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eghatva ama bizalom által, 
amellyel a bányai egy
házkerület a magas és 
megtisztelő kerületi fel
ügyelői állásra elhívott, 
megilletődöítlélekkel állok 
itt, hogy ezt a széket el
foglaljam.

Teljesen átérzem en
nek a szép és fontos, de 

különösen Trianon óta magyarhoni evangé
likus egyházunkra fokozott mértékben súlyo
sodó csapás által megsokszorozódott felelő- 
ségű állás gondját.

Lelkem őszintesége parancsolja annak 
megvizsgálását, ha vájjon az én gyengeségem 
képes-e megküzdeni ennek a fényes, felelősség- 
teljes, vezető állásnak feladataival, — hogy 
vájjon az én lelkem minden odaadó jóakarata 
és jószándéka tenni, cselekedni, élni, fejlődni 
akaró vágya képes lesz-e megküzdeni az elém 
tornyosuló feladatokkal? Fogom-e tudni irányí
tani ezt a kerületet oda, ahova irányítani sze
retném: az Istenben való hit teljes diadalához, 
— minden nemzetiségi kisebbségi törvényben 
biztosított jognak tiszteletben tartásával a haza 
iránti köteles szeretet törhetetlenségéhez.

Amikor erre a kérdésre a választ kere
sem, úgy érzem, hogy ezt nem csupán saját 
szerény erőim mérlegelésével találom meg. Úgy 
érzem, hogy engem erre a helyre Isten parancsa 
állított. Bízó lélekkel, Isten akaratában való 
alázatos megnyugvással hiszem, hogy Isten e 
parancsának kivitelében engem, elhívott gyenge 
szolgáját mindenható hatalmával, kegyelmével

irányítani, vezetni fog, — a beléje vetett hit 
által meglátom a helyeset és megtalálom a jót. 
A mindenható Isten az én lelkem világossága, 
— beléje vetett tántoríthatatlan hitem az én 
lelkemnek ereje!

De érzem azt is, hogy nagy erőtényezője 
és biztosítéka az én hivatali működésemnek az 
a bizalom, amely engem Isten rendeléséből 
erre a kimagasló polcra elhívott. Köszönöm at  
egyházkerületnek ezt a bizalmat, egyrészt mint 
személyem iránt megnyilvánult megbecsülést, 
másrészt azért, mert ebben megnyilatkozását 
látom annak, hogy működésemet az egyház- 
kerület közönsége jóindulattal, megértéssel támo
gatni fogja. Ez a jóindulat és megértés ismét 
oly erő, mely a bizakodás és reménység által 
növeli, fokozza és tettre serkenti véges képes
ségeimet.

Fogadja tőlem az egyházkerület azt az 
ünnepélyes kijelentést, hogy én a kezeimbe 
letett nagy egyházi hatalmat mindenkor és 
mindenhol csakis egyházam, kerületem és hazám 
szent ügyének érdeke szempontja által vezé
reltetve fogom kezelni és szolgáljon eme ünne
pélyes kijelentésem zálogául az a szent eskü, 
amelyet csak az imént tettem le jószándékkal 
és becsületes lélekkel az Istennek szent haj
lékában.

Bízom abban is, hogy nehéz tisztem 
ellátásában segítő támaszom lesz az a férfiú, 
aki nagy tudásával, egy sokat látott és tapasz
talt élet emberileg lehetséges teljes bölcsességé
vel, törhetetlenül lelkes evangélikus meggyőző
désével, izzó és megalkuvást nem ismerő 
hazaszeretetével, a háború előtti, a háború
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alatti és az azt követő idők eseményeit átfogó 
tekintetével ezt az Egyházkerületet már hosszú 
idők óta bölcsen kormányozza: — bízom ab
ban, hogy igen tisztelt és nagyra becsült 
elnöktársam, Raffay Sándor püspök úr működé
semben jóindúlattal támogatásomra lesz. Kérem 
tőle ezt a támogatást közös szent célunk érde
kében, de kérem azért is, mert ennek a támo
gatásnak és egyetértésnek tudata elhatározásaim 
erősségét, szilárdságát fokozza s működésemnek 
szintén hatalmas erőforrása lesz.

Végül erőt ad, irányít, de kötelez is ez a 
szék, amelyet előttem egy sziklaszilárd hitű, 
fáradhatatlan szorgalmú, puritán férfi töltött be. 
Zsigmondy Jenő, nagynevű bölcs elődöm egész 
élete, munkássága, hite, vallásához, egyházához 
való megingathatatlan ragaszkodása beivódott 
ennek a széknek minden atomjába s ezek az 
eszmék kisugározva erőt, irányt adnak, de köte
lezettséget is szabnak utóda működésének. 
Mélységes tisztelettel, nagyrabecsüléssel, kegye
lettel hívom fel az ő emlékét Istenhez intézett 
azzal a kéréssel, árasszon el engem az ő hité
nek erejével, az ő lelkének gazdagságával, 
bölcsességével, odaadásával, hogy méltó utóda 
lehessek e székben.

