kelve. Mindenki csupán 
egy-egy épületkő, gondolatok végletekig erőszako
lásával csak robbantani lehet. Boldogok a békes
ségre igyekezők.

Az egyetemes felügyelő beszédét tüntető he
lyesléssel és tapssal fogadta a közgyűlés.

Az egyetemes felügyelő ezután újra felállt 
helyéről s a negyvenmillió lutheránust egyesítő 
német egyházi szövetség elnökéhez, H. Kapler dr.- 
hoz fordult, ki nagyobb kísérettel jelent meg a 
magyar evangélikus közgyűlésén.

Hálás szavakkal emlékezett meg arról az ál
dásos, testvéri segítségről, melyben a német re
formáció és a német nemzet évszázadok óta ré-
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szesítik a magyar evangélikus egyházat. — Önök 
— így szólt — meg fogják koszorúzni ma az el
esett hősök hősök emlékművét s ebben mi fel
újulni látjuk a német-magyar testvériség és a kö
zösen vívott harcok dicsőséges emlékét.

Meg-megújuló éltetés közepette válaszolt 
Kapler dr.

— Köszönöm — így szólt —, hogy önök 
Budapestre meghívtak. Nem először vagyok itt, 
jól ismerem nemzeti történelmüket és egyházuk 
felemelő, gazdag életét. (Éljenzés.) Ismerem az 
önök nagy nemzeti szükségeit, jól ismerjük oda
kint az önök súlyos helyzetét. Végtelenül örülök, 
hogy ezeket a viszonyokat most közvetlen tapasz
talatok útján is láthatom és önöknek szolgálatokat 
tehetek. Isten előtt lehetünk gyengék, emberek 
előtt erőseknek kell maradnunk.

Ezután Vietórisz László diósgyőrvasgyári lel
kész emlékezett meg a magyar nemzeti hadsereg 
létrejöttének tízéves fordulójáról s a nemzeti had
sereg megteremtőjéről, Horthy Miklós kormányzó
ról. A közgyűlés közakarattal mondotta ki, hogy 
az ünnepélyes deklarációt távirattal hozza a kor
mányzó tudomására.

Rásó Lajos dr. egyetemes ügyész felszóla
lása után Kuthy Dezső egyetemes főtitkár olvasta 
fel az egyetemes felügyelő évi jelentését, mely 
megállapítja, hogy az idei katolikus nagygyűlés 
örvendetesen békés hangot ütött meg s hogy az 
evangélikus egyházi közgyűléseken is békevágv 
jutott kifejezésre. A reverzális-törvény megszünte
tése és az 1868. évi Lili. t.-c. visszaállítása való
ban legfőbb akadályát küszöbölné ki a protestan
tizmus és a római katolicizmus közötti béke- 
helyreállásának. Hangsúlyozza továbbá a jelentés, 
hogy a református egyházzal változatlanul szívé
lyes a kapcsolat.

Jánossy Gábor országgyűlési képviselő indít
ványára akciót indítanak a költő Gyóni Géza ham
vainak hazaszállítására és az énekiró Sántha Károly 
emlékének megörökítésére.

Mély hatást tett az egyetemes közgyűlésre 
az évi jelentésnek az a része, melyben az egye
temes felügyelő kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg Nagymagyarország evangélikus egyházának 
megszállt területen maradt, de ott is hűségesen 
és törhetetlen magyar szívvel munkálkodó két ha
lottjáról: id. Kemény Lajos osgyáni lelkészről, kit 
az egyház életében „korinthusi oszlopának neve
zett, továbbá Farbaky István Selmecbányái v. or
szággyűlési képviselőről, a felvidéki magyarság 
nesztoráról.

Nagy vitát váltott ki az egyetemes közgyű
lésen az egyházi tisztviselők házassági szabály- 
rendeletének kérdése, melyet végül újabb szöve

gezés végett visszaadtak a bizottságnak. Ugyan
csak elutasította a közgyűlés a lelkészválasztási 
új szabály-rendelettervezetet is, mindkettő sok jogos 
kritikán ment át az egyházközségekben.

