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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg. Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak :
Dr MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA:
Kélhasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negycdoldat 7 korona Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  : Sántha Károly: Újévkor. — (Sz—o.»: Szomorú újév. — Hackmann Henrik: Útszéli árnyképek. — Kritikus: A Luther- 
társaság vállalatai. — Sztehlo Kornél: A nagygerezsdi egyezmény kiegészítése. — Idegen egyházak. — Egyházi külső 
élet. — Meghívó. — Hírek. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések.

Újévkor.
Újabb határhoz ért ösvényünk 
És égre tárul a kezünk ;
S amíg örülünk és remélünk,
Sírunk is és emlékezünk.
Nem az idő, — mi múlunk el csak, 
A koporsónkat szegezik;
Mint gyorsfolyású vizen a hab:
Év elmerül, év születik.

A nagy idő megoszthatatlan,
Egy véghetet len és örök.
Mint Isten. a megfoghatatlan,
Akiben hiszek s örülök :
Neve, törvénye, léte fénylik 
A csillagon és porszemen:
Bölcs elme látja Öt, ha félig,
De gyermekszívvel érezem.

Hatalmának lehelletétül 
Királyi bot ketté törik:
Magasból a hírnév leszédül,
5  megdől a büszke cser tövig. 
Szerelmének édes szavára 
Szűnik a köny, a seb heged — 
Erőtleneknek sziklavára,
Boldog, ki Beléd rejtezett!

Színed előtt sarum megöldik,
5  öledre hajtom le fejem;

Csak gyermeked lehessek holtig,
Sorsom esik kies helyen.
Süssön napom vagy szálljon éjre,
Az égnek tartom homlokom;
Emelj magasba, sújts a mélyre :
Jobbod s vessződ én csókolom.

Tenyérnyi éltem szűk körében 
Mi szép. ha kis mécs lehetek,
S édes hazámnak hü ölében 
Istent, emberi szerethetek.
Gyors szárnyú év, csak szállj fölöttem , 
Mély síromat idő csak ásd:
Melylyel a tiszta mennyre törtem,
Lelkem, te nem látsz hervadást!

S á n th a  K á r o ly .

Szomorú újév,
(S z—o.) A decemberi ködök eloszlottak. 

Nyirkos, zimankós, borongós napok után teljes 
fényében felragyog az újév napja. Ez az a nap, 
amelyen mindenki embertársainak jó szerencsét, 
boldogságot kíván. A levegő tele van jó remény
ségekkel.

Csak tinéktek, szeretett testvéreim, protes
táns papok, nem hoz derült fényt az újév. Ti 
megmaradtok a nyomorúságban. Az újesztendő 
komor arccal tekint reátok. Megint egy csaló
dás! Vájjon a hányadik?

Vezéreitek a múlt hó derekán siettek a
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vallásügyi miniszterhez, hogy jogos igényeiteket 
előtte idejekorán, a kultusztárca képviselőházi 
tárgyalása előtt, feltárják. Azt kérték, hogy a 
miniszter gondoskodjék arról, hogy abban az 
esetben is, ha a lelkészi kongrua felemelése 
azonnal meg nem valósítható, hogy a lelkészek 
helyzetének javításáról már 1912-ben vagy egy 
megfelelő korpótlék adása vagy egy nagyobb 
segély átalánynak a most tárgyalás alatt lévő 
költségvetésbe való beillesztése által történjék 
gondoskodás.

A miniszter szószerint ezeket mondta: „A 
protestáns lelkészek igényeinek jogosságát el
ismeri és segíteni kész. Szeretne már most 
összegeket nevezni, de miután eziránt még a 
pénzügyi miniszterrel tárgyalnia kell, egyelőre 
számokat nem nevezhet, hanem biztosítja a kül
döttséget, hogy úgy és oly mértékben fog ipar
kodni segíteni, amint azt a küldöttség óhajtja. 
A jövő rendezést illetőleg célszerűbbnek tartja 
a korpótlékrendszert, mert ez a javadalmaknak 
újabb becslését nem teszi szükségessé. A vég
leges rendezést az 1913-ik évi költségvetésben

Ütszélí árnyképek,
(Németből fordítva a „Christliche W elt“-ből.)

I.
Messziről fuvola szól. Azokban a szaggatott 

egészen vagy félig ismétlődő változatokban, amelyek 
valami búskomorságot és panaszt fejeznek ki. Az 
angyali kürtre emlékeztet Wagner Tristan és Izolde- 
jében. Emellett szakad az eső és a hegyek füstö
lögnek köröskörül. Egy templomoeskában találtam 
menhelyet, amelyből teljes magányomban kissé méla- 
busan nézem az időt. Lung Csüen-kuan vidéki város
kához tartozik, amely Chihli és Shanzi kínai tarto
mányok határán fekszik néhány napi járásra Wutái- 
shantól, a Buddhisták szent hegyétől, jelenlegi ván
dorlásom céljától.

Ez a templom itt a Titsangnak van szentelve, 
az alvilág Bodhisattvájának. Jobbra és balra tőle a 
pokol tiz birája van a falra festve, az oldalfalak 
pedig különböző pokoli jelenetekkel vannak telemá
zolva. Sajátszerü, soha sem lát az ember mennybéli,. 
ellenben igen gyakran pokoli jeleneteket. Ugyan 
miért? a fájdalom tán dramatikusabb, mint a bol
dogság? a kárhozat és a kin könnyebben ábrázol
ható, mint az öröm és a dicsőség? Hiszen Dante 
pokla is messze túlszárnyalja hatásban paradicsomát. 
Vagy az embereknek inkább van szükségük a fenye
getésre és megrémitésre, mint a csábításra? Avagy 
az emberi s z ív  inkább rokonszenvez a pokollal, mint 
a menyországgal ? Bármint legyen i s : itt állanak

kívánja megejteni, egyelőre pedig egy megfe
lelő segélyösszeggel fog iparkodni segíteni“.

A küldöttség tagjai úgy értették a minisz
ter szavait, hogy már az 1912-ik évi költség- 
vetésben gondoskodva lesz egy oly segélyösz- 
szegről, melyből a lelkészeknek némi korpótlék 
adható lesz.

A kultuszvita alkalmából tartott nagy beszé
dében a vallásügyi miniszter ezeket mondotta: 
„Én arra az álláspontra helyezkedem, hogy az 
összes felekezeti lelkészek kongruáját rendezni 
kell. Erre vonatkozólag már egy kijelentést tet
tem, amelynek a lényege az, hogy a kezdemé
nyező lépéseket már 1912-ben meg akarom tenni 
és 1913-ban egy új törvénynek a benyújtásá
val akarom ezeket a bajokat véglegesen ren
dezni, még pedig a korpótlék rendszere alapján“. 
(Élénk helyeslés.)

A helyeslők közül azonban senkinek sem 
jutott eszébe megkérdezni a minisztert, mit ért 
az 1912-ben ígért kezdeményezés alatt, egyikök 
sem tett indítványt a részletes vita alkalmával, 
hogy a helyeselt segélyre már az 1912-ik évi

megint előttem legdurvábban ábrázolva, a Budd
hizmus oly gyakran látott pokoli büntetései.

Tegnap este lefekvés előtt alaposan megnéztem 
őket. Egyedül voltam. Szolgámat és két öszvérhaj- 
tómat a helység szállójába küldtem. Más kiséretem 
nincs ezen az utazáson. Ekként inkább elmélyed az 
ember azoknak a képeknek szemléletében és meg
figyelésében, amelyekkel találkozik. Gyertyámmal 
végigvilágítottam a falakon látható rajzokat és tisz
tába jöttem a részletekkel. Hirtelen egy kívülről jövő 
hörgő és nyöszörgő hang ijesztett meg. Figyeltem. 
Megint hallatszott, elég világosan. Kinyitottam az 
ajtót. Künt a sötétben a kőlépcsőn egy különös alak 
feküdt előttem. Azt vettem ki, hogy koldus és amint 
látszott, elmebajos. „Mit akarsz?“ kérdem. „Pénzt“, 
volt a felelet. Erősen ránéztem. A gyászalak össze
húzódott és homlokát háromszor odavágta a padló 
kövéhez. Még fiatal ember volt, talán húsz éves, 
nyomorult sovány, néhány ronggyal takarva, této
vázó villogó szemekkel.

Némi pénzt adtam neki, de felhívtam, hogy 
távozzék. A templom udvarának kapujához vonult 
vissza, amely nyitva állott, ott maradt. Nem akar
tam őt tovább kergetni és visszatértem a templom 
belsejébe. Itt a pokol a falakon, künn a kapu mel
lett a pokol földi valóságában. A gondolat elalvás 
után álmomban is üldözött. Ma reggel öt órakor, 
amidőn az ajtóból kilépek, az őrült koldus megint 
ott feküdt előttem. Az egész éjjelt nyilván a tem
plom előcsarnokának fedele alatt töltötte. Be is jöhe
tett volna hozzám, mert ajtómat nem lehetett bezárni.

Még mindig szól a fuvola, az esőcseppek las-



1912. január 6. Evangélikus Lap. 1. sz. 3. oldal

költségvetésbe egy megfelelő összeg beállittas- 
sék, hanem szó nélkül megszavazták a költség- 
vetést, amelyben egy fillér sincs felvéve sem 
korpótlékra, sem oly segélyösszegre, amelyből a 
lelkészek fizetésének feljavítására már 1912 ben 
valami adható lenne.

A mi protestáns képviselőink hallgattak, 
mint a csuka, a mi szegény lelkészeinkre senki 
sem gondolt. Nomina sunt odiosa, de tudjuk, 
kiktől vártunk volna felszólalást.

A költségvetési törvény még nincs elfo
gadva a főrendiházban. Kevés reményünk van, 
hogy a főrendiház ezen mulasztás reparálására 
vállalkozzék. De ez nem menti fel egyházunk 
ottani képviselőit, hogy ott lelkészeink érdeké
ben erélyesen fel ne szólaljanak. Esdve kérjük 
őket, mutassák meg, hogy ők nemcsak azért 
vannak ott, hogy a protestáns egyház díszét 
emeljék, hanem azért is} hogy jogait megvédjék. 
Teljesítsék kötelességüket és figyelmeztessék a 
minisztert előttük tett ígéretére.

. Nekünk pedig, ha ez sem jár sikerrel, az 
lesz a feladatunk, erélyesen sürgetnünk, hogy

az ideiglenes segély már az 1912. év első felé
ben abból a másfélszázezer korona többletből 
utalványoztassék ki a lelkészeknek, amellyel az 
1912-ik évi állami költségvetésben az 1848: XX. 
törvénycikkben alapuló segély felemeltetett.

Múlt évi egyetemes közgyűlésünk erre nézve 
elvi határozatot hozott, ha annak a végrehajtá
sához még újabbi határozat kellene, ezt meg
lehetne hozni azon a rendkívüli egyetemes köz
gyűlésen, amely a zsinat összehívása céljából 
a folyó év első felében tartandó.

A Luther-társaság vállalatai.
A Luther-társaság elnöksége folyó hó 17-ikére 

(délután 51/» órára) rendkívüli közgyűlést hivott össze, 
amelynek tárgyára a Luthertársaság tagjainak figyel
mét felhívjuk.

A társaság alapszabályai szerint tagjainak ugyan 
nem köteles tagilletményül lapot adni,de tényleg kiadta 
a tagoknak ingyen az „Evangélikus Családi Lap“-ot. Ez 
a lapocska a Luther-társaságnak 5664 korona 16 fil
lérbe került, amelyből előfizetési dijakban csak 1250 
kor. 37 fillér térült meg. Dacára ezen nagy költség
nek, azt találták, hogy a lapocska a hozzáfűzött

sabban és nehézkesebben potyognak. A fák megráz
kódnak. Talán mégis megszikkad és kihasználhat
juk legalább felét a napnak. Éppen megjön az ösz
vérhajcsár, azt véli, hogy lehet.