Az Isten kegyelmében való bizakodás, az 
egyházkerület bizalma, elnöktársam kért és 
remélt támogatása, nagy elődöm példaadó mű
ködése azok az erők, amelyek feledtetve gyön- 
geségemet, bátorságot adtak ahhoz, hogy e 
felügyelői szék betöltésére vállalkozni mertem.

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi 
Közgyűlés ! Amikor mindezeket mérlegelve meg
érett bennem az elhatározás, hogy a megtisz
telő bizalom előtt meghajoljak, át kellett gon
dolnom azt, hogy melyek azok a feladatok, 
amelyek megoldása kötelességemet képezi, meg 
kellett fontolnom azt is, hogy ezeket mily irányú 
munkával tudom megoldani és biztosítani.

Én úgy vélem, hogy a kerületi felügyelő 
működésének iránya kettős. Az egyház belső 
életének ellenőrzése és irányítása, másodsorban 
az egyház külső viszonyainak vezetése oly 
irányban, hogy egyházunk emberi és történelmi 
értékének megfelelő elismertetése és jelentősége 
ne csak fennmaradjon, de ha lehetséges gyara
podjék is.

Az egyház belső életének irányításánál 
új feladatot teremt a magyarhoni evang. egy
háznak a trianoni béke által bekövetkezett 
megkisebbítése, erejének megcsökkenése. Szám
ban és anyagi erőben Trianon lényegesen 
erőtlenebbé tett bennünket. Egyházunk céljai 
és feladatai megvalósítása tekintetében tehát 
igen-igen megnehezült az idők járása felettünk. 
Ámde a mi egyházunk, ami elődeink állottak 
már súlyos megpróbáltatásokat — az ő dicső
séges áldozatkészségük, lelki odaadásuk példa 
és útmutató lehet arra, hogy mit és hogyan 
cselekedjünk. Az Isten mélységes igaz szeretete. 
Krisztus tanításának teljes átérzése és követése 
volt az a hatalmas erő, amely diadalmassá

tette a gyengét az erős felett, amely egyházunk 
számára úgy itt a földön, mint minden hitem 
szerint Isten előtt is örökössé tette a dicsőséget.

A példa ime itt van, ezt kell cselekednünk 
ma is 1 A hitélet kimélyítése, az Isten szereteté- 
nek bensőségesebbé tétele, Krisztus tanításá
nak mindenekben való követése az az erőfor
rás, amely a mennyiségileg megfogyatkozott 
magyarhoni evang. egyházat tartalmi értékben 
oly méretűvé teszi, mely a csonkítatlan egyház 
erősségénél nem csekélyebb.

A hitoktatói, lelkészi, tanári és tanítói kar 
nagy hivatása elsősorban e feladat valóra 
váltása.

A Krisztus országáért folyó nagy küzde
lem avantgárdája a hitoktatói kar. Ők ennek a 
küzdelemnek a pionierjai, ők a lelki, vallási 
élet fundamentumrakói. Biztos vihartálló épület 
csak gondosan, erősen rakott fundamentumon 
épülhet fel. Ennek az alapvető hivatásnak 
mindennél nagyobb fontossága öntsön lelket, 
adjon lendületet a hitoktatói munkához s az e 
munka nyomán felvirágzó új vallási élet lesz az ő 
dicsőségük s lelki gyönyörűséget adó jutalmuk. 
A vallást ne csak tanítsák, de szerettessék is 
meg s e szeretet által tegyék oly szilárddá az 
ifjúság lelkében, hogy ennek erőssége bevehe
tetlen vár legyen az egész élet minden meg
próbáltatása és viharával szemben.

Felügyelői ellenőrző működésemben eze,- 
ket az elemeket fogom keresni s ennelí a féT 
adatnak a megvalósításánál egész lélekkel, kész 
cselekedettel fogok a hitoktatói kar mellett állni.

A küzdő tábor főcsapata a lelkészi kar. 
Kérő szóval fordulok ezért az igen tisztelt lel
kész urakhoz, az emberi erkölcs, az Isten dicső
ségének megmentése, az emberi fejlődés lehető
ségének megvédése érdekében is. Az ő műkö
désük ott folyik le, ahol már az élet csatái 
dúlnak! A világnézeti különbségek immár nyílttá 
vált és mind ádázabbá fajuló harcainak idejét 
éljük. Az istentagadás íme már nyílt sisakkal 
tör az Isten ellen és talán öntudatlanul is meg
fosztással fenyegeti az embert a lélek felemelő, 
magasztos, a hit és bizalom által megnyugvást 
teremtő tartalmától és lerombolással fenyegeti 
azt a kultúrát, amely valójában emberré teszi 
az embert.

