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A  speyeri birodalm i gyűlés 400-ik
évfordulója .

magyarországi két protestáns egy* 
ház elnöksége megállapodott ab
ban, hogy az 1529. évben tartott 
speyeri birodalmi gyűlés 400 éves 
fordulóját nagyobbszabású ün
nepségekkel teszi emlékezetessé. 
Szükséges ez azért is, mert a 
protestantizmus mai szorongatott 
helyzetében a protestáns öntudat 
erősítése és mélyítése elsőrendű 

egyházi feladat.
Mindannyian tudjuk, hogy a protestáns 

név ettől a speyeri birodalmi gyűléstől veszi 
eredetét. Ugyanis 1529. március 15-én nyílt meg 
ez a birodalmi gyűlés, melyen a pápával akkor 
már kibékült V. Károly német császár meg
bízásából Ferdinánd magyar király tartotta a 
megnyitó beszédet. Ennek a beszédnek úgy a 
hangja, mint a tartalma is szokatlanul éles, 
bántó és kíméletlen volt. Különösen azért, mert 
a birodalmi gyűlést éppen a vallási ügyek ren
dezése céljából hívták össze.

Ugyanis az 1526. évi július hó 15-étől 
augusztus végéig tartott előző birodalmi gyűlés 
azt a határozatot hozta, hogy a vallási kérdé
seket a legközelebb összehívandó egyetemes 
zsinatig nyugton hagyják és sem a pápás egy
ház hívei, sem az evangélium követői nem 
élezik ki az anélkül is feszült helyzetet.

Fegyverszünet volt tehát ez a három éves 
állapot, amely alatt az evangélium hívei nyu
godtan éltek, sőt terjeszkedtek is. Egyetemes 
zsinat nem hívatván össze, az 1529-re Speyerbe 
összehívott birodalmi gyűlésnek kellett a vallási 
kérdésekben a további irányítást megadni. Ezt

várta is mindenki, de különösen az evangélium 
hívei, akiknek az élén a szász fejedelem állt. 
f erdinánd királynak a császár nevében előter
jesztett üzenete azonban mindenkire a legkíno
sabb meglepetés volt. Parancs és utasítás vál
togatta egymást ebben a császári üzenetben.

A megnyitó meghallgatása után akár szét 
is mehettek volna a birodalmi rendek, mert a 
császár utasításokat adott, amelyek szerint a 
vallási téren való további minden terjeszkedést 
eltiltotta és a császár akaratával ellenkezőkre 
a birodalmi átkot is kilátásba helyezte. A csá
szári üzenet alapján meghozandó határozat ki
dolgozására 18 tagú bizottságot választottak, de 
jellemző a pápások és a császár erőszakosko
dásaira, hogy csak három tag volt evangélikus 
és így a hozandó határozat iránya és szelleme 
már előre kiszámítható volt.

A bizottság március 22-re készült el a 
határozati javaslattal, amelyben kimondták, 
hogy a reformálás munkájának folytatása tilos, 
az evangélium hívei is a pápás püspökök fenn
hatósága alatt állanak, miséket minden város
ban és templomban meg kell tartani, azt a 
wormsi ediktumot pedig, amely Luthert és 
követőit birodalmi átokkal sújtotta, végre kell 
hajtani. Maguk a jobbérzésű katholikusok is 
túlságosan erősnek találták ezt a javaslatot, 
ezért alkudozások alapján enyhítettek rajta. 
Az így megenyhített javaslatokat április 19-én 
Ferdinánd király elnöklete alatt tartott ülésben 
a birodalmi gyűlés elfogadta és határozattá 
emelte.

1529. április 19-e tehát történeti dátuma 
a római és az evangéliumi hívek nyilvános és
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végleges elszakadásának. Jellemző, hogy a tár
sadalmi szétszakadás már akkor igen éles volt. 
A pápás fejedelmek lakomáira az evangélikus 
fejedelmeket nem hívták meg, az evangélium 
hirdetésére templomokat nem engedtek át s 
még a fejedelmek is az udvaron, szabadban 
hallgatták az Isten igéjét.

Fáber János, a pápások hivatalos hitszó
noka nyíltan hirdette, hogy a törökök jobbak, 
mint a lutheránusok és kijelentette, hogy ha 
választania kellene a kathoíikus egyház és az 
evangélium között, akkor ő habozás nélkül az 
evangéliumtól szakadna el. Ilyen volt a han
gulat az evangéjium híveinek protestátiója 
beadásakor.