Pesti gyülekezetünket közelebbről érdekli a 
további határozatok közül kettő t az egyik az, hogy 
az egyetemes egyház a Deák-téri templom rádió
ját is elismerte s ezzel az egyetemes egyház bi
zottságának lehetővé vált annak nemcsak rend
kívüli alkalmakkor, hanem rendszeresen való 
beosztása. — a másik pedig az, hogy a közgyű
lés elhatározta a theologiai Semináriumnak 1930. 
Szeptemberében Budapesten való megnyitását, amit 
egyházi életünk örvendetes eseményeként tekintünk.

Egész napon át tartott még az egyházkor
mányzat különböző ügyei felett való tanácskozás, 
mely végül is este hét órakor ért véget. Szomba
ton délelőtt az üllői-úti központi épületben a 
magyarországi evangélikus, illetőleg református 
egyházak vezetőférfiai zártkörű értekezletet tartot
tak a Német Evangélikus Egyházi Szövetség Buda
pesten időző elnökével: H. Kapler dr.-ral és a tár
saságában lévő P. H. Heckel konzisztöriumi fő
tanácsossal. A Radvánszky Albert báró és Dókus 
Ernő elnökletével lefolyt konferencián, amely dél
előtt tíz órától déli egy óráig tartott, Kapler dr. 
elnök és Heckel főtanácsos voltak az előadók, 
akik a németországi evang. egyházak életét és 
helyzetét behatóan és érdekes adatokkal jellemez
ték. Az illusztris vendégek szombaton este kilenc 
órakor utaztak el Budapestről és a pályaudvaron, 
a magyarországi egyház megbízásából Kuthy Dezső 
egyetemes főtitkár búcsúztatta őket.
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L ap u n k  és a biztosítás.
Mi magyar evangélikusok csekély kivétellel 

szűkös anyagi erő fölött rendelkezünk. Önmagunk 
iránt tartozó kötelességet teljesítünk tehát, amikor 
anyagi eszközeinkkel jól gazdálkodunk és ahol 
megtakarításra alkalom kínálkozik, azt igénybe is 
vesszük. Ilyen terület a biztosítás, amelynek szö
vevényes útain igen kevesen otthonosak.

Lapunk kiadóhivatala ezért elhatározta, hogy a 
biztosítások terén a hittestvéreknek segítségére lesz.

Egyházkerületünk évtizedek óta szerződéses 
viszonyban áll az Első Magyar Általános Biztosító 
Társasággal, amely a legrégibb, legnagyobb ma
gyar intézet és egyházunkat nemcsak igen mérsé
kelt biztosítási díjak felszámításánál, hanem köz
vetlen anyagi segélyekkel is állandóan támogatja. 
Ezen összeköttetésünk módot nyújt arra, hogy 
olvasóink biztosítási ügyeit a legelőnyösebben in
tézhessük el és minden anyagi megterhelésük nél
kül még lapunk fejlesztésére is bizonyos vissza
térítést kaphassunk.

E helyen is kérjük tehát hittestvéreinket, 
hogy biztosításaikat lapunk kiadóhivatalának köz
vetítésével kössék meg, vagy újítsák meg.

Egy postai levelezőlap felhasználásával min
ket biztosítási szándékukról értesíthetnek és mi 
gondoskodunk arról, hogy a lehető legsürgőseb-
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ben elsőrendű szakemberektől kaphassanak meg
bízható és pontos felvilágosításokat.

Lapunk fejlesztésére a biztosító társaságtól 
hozzánk juttatott megtérítéseket a közbenjárásunk
kal élő hittestvérünk nevének megemlítése mellett 
nyilvánosan nyugtázzuk.

A kiadóhivatal.

H Í R E K .
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE

1929. november 24-én :

H e l y
Óra

délelőtt
délután

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) n v. dr. Kendeh Gusztáv
Deák-tér (magyar) 6 Kis György
Fasor (ifjúsági) 10 Ruttkay Mikiién Gyula
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Danhauser László
Fasor (német) — —

Kőbánya 9 Dr. Gunesch Károly
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Morhécs Márton
Üllői-út 24. 10 Algőver Andor
Szvetenai-u. elemi isk. 10 Sólyom Jenő
Gyarmat-utca 14. fél 11 Johnson Gisle
Abonyi-u. 21. 11 Szabó Gábor
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 Mohr Henrik
Koronaőrség — —

Zichy-utca 7. 11 Váczi János
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

December 1-én a Deák-téri templomban D. D. Raffay 
Sándor, a fasori templomban Dr. Gaudy László, a Simor-u. 
templomban Dr. Gunesch György prédikál.