Nem az élet emberiesebbé tétele iránti 
törekvés ellen emelem én fel tiltakozó szava
mat, hisz egy életen át érzett, vallott és csele
kedetekben követett parancsa volt a lelkemnek, 
hogy szerettem a felebarátomat, mint önmaga
mat. De intek, óvok és féltek mindenkit attól, 
hogy ezt az emberiesebb életet isten képének 
lerombolásával igyekezzék megteremteni, mert 
bizony, bizony, aki ezt cselekszi, önkezével 
pusztítja el önmagát.

Egyenesen állítom, hogy ezt az emberies 
életet egyedül Krisztus tanításának mindenben 
való követése biztosíthatja csak az emberiség
nek. Egyedül a krisztusi szeretet az az arkanum, 
amely az emberiséget fenntarthatja, megmentheti,
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Magyarhoni egyházunk erőben való meg
gyöngülése egyrészt, másrészt az imént vázolt 
világnézeti harc teszi indokolttá, sőt egyenesen 
parancsolja, hogy lelkészi-karunk fokozottan tel
jesítse kötelességét, hirdesse Isten igéjét s plán
tálja a lelki egyensúly biztosítékaként ható erővé 
a tévelygő lelkekbe.

Örömmel állapítom meg, hogy lelkészi- 
karunk ebben a vonatkozásban is hivatása 
magaslatán áll. Örömmel állapítom meg, hogv 
működését a szószéki funktio teljesítése által 
nem tartja kimerítettnek, hanem mind intenzí
vebbé váló belmissziói működésével bizonyí
tékát adja annak, hogy teljesen átérzi, mily 
nagy értéket képvisel a vallási és világnézleti 
eszmék káoszában eltévedt lélek megmentése.

Való az, hogy fokozottan súlyossá vált 
e vonatkozásban a helyzet különösen a mi 
kerületünkben az által, hogy a földbirtokren
dezés folytán az alföldi nagy távolságok mel
lett nehezen elérhető, nagy, több száz lelket 
számláló szórványok keletkeztek.

Ezeknek a íelkeknek a gondozása, isten
félelemben való megtartása nem kizárólag egy
házi kérdés. A közbiztonság és közrend biz
tosítéka is az egyház által ébren tartott erkölcs. 
És ezért amennyire fokozott lelkészi kötelesség
nek tartom egyházi szempontból e szórványok 
gondozását, ép oly szükségesnek tartom, hogy 
a közadministratio bölcsessége találja meg a 
módot, hogy ezt a tehertöbbletet jelentő felada
tot szegény egyházunk fennakadás nélkül el
láthassa, az ország belső rendje érdekében is.

A megnehezült idők által diktált köteles
ségek számontartásában az itt elmondott szem
pontok szabják meg felügyelői működésem irá
nyát és körét, tartalommal pedig a szeretettel
jes igazság szerint való eljárás fogja megtölteni.

Viszont amig így szorgalmazója leszek e 
kötelességek teljesítésének, másrészt teljes mérv
ben érzem és vallom a magam számára azt a 
kötelességet, hogy az igen tisztelt lelkészi-kar- 
nak úgy erkölcsi, mint anyagi vonatkozásban 
egyaránt első támogatója, szószólója és istá
polója legyek. A szeretet és a munkatársi biza
lom teljes őszintesége és melegsége lesz irá
nyítója a lelkészi karral való érintkezésemnek.

Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
Minden időkben, de a mai kor anyagi és szel
lemi, csatáiban még fokozottabb mértékben a 
szellemi és erkölcsi fölény az az erő, amely a 
diadalt biztosítani, egyházat, államot a romlás
tól megmenteni képes. Az ország mai szomorú 
sorsában nemcsak a belső, de az államok kö
zötti viszonylatokban is egyház- és országmentő 
erő és tényező kultúrfölényünk biztosítása.

A tudomány, a hazafias érzés, az erkölcsi 
emelkedettség ma mireánk szegény magyarokra 
nem csupán általános emberi szempontból bir 
értékkel, hanem mert csak így biztosíthatjuk 
egyrészt további szűkös külön életünket, más
részt csak így remélhetjük, hogy a tőlünk el
szakított testvéreinkben nem hamvad el a ma
gyar lélek, amíg üt a feltámadás órája.

Ennek a felfogásnak folyománya a most 
folyó nagy lendületű országos kultúrpolitika s 
ennek a felfogásnak parancsszavát tartom én 
kötelezőnek a mi egyházunk tanintézetei'szá
mára is.

Minden rangú iskolánk a történelem min
den idejében hivatása magaslatán állt. Bölcsői 
és kútforrásai voltak az emberi szabadság, az 
emberi haladás és tökéletesedés nagy eszméi
nek és a hazaszeretet lángoló érzésének. Meg
nyugvással és bizalommal látom e nagy esz
mék sorsát a kor színvonalán álló, tudomá
nyokban kiváló, hazafias érzésben emelkedett 
tanári és tanítói karunk kezébe letéve. Tudom, 
hogy ők megértik a kor hívó szavát, fenntartói 
és továbbfejlesztői lesznek annak az evangé
likus kultúrdicsőségnek, amelyet eleink minden 
időkben kiérdemeltek s amelynek munkálására 
az ország mai szomorú sorsa oly bőséges alkal
mat nyújt.