Az evangélium hívei, akiknek élén a szász 
választófejedelem, a városok részéről pedig 
Sturm János nürnbergi tanácsos állt, csak annál 
keményebben ragaszkodtak hitükhöz. Nem vettek 
részt a birodalmi gyűlést megnyitó hivatalos 
misén, nem csatlakoztak az ünnepi processiók- 
hoz, ellenben hivatalos helyiségük kapujában 
kitűzték pajzsukat ez öt betűvel: V. D. M. I. E. 
(Verbum Dei Manet In Eternum) és hirdették is 
tettel és szóval, bátran és hűséggel: az Isten 
igéje megmarad örökre.

Hogy milyen volt a hangulatuk, arra jel
lemző Sturm egy levelének következő részlete: 
„Ki volna olyan gyáva és hitetlen, aki nem 
tenné kockára inkább földi életét, semhogy 
olyan cikkelyeket fogadjon el, melyekből csak 
a lélek nyilvánvaló romlása várható.' Ez a 
Sturm János a város nevében csatlakozott a 
fejedelmek által benyújtott tiltakozáshoz, amely
nek átnyújtása után az evangélikusok a biro
dalmi gyűlést testületileg elhagyták, amit azu'án 
Ferdinánd király április 24-én az evangéliku
sok tiltakozásának elintézése nélkül berekesztett.

A speyeri protestátió külső formáját te
kintve tiltakozás volt. Elsősorban a wormsi 
ediktum ellen, mely az evangélium követőit és 
hirdetőit birodalmi átok alá helyezte. Ez átok 
értelmében senki nem nyújthatott védelmet, ott
hont, élelmet, stb. Luther követőinek, ellenben 
őket szabadon megölhette és javaikból bünte
tés nélkül kifoszthatta. Erre vonatkozólag a 
protestátió szószerint ezt m ondja: „Az Isten 
előtt nem vállalhatjuk azt a felelősséget, hogy 
hozzájárulásunkkal akár előkelő, akár alacsony
rendben lévő embereket eltiltsanak attól a tu
dománytól, melyet kétségtelenül isteninek és 
Krisztustól valónak tisztelünk és lelkiismere
tünk ellenére e tudomány vallóit az ediktum 
rendelkezései alá nem vethetjük." Ez a tilta
kozás egyúttal a legkomolyabb hitvallás is, 
mert kijelenti, hogy az evangéliumot isteninek 
tudva, föltétlenül egyedüli tekintélynek és egye
düli értéknek ismerik el s az egyéni hit és meg
győződés Istentől adott anyagának tekintik.

A protestánsok ma sem vallanak mást, és 
nem is akarnak egyebet, csak azt, hogy hitük 
vallásában őket senki ne akadályozza, az evan
géliumot el ne tiltsa és a lelkiismeretre sem

többség, sem hatalom, sem semmiféle emberi 
tekintély békót ne verjen. A gyűlés határozata 
azt is kimondta, hogy: „Azoknál a rendeknél 
pedig, amelyektől a már befogadott másféle 
tanítás nagyobb zavar és sérelem és veszede
lem nélkül elvehető nem volna, a legközelebbi 
zsinatig minden további újítás lehetőleg kerü
lendő." Erre az evangélikusok kijelentették, 
hogy „ha ehhez hozzájárulnánk, azt ismernénk 
el, hogy a mi keresztyén tanításunk annyira 
téves, hogy az, ha nagyobb baj nélkül elér
hető, méltó a megsemmisítésre."

A tiltakozás ezen részében is a hitvallás 
a legfontosabb és ez ma is a protestáns öntu
datnak változatlan tartalma. A gyűlés az úr
vacsorának evangéliumi gyakorlását is eltiltotta. 
Ezzel szemben azonban az evangélikus ren
dek nagyon helyesen hivatkoztak arra, hogy 
ez a kérdés annyira vallásos természetű, hogy 
azzal nem országgyűlésnek, hanem csakis a 
zsinatnak szabad foglalkoznia. A protestáns 
ember ma is azt a hitét vallja, hogy a lelki 
élet legbensőbb ügyeit politikummá tenni vétek. 
A gyűlés határozata szerint: „A szentmisét 
szolgáltató hivatalt megszüntetni sehol nem sza
bad és a mise hallgatása még azokon a helye
ken sem akadályozható, ahol másként taníta
nak." Az evangélikus rendek jól tudták, hogy 
ebben a határozatban az ő halálos ítéletük 
van kimondva, mert ez a wormsi ediktummal 
kapcsolatosan azt jelentette volna, hogy az 
evangélium úgyszólván máról-holnapra az egész 
német birodalomban megszűnik.