IL
A hegyeken at egy öreg határfal húzódik és az 

út, amelyen haladok, épen az öreg fal óriási kapuján 
át vezet. Chihli és Shanzi tartományok határa az, 
amelyen áthaladni akarok, a kőfal kiágazása az úgy
nevezett nagy Chinai kőfalnak. Egy pillanatig álljunk 
meg. Oly sajátszerü itt minden. Mögöttünk a völgy
ben a folyónak zölddel befutott kavicsos medrében 
tűnik el az út, amelyen haladtunk. Előttünk a vas
kos, festői kapu iv keretében Shanzi kéklő előhegvoi 
tűnnek fel. Ezen hágón körülöttünk nehány szegé
nyes kunyhó, egészséges egyszerű lakókkal. Vizi 
bivalyok, azok a szürke, vaskos, rövidlábu barmok 
a félholdalaku szarvakkal és az apró fenyegető sze
mekkel legelnek a füves lejtőn, az óriási állatok 
egyikének hátán vesszővel kezében kis fiú ül. Ott 
az ajtóban egy nő ül, szövet papucsának talpát öltö- 
getve és varrogatva, a chinai nőknél oly gyakori 
foglalkozás, mint a mi asszonyainknál a harisnya
kötés. Legifjabb porontya, egy pompás barna kölyök 
teljesen meztelenül játszik körülötte. Most észrevett 
engem. Egy csöppet sem vad, mint gyakran a chinai 
gyermekek, nyilván kiváncsi és tudvágyó, az ő jól 
megtermett bronzszinű testecskójével felém sompolyog. 
Az anyja ijedten visszahívja és inti, de hiába ő neki 
a különöst, az újdonságot, az öszvéreket, a podgyászt, 
az idegen embert meg kell néznie. Mosolyogva egy 
virágszálat nyújtottam neki. Közelebb jön, egészen

hozzám, elveszi a virágot hirtelen, mégis megijed az 
idegentől, megfordul és oly gyorsan, amint csak 
lábacskái birják, az anyjához visszatippeg, akinek 
ölébe borul. Ez megnyúgodva karolja át, de egyúttal 
vidáman és mosolyogva tekint felém. Még összvér- 
hajcsárjaim is mosolyognak. Egy ilyen gyermek, 
hogy tudja a sziveket megindítani, meglágyítani, 
felvidítani.

III.
Megint egy kis templom, mely a magaslatról 

letekint a völgybe. Magas fekvése teszi híressé, 
egyébként romlásnak indul. Egy öreg barát és ifjú 
társa egyetlen lakói, akik csak azután vettek észre, 
hogy a magános termekben és sötét zugokban már 
egy negyed órája motoszkáltam. Az öreg megmu
tatta jóskönyvét, amelynek nagy hire van ; egy bar
langfülkében ajánló mondatok tömege olvasható 
veres vagy sárga vászonra festve, melyek a tanácsot 
kért zarándokok hálájáról tanúságot tesznek.

Miután eleget láttam és hallottam és a szoká
sos theát is megittam, útra készültein. Indulásomkor 
a kolostort kerítő falon kis kapu tűnt fel nekem, 
amelyről nem értettem hová vezet, miután közvetle
nül mögötte meredek lejtőnek kell lenie.

Kinyitottam. Talán tiz lépésre tőlem egy sik 
teret látok, magasan a völgy felett, meredok lejtő 
szélén. A síknak végén, az örvény határán kis sátor 
emelkedik, mellette három láma áldozati ügyekben 
van olmerülve. Meglepődve rossz szemmel néznek 
felém, kutyájuk megugat, de ón nyugodtan közele
dem feléjük.

Szép, szabályos, sötétbarna arcok. Kérdem,
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várakozásoknak meg nem felelt és beszüntették. 
Felmerült a kérdés, mit adjanak helyébe tagillet
ményül.

Többrendbeli bizottságnak hozzászólása után 
Majba Vilmos titkár a sajtóbizottságban előterjesz
tette, hogy a társaságnak rendelkezésére áll 12.000 
korona, melyet lapkiadásra fordíthat. Elhatározták 
tehát, hogy a „Harangszó“-t a társaság nem művelt* 
tagjai részére 3500 koronáért megrendelik, a művel- 
tebb tagok részére pedig 6500 korona költséggel 
„Új élet“ címen havi folyóiratot adnak ki, amelynek 
szerkesztője, miután az első sorban erre kijelölt 
Majba Vilmos visszalépett, ez idő szerint a nyilvá
nosság előtt ismeretlen.

Az igazgatótanács nem tartván magát feljogosítva 
a közgyűlés által meg nem szavazott költséggel járó 
ezen indítványok elfogadására, a január hó 17-iki rend
kívüli közgyűlést oly célból hívta össze, hogy ez 
afelett döntsön, vájjon a besztercebányai közgyűlés 
által kiadványokra megszavazott 9352 koronát lehet-e 
lapkiadásra fordítani?

Kivánatos, hogy ezen a közgyűlésen a Luther- 
társaság minden igaz barátja megjelenjen, mert a

* Kik legyenek a Luther-társaság ezen nem művelt 
tagjai, ezt a névsor alapján megállapítani nem tudtuk.

mongolok-e ők? — Nem, tunguzok’vagyunk, felel az 
egyik jól megérthető kínai nyelven. — Mióta vannak 
utón idejövet? Három hónapja, az Ordomongolok 
területén keresztül jöttek. — Mit akarnak itt? Áldozni 
és a Tschang tehia so-t látni. Tschang tehia so (a 
folyton megújuló Buddha) azon buddhista megteste
sülések, emberré lett magasabb lények, szokásos 
elnevezése, akiknek egyike a Wutaischanon székel.

Egy szó a másikat érte. Barátságosabbak lettek, 
megkínáltak déli ebédjükkel, amely a sátorban égő 
tűz felelt Totyogott és megmagyarázták áldozásukat. 
A hegyi szellemeknek volt szánva, akiknek részére 
bizonyára nem lehetett szebb helyet találni, minőt 
ezt a fenséges hegyi világból kimagasló, oltárszerű 
sziklasikot. Majd némi sóvárgó szemekkel vizsgálni 
kezdtek engem és mindent, amit magammal hordok. 
Látcsövem igen megtetszett nekik. Vájjon egyedül 
vagyok-e itt a magasban? Kényes kérdés. Eszembe 
jutott, hogy a tunguzok vakmerő rablók hírében 
állanak és egyedül voltam. De azt feleltem, a hegy 
alján több kísérőm vár reám.

Végre megint áldozásukkal kezdtek bíbelődni 
és én időszerűnek tartottam távozni. Amint a kaput 
magam után bezártam, láttam még, amint az egyik 
imádságaik mormogása közben ujjai között buza- 
szemeket tartott, melyeket aztán a világ mind a 
négy iránya felé a levegőben elszórt.

A következő napon újra erre vitt utam. Egy 
tűzhely bekormosodott kövei volt mindaz, ami ezekre 
a vallásos cigányokra emlékeztetett.

Hackmann Henrik.

lapkiadás dolgában hozandó határozattól függ a tár
saság jövője.

Ami a kérdés jogi oldalát illeti, az alapszabá
lyok 4. §-a alapján konstatáljuk, hogy azon felada
tok között, amelyek a társaság célját és munkakörét 
képezik, lapkiadás nem foglaltatik, a Luther-társaság 
tehát nincs kötelezve semmiféle lapot kiadni és azt 
tagjainak ingyen kiszolgáltatni.

Ami a dolog finánciális oldalát illeti, első tekin
tetre nyilvánvaló, hogy az igazgatótanács által ter
vezett lapkiadás a Luther-társaságnak amúgy is 
gyenge vagyoni erejét meghaladja.

A társaság nyers bevétele a múlt évben 14.398 
korona 70 fillért tett ki. Ebből az „Evangélikus 
Családi Lap“ előfizetéseiből befolyt és ezen lap meg
szüntetése folytán eleső 1250 korona 37 fillért leszá
mítva, az a bevétel, amire a jövő évben számítani 
lehet összesen 13.148 korona 33 fillér. Az idei költ
ségvetésben előirányozva van ugyan ezen felül kiad
ványokért 2000 korona, de miután a kiadványokért 
a múlt évben semmi sem folyt be és a tervezett lap
kiadás folytán újabb munkák sem lesznek kiadha
tók, erre a 2000 koronára nem lehet számítani. 
Az 13.148 korona 33 fillér bevételből 2050 korona 
tiszti dijak és a megszavazott egyéb kiadásokra 
lévén fordítandó, marad 11.098 korona 33 fillér.

Ha már most ebből 10000K-t lapkiadásra fordítunk 
1098'33 K marad a társaságnak az alapszabály 4. §-ában 
felsorolt összes céljaira. A már elfogadott kiadványok 
azonban 88 Ívre terjednek. A novemberi közgyűlés 
persze nagy bölcsen utasította a gazdasági bizottsá
got, hogy a kiadásokra fedezetet keressen. Ilyen hatá
rozatokkal térnek ki a Luther-társaság szerepló 
emberei az elvállalt kötelezettségek elől.

Nézetünk szerint a Luthertársaság egyelőre, 
mig finánciái nem rendeztetnek, semmiféle lap
kiadásra nem vállalkozhatik. Ha a „Harangszó“-val 
az igazgatóság már megkötötte a szerződést azt is 
fel kell mondani, mert a „Harangszó“ az ő 5200 
előfizetőjével a Luther-társaság támogatása nélkül is 
fényesen prosperál és mert azt az indokot, hogy a 
Luther-társaság nem művelt elemeinek ily lapra szük
sége van, el nem fogadhatjuk.

A Luther-társaságnak elsősorban szüksége van 
erélyes, lelkiismeretes vezetés mellett, amelyre ismerve 
az új elnököt, megnyugvás mellett számítunk, finánciái 
gyökeres rendezésére. Vagyonkimutatása és költség- 
vetése irreális. 54.652 korona 65 fillér tőkevagyont 
mutat ki, melyben soha meg nem térülő követelések 
foglaltatnak benn.

Legérdekesebb belőle, hogy az 1910. évi túl- 
kiadást 5478 korona 10 fillérrel tőkevagyonnak tün
teti fel.

A rendes tagok közül 272 tag 5028 korona tag
díjjal hátralékban van, amely hátralékok évről-évre
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szaporodnak. 1142 rendes tagot vezet még mindig a 
tagok jegyzékében, holott a hátralékokat tekintve, 
tényleg nincs 900 rendes tagja fém. Fiókegyleti pár
toló tagoktól a költségvetés egy koronával 400 ko
ronát irányoz elő bevételként, holott az új alapsza
bályok szerint ily fiókegyleti pártoló tagok nem is 
léteznek.

Mindenki aki a besztercebányai rendes köz
gyűlésen résztvett tudja, hogy ott ez a famozus 
költségvetés som felolvasva, sem tárgyalva nem lett.

Ha a közgyűlés a sajtóbizottság javaslatát el
fogadja, akkor a Luther-iársaság egész szellemi mű
ködése abból fog állani, hogy bevételezi a tagdija- 
jakat és segélyeket, ezekből 3500 koronát a „Harang- 
szódnak és 65C0 koronát az „Uj élet“-nek beszállít 
és akkor nem lesz szükség sem igazgatótanácsra, 
sem bírálóbizottságra, sem 1150 koronával dotált 
tisztikarra, de nem lesz szükség a Luther-társa- 
ságra sem.

Kritikus.

A nagygerezsdi egyezmény kiegészítése.
— Egy kis helyreigaaitás. —

I.
Egy szabót megbíztak azzal, hogy kabátot ké

szítsen. A szabó kiszabja a kabátot és elviszi a 
kundschafthoz, hogy megpróbálja. Az ilyen próbá
nál a kabátnak rendszerint még az egyik ujja hiány
zik és a bélése sincs még megvarrva. A kabátot 
ebben a tökéletlen állapotában per fas et nefas bir
tokába keríti valaki és viszi a vásárra hirdetvén: ez 
az X. szabómester munkája. Körülbelül ezt az im- 
pressiót keltette fel bennem az Evangélikus Őrálló
nak a fenti cim alatt közzétett cikke, amellyel kará
csonyi számának teljes öt hasábját megtöltötte.

A cikk erősen kihívja a helyreigazítást, mert 
ténybeli tévedések mellett nagy tájékozatlanságot 
árul el. Nem felel meg a valóságnak, hogy az egye
temes gyűlés a két protestáns egyház között felme
rült vitás kérdések eldöntése céljából választott bíró
ságot jelölt ki, nem igaz, hogy részünkről ezen bíró
ság tagjai sorába Gyurátz Ferenc, Dr. Kéhler Zol
tán, Dr. Sztehlo Kornél lettek kiküldve, nem igaz, 
hogy ez a bíróság már két éve hogy megalakult és 
horrendum dictu! oly hanyag volt, hogy még egyet
len vitás ügyet sem intézett el. Nagy tájékozatlan
ságról tanúskodik az Órálló azon állítása is, hogy 
most végre alkalma van e választott bíróság első 
tényéről beszámolni és midőn a Sztehló Kornél által 
készített javaslatot a bíróság első tényének mondja.