Istenfélelem, tudományszeretet, hazafias 
érzés töltse be minden egyes tantermünket. 
Amíg a magam részéről egyrészt szigorúan 
fogom kérni ezen eszmék fokozott terjesztését 
és diadalra juttatását, másrészt teljes erővel 
és támogatással fogok munkálkodni azért, hogy 
a tanári és tanítói kar minden egyéb gondtól 
mentesítve egyedül nagy és nemes hivatásának 
szentelhesse egész lelkét és minden tudását.

Megingathatatlan meggyőződéssel vallom, 
hogy a világ lelki megújhodása csak a tem
plom és az iskola által következhetik el. Ep 
ezért hangsúlyozottan jelentem ki ismét, hogy 
ezeknek erőssé, virágzóvá tételéért fáradságot 
nem ismerő munkássággal óhajtok dolgozni.

Ugyancsak kiválóan fontosnak tartom az 
egyházi élet bensősége és a társadalmi rend 
biztosítása érdekében az egyháztársadalmi 
intézmények hivatását. Az árvák gondozása, 
a szegények istápolása, a képességekkel meg
áldottak tanulási lehetőségének biztosítása mind 
oly karitatív cselekedetek, amelyek a lelkek 
megmentését, a hitélet bensőségesebbé tételét 
hittestvéreink szellemi és erkölcsi kiművelését 
szolgálják, ép ezért minden ily irányú egyház
társadalmi intézménynek és működésnek Krisz
tus szeretetének melegével és odaadásával 
kívánok szolgálatára lenni.

Ezek azok a gondolatok és elhatározások, 
amelyeket én a belső egyházi élet irányítása 
szempontjából irányszabóknak tartok. A forra
dalom a közélet terén általában a lelkek erejét 
meggyengítette, a kötelességérzet lelki odaadá
sát elhalványította. Örömmel kell megállapíta
nom, hogy e lelki visszahatás s ennek folyo
mányaként a kötelességteljesítés intenzitása a 
mi egyházunk kebelében meg nem lazult. Nem 
következhetik ez a jövőben sem el. Ép ezért 
a kötelességteljesítést minden időkben a leg
szigorúbban fogom ellenőrizni s erre kérem az 
ellenőrzési hatáskörrel felruházott összes ható
ságokat is.
fa*?-' Ezek után tisztelettel kérem a tisztelt Köz
gyűlés türelmét ahhoz, hogy rövid egy pár szó
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val megemlékezzem az egyház külső viszony
latainak irányítása szempontjából követni óhaj
tott t gondolatokról.

Vallásunk lényegét Jézus tanítása képezi, 
ez a tanítás pedig lényegében harc a valódi 
erkölcsi világrendért. Aki ennek a tanításnak 
a követője, aki ennek ez erkölcsi világrendért 
folytatott harcnak a katonája, az nekem test
vérem a Krisztusban.

Az én igaz testvéri érzésem kötelez engem, 
hogy becsüléssel közeledjem mindenkihez, ha 
más templomban dicséri is az egy igaz Istent! 
Ép ezért magatartásomban soha nem fogok 
felekezeti elfogultság által vezéreltetve az erköcsi 
világrendért küzdők táborában támadó szóval 
vagy cselekedettel harcot hirdetni vagy kezdeni.

De ki kell jelentenem mélyen tisztelt Köz
gyűlés, hogy ez a testvéri kötelék parancs is 
számomra, amely megköveteli, hogy a testvéri 
egyenjogúság ellen intézett minden támadást 
visszautasítsak és visszaverjek, parancs, mely 
megköveteli, hogy a Krisztus tanításáért vívott 
harchoz részünkre akár isteni, akár emberi 
törvényekben biztosított jogainkat kiköveteljem, 
parancs, mely Isten és ember előtt kötelez, hogy 
a Krisztus országáért küzdők seregét abban a 
részében is, melynek én állok az élén, a sereg 
többi részével egyenlő harcképes állapotba 
hozzam és tartsam. Mások hitének, jogának 
tiszteletbentartása, a saját egyházamnak járó 
tisztelet és jognak evangélikus öntudattal és 
önérzettel való követelése lesz működésemnek 
irányítója, ügy más felekezetek, mint az állammal 
vonatkozásban is.