Férfias bátorsággal hitük mellett vallástevő 
őseink példaadó cselekedetét meg kell ünne
pelnünk, nemcsak irántuk való hálából, hanem 
azért is, mert ettől az ünnepléstől evangéliumi 
öntudatunk erősödését várjuk. Erre pedig külö
nösen nagy szükségünk van ma, mikor olyan 
sokan elalkudják hitüket és kicsinyes érdekek
ből cserben hagyják Krisztus evangéliumát.

A két protestáns egyház hivatalosan vesz 
majd részt a speyeri birodalmi gyűlés 400 éves 
fordulóját pünkösdkor a helyszínén ünneplők 
seregében. Itt a világ összes protestánsai együtt 
lesznek és az ősök hitvallását meg fogják 
ismételni.

Egyetemes egyházunk nevében a mi hit
vallásunkat Geduly Henrik püspök, mint az 
egyetemes egyház társelnöke és legidősebb 
püspök fogja megtenni. Itthon a jubiláns ünnep
ségnek két főága lesz. Az egyik az ország fő
városában a két nagy protestáns egyház külön- 
külön és együttes ünneplésének kereteiben 
folyik le.

A Deák-téri és a Kálvin-tért templomok-



1929. április 21 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 3

bán tartott ünnepélyes istentisztelet után a 
városháza üléstermében közös protestáns ünne
pet ülünk, melyen mindkét egyház részéről 
hivatalos nyilatkozatok történnek. A hazai ün
neplés másik csoportja az egyes egyházközsé
gekben fogja hirdetni a protestáns öntudat 
ébrenlétét.

Minden egyházközségben április 21-én, 
vasárnar mint a 400 évvel ezelőtt történt pro- 
testác::’" : z legközelebb eső napon, ünnepélyes 
isten : íütelet lesz.
Ijffli.T ' iiM.Wín'iVá'iViiii'ii.'ú'iu'iiVîVi'ii.'iii'i'iY.'iii'iiiViM'i.Viiiih'íî 'u'L'iúi'iii'iíiii'iiiiú'i’ii'iiN'i'iii'iiiiiiiil'iriÍTtli

Protestáns női eszmény.
A középiskolai felsőosztályú leánytanulók részére március

22-én tartott hiterősítő előadáson elmondta : 
M artony Elek vallástanár.

(2)
Mi manapság már nem is tudjuk eléggé 

méltányolni azt a hatalmas felszabadító cseleke
detet, melyet Luther vitt véghez azzal, hogy a csa
ládi életet, a férj és feleség, a szülők és gyerme
kek közti viszonyt jelölte meg mint azt a domí
niumot, amelyen a keresztény ember jobban szol
gálhat Istennek, mint bármely kolostorban. Csoda-e, 
hogy a kolostorok ezrei megürültek és a tisztes 
polgári család ismét elfoglalhatta azt a helyet, 
melyet egy évezreden át megvontak tőle ? Itt ismét 
olyan munkatér kínálkozott a nőnek, melyet a 
középkor folyamán csak félszívvel művelhetett. 
Most ismét benn állhatott az élet folyamában, 
még pedig abban a tudatban, hogy ezzel Isten 
akaratát cselekszi. A bizonytalan ingadozás tehát 
végétért, volt már ismét új, az életből merített és 
abba beleülő női eszmény.

A reformáció teremtette meg a protestáns 
lelkészcsaládot. Aki ennek történetét akarná megírni, 
számtalan apró vonásra találna, melyek együttvéve 
mégis hatalmas képet adnának. A képnek közép
pontjában a lelkész mellett felesége állana, akinek 
férje felolvassa prédikációját, aki meglátogatja a 
beteget, ételt küld egy-egy szegénynek, meghall
gatja egy-egy szegény anyókának panaszáts már 
azzal is enyhülést szerez, hogy a panaszt meg
hallgatja.