Pestvármegye törvényhatóságának örö
kös tagjai. Örömmel értesülünk arról, hogy 
Pestvármegye törvényhatósága alakuló ülésén 
egyhangúlag örökös tagjai közé választotta 
D. br. Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt 
és D. D. Raffay Sándor püspököt. Kitüntetést 
jelentő megválasztásukkal egyúttal egyházunk 
méltó képviseltetéshez jutott.

Lelkészbeiktatás. A kispesti evangélikus 
egyház f. hó 17-én iktatta be lelkészi hivata
lába új lelkészét: Nandrássy Elek főv. vallás
tanárt. Az ünnepélyre megérkező D. Raffay 
Sándor püspököt és kíséretét az egyház elnök
sége a templomtéren felállított díszkapunál fo
gadta, majd az ünnepélyes istentisztelet kar
énekkel és gyülekezeti énekkel kezdődött. A 
hivatalos beiktatást Broschko G. A. esperes 
végezte, aki buzdító beszédet intézett az új 
lelkészhez, majd átadta a templom kulcsát, a 
bibliát, a szent edényeket és az egyházközség 
pecsétjét. Az új lelkész beköszöntő beszédében 
a Római levél I. 16. v. alapján az evangélium

hirdetését tűzte élete hivatása céljául. Az isten- 
tisztelet befejezése után díszközgyűlés kezdődött, 
melyen az egyházfelügyelő üdvözölte először 
a lelkészt, majd D. Raffay Sándor püspök 
emelkedett szólásra és a lelkészt és a gyüle
kezetei békés együttműködésre és egymást 
kölcsönösen támogató szeretetmunkára buzdí
totta. Sommer Gyula egyházmegyei főjegyző a 
lelkészek, Kemény Lajos a pesti egyház és 
annak vallástanárai nevében üdvözölték az új 
lelkészt, majd a világi hatóságok és testvér
egyházak üdvözlései következtek. Délben a 
presbiterek adtak ünnepi ebédet, este pedig nő
egyleti szeretetvendégség volt, melyen Nikelszky 
Zoltán, Luther-Szövetségi igazgató tartott nagy
hatású előadást.

Evangélikusok jubiláris hangversenye a 
Zeneakadémiában. Múlt számunkban már rö
viden hirt adtunk az egyetemes közgyűléssel 
kapcsolatosan jubiláris hangversenyről. Már 
ezt megelőzőleg örömmel jeleztük azt, hogy a 
budai, Deák-téri és fasori evang. énekkarok 
együttes szereplésre vállalkoztak és ennek a hang
versenynek egyik jelentőségét előre ebben láttuk. 
A Zeneakadémia nagytermét szépen megtöltő kö
zönség is érdeklődve nézte a pódiumot megtöltő 
hármas énekkart. Bevezetőül Zalánfy Aladár, 
a Deák-téri templom főorgonása, a Zeneművé
szeti Főiskola tanára játszotta Bach: Erős vá
runk .. ,  korálelőjátékát, imponáló művészettel 
és tudással. A hangverseny méltó bevezetése 
volt ez, az egyesült énekkarok unisono éneké
vel együtt. Utána az egyesült énekkarok a Ma
gyar Hiszekegyet intonálták. Kapi Béla dr., 
dunántúli evangélikus püspök mondott ezután 
hosszabb beszédet a világprotestantizmus jubi
láns dátumairól.