Kitártam immár lelkemet a mélyen tisztelt 
Közgyűlés színe előtt. Nem hangzatos szavakat 
kívántam mondani, hanem azt óhajtottam kife
jezésre juttatni, ami a lelkemben mint égő vágy, 
mint eltökélt szándék és akarat él. Ehhez a 
munkához mély tisztelettel kérem a magas 
kormány, a Méltóságos és Főtisztelendő Egyház
egyetem, az Egyházkerület, az Egyházkerület 
tisztviselői Karának, az Egyházmegyék Vezető
ségének, az Egyházközség tanintézeteinek 
és a Kerület minden egyes hívének oddaaó tá
mogatását, közös munkánkhoz pedig Egyházunk 
boldogulására, Hazánk felvirulására az Isten 
bőséges áldását kérem.

D r. Pesthy P á l beiktatása.
Május 15-én délelőtt a Deák-téri templom

ban Pesthy Pál dr., ny. igazságügyminisztert, 
az Egységes Párt és a földreformlebonyolitó- 
szövetkezet elnökét beiktatták magas tisztsé
gébe : a bányakerület felügyelői, világi elnöki 
székébe. Luther-kabátos lelkipásztorok mellett, 
a világi urak jórésze bogiáros, forgós skófiu- 
mos díszmagyarban vonult fel. A templom föld
szintje, karzata megtelt ünneplő hívekkel, s a 
templom kapujában rendőrök, cserkészek állot
tak díszőrséget.

A főhajóban foglaltak helyet a követke
zők : Geduly Henrik, Kapi Béla evangélikus 
püspökök, Ravasz László dr. ref. püspök, to
vábbá Puky Endrének, a képviselőhöz alelnö- 
kének vezetésével Jánossy Gábor, Dukai Takács 
Géza, Éri Márton, Erdélyi Aladár, Tóth Pál, 
Madai Gyula, Jókay-Ihász Miklós országgyűlési 
képviselők; Klebelsberg Kunó gróf kultusz- 
miniszter, azután az államtitkári karból: Prónay 
György báró, Petri Pál, Sztranyavszky Sándor, 
Darányi Kálmán és Tóth István: Tomcsányi 
Vilmos Pál v. miniszter, Bartos Róbert dr. min. 
tanácsos, a kultuszminisztérium evangélikus 
osztályának vezetője; a református egyház 
Ravasz László dr. püspök által vezetett küldött
ségében: Balogh Jenő dr. és Teleki József gróf, 
titkos tanácsosok, egyházkerületi főgondnokok, 
Janka Károly. Medgyasszay Vince, Kováts J. 
István egyházkerületi lelkészi főjegyzők, Bernát 
István, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Jal- 
sovitzky Sándor ny. államtitkár, felsőházi tagok, 
Lázár Andor dr. egyházkerületi ügyész.;

az evangélikus egyház kiválóságait Rad- 
vánszky Albert báró egyetemes felügyelő ve
zette és a két püspökön, Geduly Henriken és 
Kapi Bélán kívül ott vannak: Dr. Zelenka La
jos kerületi felügyelő, Szelényi Aladár dr. egye
temes világi főjegyző, Rásó Lajos dr. egyete
mes ügyész, Kuthy Dezső egyetemes főtitkár, 
Németh Károly és Duszik Lajos egyházkerületi 
egyházi főjegyzők, Taubinger Rezső tábori fő
esperes és sokan mások. A közönség soraiban 
vannak még: Ágorasztó Tivadar, Pestvarmegye 
alispánja, Lamotle Károly dr. tanácsnok, a 
székesfőváros képviseletében, Sárkány Jenő 
ny. altábornagy, Purgly Emil csanádi főispán, 
Tolnay Kornél ny. MÁV. elnökigazgató, Schnel- 
ler István. Kovács Sándor, Haberern J. Pál, 
Németh Ödön egyetemi tanárok, Folkusházy 
Lajos ny. alpolgármester, Dorning Henrik fő
kapitányhelyettes, Dr. Mikler Károly ny. jog
akadémiai dékán, Dimény Mózes postafőigaz
gató, Lányi Márton v. főispán és külön csoport
ban helyezkedik el Pesthy Pál szülőföldjének, 
Tolna vármegyének nagy küldöltsége, Jankó 
Ágoston főispán, Széwald Oszkár alispán és 
vitéz Vende István szekszárdi polgármester 
vezetésével.

Pontosan 10 órakor vonul be Raffay Sán
dor dr. püspökkel és az új egyházkerületi fel
ügyelővel, Pesthy Pál dr.-ral élén, a bánya
kerület lelkészi és felügyelői kara, a lelkészek 
egymaguk mintegy százan vannak. Pesthy 
Pál dr. nyestprémes kékbársony-mentét, fehér 
atlaszselyem attilát, bordópiros nadrágot visel.