Az Evangélikus őrálló által az indokolással 
együtt közölt pótegyesség tervezete csakugyan tőlem 
van. Ezt a tervezetet én készítettem el, de nem a még

nem létező választott bíróság, hanem a választott 
bíróság szorvozése tárgyában kiküldött bizottság meg
bízásából. Az általam elkészített tervezetből a hat 
tagból álló bizottság minden egyes tagja kapott egy 
példányt. I'yen példány juthatott valami módon az 
Orálló birtokáka, de miután az iraton rajta volt az 
.előadói tervezet“ megjelölés, tudnia kellett volna, 
hogy az kizárólag a bizottságban való tárgyalásra és 
nem arra a célra készült, hogy az a nyilvánosság 
előtt mint mindenkit érdeklő munkálat bírálat tár
gyává tétessék.

Egy előadói tervezet ugyanis, mielőtt azt a bizott
ság elfogadta, az előadó tulajdona és annak megkérde
zése és beleegyezése nélkül az laptöltelékül fel nem 
használható. Az előadói tervezet egy próbára készült 
kabát, amelyen még sokat kell igazítani, a mig azt 
fel lehet ölteni. Ennek a tervezetnek is az volt a 
sorsa. A kálvinisták felpróbálták és azt találták, hogy 
az nékik nem passzol, mert az ő egyházi alkotmá
nyuk nem engedi, hogy ők egy ilyen a két testvér- 
egyházat nagyon is szorosan egymáshoz ölelő kabá
tot felvegyenek. A szabó tehát t. i. az előadó, ezután 
más kabátot készített, amely azonban még szintén 
nem kész, mert a bizottság megállapodásai folytán 
újból szövegezett előadói javaslat a bizottság által 
még elfogadva nem lett.

Látni való ebből, hogy az őrálló az indiszkré
ciótól eltekintve hiábavaló munkát végzett, midőn 
a félretett előadói tervezettel lapjának öt hasábját 
megtöltötte és még azt a felesleges munkát is kilá
tásba helyezi, hogy azt legközelebb részletesen bírálni 
fogja.

II.
Az Orálló 62. száma csakugyan meghozza a 

részleges bírálatot, még pedig nagy meglepetésemre 
Dr. Kéler Zoltántól a kiküldött bizottság egyik tagjá
tól, Dr. Kéler a bizottság ülésén jelen volt, amely
ben javaslatom tárgyaltatott. Jól tudja, hogy ezen 
javaslat félretétetett, hogy azt ón magam visszavon
tam és a bizottságtól megbizattam, hogy azt az általa 
kijelölt elvi álláspontoknak megfelelően átdolgozzam. 
És mégis most az ellen küzd, ami nem létezik, nyi
tott ajtót dönget és szélmalmok ellen harcol. Az 
átdolgozott javaslatot, amelyet a konventi irodának 
többszörözés céljából beküldtem, be nem várva, egy 
félretett javaslatot cáfol és küzd ellene, mint az 
evangélikus egyház alkotmányát legmélyebb funda
mentumában megtámadó veszedelem ellen.

En ugyan sem a reformátusok, sem Kéler Zol
tán barátom aggályait indokoltaknak el nem isme
rem. Érdemben arról van ugyanis szó, hogy a két 
Convent által már elfogadott választott bíróság feleb- 
bezési forum legyen-e vagy esetről-esetre a hozzá
vitt ügyekben első és utolsó fokú, de felebbezhetet-
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len Ítéletet hozó biróság. Ha Kéler érvei megállaná- 
nak, akkor azok ily első és utolsó fokú Ítélő biróság 
ellen ép úgy felhozhatók, mint egy felebbezési forum 
ollen, mert ezt á bíróságot sem ismerik zsinati tör
vényeink. És ha állana az, hogy ezt a választott 
bíróságot zsinati törvény nélkül megalkotni nem 
lehet, akkor is nem az a megoldás, hogy ennélfogva 
a két egyház között előforduló vitás ügyek ne legye
nek választott biróság által elintézhetők, hanem az, 
hogy a pótegyességet megerősítés végett a zsinatok 
elé kell terjeszteni.

A két Conventnek azonban úgylátszik nem ez 
volt a felfogása, mert zsinati határozat kikérése nélkül 
elhatározta, hogy választott bíróságot szervez és ha 
magát a nagy gerezsdi egyességet meg lehetett csinálni 
zsinat nélkül, meg lehet talán csinálni e nélkül módo
sítását is.

Mindenesetre azonban tessék a kritikával vára
kozni, mig a kabát kész lesz, mert a magyar paraszt 
is, akinek munkáját mielőtt azt befejezte gáncsolják, 
találóan megjegyzi: „tessék várni, hiszen az nincs 
még helybenhagyva.

Sztehlo Kornél.

Idegen egyházak.
— Prohászka Ottokár karácsonyi cikke. —
A magyar modernista püspök „A karácsonyi 

békesség“ címen megint megeresztett egy cikket a 
magyar katholikus papság hetilapjában, az „Egyházi 
Közlönyében. Prohászka püspöknek egy ily cikke 
mindig eseményszámba megy és azért mulasztást 
követnénk el, ha nem foglalkoznánk vele.

Prohászka a karácsonyi ünnep alkalmából bókét 
prédikál, de szerinte „a békesség nem a tétlenségben, 
nem a nyugalomban, hanem az erők harmóniájában 
fog állani.“ „Új világot akar teremteni, jobb formát 
keres a közületnek.“ „A hit nem zár ki új problé
mákat. Ki nem zárhatja azért, mert a világ nem kész, 
s fejlődésében mindég új problémákat kavar föl.“ 
„Problémái vannak és azok homályt borítanak reá 
konfliktusai vannak és ő vívódik bennök.“ „Utón 
vagyunk s bár nagy kincseink vannak, de tudomá
nyos inventáriumunkat folyton revideáljuk és selejte
zünk nézeteket babonákat, thézisekeV. „Mi tehát nem 
vagyunk készen; sőt nagyon is munkában és harcban 
állunk. Az Isten gazdagsága a fejlődésben folyton új 
meg új változatokban árad ki reánk“. A püspök dol
gozni és haladni akar, és az evolúció eszméje vonul 
végig dolgozatán.

Mi Prohászka cikkét abban az értelemben, amint 
azt a hazai közvélemény fogadta, készséggel aláírjuk, 
bár nélkülözzük benne a minden kétséget kizáró 
szókimondást. Prohászka új világot akar teremteni,

de nem mondja meg, hogy az ő új világa külömbö- 
zik e valamiben a róm. katholikus egyház által terem
tett világtól? Szerinte a világ nem kész, de nem 
mondja meg, vájjon ez a készületlenség kiterjed-e a 
domákra is, harcolni akar, de nem mondja meg ki 
ellen és mi ellen? jobb formát keres, de nem mondja 
meg, vajon a róm. katholikus egyház formáit befog
lalja-e a formakeresésbe? „A hit nem zár ki új 
problémákat, melyeket a fejlődés kavar föl.“ Úgy 
érti-e ezt a püspök, hogy a róm. kath. egyház által 
felállított hittótelek mellett vagy pláne azokkal szem
ben szabad-e új problémákon tépelődnünk ? A püs
pök nézeteket, babonákat, theziseket akar selejtezni; 
úgy értendő-e ez, hogy az egyház által elfogadott 
nézeteket, babonákat és theziseket is selejtezni akarja?

Látjuk, hogy ezekre az olvasó előtt önkéntelenül 
föltolakodó kérdésekre adandó határozott és világos 
felelettől függ, vájjon a püspök cikkét a liberalis esz
mék megnyilatkozásának tekinthetjük-e, amely megint 
az indexre kerül, vagy jezuitikus szemfényvesztésnek, 
mely arra jó, hogy a liberális katholikusok meg
nyugodjanak abban, hogy liberális felfogásuk megfér 
a római katholicizmussal.

X. Pius pápának a modernisták tételeit kárhoz
tató encyklikájának minden egyes tétele elitéli a fej
lődés elvét. Mindenütt kész és megrögzött nézetekkel 
találkozunk. Ez a római katholikus egyház világfel
fogása. Az ultramontán írók mégis azt mondják, hogy 
van fejlődés és haladás, de csak a hit mélyítésében és 
annak behatóbb művelésében. Ezzel a frázissal Prohászka 
legújabb cikke is elkerülheti az indexre való tételt.

Sztehlo.

— A jezsuiták rendszabályozása Bajorországban. —
A „Bayrische Kurier“ jelenti, hogy a vallásügyi 

miniszter a jezsuiták ellen rendeletet bocsátott ki, 
amelyet eddig titokban tartottak. Ebben a rendeletben 
a jezsuiták működése meg lett szorítva mindennemű 
gyakorlatoktól, valamint a templomokban vallásos 
előadások tartásától el lettek tiltva. (Pester Lloyd).

Egyházi külső élet
A lelkészek és az anyagiak.

{Reflexiók Ch. P. cikkére.)
I r t a : Kiss Béla.

Talán még a skolastikusok szellemi tornajáté
kainak idejéből maradt ránk emlékül az az okoskodás, 
mely Chugyik Pál barátom és kartársam cikkének 
olvasása nyomán ötlött eszembe, mely igy hangzik: 
„Cariolus azt mondta, hogy minden thaebei férfiú 
hazudik. Ámde Cariolus is thaebei férfiú. Ha tehát 
igaz, amit Cariolus mondott, úgy nem igaz, hogy
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minden thaebei férfiú hazudik, ha pedig nem igaz, 
amit Cariolus mondott, úgy igaz, hogy minden thaebei 
féríiu hazudik, tehát Cariolus, jóllehet igazat mondott
— mégis hazudott.“

Nem veszi talán rossz névon szeretett kartársam, 
ha reflectálva cikkére, kimutatni szándékolom azt, 
hogy 6 is, mint Cariolus bár igazat is mondott, mind
azonáltal nagyban és sokban tévedett úgy cikke 
tartalmát, mint célját és elérendő eredményét illetőleg. 
Mert általánosságban már jó előre megállapíthatok 
annyit, hogy az ige alapján megalkotott eszményi 
álláspontja; habár esetleg nem is volt kartársam 
szándékában akaratlanul is a most folyó mozgalom 
bírája lett, ami ránk, — kik a mostani állapotnak, 
bár a helyszínétől távol, szintén tapsoltunk és tap
solunk, Gyurátz püspök szavait mindenkor helyesel
jük — annál lesujtóbb, mert első pillanatra úgy 
tűnik fel, mintha ő saját fegyverünk sortüzelésével 
terített volna le, kihúzván a mozgalom lába alól az 
evangéliomban gyökerező erkölcsi alapot. S bár meg
vagyok győződve arról, hogy ideális fejtegetésének 
a hivatottak, lelkésztársai előtt semmi gyakorlati 
haszna és eredménye nem lesz, de nem is lehet, oly 
irányban, hogy a mozgalom ezek részéről beszüntet- 
tessék, mindazonáltal megvagyok győződve arról is, 
hogy az adott helyzetet, a reális életet, jogot, törvényt 
s az ezek körén belül megengedett viszonylatokat 
figyelemre nem méltató fejtegetése közös ügyünknek
— minden intése dacára — a nem hivatottak köré
ben igen sokat ártott.