A reformáció papnéiról szólva, különösképen 
egyről nem szabad megfeledkeznünk, arról, akiről 
valamikor bizonyára legtöbbet beszéltek, t. i. Bora 
Katalinról. Bár, amint tudjuk, nem idillikus körül
mények között lettek egymáséi, Lutherék házas
élete a lehető legboldogabb volt. Katalin asszony 
erősakaratú és takarékos háziasszony volt és ama 
nagy tisztelet mellett is, melyet nagyszellemű férje 
iránt mindenkor érzett, hozzáméltó élettárs, aki 
értett ahhoz, hogy amúgyis komorságra hajló fér
jének lelkében, melyet néha a testi szenvedés és 
az emberfeletti munka is próbára tett, az egyen
súlyt helyreállítsa. Egyízben, midőn Luther szer
fölött nagy kétségbeeséstől gyötörve távozott ha
zulról, visszatértekor Katalin gyászruhában fogadta 
és így szólt: „Képzelje csak, doktor úr, a mi 
Istenünk meghalt 1“ És a reformátor megértette a

célzást és így felelt: „Igazad van, kedves Kata
lin, úgy cselekedtem, mintha nem volna már Isten 
az égben." — Nemde érthető, hogy Luther nagy
szabású életét megosztotta vele. A marburgi collo- 
quiumról épúgy beszámolt neki, mint az augs- 
burgi gyűlésről. Leveleket olvasott fel neki és 
jelenlétében válaszolt azokra. Nem csekély házi 
teendője mellett is Katalin igazi segítőtársa volt 
Luthernek s a reformátor ezt mindig méltókép 
elismerte; egyizben úgy nyilalkozott, hogy az ő 
Katalinja többet ér neki, mint akár a francia ki
rályság vagy a velencei birodalom.

S ami ez a neves asszony volt világhíres 
férjének, hány meg hány névtelen feleség és anya 
volt megértő támasza a reformáció neves és név
telen küzdő és szenvedő harcosainak az anyagi 
mostohaság és a vértanúi szenvedések közepette. 
Az ő munkájuk, habár annak alig maradt egyéb 
nyoma egy-egy szerény anyakönyvi névnél, van 
olyan fontos, mint azoké a fejedelmi trónok köze
lében élt nőké, akik befolyásukat bátran és oko
san az evangéliom érdekében használták fel s 
akikre való tekintettel Luther ezt a szép ítéletét 
mondhatta az evangéliom nőiről: „Ha egyszer a 
nők elfogadták az evangéliom tanítását, sokkal 
erősebbek és bensőségesebbek a hitben és sokkal 
szilárdabban és állhatatosabban ragaszkodnak 
ahhoz, mint a férfiak."

Ám ha ez így van, — mondhatná valaki — 
miért nem karolták fel a reformáció egyházai még 
sokkalta jobban a női erőket, miért nem szervez
ték meg például az ősegyház mintájára a női 
jótékonyságot? A felelet erre a kérdésre nagyjá- 
ból-egészéből csak az lehet, hogy a reformáció 
a katholikus egyház nőtlenségi követelésével szem
ben a házasságot, a családot állította oda, mint a 
nő kizárólagos domíniumát és minél nagyobb 
áldással működött ebben az irányban, annál inkább 
elkerülte figyelmét, hogy olyan viszonyok is adód
hatnak, melyek a nő továbbterjedő munkáját 
teszik szükségessé.