Felzendül az „Erős várunk . . .“ dallamára, 
a „Ha Krisztus maga oltalma . . .“ kezdetű 
ének, azutan Sárkány Béla kecskeméti lelkész, 
az egyházkerület papi főjegyzője lép az oltár 
elé, imádkozik Pesthy Pálért és hivatali előd
jéért, Zsigmondy Jenőért, felolvassa a 118. zsol
tár 24—26. verset, majd kiszolgáltatja az új 
kerületi felügyelőnek az Úrvacsorát. A főjegyző
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diktátuma nyomán imádkozott és úrvacsorái 
bűnvallást tett Pesthy Pál; a megindító szer
tartás végén Sárkány Béla, az orgona halk 
zsolozsmája közben ment az ostyával és a bor
ral az új kerületi felügyelőhöz.

Újabb közének utánazegyházkerületielnök- 
ség elfoglalta helyét az oltár baloldalán felállított 
díszemelvényen. Raffay püspök mellett az ideig
lenes elnöki székben Prónay György báró föld
művelésügyi államtitkár ült, a helyettes egyház
kerületi felügyelő. Raffay Sándor dr. üdvözölte 
az installáló rendkívüli közgyűlés tagjait és 
Prónay György báró felszólalására Scholtz 
Oszkár dr., a világi főjegyző jelentést tett a 
választás eredményéről. Raffay püspök kérdé
sére ezután Pesthy Pál dr. ünnepélyesen beje
lentette, hogy a választást tisztelettel fogadja. 
Majd letette a hivatali esküt.

Raffay Sándor dr. püspök klasszikus tömör
ségű beszédben üdvözölte most Pesthy felügyelőt;

„Kegyelmes Uram! Az imént elhangzott 
nyilatkozat, az azt megerősítő kézadás és a 
mindkettőt megszentelő eskü rátette a koronát 
a bányai ágostai hitvallású evangélikus egyház- 
kerület többségének bizalmára, mellyel Nagy
méltóságodat vezérkedésre elhívta. A kerületi 
közgyűlés a tegnapi napon már megállapította, 
hogy Nagyméltóságod a bányai egyházkerület 
törvényesen megválasztott felügyelője. Midőn 
e magas tisztségébe mai ünnepélyes nyilatko
zata és eskütétele alapján hivatalom és meg- 
bizatásom erejénél fogva e kijelentésemmel és 
hatalma jelvényének, a hivatalos pecsétnek át
adásával ezennel beiktatom, teljes bizodalom- 
mal és őszinte tisztelettel fogadom Kegyelmes- 
ségedet elnöktársamúl s magamat szíve szere- 
tetébe, kerületünket pedig hívő lelke munkás 
buzgóságába ajánlom.

Kegyelmességed mint vérbeli evangélikus 
ember igen jól tudja, hogy evangélikus egy
házunk minden egyes tisztséggel nem annyira 
és nem is csupán díszt és méltóságot kíván 
adni, mint inkább útat nyit és módot nyújt az 
egyház híveinek, hogy egyházuk iránt való 
szeretetüket szolgálattal és alkotó munkával 
igazolják. Ezért is egyházunkban valamennyi 
hivatal és tisztség kettős pilléren áll. Az egyik 
a szolgálatra elhívó hívek közbizalma, a másik 
az elhívott hívő önkéntes és szabad akaraton 
alapuló elhatározása. Ebből a kettős forrásból 
ered és táplálkozik az Isten és az emberek 
előtt való erkölcsi felelősség súlyos terhe, mely 
nálunk az elhívott hívők lelkére nehezül. És 
ez a felelősség nemcsak a vezérkedők lelki
ismeretét terheli, hanem az egyház valamennyi 
hívét. Mert mi az egyetemes papság elvét vall
juk, amely elv a keresztyén egyház létrehozó-' 
jának és egyetlen örök fejének Jézus Krisztus
nak elhívó és elkötelező kijelentésein alapúi. 
Mert minden hívő egyformán köteles Krisztus 
követésére, evangéliumának megtartására, az! 
Isten igéjének vallására és terjesztésére, hogy! 
a hívekből alakítsa meg és formálja ki az Url

azt a népet, amely mint királyi papság és szent 
nép, az egyház egyetlen ura és feje Jézus 
Krisztus alatt szolgál és uralkodik az Isten 
országában.

Az egyetemes papság evangéliumi elve 
alapján szólította most a hívek közbizalma az 
egyház vezérkedő szolgálatára Nagyméltósá
godat. Ennek a szent szolgálatnak törvényét 
Pál apostolnak ebben a mondásában látom 
teljes egészében kifejezve: „Akármit cselekesz- 
tek, lélekből cselekedjétek, mint az Urnák és 
nem mint embereknek, tudván, hogy ti az Úr
tól veszitek az örökség jutalmát, mert az Ur 
Krisztusnak szolgáltok." (Kol. 3, 23—24.)