Készleteiben vizsgálva kartársam fejtegetését 
hiszem, hogy eszményi álláspontját azért tartotta e 
helyen szükségesnek körvonalozni, mert azt az 
evangéliomi állásponttal, az igével mindenben meg
egyezőnek találta. — „Keressétek mindenekelőtt az 
Istennek országát — a többiek megadatnak nektek“ 
idézetével jelöli ki a lelkészek számára azt a célt, 
mely mint ilyon a lelkész fizetési mozgalom indító 
okaival össze nem egyeztethető. Az első pillanatra
— mintha igazsága volna — holott valójában 
tévedettl Cikkének tartalmi tévedése e mondathoz 
fűzött s o mondatba beállított azon eljárásávál kez
dődik, mikor e normát csak a lelkéstek elé tűzi ki 
célul. Kartársam jól tudhatja, hogy Jézus e parancsa
— a test és lélek viszonyáról emlékezve — egyetemes 
parancs, mely mindenkire egyaránt kiterjed, melynek 
betartására mindenki egyaránt kötelezve van. E 
parancs az embernek szól, nem hivatali, de rendelte
tési viszonyában. Nekem azt nem azért kell betarta
nom mert lelkész vagyok, hanem azért, mert ennek 
betartására rendeltettem, mint ember. Ez alapon 
senkinek sincs megengedve az anyagiaknak első- 
sorbani keresése. Ez idézet nem tűz ki nekem egy 
célt — másnak pedig — mást. De eltekintve ettől, 
abbin is tévedett, mikor ez evangéliomi mondással

mindennemű anyagiakra való gondolást hibáztatott. 
E parancs — olvassa el csak összefüggésében — 
annyiban helyezi Isten országának keresését első 
helyre, amenyiben a lélek nagyobb a testnél, amenyi- 
ben amaz fontosabb emennél, de nem állítja, hogy 
a test semmi, értéktelen, sőt, amenyiben a „test a 
szentlélek temploma, annyiban e parancs az anyagiakra 
való gondolást nem is tilthatja, minthogy nem is 
tiltja. Végül tévedett kartársam abban is, mikor a 
jelzett mozgalmat e parancsba ütközőnek találta. 
Hiszen ha valaki földi életét megélhetési szempont
ból is könnyebbé óhajija tenni, e törekvésétől még 
nem vonhatni azt a conse<|uentiát, hogy e törekvését 
már is Isten országa koresésének elébe helyezte. Sőt 
állítom, hogy minél inkább szereli valaki Isten 
országát, annak annál nagyobb tényezője kíván lenni, 
miből következik, hogy annál nagyobb erővel küzd 
azon anyagi feltételekért is, melyek „kulcs“ gyanánt 
szolgálhatnak e működéséhez

Látható ezekből, hogy ez idézet nem volt alkal
mas arra, hogy jogosan dezavuálhassa a lelkészek 
mozgalmát, sőt annak olyatén beállítása, mint azt 
kartársam tette fejtegetése keretében — egyenes 
veszedelmes. Miért? Azért, mert egyfelől Isten or
szága keresését a lelkészek elé célul kitűzte, más
felől ennek megvalósításához a világiaktól minden 
feltételt és jogot megtagadott Szerinte azoknak 
szabad az anyagiakat hajszolni, mert „nincs isteni 
küldetésük,* nincs isteni rendeltetésük. Céljuk a 
megélhetés, amihez kulcs az oklevél. íme a kettős 
erkölcstan felállításának veszedelme, melyeknek funda- 
mentoma — kérdem — hol találtatik fel, mikor jól 
tudjuk, hogy „választott nemzetség, királyi papság, 
szent nép“ vagyunk. I. Pét. 2. 9. Igen szeretném 
tudni, hogy Isten országának, a culturának, az egye
temes papságnak, az igének, az igehirdetésnek, mint 
fogalmaknak lelkésztársam szótárában minő speciális 
jelentőségük és értelmük van? Ha jól sejtom, kar
társam vagy saját felelősségére tette ezt a meg
különböztetést, vagy erre a másik citátumra, mely 
igy hangzik : „Mindenkivel jóttegyetek, kiváltképen 
a ti hitetek cselédjeivel.“ Ha saját felelősségére tette 
— úgy ehhez nem volt joga. Ha ez idézett mondás 
felelősségére, úgy azt félreértette.

De tovább haladva fejtegetése nyomán tévedett 
abban is, mikor a lolkészi munkálkodás anyagi járu
lékát abban az önkéntes áldozatkészségben jelölte 
ki, moly a hívők egyházszeretetéből fakad. Eltekintve 
attól, hogy e már réges-régen meghaladott álláspont 
is ellenkezik az evangéliomi ige parancsával, mely 
Mt. 10. 19. szerint igy hangzik: „Ne szerezzetek se 
aranyat, se ezüstöt, se pénzt a ti tarsolyotokba“ — 
„ingyen vettétek, ingyen a d já to k eltekintve attól, hogy 
a fenálló jogok, törvények az e fajta anyagiak meg
szerzésének már régen útját vágták, mely törvények
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hez nekünk alkalmazkodni leéli, annyira, hogy még 
a kartársam által ajánlott kísérletet sem tehetjük 
meg „fegyelmi“ kikerülése nélkül, pusztán az állítá
sok láncolata sem födi azt az evangéliomi igazságot 
melynek lelkésztársam szószólója akar lenni. Miről 
is van szó? Arról, hogy szerinte a lelkész munkál
kodása nyomán meg kell nyilatkozni a hívőkben 
annak a hitnek, mely az önkéntes adózás, az 
egyházszeretet alapján maga után vonja. Pedig 
a káté azt mondja. ,,A hit nem a mi munkánk 
jutalma, hanem Isten szentlelkének adománya.“ A 
hit mint Isten ajándéka I. Kor. 4. 7., mint a szent
lélek munkája Ap. csel. 6. 7., mely hallásból vagyon 
Rom. 10. 17., nem kizárólag a lelkész munkás
ságának eredménye, tehát annak ereje, megléte 
avagy hiánya nem áll mindig egyenes arányban 
a lelkész munkásságával, avagy munkátlan- 
ságával, mert hiszen Jézus a hit elkezdője és be- 
végzője Gál. 5. 22., s így a hit és a lelkész, Isten, 
s az adott testiség állapotának redöje, melynek három 
előidéző factora van. Mi következik ebből? Először 
az, hogy a lelkész munkálkodása nyomán nem 
terem mindenkiben hit. Másodszor: a kívánt áldozat
készség nem csupán a hittől és egyházszeretettől 
függ, hanem még inkább az anyagi tehetségektől is. 
Hol ez nincs meg, a legerősebb egyházszeretet sem 
dicsőitteti meg magát adakozásban különösen egyház- 
községeinkben, melyekben — tudjuk, hogy a lelki 
szegények jórészt éppen az anyagilag szegények, a lelki 
gazdagok jórészt az anyagilag gazdagok. Kik segít
hetnének — nem tudnak, akik tudnak nem akarnak ! 
Kartársam még abban az egyszerű hasonlatában is 
tévedett, mely a napsugár erejéről s a jégkéreg el
olvadásáról szólott, mert amig itt két fizikai törvényt 
állított egymással szemben, melyek közül a kisebb 
az erősebbnek engedni tartozik, addig a lelkész 
munkálkodásában s a hívő testiségében két külön
nemű törvény, ható erő áll szemben, mely utóbbi 
nem mindig enged az előbbinek mivel I. Péter 2. 11. 
szerint „a test kívánságai is vitézkednek a lélek 
ellen.“

Ha tehát a lelkész megélhetése munkálkodásá
ból — ideális értelemben — nem biztosítható „mivel 
hogy mi Istentől valók vagyunk és az egész világ 
gonoszba helyeztetett I. Ján. 5. 19, mert a világ fiai 
eszesebbek a világosság fiainál Luk. 16. 8, s nem bán
nák, ha éhen is halnánk, természetes, hogy követel
jük azt, ami sajnos „meg nem adatik“ az isteni és 
polgári törvények ígérete dacára sem. íme, elérkeztem 
ahhoz a ponthoz, melyben igazolhatom azt, hogy 
a mozgalmunk nem a cikk elején említett anyagiak 
halászain, hanem azon a törvényen alapszik, mely 
törvény mint ethikai jó helyet foglal ama rendelke
zések között, melyeknek betartására mindnyájan köte- 
leztetünk Gál 5. 18. Ez a törvény a 48. XX. t.-c.

Kartársam szerint a törvény végrehajtását köve
telni nem szabad. Idézzen erre nekem egy evangéliumi 
citátumot. Nem szabad azért, mert a követelés az 
„erőszak“ fogalmát rejti magában — s ez nem jézusi 
gondolat! Kérdem a jeruzsálemi templomi jelenet, az 
ostor használata, a padok felforgatása nem az „erőszak“ 
tette volt — ha a legszentebb jó érdekében is? Mert 
a törvény — benem tartása — legyen akár isteni, 
akár polgári ok mindig a harcra, arra a harcra, melyet 
Jézus hozott e világra. A tulvilági életben talán — 
hol a bűn nem uralkodik, jogosult volna a kérés, de 
itt, ahol a jó a bűn alá van rekesztve, nemcsak a 
zörgetés, követelés, de a harc is szentesitett. Nincs 
tehát kartársamnak evangéliumi alapja arra, hogy a 
törvény végrehajtatását ne követelhesse. Még az sem 
menti őt fel ez alól, amit a lelkész társadalmi hely
zetéről állít.

Megjegyzem, hogy midőn a lelkész társadalmi 
helyzetéről szólunk, nem az evangéliumot — mely 
erről mit sem tud — hanem az egyházat vehetjük 
irányadóul. Melyik osztályba tartozik a lelkész ? Abba, 
a melyikbe az egyház. Az elsőbe! Ezt a helyet a 
lelkész anyagi feltételek hiánya miatt azonban nem 
tudja elfoglalni. Alsóbb osztályba foglal helyet. 
Ä dolog úgy á ll: a hova tartozik — azt nem tudja 
elfoglalni, a melyet elfoglal azon felül emeli őt szel
lemi, lelki, erkölcsi műveltsége s így most a lelkész 
nem egyéb, mint egy a társadalmi űrben bolyongó 
üstökös. S mert nem egyszer anyagiakban való 
korlátoltságát, szellemi, lelki és művelődési korlátolt
ságának számlájára Írják, ez okból sokat vészit egyéni
ségéből, értéke, munkájából, hatása s tekintélyéből a 
közegyháza. Mert minden folt, mely a lelkész egyházi, 
családi, közéleti tevékenységén legtöbbször az anya
giak hiánya miatt is megnyilvánul halványozott 
árnyékát veti az az egész közegyházra, mely fának 
tekintélye és hatalma a lelkészek gyökérszálaiból 
táplálkozik. Ez okból nem lehet közömbös a köz
egyházra a lelkész családi állapota sem, nem a csa
ládi tagok helyzete, nem a gyermeknevelés óriási 
gondja. Igazán csodálnom kell kartársamat e pont
nál, melyben a neveltetésről és taníttatásról oly 
kicsinylőleg gondolkozik. Szerinte csak gazdag lel
kész adhatja gyermekét tudományos pályára. Előbb 
említettem, hogy az anyagi gazdagság minő viszony
ban szokott állani a lelki kifejlődéshez, itt csak arra 
akarok reflektálni, mit kar társam a pálya, a jellem 
szorgalom, és boldogulás viszonyáról mond. Szerinte 
a pálya — közömbös.

Fő a jellem és szorgalom. Kérdem tehát ezek 
után őt, mit tart arról a belső elhivatásról, mely a 
boldogulásnak egyedüli kulcsa? Arról az elhivatásról, 
mely Jézust nem engedte az ácsasztal mellett maradni, 
Luthert nem egedte a jogi pályán stb., arról az 
elhivatottságról, mely egyedül bírja jogcímét arra,
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hogy boldogulása érdekében az összes társadalmi 
korlátokat áttörje s az anyagi akadályokat legyőzze?

Na, de legyen ezekből elég. Látható az eddig 
elmondottakból is, hogy kedves barátomnak sok téve
déssel saturált eszményi álláspontja nem bírja magá
ban azt az igazságot, mely erejével megfélemlíthetne 
minket: lelkészeket abban a küzdelemben, melyet 
felvettünk anyagi helyzetünk javítása céljából. Nem 
félemlíthet meg azért sem, mert törvényes alapon 
állunk, olyan törvényen, mely tartalmában, céljában 
egy jelentőségű az isteni törvényekkel. És ha Jézus 
„jaj“-t kiáltott azokra a törvénytudókra, kik a tör
vényt nem tartották meg, ha ő felvette ezekkel szem
ben a harcot, úgy mi is, habár jól tudjuk, hogy 
Isten országát kell elsősorban keresnünk, jól tudjuk, 
hogy „békességre hivott minket az Isten“ I. kor. 7. 
15. de mert isteni paracs, hogy szeressük és köves
sük az igazságot Zak. 8. 19. és a törvényt is — har
colni fogunk mindaddig: a míg a jó és a jog köz
boldogulásra uralomra fog jutni.

A protestáns orsz. árvaegylet köréből.
A protestáns orsz. árvaegylet választmánya 

november 28. és dec. 9. tartott ülést Kovácsy Sándor 
elnöklete alatt. Jelen voltak ; dr. Wágner Géza alel- 
nök. Beliczay Béla, Bilkei Papp István, Dr. Csengey 
Gyula, Geduly Gyula, pálóczi dr. Horváth Zoltán tit
kár, Kaezián János, Nádosy Gergely, Petri Klek, 
Raffay Sándor, Schol'z Gusztáv, Szilassy Aladár, 
Dr. Szőts Farkas választmányi tagok, Bendl Henrik 
pénztáros és Brocskó Lajos igazgató.