Míg a protestantizmus a nő családbeli el
foglaltságának és hivatásának hangsúlyozásával 
és kiépítésével volt elfoglalva, a katholicizmus a 
reformáció hatása alatt összeszedte — akárcsak 
egy hadvezér a vesztett csata után — minden 
összeszedhető erőit s a nőnek olyan munkateret 
jelölt ki, amilyennel az sem a középkor, sem a 
reformáció egyházaiban nem birt. Egymásután
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keletkeztek olyan szervezetek, melyekben a szer
zetesség nem öncél, hanem csak eszköz-, mely az 
egyház szolgálatára alkalmassá tesz. Már 1535-ben 
alapít Merici Angéla egy vallásos női társulatot, 
hogy betegápolással és tanítással küzdjön az eret
nekség ellen; Ward Mária hasonló célzattal meg
alapítja 1609-ben az Angolkisasszonyok rendjét, 
1629-ben pedig Paulo-i Vince a szürke nénék, 
a „keresztény szeretet leányai"-nak kongregációját 
mely egyáltalán nincsen helyhez kötve, hanem 
mindenütt munkához foghat, ahol arra szükség 
van. Paulo-i Vincét kell a modern női diakonia 
(szolgálat) megalapítójának tekinteni. Protestáns 
talajon csak két évszázaddal később honosodott 
meg a diakonissza-intézmény, valószínűleg a Napó
leon-elleni háború hatása alatt és olyan ragyogó 
példák behatása folytán, minő az angol Fry Er
zsébeté, aki 1813-tól kezdve Anglia női fegyen- 
ceit kezdte felkarolni, s a német Sieveking Amá
liáé, aki 1831-ben hősies bátorsággal ápolta a 
kolerabetegeket és egyúttal egy szegény és beteg
látogató egyesületet alapított. 1836-ban Fliedner 
Tivadar, aki egy adománygyűjtő kőrútján Fry 
Erzsébet működésével megismerkedett, a Rajna 
melletti Kaiserswerth-ben megalapítja diakonissza
intézetét, két évtizeddel később pedig — 1854-ben — 
Löhe Vilmos ugyanazt teszi a bajorországi Neuen- 
dettelsau-ban. Löhe Vilmos voltakép a gyülekezet 
összes nőit, vagy legalább is túlnyomó részüket 
be akarta vonni a szeretetmunkába, melynek az ő 
intézete csupán középpontja lett volna, de alapítása 
a kaiserswerthivel azonos színvonalon maradt.

(Folytatjuk.)

A protestantizmus világ- 
helyzete.

Ez az év a protestántizmus éve. Annyi 
drága emlék száll felénk a 400 esztendő táv
latából, annyi történelmi jelentőségteljes igaz
ság prédikál azokból az időkből, hogy ezek a 
tények nemcsak a megemlékezés egyszerű fé
nyeire emlékeztetik a Ma evangélikus emberét 
vagy ifját, hanem arra is késztetik, hogy össze
hasonlítást tegyen a múlt és jelen között s 
abból állapítsa meg azt, hogy eszmények tekin
tetében esett-e a protestántizmus értéke s világ- 
történelmi vagy világhatalmi tekintetben növe
kedett-e tekintélye ?

A protestántizmus programmját ma is úgy 
lehet meghatározni, hogy az az egyesülés, szer
vezkedő, szövetkező barátkozás jegyében tör 
előre. Annyira ereje teljében érzi magát, hogy 
nem fél jobban ellenségeitől, mint ahogy kel
lene s mindenkiben barátot lát, mindenkit szö
vetségesül hív abból a célból, hogy a beteg 
világot megmentse. Mert beteg a mai kor, a 
mai emberiség, beteg az egész világ. Az a 
nyomor, amely már 15 éve keserű emlékeket 
hagy maga után Európában naponta, nem akar 
megszűnni. De nemcsak erre a földrajzi egy
ségre korlátozódik ez ma csupán, hanem át
került a többi világrészekre is s ma Ázsiában

dühöng olyan mértékben, amire példa hosszú 
idő óta nem volt. Ki hinné azt el, hogy ma 
pl. Kínában olyan éhínség van s olyan erkölcsi 
pusztulás, amelynek az eltüntetése lehetetlen 
akadályokba ütközik? A missziói munkások a 
legszívesebb fogadtatásra ott találtak minden
koron s ma megállt ott a munka, mert éhezik 
a nép s a missziótól annyi anyagi segítséget 
vár, amit az összes missziói szervezetek együt
tesen sem tudnának nyújtani. Statisztikusok 
szerint kb. 20 millió dollár is alig volna ele
gendő arra. hogy e népet természetes állapo
tába visszahelyezzék. Maga a nép úgy próbál 
segíteni a nyomoron, miután már minden érté
két elkótyavetyélte, hogy illegitim úton beve
zette a rabszolga kereskedés modern formáját. 
Ma a kínai piacokon nemcsak felnőtt férfiakat 
bocsátanak árúba, hanem fejletlen és gyenge 
gyermekeket is. Egy 14 éven aluli gyermek 
40—50 pengőért idegen kézbe kerül s egy 
16 éven felüli gyermeket 130—150 pengőért 
vásárolnak meg. Főként a lányok nagy keres
letnek a tárgyai s hogy ez milyen célokat szol
gál s ennek mi lesz az erkölcsi következménye 
az már ma elgondolhatatlanúl szomorú. Amit 
a keresztyénség az egész világon megszünte
tett, az ma ott újra üzemben van s hiába van 
látszólagos béke egy vagy másik országban, 
ez még mindig hadi állapot, amely ellen nem 
fegyverekkel, hanem az Evangéliummal kell 
harcolni.