Ebben a törvényben az egyházszolgálat 
minden erkölcsi értéke és minden isteni jutal
mazása benne van. Az egyház ura adjon erőt, 
kitartást és buzgóságot Nagyméltóságodnak, 
hogy köztünk való szolgálata egyházunk tör
ténetében emlékezetes, az Isten nevének pedig 
dicsőséges legyen. Az Ur áldja meg Kegyel- 
mességednek közénk való bejövetelét, minden 
buzgó munkáját és nemes törekvését "

Pesthy Pál dr. elfoglalván, éljenzés köze
pette a világi elnöki széket, nagyszabású bekö
szöntőbeszédet mondott, melyet lapunk első 
cikke gyanánt egész terjedelmében közlünk.

Radvánszky Albert báró, az evangélikus 
egyház egyetemes felügyelője üdvözölte első
nek most Pesthy P á lt:

— Nagyméltóságod már megelőzőleg, 
gyámintézeti és árvaegyleti vezetőtényező lett 
s itt is bebizonyította egyházához való hűségét, 
meleg szívét. Kérem, állítsa továbbra is kerüle
tét egyetemes egyházunk üdvének szolgálatába.

A református egyház küldöttsége élén 
Ravasz László dr. dunamelléki püspök állott 
most elő és feszült figyelemmel kisért beszédé
ben a többi között így szólt:

A magyarországi református egyház egye
temes konventjének és négy egyházkerületének 
áldáskivánságait fejezem ki. Felemelő látvány; 
amikor egy érettkorú férfi, teljes viruló erejé
ben harcból jőve, vagy harcba indulva, mélyen 
meghajol édesanyja előtt és annak remegő 
kezére fiúi csókjának háláját ráleheli. Nagy
méltóságod, túl az emberélet útjának felén, 
deres fővel meghajolt egy édesanya, a magyar
honi evangélikus egyház előtt. Halvány arcú, 
jövőbe néző anya ez, aki ringatta, hordozta, 
inspirálta és aki halottaságyán majd áldó kezé
vel meg fogja vetni fejealját is.

-  Bennünket evangélikus testvéreinkkel 
örök isteni rendelés és jövendőnk minden Ígé
rete egybekapcsol és örömmel köszöntjük azt 
a férfiút, aki saját anyaszentegyházának hű és 
hitvalló tagja volt és eddigi szolgálatában min
dig hűséggel és szeretettel szolgált azokban az 
intézményekben, amelyek éppen a két protes
táns egyház egységének szimbólumai és őr
helyei. Mi ketten. két egyház, még mindig 
[kisebbség vagyunk és a mai korban hangza
nak el fenyegető szavak a kisebbségek ellen.
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Követelik a többségek jogaikat. A többségi 
jog parlamentáris életelv, amely a kisebbségi 
terror ellen kell, hogy érvényesüljön. De nem 
kisebbségi terror az, amikor a kisebbség csu
pán élni és szolgálni akar. Jól vigyázzanak a 
többségi elv hirdetői, mert veszedelmes elvet 
hirdetnek, egyházi téren. Ebben a világban 
tulajdonképpen minden nagy ügy katonái ki
sebbségben vannak, kisebbségben van a keresz- 
tyénség, az Istenben igazán hívő, a magas eti
kai idealizmusban szolgáló ember. De ne feled
jük, hogy az Isten, aki választ, ezzel a kisebb
séggel szokott lenni és „Isten egy emberrel is 
többségben van“, mondotta a híres skót refor
mátor, Knox.

— A két reformált egyház, Isten hathatós 
támogatásában bízva, vállait egymáshoz vetve, 
a Gondviselővel ilyen kisebbség kíván lenni, 
mert ebből eredt minden hivatása és minden 
áldása . . . Isten áldását kívánom Nagyméltósá
god szolgálatára.

Kapi Béla püspök a dunántúli evangélikus 
egyházkerület részéről szólt:

— Ismerjük az űj felügyelő szívét, lelkét, 
tudjuk mit képvisel, milyen értékeket hordoz 
jellemében, egyéniségében. Nagyméltóságod ke
vesebbet szólott a kormányzati, mint a lelki 
feladatokról és ebből azt a reményt merítjük, 
hogy a spirituális megújhodás sürgetője kíván 
lenni. Adjon Isten Nagyméltóságod programm- 
beszédjére beteljesedő ámen-t.

Zelenka Lajos dr. budapesti kir. ítélőtáblái 
tanácselnök a tiszai evangélikus egyházkerület 
megbízásából szólt, ugyancsak lelkes szavakban.