A tavaszi közgyűlés határozata alapján a választ
mány újból megalakulván, Sziiassy Aladár indítvá
nyára elnökéül Kovácsy Sándor eddigi nagy érdemű 
elnököt és alelnökéül dr. Wágner Géza eddigi lelkes 
alelnököt egyhangúlag megválasztotta hat évre ter
jedő új ciklusra.

A megalakulás után elnök előterjeszti, hogy a 
székesfőváros hatósága megvenni óhajtaná az egye
sület tulajdonát képező szegényház-téri árvaházat és 
annak 864 négyzet öl területű telkét iskolai célra, a 
miért a székesfőváros polgármestere arra kérte, hogy 
ajánlat alakjában tudassa vele az eladás föltételeit, 
továbbá, hogy a választmány kebeléből bízzon meg 
képviselőket, akikkel a meg és átvétel dolgában ta
nácskozhasson.

A választmány elhatározta, hogy hajlandó az el
adásra, ha a székesfőváros a vele ajánlatilag közölt mél
tányos árösszeget megadja. Az eladás módozatainak 
a fővárossal való megtárgyalására felkéri és megbízza 
Kovácsy Sándor elnököt, és dr. Wágner Géza alel
nököt.

A házeladás során szőnyegre kerülvén az új 
árvaház építésének a terve is, arra nézve a választ

mány abban állapodott meg, hogy a pesti, vagy a 
budai oldalon megvásárol egy egészséges fekvésű 
körülbelül 2000 nógyzetöl terjedelmű telket és arra 
a mai árvaházi épületnél tágasabb, a higiéniai köve- 
telmónyekeknek minden tekintetben megfelelő és 
100—110 árva befogadására alkalmas épületet emel
tet, amely mellett tágas kort legyen; azonban vezér
elvül kimondja, hogy a létesítendő új árvaháznak is 
a díszét: a mostani egészséges puritán egyszerűség, 
az eddigi vallásos, hazafias, munkás szellem és er
kölcsi tisztaság, nemkülönben a jó egészség alkossák.

Az ülések tárgyainak sorozatából felemlítjük, 
hogy az árvaegyesület most 140 árvát részesít lelki 
és testi ellátásban, 40-ot pedig pénzzel segít, a 
minélfogva összesen 186 család súlyos terhén köny- 
nyít. Az újonnan felvettek közül 2 árva a Sopron- 
megyei Locsmándon legújabban létesített menhely- 
ben helyeztetett el, akiknek tartásáért fejenként évi 
1400 koronát fizet a hitközségnek. A választmány 
határozata nagy örömet keltett Locsmándon, miről 
tanúskodnak a lelkésznek elismerést és köszönetét 
kifejező sorai.

Kinök jelenti, hogy az 1912. évi Protestáns 
Árvaházi Naptár, melyet Szabolcska Mihály, Raffay 
Sándor, az egyesületi rovatot pedig pálóczi Horváth 
Zoltán d r , az egyesület titkára szerkesztenek, már 
szeptember hónapban megjelent és tekintettel a nagy 
konkurenciára, annak pártoló támogatása érdekében 
meleghangú felhívást intézett a protestáns lelkészi 
hivatalokhoz. A naptár, mely az egyesületnek egyik 
bőséges jövedelmi forrása, a múlt évben közel 40 
ezer példányban kelt ol és 1626 koronát jövedelme
zett az egyesületnek.

A titkár felolvassa a dresdoni nemzetközi higiéniai 
kiállítás direktóriumának értesítését, hogy a protes
táns árvaegyesületet kitüntetésben részesítette áldá
sos munkálkodásáért és az árvaháznak a kiállításon 
való közreműködéséért. Ebből az alkalomból a kiál
lítás magyar kormánybiztosa meleghangú átiratban 
üdvözölte az egyesületet.

A titkárnak örvendetes jelentései közül felem
lítjük még a következőket. A budapesti ág. hitv. ev. 
egyházmegye rendes tagul lépett be az árvaegyesü
let kötelékébe, ami követendő például szolgáljon a 
többi egyházmegyéknek. A Madas Károly alapból, 
illetve annak jövedelméből a Dunamelléki ref. egyház- 
kerület erre az évre is megszavazta a 10.000 korona 
segélyt és azt már folyósította. Loisch Ede 400 koro
nás hagyománya befolyt és pedig 400 korona név
értékű 4 ° / o-0 8  egyesült budapesti fővárosi takarék
pénztári záloglevélben. Néhai dr. Haubner Rezső 
„Haubner Máté“ nevű, a magyarországi ág. hitv. ev. 
egyház egyetemes pénztárának kezelése alatt álló 
alapítványából a dunántúli egyházkerület ev. árvái
nak felvétele és nevelési céljaira rendolt évi 500 koro
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na folyósítása megnyílt és erre az évre az egész évi 
kamat nem állván rendelkezésre, csak 392 korona 
82 fillér fizettetett be az egyesület pénztárába. Ten- 
kes Bálintné orosházi lakos árvaházunknak végren
d e le tig  1 hold 875 négyzetöl területű ingatlant 
hagyományozott a hátramaradt hitestárs holtiglani 
haszonélvezetével terhelten.

A kőszegi felsőbb leányiskola. A dunántúli egy
házkerület múlt közgyűlésének egyik legfontosabb 
tárgyát a Kőszegen levő felsőbb leányiskola fejlesz
tésének kérdése képezte. Sokak véleménye az volt, 
hogy az intézetet leánygimnáziummá kell átalakí
tani, másoké az, hogy tanitónőképzővel kell kiegé
szíteni. Ezzel kapcsolatosan felmerült az a terv is, 
hogy az intézetet Kőszegről át kellene helyezni 
Szombathelyre, a megye székhelyére, mely több 
oknál fogva nagyobb jövőt biztosítana az intézetnek, 
mint a fejlődéstől elzárt Kőszeg. A kerület e fontos 
kérdésben akkor nem tudott dönteni, hanem meg
bízta a kőszegi fels. leányiskolái helyibizottságot és 
az egyházkerül, főiskolai nagybizottságot, hogy tanul
mányozzák a kérdést és kellőképen indokolva ter
jesszenek a jövő évi kerületi közgyűlés elé határo
zati javaslatot. A helyi bizottság november 24-én az 
egyházkerületi elnökség részvételével tárgyalta az 
ügyet s pedig Budacker Károly igazgatónak kidol
gozott memoranduma alapján. A bizottság megálla- 
podásakép az a határozat hozatott, hogy az intézet 
— tekintettel egyházias hivatására — tartassák fenn 
mint négy osztályú felsőbb leányiskola olyképen, 
hogy a jelenlegi V—VI. osztályok gazdasági tan
folyamokká alakíttassanak át. Ha azonban e terv 
kivihető nem volna, fejlesztessék az intézet a tör
vényben is biztosított állami segélyek igénybevéte
lével leánygimnásiummá. Miután pedig bármily jellegű 
fejlesztés szükségessé teszi uj épület emelését is, 
ugyané bizottság kiküldte Schneller Aurél h. bizotts. 
elnököt és Budacker Károly igazgatót tárgyalásra a 
régi katonai laktanya telepnek — mintegy 6 holdnyi 
terület több épületrésszel megszerzését illetőleg. — 
Természetes, hogy e megállapodások nem végérvé
nyesek és a kerületi közgyűlés határozatától függ, 
hogy mi és hogyan lesz a kőszegi leányiskolával. 
Minden esetre kívánatos, hogy e fontos tárgyról már 
eleve is gondolkodjék mindenki, akinek beleszólása 
van a dologba, nehogy később bánja meg a kerület 
elhamarkodását és megfontolatlanságát.

Munkatársainknak, előfizetőinknek és lapunk 
minden barátjának kívánunk

Boldog ú j é v e t!

A to rzsa i  evang. á rv a  és szere te tház  karácsonya.
Lélekemelőén ünnepelte meg a torzsai evang. árva
ház nagyszámú közönség jelenlétében karácsony 
estéjét. Szépen feldíszített karácsonyfa, ruhanemüek- 
kel és élelmiszerekkel megrakott hosszú asztal tett 
bizonyságot az evang. közönség, különösen pedig a 
torzsai evang. hívek áldozatkézségéről és azon igye
kezetéről, hogy a keresztyén egyház szeretet ünnepe, 
melyen még a legszegényebb kunyhót is a gyer
mekek örömzaja tölti be, a családi kör melegét nél
külöző árva gyermekek ünnepe is legyen. Elfogultan, 
örömtől kipirult arccal énekelte 25 árva tanítója 
vezetése alatt a karácsonyi éneket, ezután megható 
beszédet intézett a közönséghez és árvákhoz a lel
kész, melynek hatása alatt nem maradt szem köny 
nélkül, majd ima következett, mely után szétosztot
ták a gyermekek között a begyült adományokat és 
itt is öröm és vigság hirdette az üdvözítő születését.

Meghívó*
A Luther T á rs a s á g  f. é. január hó 17. szerdán 

d. u. V26 (félhat) órakor Budapesten a Deáktéri ev. 
egyházi épület dísztermében rendkívüli közgyűlést 
tart. A Luther Társaság igazgatótanácsa ugyanakkor 
szerdán d. u. 4 órakor tartja ülését fentjelzett helyen.

A Luther Társaság irodalmi bizottsága szervező
gyűlését f. ó. január hó 16-án kedden d. u. 4 órakor 
tartja Budapesten a Deáktéri ev. egyházi épület II. 
emeleti tanácstermében, mely alkalommal az egyes 
szakbizottságok megalakulnak és mindegyik elnököt 
választ.

Akik kedvezményes vasúti igazolványokat óhaj
tanak, szíveskedjenek eziránt Majba Vilmos Luth. 
Társ. főtitkárához (Budapest X., Ihász-utca 5. szám) 
fordulni. Ha válasz nélkül találna maradni az érte
sítés, akkor az igazolványt meg nem kapták.

Majba Vilmos s. k.
a Luther Társaság főtitkára.

H ÍR EK .
Pozsega. A pozsegai evangélikus missziói köz

pontban igen élénk az evangéliumi élet. A várostól 
egyik legszebb helyen a gyülekezet nagy fundust 
kapott templomépitésre, melyre az építési tervek és 
költségvetés is készen vannak. Az áttérések is meg
kezdődnek. December hó 17-én áttért egyházunkba 
Páriák J. volt római katholikus lelkész és Szakáig 
Jánosné, a gyülekezeti jegyző neje.

Nyugalomba vonuló lelkész. Hammel Alajos a 
kétyi (Tolnamegye) gyülekezetnek 34 éven át volt 
rendes lelkésze 1912 január l-ével nyugalomba vonul.

Lemondás. Bors György légrádi lelkész, jan. l-ével 
megválik állásától, hogy visszatérjen a somogymegyei 
Fajszra, Kund földbirtokos családjához, ahol légrádi



1912. január 6. Evangélikus Lap. 1. sz. 11. oldal.

lelkószkedése előtt is mint nevelő közbecsüléstől és 
szeretettől övezve huzamosabb ideig élt. A légrádi 
gyülekezet szeretett lelkésze távozásával nagy vesz
teséget szenved, mert hű, igaz jó pásztort vészit a 
tőle távozóban.

L elkészvá lasz tások . Hosszú, kinos választási 
küzdelmek után végre megtörtént a lajoskomáromi 
üresedésben levő lelkészi állás betöltése. December 
hó 17-én ejtotett meg a választás, amelyen — miután 
előzetesen Bothár Mihály volt adminisztrátor vissza
lépett — négy jelölt közül Dörner Frigyes szárazdi 
lelkész nyerte el a szavazatok többségét.

— Az újvidéki egyházban a december hó 16-án 
megejtett lelkészválasztáson nagy szótöbbséggel 
Fábry János Bertalan, kapinémetfalvai lelkészt vá
lasztották meg.

— A nyugdíjaztatás folytán megüresedett újsóvéi 
lelkészi állásra Becker Mihály óbecsei lelkész válasz
tatott meg.

— A ferenchalmi egyházban erős küzdolem után 
Hildebrand Keresztély petőfalvi lelkész kilenc szó
többséggel megválasztatott.

— A sajógömöti egyház lelkészi állására kará
csony második ünnepén négy jelölt közül Vályi 
Gusztávot, a pesti fasori egyház jeles képzettségű 
segédlelkészét választották meg.

Vendégszónoklatok. A lemondás folytán megüre
sedett kolozsvári első lelkészi állás betöltése céljából 
az első intézkedések megtettek, amennyiben a gyü
lekezet több neves lelkészt vendégszónoklatra meg
hívott.