Napjainkban az is bebizonyosodott, hogv 
ma már nem lehet elszigetelt életet élni egy 
országnak vagy akár egy földrésznek. Ma min
den szellemi és szociális áramlat a gondolat
gyorsaságával szalad át világrészeken s ezt 
érezte meg a protestántizmus, amikor figyelmét 
a szociális kérdésekre irányította. A külföldi 
egyházi lapok hasábokat és külön számokat 
szentelnek ennek a kérdésnek. Leírják azt, 
hogy a középosztály becsületesen megszerzett 
vagyonokat nem örökölhet már, mert minden 
átment a legrémesebb devalváción. A közép- 
osztály nyomora sokszorozza meg a munka- 
nélküliség ijesztő számarányát s azok a sta
tisztikai adatok, amelyek a mai vagyoni viszo
nyokra utalnak, a jogos pesszimizmust válthat
ják ki mindenkiből a jövőt illetőleg.
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Ez a helyzetkép nagyon sok komoly pro
testáns tényezőt gondolkoztatott meg már s 
váratlanul alakult ki a vélemény, hogy tenni 
kell valamit. Múlt év júliusában volt egy ilyen 
irányú konferencia Párisban, mely azt a kér
dést tárgyalta : vájjon vallásos közösségek vagy 
egyszerűen semleges közösségek köteles szo
ciális munkássága-e a helyes? Tételeik közül 
a legfontosabbak: ma minden állam szociális 
állam, ehhez viszonyítandó a szegénygodo- 
zás kérdése. Egyszerű s pillanatnyi segélye
z é s ; ’ keli-e gondoskodni vagy pedig a pre- 
ver::v módozatokat kell-e kidolgozni? Nemcsak 
az rgalmas samaritánus példájának hatásáról 
Ke l meggyőződni, hanem a mai helyzet teljes 
egészében a keresztyén ember jó szívére appel- 
lál. Amikor a tárgyalás folyamán a kérdés mihd 
élénkebb színekben mutatta a mai helyzetet, 
az egyházak vezetői és delegátusai különbség 
nélkül, belső lelkesedéstől hajtva vállalták a 
munkát s azt jelentették ki, hogy őszinte köte
lességüknek érzik a kérdést a maga komoly
ságában jelen és jövő programmjukká tenni. 
Nemcsak a protestántizmus, hanem a katholi- 
cizmus is vállalta a munkát s itt bizonyosodott 
be, hogy az evangélium szelleme az emberies
ség érzésétől van áthatva s a felebaréti szere
tet nemcsak írott malaszt. De hogyan oldhatja 
meg pl. a szociális kérdést a protestántizmus, 
hiszen egyes európai országokban teljesen sze
gény. Vagy a mi egyházaink nemcsak papok
ból állanak? Vannak olyan tagjai is egyhá
zainknak, akik hatalmasak, akik vagyonosak s 
olyan bizalommal viseltetnek ezek a tagok az 
egyházuk iránt, hogy az ő rendszere s szervei 
útján akarják a szociális kérdéseket elintéz- 
tetni ? Erre a választ az angliai vallási esemé
nyekből levonható igazságok világítják meg. 
Anglia a legutóbbi vallásügyi vitákban a pro
testántizmus mellett döntött. Ennek a döntés
nek eredménye az európai protestántizmus 
megerősödése és a protestántizmus öntudatá
nak kiépítése. Megbizonyosodott arról a világ, 
hogy vallási dolgokban az egész egyház dönt 
s azoknak együttes lelkiismerete a fontos. A 
világiak is jussanak szerephez az egyház ügyei
nek intézésében és az egyetemes papság ne 
csak mint megírt hagyomány szerepeljen. Ezzel 
a nagy közönség bevonásával függetleníti ma
gát az egyház az állam és másfelől a vezetők 
sokszor egyoldalú állásfoglalásainak következ
ményeitől. Ez azonban nemcsak mint jog nyil- 
vánúlt meg, hanem mint kötelesség is. Minden 
evangélikus ifjúnak azt kell megtanulni e tény
ből, hogy lelkiismerete szerint joga van az

egyház ügyeiben résztvenni, sőt ezenfelül sú
lyos kötelessége ennek az evangéliumi intéz
ménynek ügyeiben szellemi és anyagi támoga
tásával résztvenni. így ismétlődik meg Speier 
a mai és az eljövendő korok cselekedeteiben.