A műsor további részében Antony Károly 
zongorakiséretével Némethy Ferenc hegedült. 
Losonczy György, az Operaház tagja, énekelt 
finoman és lendülettel, Böhm Dezső dr. leány
kollégiumi igazgató kíséretével. A Garay—Bau- 
mann dr.—Révész—Frank—Mikus Csák-kvintett 
Mikus Csák Istvánnnak három darabból álló 
ciklusát adta elő, az egyesült énekkarok vegyes
kara Dőlés Johann Friedrich kantátáját adta elő 
azután nagy sikerrel, jogosan ébresztve vára
kozást az énekkarok további programmszámjai 
után. Kerpely Jenő zeneművészeti Főiskolai 
tanár nagyhatású gordonkaszámjai után még a 
férfikar, egy szavalat és a vegyeskar énekszáma 
következett volna, azonban legnagyobb meg
lepetésre a rendezőség bejelentette, hogy a még 
hátralévő számok az idő előhaladottsága miatt 
elmaradnak. Igaz ugyan, hogy egy közvetlenül
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Mikulás és karácsonyi vásár.

Schmidt Viktor é s  Fiai készítm ényei
nek lerakata. Tulajdonosok: Kretsch- 
mann Nővérek. Bonbon és teasüte- 
m énykülönlegességek. Budapest, IV. kér., 
Petőfi Sándor-utca 12. (A Főpostával szemben.)

utána jövő hangverseny miatt az engedélyezed 
időt túllépni nem lehetett, de a közönséget is 
kellemetlenül érintette, még inkább azonban 
az énekkarok vezetőit és tagjait ez a bejelentés. 
Mind a három énekkar vezetőivel: Mikus-Csák 
István, dr. vitéz Kendeh Gusztáv és Oppel Im
rével, valamint az orgonarész tekintetében Za- 
lánffy Aladárral egyült hosszú időn keresztül 
önfeláldozóan és buzgón fáradozott azon, hogy 
méltó módon szerepeljen ezen a jubiláns hang
versenyen. Némely számnak az előadása arány
talanul hosszú időt vett igénybe s végül kiszo
rította a műsorból ezeket a joggal érdeklődéssel 
várt számokat. Sajnáljuk, hogy az énekkarok és 
vezetőik fáradságaik gyümölcsét nem mutat
hatták be, de reméljük, hogy jókedvvel, tovább 
munkálkodva mielőbb alkalmat találnak erre 
is. Amit hallottunk, az megérdemelt dicséretet 
juttat énekkarjainknak és karmestereiknek.

A Deák-téri Luther-szövetségnek nov. 
29-én d. u. 6 órakor a Leánykollégium dísz
termében tartandó vallásos estéjén vitéz Kendeh- 
Kirchknopf Gusztáv, egyházkerületi lelkész tart 
előadást Luther Kátéjáról.

Az Orsz. Luther-szövetség elnöksége ez 
úton is kéri mindazokat, akik a Hangversenyre 
jegyeket kaptak, de azokat mind e mai napig 
sem el nem számolták, sem vissza nem küldték, 
hogy vagy a jegy árát, vagy magát a jegyet 
sürgősen, haladéktalanul a Deák-téri lelkészi 
hivatalhoz küldjék be. A jegyekért adót kell 
fizetnünk 1 Nem kívánhatja senki, hogy a ki 
nem váltott, vagy vissza nem adott jegyért a 
Szövetség adót fizessen!

Karácsonyi vásár a fasorban. A fasori 
evang. szövetség és nőegylet évek óta rendezi 
szép sikerrel karácsonyi vásárjait, melynek jö
vedelméből szegényeknek karácsonyfát állít és 
szeretetcsomagokat oszt szét a nélkülöző csa
ládok között. Ez évben december 7. és 8-án 
lesz a vásár. Árusításra való jelentkezés a fa
sori lelkészi hivatalban.

A fasori Evang. Nőegylet f. hó 25 én, 
hétfőn d. u. fél 6 órakor a karácsonyi vásár 
ügyében megbeszélést tart a Damjanich-u. 28 b 
sz. a gyülekezeti teremben.