Székács-szobor Orosházán. Orosháza társadalmá
nak vozetőférfiai elhatározták, hogy a község egy
kori nagy szülöttének, legnagyobb fiának: Székács 
Józsefnek, a nagynevű evangélikus szuperintendens
nek, a hires szónoknak és jeles tollú egyházi Írónak 
országos gyűjtés útján összehozandó költségen Oros
házán szobrot emelnek. Az országos gyűjtésre az 
az engedélyt a belügyminiszter 1911. julius hó 29-én 
101,190/VIa szám alatt megadta s ez alapon most 
már a felhívást és az ehhez csatolt gyűjtőivet ki
bocsátotta a végrehajtóbizottság. A gyüjtőivet a 
gyűjtött összeggel együtt legkésőbb 1912. évi május 
hó 1-ig Kovácsik János Orosházi Népbank vezér
igazgató, szoborbizottsági pénztáros úr kezeihez kérik 
visszaküldeni.

A Szövetnek“1. A serdülő, főleg a tanuló mind- 
kótnembeli ifjúságnak komoly, vallásos és hazafias, 
merev dogmatizmustól ment nevelése nagy érdeke 
mind a két protestáns egyháznak. Ezt az ügyet szol
gálja immár hatodik éve a „Szövétnek“ cimű ifjú
sági lap, amely ezenkívül ismeretterjesztő cikkeivel 
s szórakoztató közleményeivel közkedveltséget vívott 
ki magának. A lap képekkel illusztrálva havonként 
kétszer jelenik meg Pápán, ahová az előfizetés is 
küldendő. Egy évre 3 korona. (Fazekas-utca 4.)

Evangélikus thaologiai fak u ltás  Úgy értesültünk, 
hogy egyetemes felügyelőnk báró Prónay Dezső a 
jövő hétre összehívja a theologiai akadémiai nagy 
bizottságot, hogy a kormánynál a Pozsonyban léte
sítendő egyetemen felállítandó evangélikus theologiai 
fakultás érdekében lépéseket tegyen. Ebben a tárgy
ban Raffay Sándor is indítványt terjesztett a folyó 
hó 17-én tartandó bányakerületi gyűlés elé, melyet 
támogatásra ajánlunk.

Nyilvános köszönet.  Hálatolt szívvel mondok 
köszönetét mindazon lelkész uraknak és e lap egyéb 
olvasóinak, kik az elmúlt évben, üzletemet párt
fogásukkal tisztelték meg és kérem, hogy jóindula
tukat részemre jövőbon is megtartani szíveskedjenek.

Magam részéről Ígérem, hogy ezután is kitartok 
azon üzleti elvem mellett, hogy a cégemhez forduló
kat lelkiismeretesen és becsületesen fogom ki
szolgálni. Polgár Kálmán,

budapesti müórás és egyházi 
szerelvény raktáros.

Szerkesztői üzenetek.
„S. K.“ Kendben van. Várjuk a cikket.
Többeknek: Múlt évi december 80-án nem jelent meg a 

lap, mert az 52-ik számmal befejeztük az esztendőt

Oyurátz Ferenc: Hősök kora. — Kapi Béla : A 
boldogság könyve. — Borsos István: A gálya
rabok története. — Stráner Vilmos: A biblia 
az élet könyve. — Dr. Masznyik Endre: Képek 

az Ókori kér. egyház történetéből.

Ezen szép ifjúsági iratok ára egyenként szépen
kötve K  1.80

K a p h a t ó :  K Ó K V I  L A J O S - n á l
l ln d a p e a t ,  IV., K á r o ly -u tc a  1 /

! Protestáns gyülekezetek és iskolák !
rendeljék meg iskolai- és gyülekezeti könyvtárak számára a

„Prot. Család és Iskola“ könyveit.
Mindenki m egtalálja benne a magáét.
Minden kötet irodalmi értékű alkotás.

Ajándék- es jutalomkönyveknek különösen alkalmas.
I. évfolyam:

Gyermekeknek:
1. Fása L a jos: Arany liget. 

(Vers.)
2. Dingha Béla : Hol volt,hol 

nem volt . . . (Mesék.)
3. Albert József: Túl az 

óperencián. (Mesék.)

Ifjúságnak és felnőtteknek is :
4. Hamvas József: Mesés 

történetek. (Elbeszélések.)
5. Gyurátz Ferenc: Hősök 

kora. (Elbeszélések.)
6. Borsos István: A gálya

rabok története.

7. Dr. Masznyik E ndre: 
Képek az ókori kér. 
egyház történetéből.

8. Gagyhy Dénes.' Mária 
nővér. (Kisregény )

9. Babay Kálmán: Nádföie- 
les házak alatt. (Elbesz.)

10. Stráner Vilmos : A biblia 
az ólet könyve. (Ismeret- 
terjesztő.)

11. Farkas Mihályné: Törté
netek az életből.(Elbesz.)

12. Kapi Béla : A boldogság
könyve. (Jellemképző 
munka.)

Egy évfolyam 12 korona.
Egy kötet vászonkötésben 1*20 K, díszkötésben 180 K.

(Postaköltség 20 fillér.)

Gyülekezeteknek az évfolyamot megtekintésre megküldi a kiadóhivatal. 
Szerkesztő: Kapi Béla ev. lelkész, Körmend. 

Kiadó: Wellisch Béla Szentgotthárd.
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SZ T E H L O  KORNÉL egyházjogi és □
vallásbölcseleti munkái.

(Kaphatók Toldy Lajos könyvkereskedésében. Budapest, 
II. Fö-utca 2.)

A Ne temere decretum. Egyházpolitikai tanul
mány. Irta: Montanus fia.

Kétszáznegyven esztendő az egyház szolgálatá
ban. Művelődéstörténeti rajzok. Képekkel 
illusztrált munka. Ára 6 korona.

A protestantizmus jelentősége Magyarországon. 
A nő hivatása a protestáns küzdelemben.

Sztehlo Mornél felolvasásai:
I. Modernizmus és protestantizmus. A jövő

vallása. Együtt 1 korona.
II. A klerikális mozgalom Magyarországon. Dogma

és türelmetlenség. Együtt 1 korona.
III. Boromaeus Encyklika történelmi megvilágí

tásban. — IV. Quo vadis? Elmélkedések 
a látható és láthatatlan túlvilágról. Együtt 
1 korona.

i i i a s i i i B i s i s  m m  e  ■ m b

INAIT I G Y U N K ?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a 
term észetes szénsavas ásványvíz erre a 
legbiztosabb óvószer. Elsősorban a m ohai

forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, 
kellemes és olcsó savanyúvíz ; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak 
biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
sóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyom or., és h ú g y 

sz e r v i b e te g sé g e k n e k . Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha gyomor-, bel- és 
légcsöhuruttól szabadulni 
akarunk. Dr. Kétly.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha a vesebajt gyó
gyítani akarjuk.

Dr. Kövér.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben 
minden k é te s  értékű  m e ste r sé g e se n  sz é n sa v v a l t e l i te t t  
v ízn é l, sőt a szódavíznél is o lcsó b b a n  adja, hogy az Á g n es-  
forrás v iz é t  a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse.

Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha étvágyhiány és 
emésztési zavarok állanak 
be. Dr. Gebhardt.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha májbajoktól és 
sárgaságtól szabadulni aka
runk. Dr. Glass.

K ed velt b orv íz . K ed v elt borv íz .
Kapható minden fűszerüzletben és elsőrangú vendéglőben

w r  ______  It
P ontos és 4 b  Wü M. WjT  =  5 évi

legjobb O R A K jó tá llá s  m ellett!
»Egyházi szentedények

úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is. “P®

J a v ítá s o k r a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k r e  ka*  
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

m

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest, VII, Erzsébet-körút 29. Pontos 
kiszolgálás!

Jutányos 
á ra k !

Ifj. Kellner Enő kő- és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóhivatal: Buda
pest, II., Fő utca 4. ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHl.O KORNÉL

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

Főmunkatársak:
Dr MASZNYIK ENDRE.

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

HIRDETÉSEK DIJA:
Kéthasábos c^ész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 0 fillér. Több

szöri*» hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  (Sz—o.): A helyzet. — Dr. Horváth Károly: A nagyváros gyermeke. — Sztehlo Kornél: Az „Órálló-1 a kálvinisták ellen.
Egyházi külső élet. — Zólyomi Wagner Géza dr. budapesti egyházmegyei felügyelőnek 1912. évi január 6-án elmon
dott székfoglaló beszéde. — Idegen egyházak. -  Hírek. — Szerkesztői üzenetek. — Pályázat. — fürdetések.

A helyzet.
(S z—o ) Tekintsünk körül az év fordulója 

alkalmából? Hol tart a liberalizmus, hol a pro
testantizmus Magyarországon ?

A helyzet szignaturája Magyarországon a 
felekezetiség uralma felé való gravitálás. A sza
badelvű kormány, a nemzeti munkapárt zöme 
hallgatólagos kompromisszumra lépett a kleri- 
kalizmussal és odadobott néki a liberalizmus
ból egy darabot, hogy a néppártiak veszélyes 
akcióját ellensúlyozza, nem mondjuk, hogy ezt 
a kompromisszumot írásba foglalták, de hogy 
létezik, a tények bizonyítják.

A külügyi konfigurációk következtében Ma
gyarországnak talpig fegyverben kell állania. Ez 
szükségessé teszi a szoros barátságot Ausztriá
val, amelynek legbefolyásosabb körei a katho- 
likus érdekek támogatását megkövetelik.

A szocializmus és a merkantilizmus szembe 
került az agrár irányzattal. Az utóbbi szövetsé
gest keres és talál a klerikalizmusban. Mind
kettő a szabadgondolkodók ellen fegyverkezik.

A küzdelem az általános választói jog kö
rül fogja tetőpontját elérni, mindenik párt haj
landóságot mutat még az ördöggel is szövet
kezni, hogy célját elérje.

A néppárt nyugodtan nézi a hivatalos egy
ház fegyverszövetségét a kormánnyal, mert ha 
ez elbukik, ő az általános választójog révén a 
katholikus népszövetségek ezreivel remél győze
lemre jutni. Két vasat tart a tűzben. Az egyik 
Zichy |ános, a másik az általános választójog.

Zichy János ez a rendkívül kedves, simu- 
lékony államférfiú exponense a katholikus párt
nak a kormány kebelében, felette fontos tényező 
abban, hogy a nemzeti munkapárt együtt ma

rad, azért bár sokan óhajtják, de senki sem 
tartja lehetségesnek, hogy helyébe a nemzeti 
munkapárt átöröklött liberalizmusának megfele
lőbb férfit állítsanak, azért elnézik néki, hogy a 
Tisza István gróf által elég érthetően kifejezett 
óhajtásnak, hogy Barkóczyt eltávolítsa, eleget 
nem tesz.

Barkóczy minden támadás dacára és talán 
éppen ezek folytán, erősebben áll, mint valaha. 
Barkóczy eltávolítása megszegése lenne a kom
promisszumnak és azért Barkóczy maradni fo g , 
amíg Zichy János marad.

Hogy mennyire haladt a felekezetiség a 
liberális párt bukása óta Magyarországon azt a 
kultusztárca költségvetésének számadatai bizo
nyítják.

Kiadtunk:
1906 1912

Egyházak segélyezésére. . . 4.749,344 6.914,422
Lelkészi jövedelem kiegészí

tésére ............................4.160,000
Felekezeti, törvényhatósági és 

községi középiskolák segé
lyezésére .................................  2.076,756 3.527,456

ezeknél befektetésekre . . . 410,110 932,585
nem állami elemi iskolák segé

lyezésére .................................  3.911,500 13.770,000
ezeknél rendkívüli kiadások és

beruházások...........................  445,000
felekezeti tanító- és tanítónő- 

képző-intézeti tanárok és ta 
nítónők illetményeinek ki
egészítésére ...........................  48,000 380,000

ezeknél berendezési segély . 600,000
egyházi alapok segélyezésére 405,800__________

11.601,510 27.189,463

A felekezetek pedig dulakodnak a fejős 
tehén körül. Miért ne tennék, mikor a fejős
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tehén, az állam, oly készséggel és oly bőven 
tejel.

Előbb csak arról volt szó, hogy a protes
tánsoknak az a váltója, amelyet 1848-ban kap
tak, honoráltassék. Az állam addig késett a 
váltó beváltásával, míg a restaurare omnia in 
Christo mozgalom felébresztette a római k a to 
likusok étvágyát is. Most már nem csak a váltó 
beváltásáról van szó, hanem — feledve a múl
takat és az „ősi jogon bírt katholikus vagyo
nok“ állami eredetét, a katolikusok is egyenlő 
részt követelnek az 1848: XX. t.-c. alapján.