Józan Miklós püspöki vikárius a csonka
magyarországi unitárius egyház, dr. Lamotte 
Károly a székesfőváros, Szeberényi Zsigmond 
dr. főesperes az esperesi kar, Prónay György 
báró államtitkár, egyházmegyei felügyelő a 
a felügyelői testület, Kovács Andor főesperes 
az egvházkerületi lelkészegyesület és a békési 
egyházmegye nevében szólott, Rásó Lajos dr. 
kormányfőtanácsos, egyetemes egyházi ügyész 
az Országos Luther-Szövetség, Kovács Sándor dr. 
egyetemi tanár a soproni hittudományi fakultás 
és a Luther-Társaság, Szigethy Lajos dr. igaz
gató az Evangélikus Tanáregyesület és az Evan
gélikus Tanítóegyesület, Kellő Gusztáv lelkész 
szarvasi egvház, Schődl Lajos főesperes a tolna
baranyai egyházmegye, Jankó Ágoston főispán 
Tolnamegye és Szekszárd város örömét fejezte 
ki, a gyönki egységespárt megbízásából Elgen 
Aurél dr. ügyvéd, elnök, a sárszentlőrinci egy 
házközség képviseletébee pedig Fábián Imre 
lelkész beszélt. A köszöntő szavakra Pesthy 
Pál dr. meghatott hangú választ mondott, majd 
a közönség a Himnuszt énekelte el.

Déli egy órakor, a Hungária Nagyszálló 
sárga-termében kétszáz terítékes közebéd volt, 
Pesthy Pál dr. egyházkerületi felügyelő tiszte
letére, Raffay Sándor dr. püspök a Kormányzó, 
Radvánszky Albert báró evangélikus egyetemes 
felügyelő Pesthy Pál, Szeberényi L. Zsigmond dr.

főesperes az egyházkerület két elnökének egész
ségére, Lehotzky Antal dr. kir. közjegyző, egy
házmegyei felügyelő Nagymagyarország vissza- 
állására ürítette poharát.

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. május 26-án :

H e l y
ór a

délelőtt
délutón

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Broschko G. A.
Deák-tér (magyar) 11 v. Kendeh-Kirchknopf G.
Deák-tér (magyar) 6 W olf Lajos
Fasor (ifjúsági) 10 Dr. Szuchovszky Lajos
Fasor 11 Kemény Lajos
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) — —

Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dendely Károly
Rékóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14 fél 11 Szuchovszky Gyula
Üllői-út 24. 10 Algőver Andor
Váci-út 61. 10 Lamnek Vilmos
Abonyi-u. 21. 10 Borbás Antal
Bécsi kapu-tér 11 Dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik
Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

3udafokon és Kelenvölgyön Petrovics Pál prédikál. 
Június 2-án a Deák-téri templomban Drenyovszky

János, a fasori templomban dr. Gaudv László, a ^Ugortu,. 
templomban Majba Vilmos prédikál. ■ - '*

A Deák-téri templomban pünkösd Il-od 
ünnepén volt a konfirmáció, melyet dr. Raffay 
Sándor püspökünk végzett, magasröptű beszédben 
fejtve ki mindazt, amit egyházunk legfiatalabb önálló 
tagjaitól vár. Ez alkalommal 49 fiú és 56 leány, 
összesen 105 gyermek járult először az Úr aszta
lához (11 betegsége miatt kimaradt). Az önálló 
tagokká lett ifjú keresztyének nevében Purth Ernő 
tett ünnepi ígéretet a gyülekezet előtt, a hitben 
való megmaradásról.

A Deák-téri Konfirmáltak Egyesülete 
f. hó 26-án vasárnap délután öt órai kezdettel 
szeretetvendégséget rendez, melynek keretében az 
idén konfirmált új tagok fölvétele is megtörténik. 
Kérjük a régi tagokat, hogy erről az ünnepélyes 
alkalomról senki el ne maradjon.

Orgonahangverseny. Az Evangélikus Pap
nők Országos Szövetségének bányakerületi cso
portja június hó 6-án d. u. 6 órakor a Deák-téri 
templomban orgonahangversenyt rendez a most 
létesítendő özvegy papnők otthona javára. A nemes 
célra való tekintettel híveink érdeklődését és támo
gatását kérjük. Részletes műsort a legközelebbi 
számunkban. Jegyek 5—2 pengőért.

Az angyalföldi ifjúsági Luther Márton Kör 
f. hó 26-án Váci-út 61. sz. alatti iskola torna
termében műsoros délutánt rendez. Műsor meg
váltás 50 fillér. Mindenkit szeretettel várunk.

Helyszűke miatt több hírünk kimaradt.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

Szerény igényű inteligens nő, házvezetőnőnek ajánl
kozik magános idősebb úrhoz, esetleg anyahelyeltesnek 
helyben vagy vidéken. Megkeresést Palezmann Zoltán 
címére fővárosi kertészet, Vágány-utca 10. szám alá kér.

Jó főző mindenes ág. evang. vallású, úri családhoz 
ajánlkozik. Címe megtudható: IV., Deák-tér 4. I. em. Nyil
vántartó hivatal.

Nyugdíjas özvegyasszony takarításért lakást, fűtést, 
világítást kaphat özvegy úriasszonynál. Cim megtudható : 
IV. Deák-tér 4. 1. 6. Ev. Gazd. nyilvántartó hivatalban.
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„Fébé" Evangélikus Diakonissza Anvaházi Nyomda. Budapest. VII.. Damianich-utca 28/b. — Felelős : Fekete Géza.