(Folytatjuk.) D r .  G a u d y  L .

HÍRE m.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE

1929. április 21-én :

H e l y
Óra

d é le lő t t
d é lu t é n

Lelkész neve

Deék-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) n D. Raffay Sándor
Deák-tér (magyar) 6 v. Kendeh-Kirchknopf G.
Fasor (ifjúsági) 10 Ruttkay Mikiién Gyula
Fasor 11 Dr. Gaudy László
Fasor 4 Kemény Lajos
Fasor (német) —
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rékóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Dr. Szlávik Mátyás
Üllői-út 24. 10 Wolf Lajos
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Abonyi-u. 21. 11 Taubinger Rezső
Bécsi kapu-tér 11 Dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik
Lenke-út 56. Szabó Aladár

Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pál prédikál.
Április hó 28-án a Deák-téri templomban v. Kendeh- 

Kirchknopf G. dr., a  fasori templomban Késmárszky Lajos, 
a Simor-utcai templomban Majba Vilmos prédikál.

Rádió-istentisztelet a Deák-téri templom 
ból. A magyarországi evangélikus egyetemes 
egyház a református egyházzal együttesen ren
dezi a speyeri birodalmi gyűlés jubiláns ünnep
ségeit vasárnap, április hó 21-én. Az ünnepi 
istentisztelet a Kálvin-téri templomban d. e. 10 
órakor lesz. melyen M u r a k ö z t /  G y u l a  kecske
méti ref. lelkész prédikál, a Deák-téri templom
ban pedig d. e. 11 órakor lesz, melyen D. R a f -  
f a y  S á n d o r  püspök mondja az egyházi beszé
det, mint az egyetemes egyház által erre felkért 
szónok. A Deák-téri templom istentiszteletét az 
egyetemes egyház kívánságára rádión is továb
bítják, hogy így az istentiszteletnek országos 
jellege meg legyen, ha már az istentiszteletek 
után 12 órakor az Újvárosháza dísztermében 
kezdődő országos jubiláns emlékünnepélyt rá
dión nem továbbítják. A jubiláris emlékünnepély 
sorrendje a következő: 1. Közének. (Erős vá-

Hittestvéreink  
figye lm ébe !

ORSZÁGOS TEMETKEZÉSI ÉS ÖNSEGÉLYZŐ EGYESÜLET
Félévi tagság után már biztositva van a temetési segély. Évi tagdíj 24 P, 
mely havi részletekben is fizethető. Kiházasitási és tanulmányi segélyek 

is biztosíthatók. Előnyös aggkori ellátás. g D_ , , , , ... ... . , ., ,,“ ö  Bővebb felvilágosítást ad valaszbelyeg elleneben vagy 
személyesen KOVÁCS ANDRÁS, az egyesület ügyv.-igazgatója, Budape»t, VIII., Teleki-tér 3. sz.
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runk az Úr Isten . . .) 2. Előima. Mondja G e d u l y  
H e n r i k ,  a tiszai ág. h. ev. egyházkerület püs
pöke, az egyetemes közgyűlés lelkészi társ
elnöke. 3. Elnöki megnyitó beszéd. Mondja 
D ó k u s  E r n ő ,  a tiszáninneni ref. egyházkerület 
főgpndnoka, az egyetemes konvent világi elnöke 
4. Ünnepi beszédek. Mondják d r .  K o v á c s  S á n 
d o r  egyetemi tanár és dr .  A n t a l  G é z a  dunán
túli ref. püspök. 5. Elnöki zárszó. Mondja báró 
R a d v á n s z k y  A l b e r t ,  az ág. h. ev. egyház egye
temes felügyelője. 6. Áldás. Mondja d r .  R a v a s z  
L á s z l ó  dunamelléki ref. püspök. 7. Záróének. 
(Isten áldd meg a magyart . . .)