A Kőbányai Evangélikus Nőszövetség 
szeretetvendégsége. November 10-én délután 
az Evangélikus Nőszövetség a kőbányai refor
mátus egyház tanácstermében fényesen sikerült 
szeretetvendégséget rendezett. Augner Mancika 
zeneakadémiai növendék pompás zongorajátéka 
után Kolba Böske Kenessey Jenő zongora

kísérete mellett műdalokat énekelt nagy sikerrel. 
Schwab Károlyné művészi előadásu német 
szavalata nagy hatást keltett. Rupl Sándor 
hegedűjátéka után Majba Vilmos lelkész üdvö
zölte a megjelenteket és a nőszövetség elnök
ségét: késmárki Gally Lászlónét és Dietrich 
Károlynét. Kiemelte, hogy mindkét elnöknő 
régi evangélikus családból származik. Gallyné 
a nógrádi nemes Bolemann család sarja, amely
nek sok egyházfelügyelő tagja volt. Dietrichné 
a tübingi Gmeling családból való, amely család 
17 tanárt adott a tübingi egyetemnek. Ezután 
Luther születésnapjáról emlékezve meg, kiemelte, 
hogy Luthert diákévei alatt Kotta kereskedő
asszony vette magához s 4 évig nevelte. E 
jótékony asszony példáját állította oda eszmény
képül a nőegylet tagjainak. Megemlékezett , 
még Bethlen Gábor halálának 300 esztendős 
fordulójáról. Ezután Dr. Gunesch) Károly hit
oktató s. lelkész vetített képekkel az ős-keresz- 
tvén templomokról s a katakombákról tartott 
előadást. Az előadás után a háziasszonyok teát 
és süteményt szolgáltak fel. Ehhez a nőszövet
ség tagjai bőséges áldozatkészséggel járultak. 
Felülfizettek: Hűmmel M. —'80, Gergely L.-né 
2'—, özv. Ruttkayné 1'80, Klekner Mihály 2'60, 
dr. Soosné 1 *30, Küffer l.-né —'60, Papp F.-né 
2'60, Skorka Lajos 5'20, Szentiványi 1'20, Teőke 
Béla 7'60, V. Elefánthy Jenő 2’60, Jancsó József 
3'80, Vajner Gusztáv 3'80, dr. Vajner 3'80, 
Dietrichné 3 80, Firczákné 1 '20, Nagy István és 
neje 2'20, Markovics József 2'40, Kirchknopf 
Ede 2'40, többen (megnevezés nélkül) —'80. 
Tiszta jövedelem: 241 P. 50 fillér.

Kérelem. Erdélyből menekült evang. fiatalember, 
ki Budapesten állás nélküli tisztviselő, kinek 72 éves édes
anyja Erdélyben maradva a legnagyobb nyomorban él, 
kéri a hittestvéreket, hogy anyagi támogatásukat az „Ev. 
Családi Lap“ kiadóhivatalába „Erdélyi menekült" jeligére 
eljuttatni szíveskedjenek, hogy édesanyját magyar területre 
áthozhassa és az elpusztulástól megmenthesse. A birtoká
ban levő szomorú adatai, egy erdélyi magyar csalód tra
gédiájával hirtelen bekövetkező hármas halálesetet iga
zolnak.

Krausz Rezső kályhásmester, II., Csalo
gány-utca 50. a Budai Apolló mellett. (Telefon : 
546-67) hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.

Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos hittestvérünk, ezen
túl is vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő egy
háztagjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való 
kezelésére, mindennemű fogpótlásainak ellátására. Szük
ség esetén részletfizetésre. Szegényeknek ingyen. Fordul
junk hozzá teljes bizalommal. Múzeum-körűt 27. szám.

Kárpitos és diszitő hívünk ajánlkozik, minden e 
szakmába vágó munkát vállal lelkiismeretesen és ponto
san. Lev. lap hívásra házhoz megy. Klimscha Alajos, 
VIII., Vas-utca 19. Pálinkás kárpitos műhely.

Két ablakos utcai szobába úrinő lakótársnőt keres. 
Horánszky-ufca 3. földszint 3.

Evangélikus úri családot keres, 18 éves kiváló 
németségü úrileány, hol kis gyermekek mellett, házi mun
kákban is segítne, fizetés nélkül otthont talá'na. Közeleb
bit a fasori lelkészi hivatalban.

Hittestvéreim tennisz és sportcikket olcsón 
vá árolhatnak Maurer Istvánnál VI. Teréz-körút 
7. sz (Ándrássy út sarok). Telefon: L. 981—94
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anvaházi Nyomda. Budapest. VII.. D unianich-; jtca 28/b. — Felelős; Fekete Géza.