A felekezeti állam pedig fizet mint a köles. 
Hogy mennyire haladtunk a felekezetiségben a 
liberális párt bukása óta, azt a kultusztárca 
költségvetésének számadatai bizonyítják.

Az 1904. évi költségvetésben a kultusz- 
tárca az összes felekezeti célokra beállított ki
lenc millió 600 000 koronát, az 1912. évi költ
ségvetésben a felekezeti kiadások már a 27 
millió koronát meghaladják, tehát 8 év alatt 
háromszoros összegre szaporodtak.

Mi protestánsok anyagilag ugyan nem já
runk rosszul ennél az osztozkodásnál, de erköl
csileg annál nagyobb a kárunk. Autonómiánk 
az állami segélyezést erősen megsínylette és a 
felekezetiség kultusza nem állt meg a felekezeti 
célok pénzbeli segélyezésénél, hanem rávetette 
magát az állami iskolára, melyet csaknem telje
sen katholizált és odáig jutottunk, hogy az

A nagyváros gyermeke.
I r ta :  Dr. Horváth Károly.

Város és falu! A közfelfogás szerint két ellen
tétes fogalom. A városi ember szemében a falusiak 
csak boldogok, megelégedettek lehetnek, akiket 
a drágaság, a házbér kérdése nem háborgat. 
A vidékiek pedig képzeletükben minden testi jóban 
fürdetik a nagyvárosok lakóit. Mikor a kis, rövid- 
nadrágos pesti fiú megjelenik a nyaralóhelyen, 
egész legendás alak a kis falusi gyermekek szemé
ben, pedig a valóság az, hogy mindegyik a másikat 
irigyli.

Sokáig kellett várni, mig rájöttek arra, hogy 
mások a falusi és mások a városi gyermek élet
viszonyai, tehát ahhoz kell alkalmazkodni a neve
lésben is. J. Tews az, aki „Grosstadtpaedagogik“ 
című munkájában összefoglalta azokat a különbsé
geket és követelményeket, amelyek a város és falú 
gyermekét egymástól elválasztják. A városi gyer
meknek nagyobb az önállósága, mint a vidékinek, 
erre a nagyváros az ő szertefutó utcahálózatával 
szinte reákényszeríti a gyermeket, de az önmagával 
szemben való felelősségérzetét is előbb megérlelí

állam róm. katholikus felekezeti gimnáziumokat 
alapít.

Csak a mi protestáns papjaink nem kap
tak semmit sem. Hja! azok a leggyöngébbek 
és ilyen tülekedésnél félretolja az erősebb a 
gyöngébbet! Node nyugodjunk meg! Miután a kor
pótlék a róm. katholikus papoknak kétségtelenül ki 
fog adatni, a mi papjaink is meg fogják azt kapni.

Ahol kenyeret szelnek, ott morzsa is hull. 
A miniszter parlamenti beszédében hangsúlyozta, 
hogy az összes felekezeti papok kongruáját 
rendezni kell. Ezt az ,,összes“ szót a képviselő
házban nagy helyesléssel fogadták.

A katholikus autonómia tervezete készen 
van. Zsilinszky hiába mutatta ki, hogy a vallás
alap és iskolaalap állami vagyon. Az ki fog 
adatni a katholikusoknak, az ellen hiába ágas
kodunk. Már ebbe Tisza is belenyugodott, merta 
protestánsok részére megfelelő törzsvagyon kiadá
sát kívánja. Legjobb lesz, ha megalkuszunk. Csak 
ide vele azzal a kétszáz millióval. Azután pedig 
schlusz! Ne törődjön azután az állam többet a 
felekezetekkel, se ne adjon nekik többet egy 
fillért sem, sem ne ne nyissa meg részükre az 
állami iskolát. A felekezeti fanatikusokat pedig, 
legyenek azok katholikusok, protestánsok vagy 
zsidók zárja ki a tanári karból, mert az a tanár, 
aki valamely felekezet részére az iskolában pro
pagandát csinál, méregkeverő, a méregkeverő- 
ket pedig az iskolából el kell távolítani.

benne. Amint először lép ki egyedül az utcára, ön
magát kell kormányoznia, irányítania, a nagy, rohanó, 
egyedekkel nem törődő forgatagban.

Még falun is, annál inkább a városban nem 
pusztán maga az iskola az egyetlen nevelő tényező. 
A környezet, az utca, a játszótér, később a műhely, 
az olvasóterem mind résztvesznek az embernevelés
ben a saját módjuk és szükségleteik szerint. A nagy
város gyermeke sokkal intelligensebb környezetben 
nő fel, mint a vidéki; azért némi engedményeket 
kellene tenni számára a tanítási anyag mennyisége 
tekintetében. Helyette azt kell neki nyújtani, amit 
a környezetétől nem kaphat.

A tornaórák nem elegendők a test fejleszté
sére. A nagyvárosi gyermeknek pontosan előirt és 
feltétlenül megtartandó kivándorlásokra van szük
sége. Részint azért, hogy a kőtengerből meneküljön 
néha és a természettel megismerkedjék, részben 
pedig a teste egészsége szempontjából.

Ugyanebből a szempontból egyébre is szük
sége van a nagyvárosi gyermeknek. Nagyobb tan
termekre kevesebb létszámú osztályra, valamint arra, 
hogy az iskola udvara a délutáni szünet alkalmával 
rendelkezésükre álljon. Amig délelőtt tanulásra szol-
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Az „Örálló“ a kálvinisták ellen.
Az „őrálló“ folyó évi 1. számúban folytatja a 

„nagygerezsdi egyesség ós a pótegyessóg“ tárgyában 
a szélmalmok elleni időelőtti harcát. Miután nagy 
hanggal konstatálja, hogy az albizottsági ülésen az 
általam kidolgozott tervezetet (tehát most már terve
zet), nékem mint előadónak dr. Kéler Zoltán ,,alapos 
kifogásáé' folytán átdolgozás céljából visszaadták (ami 
nem igaz), most kíméletlenül neki megy a kálvinis
táknak ós az egész nagygerezsdi egyesseget fel akarja 
bontani, mert abból az evangélikus egyházra igen 
kevés haszon, ellenben igen nagy kár háramlik. 
Indokul felhozza, hogy a református testvérek önzők, 
a testvéri szeretetről mit sem tudnak, velünk mint 
lenézett és tűrt idegenekkel bánnak, híveinket erő
szakosan megadóztatják és ezért a nagygerezsdi 
egyességre nincs szükség!

Sajnos, hogy most, midőn a protestantizmus
nak hazánkban a világ minden részéből idetóduló 
klerikális ellemek ellen való védekezés céljából a 
legnagyobb egyetértésre és a testvéri érzés fokozott 
ápolására égető szüksége van, akad egy evangélikus 
lap, amely a gyűlölséget szítva doronggal megy neki 
a testvéregyháinalc, és teszi azt abból az alkalom
ból, hogy épen a reformátusok egyetemes Conventje 
gróf Tisza István indítványára felhívta a ini egye
temes gyűlésünket, hogy válasszunk közös bíróságot 
azon vitás kérdések elintézésére, amelyek a nagy

gerezsdi egyesség által rendezett viszonyokból fel
merülnek.

Tény az, hogy panaszaink voltak némely refor
mátus egyházközségeknek külömben csak szórvá
nyosan előfordult túlkapásai miatt és hogy ezek a 
panaszok a református főhatóságoknál meghallga
tásra nem találtak. De a legnagyobb elösmerés kell, 
hogy illesse a református egyház vezető köreit, midőn 
az emiatt tett előterjesztéseinkre proponálták, hogy 
ezen vitás kérdésekben sem az egyik sem a másik 
fél hatósága, hanem egy mindkét fél által választott 
bíróság döntsön.

Hogy indokolt és tapintatos-e ezen loyalis eljá
rással szemben gyűlölködést szítani, azt evangélikus 
híveink Ítéletére bízom.

Református testvéreinket pedig arra kérem — 
és ez az ami felszólalásomra késztet — ne tekint
sék az „Őrálló“ cikkét az ág. hitv. evang. egyház 
nézetnyilvánulásának, mert téves a „Debreceni Pro
testáns Lap- 1. számában tett az a feltevés, hogy az 
„Orálló“ az evangélikus egyház hivatalos lapja. Ez a 
lap nem hivatalos lap, tisztán magánvállalat és nem 
az evang. egyház hanem, kizárólag Noszko István 
rákoskeresztúri lelkész lapja. Sztehlo Kornél.

Egyházi külső élet
Zólyomi Wagner Géza dr. egyházmegyei felügyelő

beiktatása. A budapesti ág. hitv. ev. egyházmegye 
f. évi január 6-án Sztehlo Kornél hely. felügyelő és

gáltak a termei, délután az udvara játékra szolgáljon. 
Az udvar legyen tágas és néhány tornaszerrel fel
szerelt. Eleinte felügyelőt is lehet melléjük állítani. 
Később hozzászoknak a gyerekek, hogy maguk 
vigyázzanak a saját testi épségükre. Nem kell attól 
tartani, hogy nyakukat vagy lábukat törik, mert a 
fiúk megismerik képességeiket és nem engedik a 
gyengébbeket, hogy olyan mutatványokkal próbál
kozzanak, amihez nincs elegendő erejük.

A tanítás anyaga, a közlés módja is más a 
nagyvárosban. Arra kell törekedni, hogy annak bizo
nyos helyi színezete legyen. A nagyvárosi gyermek 
nincs ráutalva arra, hogy például a hazai történetet 
könyvből tanulja. Ott áll az a nagyváros utcáin 
szobrokban emlékoszlopokon, épületeken, emléktáb
lákon, megörökítve. A képzőművészetet is az utcán, 
képtárakban, kiállításokon, palotákon ismerheti meg. 
Természetrajzi ismereteit az állat- és növénykertben 
ós a múzeumokban gyarapíthatja. A nagyobb üzletek 
kirakatai feltárják előtte a külső országok termékeit

A mezőgazdasági múzeum a föld- és erdő- 
mivelés eszközeit, a halászat ós vadászat szerszámait 
és módjait; a néprajzi múzeum a hazai ós külföldi 
nópfajok jellegzetes vonásait, szokásait, életmódját,

ruházatát, lakását ismertetik meg vele. A közleke- 
kedósi múzeum, meg a nagy pályaudvarok, ahonnan 
a világ minden részébe indulnak vonatok, a közle
kedés fejlődését és fejlettségét mutatják be neki a 
valóságban. Az ipart a nagy gyártelepeken szemlél
heti. A légszesz- és hajógyárak, a vasgyárak, szövő
telepek, stb., mind a könyvnélkül való ismeretszer
zést szolgáltatják.

Padban persze kényelmesebb a tanítás. A ki
rándulásokat, a szemléltető és imeretszerző látogatá
sokat nehéz beosztani a tantervbe, sőt. a legtöbb
ször nem is lehet az osztálycsere miatt. Nincs rávaló 
idő, le van foglalva tanító tanítvány egyaránt Kis segít
séggel, némi jóakarattal könnyen bele lehetne ezeket 
is illeszteni a tantervbe. Sőt úgy kellene már előre 
elkészíteni a tantervet, hogy a hét egyik napján jó 
idő esetén, bármikor mehessenek kirándulásra. 
A dolgot meg lehetne könnyíteni annyiban, hogy a 
múzeumok berendeznének egy-kót szobát, ahol a 
tanító, tanár mindjárt megbeszélhetné tanítványaival 
a látottakat. így lehetne hozzászoktatni a gyerme
keket a múzeumok látogatásához. így nevelve, fel
nőtt korukban is eljárnának oda, hogy tudásukat 
felújítsák, gyarapítsák.
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Kaczián János együttes elnöklete alatt rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelynek főtárgya a Fabiny 
Gyula lemondása folytán megüresedett egyházmegyei 
felügyelői tisztségre megválasztott Zólyomi Wagner 
Géza beiktatása volt.