Magyar küldöttség utazik Speyerbe, a 
protestáns birodalmi gyűlés négyszázados év
fordulójára. A németországi Speyerben pün
kösd két napján, illetve a rá következő kedden 
lesz a világ protestántizmusának emlékünnepe. 
Erre az ünnepségre magyar küldöttség utazik 
Speyerbe. A küldöttség és a hozzá csatlakozó 
jelentkezők május 16-án, reggel indulnak, má
jus 18-án, este érkeznek meg Speyerbe, és 
május 26-án, reggel jutnak vissza Budapestre. 
Az utazás 172 nengő 80 fillérbe kerül. A 
vasúti költségen kívül a szállás, ellátás s a 
városok megtekintésének költségeit hamarosan 
közölni fogják az érdekeltekkel. A vezetőség 
felkéri a jelentkezőket, hogy utazási szándé
kukról mentői előbb értesítsék a szervező tit
kárt, incze Gábor ref. lelkészt (Budapest, II., 
Margit-körut 54.), mert a jelentkezéseket a leg
közelebbi napokban már le is kell zárni.

A kőbányai templomépítési a lapra ada
koztak 1928. dec. 17-től—̂ 1929. április 15-ig: 
Sagmeister Janka 40, Németh Gizella 5, Schőn 
Zoltán 30, Molnár hona 10, özv. Lampl Hugóné 
és Lampl Teréz 100 ö z v . Krasser Aurélné 5, 
Dr. Soós Zolténné 25 Dunáninneni egyházke
rület 100, Horn K. Lajos 65. Varga Márton 5, 
Barczán Margit 10, Kiss Lajosné 2, Harkányi 
János 75 Sagmeister Janka 20, özv. Báthory 
Istvánná 10. Válya Miklósné 100, Jancsó Jó- 
zsefné 20, Csernok Rezső 5. Petényi Keresztélv 
20, Dr. Lovaszik György 15, Keller Mihály 10, 
Szeder Pálné 20, Csernok Rezső 5, Kroslák 
Mihály 10, özv. Hesz Györgyné 10, Endrődi 
Györgyné 5. Dr. Hermann Béla 10, Oberucs 
Mihály 56, Kroslák Mihály 5 P.

X. kér. lelkészköri célokra és szegé
nyek részére adakoztak: Latinák Jenőné 20, 
Jancsó Józsefné 50, Dr. Varsányi Emilné 5, 
Dr. Soós Zoltánné 5, Péter Sándorné 5 P.

A budapesti ág. hitv. ev. gimnázium Dal- 
és Zeneegyesülete 1929. évi április hó 20-án 
(szombaton) este pontosan 7 órakor az intézet 
dísztermében (VII., Vilma királynő-út 17—21.) 
saját felszerelésének kiegészítésére h a n g v e r s e n y t  
rendez, melyre evang. hittestvéreinket tisztelettel 
meghívjuk. —

Rem etehegy alján  853D gyümölcsös 3 szobás, 
verandás házzal telekárban ölenként P. 22'— tulajdonos
tól sürgősen eladó. 2—4 közt 624-71.

Alkalm i v é te l! Thék-féle príma diófaebédlő olcsón 
eladó és Révay Lexikon, angol könyvek. 3—6 óra között. 
Schmid, II., Csalogány-utca 55.

Fiatal leány kezdő tisztviselőnőnek ajánlkozik gép
írással. Címe megtudható : IV., Deák-tér 4. 1/6. Gazdasági 
nyilvántartó hivatalban.

Jókarban lévő pianinót keresek megvételre. Értesí
tést kérek a IV , Deák-tér 4. I. 6. Ev. gazd. nyilvántartó 
hivatalba.

H űvösvölgyben erdőszélen külön bejáratú szoba, 
bútorozva, vagy bútor nélkül úri embernek azonnal kiadó. 
2—4 közt aut. 624-71.

Evang. úri nőnél küiönbejáratu I. em. utcai búto
rozott szoba feltétlen úri embernek vagy úri nőnek május 
1-re kiadó. Ugyanott lakást kaphat tisztességes gyermek
telen házaspár takarításért. VI. Rózsa-u. 50 .1. 3. Bővebben 
értekezni reggel 8-tól d. u. Vs4-ig lehet.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék“lapunkra!
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