Sztehlo Kornél mint legidősebb egyházközségi 
felügyelő, helyettes felügyelői minőségben, az ülést 
megnyitván és a szép számban megjelent tagokat 
üdvözölvén felolvastatta a szavazatszedő bizottság 
jelentését, amely szerint az egyházmegye valamennyi 
egyháza a budapest kerepesi-uti egyház kivételével 
mely dr. Matuska Istvánra szavazott. Dr. Wagner 
Gézára adta le szavazatát. A két tanári testület sza
vazatát alaki hiány miatt érvénytelennek jelentették 
ki. A közgyűlés ennek folytán dr. Wagner Gézát 
jelentette ki a budapesti ev. egyházmegye felügyelő
jének és egy több tagból álló bizottságot küldött ki a 
megválasztott felügyelőt felkérni, hogy a választás 
elfogadása iránt nyilatkozzék. Ot percnyi szünet után 
megjelenik a gyűlésen dr. Wágner Géza és Kaczián 
János főesperes kérdésére kijelenti, hogy a válasz
tást elfogadni kész. Ezután az újonnan megválasz
tott felügyelő letette az előirt esküt. Az eskü leté
tele után Kaczián János főesperes a következő 
beszéddel üdvözölte a megválasztott felügyelőt:

„Nagyságos egyházmegyei Felügyelő Úri
Az elhangzott eskü után a budapesti ev. egy

házmegye nevében mély tisztelettel köszöntőm Nagy
ságodat felügyelői díszes állásában. Köszöntöm úgyis

Nehéz a nagyvárosi gyermek helyzete annyiban 
is, hogy gyakran kell iskoláit, de ha ezt nem is, 
akkor tanítóit változtatnia. Ötven-hatvan gyermek 
befolyásoló körülményeit bajos egy esztendő alatt 
megismerni. Ugyanígy vannak a szülők is. Évről- 
évre más a tanitója gyermeküknek. A megismerke
dés — ami pedig az együttes munka első fel
tétele — úgyszólván lehetetlen. Kiváló gondot kel
lene tehát az iskolai igazgatás terén arra fordítani, 
hogy ugyanaz a gyermek, mig iskolába jár, meg
maradjon .ugyanannak a tanítónak a vezetése alatt, 
hacsak különös, fontos ok nem kényszerít az ellen
kezőre.

Sokat segíthetnek ezen a téren a szülői össze
jövetelek. Hogy mikor legyen az, azt a szülők és a 
tanító közösen döntsék el. Szó sincs róla, hogy a 
legalkalmasabb időpont a vasárnap, kivált a vasár
nap délutánja, amikor a legtöbb szülő szabad. Össze
jöhetnének ott, ahol akarnak, szép időben a szabad
ban, máskor az iskolában. Nem puszta beszélgetés
ből, bírálatból állana ez, hanem énekelnének, szaval
nának a gyermekek, sőt egyes tárgyakból beszél
getve felelhetnének is. Itt lehetne a vallásos érzel
meket is felkelteni, fejleszteni; mert az illető iskola

mint az egyházmegye ez idő szerinti esperese 
elnöktársamat s az egyházmegye ügyeinek velem 
együtt egyik intézőjét.

Midőn egyházközségeink közbizalma Nagysá
godat ültette a Fabiny Gyula úr lemondásával meg
üresedett felügyelői székbe, ezzel, azokat az érdeme- 
rneket óhajtotta jutalmazni, melyeket Nagyságod több 
évtizedre nyúló lelkes céltudatos, akadályt nem ismerő 
buzgóságával egyházi önkormányzatunk minden ágá
ban kifejtett. Ahol tenni, alkotni, időt áldozni kel
lett, Nagyságod mindig ott állott az első helyen 
fiatalos eréllyel s higgadt, komoly, bölcs megfonto
lással, kitűzött céljának: ev. egyházunk felvirágzá
sának előbbrevitelén.

Idestova hetven éve fennálló egyházmegyénk
nek az isteni gondviselés mindig rendelt oly 
kiváló világi férfiakat, akik biztos kézzel vezették 
egyházmegyénk hajóját az ellenséges áramlatok hul
lámcsapásai között is. Nagyságod azonban nagy és 
komoly jelentőségű időben lép egyházmegyénk kor
mányzata élére.

Korunk társadalmi és szociális eszméi erősen 
befolyásolják egyházi életünket is. A hova-tovább 
elhatalmasodó anyagias irányzat csak kézzelfog
hatót becsülő tudomány s a tőke és a munka között 
fennálló ellentétekkel együtt járó vallási és hitkö
zöny mindjobban háttérbe szorítják Krisztus evan
géliumából folyó azt az erkölcsiséget, mely a szív
nek tisztaságában s az érzelmeknek Istenre irányuló 
törekvésében áll. Ezt az irányzatot gyöngíteni, illetve

hittantanára is megjelenhetne és emelhetné a vallá
sos érzületet. A missziókba ezt szépen bele lehetne 
kapcsolni. így a gyermekek megszoknék, hogy 
akkor is felkeressék az iskolát, a templomot, mikor 
már kikerültek az iskolából. Csak egy lelki kapocs 
maradjon a gyermeke és nevelője közölt, már a mag 
jó földre talált, mert az igy nevelt gyermek nem 
fog olyan hamar elveszni az élet forgatagában, nem 
esik áldozatául a csábításoknak, mert az összejöve
telek alkalmával mindig fülébe cseng tanitója szava, 
amely a jóra inti és vezérli.

Ezek a vasárnap délutáni összejövetelek alkal
masak arra is, hogy a zsenge gyermeki lelkeket 
megmentsük — annyira-amennyire lehet — az utca 
piszkától, a mozik szennyétől. Minden reakcionárius 
érzelemtől menten követelhetjük, hogy a hatóság kény
szerítse a mozitulajdonosokat arra, hogy például 
délután 5—7-ig, amikor csaknem kizárólag gyerek
népből kerül ki a nézőközönség, válogassák meg a 
darabjaikat. Nincs arra szükség, hogy a mozik er- 
kölcsösködjenek, de arra igen, hogy trágár ocsmány
ságokat ne mutogassanak a gyermekeknek. Falun 
a szolgabirók, meg a községi elöljárók keresztül 
tudják vinni, hogy táncok, duhajkodások idején a
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újból a régi egészséges élotiránynak útját egyengetni, 
úgy vélem célravezetőnek, ha amint azt Nagyságod 
egyházközségi felügyelői minőségében egyházában 
már inaugurálta a belmissziói munkásságot szélesebb 
alapra fektetve, fővárosi egyházközségeinket — mint 
egyházmegyénk zömét — ezen üdvös eszmének meg
nyerjük. Egyházközségeink autonom jogait nem sért
heti, ha ebben a nemos cszmébon tömörül s váll
vetett erővel segít a közös cél megvalósításán, mert 
hiszen nem egynek kell az egész munkáját vállairn 
venni, hanem az egésznek egyért: anyaszentegyhá 
zunk javáért kell minden lehetőt megtenni s minden 
lehető áldozatot moghozni. Különben is erre kény
szerít bennünket az ellenfeleink táborában folyó 
nagy munka a maga öntudatos és pezsgő tevékeny
ségével, melynek szalai már a mi egyházunkba is 
beleszövődnek s egyrészt hangzatos jelszavakkal más
részt az említett anyagias irányzat túltengése miatt 
híveink köréből is sokakat hódítanak a maguk 
táborába.

Hogy mi ezzel szemben még vajmi keveset 
tettünk, annak sajnos ismeretes szegénységünkön 
kivül valljuk meg, nemtörődömségünk is oka. Ugyanis 
azzal mentegetjük magunkat, hogy kevesen vagyunk 
s a harcot elleneinkkel fel nem vehetjük. Az igaz
ság azonban az, hogy a kevesebb is, ha összetart 
s ha hátsó, gondolatokban, versengésben s az egyéni 
érdekek kultuszában nem meriti ki erejét, sokat tehet 
a protestáns evangéliomi öntudat fejlesztésére.

Elérkezettnek latom az időt arra, hogy mi is

gyermek no lehessen a szemlélők között. Csak a 
nagyvárosi hatóság no tudná kényszeríteni a mozi
tulajdonosokat, hogy legalább délután 7 óráig no 
mutogassanak trágárságokat és idegborzongató rém
ségeket, később pedig — büntetés terhe alatt — ne 
eresszenek be gyerekeket a helyiségeikbe.

A romboló hatások közé koll vennünk a ponyva- 
irodalom termékeit. Ezzel is a legtöbbször az utca 
szolgál a gyerekseregnek. A kirakatablnkok, mozgc- 
könyvárusok, antikváriumok, plakátok szólongatják 
a kis embereket, hogy csak néhány krajcár és 
olcsón kapsz „élvezetes“ olvasmányt. Ez a kérdés 
magában annyira fontos, hogy külön tárgyalást 
érdemel. Orvosság ellene a megfelelően szervezett 
és vezetett gyermek- és olvasókönyvtár.

Veszedelmes a nagyváros utcája a gyerek népre 
s mégis sok mindent nyújt s mégis nagy fontossá
got kell neki tulajdonítanunk, kivált a művészi 
nevelés és a tudományos tanítás szempontjából.

Nem minden szép, amit a gyermek az utcán 
lát, de mégis nagyon sok a szép tárgy és kép a 
nagyváros utcáin.

Valóságos tankönyv az utca, ezer meg ezer 
színes, ólethű illusztrációival tarkítva, melyet a leg-

öntudatos és pezsgő tevékenységgel lépjünk sorom
póba s mentsük meg ami még megmenthető, mert 
máskülönbeu elveszítjük a talajt lábaink alól. E cél 
mogvalósitásárá készséggel ajánlom fel Nagyságod
nak szolgálatomat.

Alkotmányunk értelmében Nagyságod felügyelői 
jogkörébe tartozik az iskolák felügyelete is. Meg va
gyunk győződve, hogy mint tanügyünknek egyik 
alapos ismerője és lelkes barátja — bármily nagy 
rést ütöttek is alkotmányunkon és iskoláink fenn
maradásán az 1907. XXVII. és 1908. XLVI. tőik
kel — minden lehetőt meg fog tenni arra nézve, 
hogy iskoláink régi jó hirnevükhöz méltóan teljesít
sék egyházi és nemzeti kulturmisszióikat. E nemes 
munkáját mindannyian odaadással és készségesen 
fogják támogatni.

Végül ott áll előttünk az 1913. évre tervbe vett 
zsinat, amely hivatva lesz egyházunk alkotmányát 
a haladó korhoz viszonyítva — országos törvényeken 
alapuló jogaink szemmel tartásával — tökéletesebb 
alapra fektetni, széttagolt fővárosi egyházainknak 
egymáshoz való viszonyát rendezni, törvénykezé
seinkben mutatkozó hézagokat — különösen annak 
lassú lefolyását — megreformálni, tanügyünket a meg
változott viszonyokkal összhangba hozni, szóval egy
házunk jövőjét úgy biztosítani, hogy azt az utódok
nak lehetőleg meggyarapodva hagyhassuk örökül. 
Csak lehetőleg mondom, mert őseinknek vérén szer
zett örökségéből — dacára az 1848. XX. tcikkeknek 
— sajnos amíg az államhatalom ád is valamit, de

nagyobb művészet sem tud reprodukálni. Mert ez 
a tankönyv magukat a dolgokat tartalmazza, nem 
pedig azok másolatát. Elegendő a nagyváros főbb 
útvonalain végig sétálni, hogy meglássuk mi min
den tanulságot nyújthat az a gyermeknek. A virá
gosboltban láthatja a legkülönlegesebb növényeket 
a legegyszerűbbek mellett. A gyümölcskereskedés 
sem szűkölködik látnivalók nélkül. A különböző 
világrészek gyümölcsei pompáznak ott egymás mel
lett. A vad- és szárnyaskereskedések is bőséges 
látnivalót nyújtanak pompás tollazatú fácán és 
fenyvosmadaraikkal, foglyaikkal, nyúl-, őz-, és 
szarvaskészleteikkel. A madárkereskedés már mulat
ságot is nyújt. A szűcs- és szőrmésboltok kitömött 
állatokat mutogatnak. Az optikusok és mechaniku
sok kirakatai a gépek és szerkezetek egész tömegét 
tárják a szemlélő e lé ! Fényképezőgép, messzelátó, 
kózinyomtatógép, kicsi motor, repülőgép, modell, Író
gép, hőmérő, stb. Ezenkívül a bútorraktárak/ kon- 
fekciós-üzletek, ékszer- és játékosboltok kirakatai új 
új meg új hatásokat tartogatnak a gyermek szá
mára.

Egy séta a városban megfelelő körülmények 
között többet ér, mint egy ^ucat „tanóra“ a könyv
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ezzel szemben sokkal többet is szed el mitőlünk. 
Hisszük, hogy Nagyságodnak egyházunk iránt érzett 
forró szeretető — ott ahol kell — talál utat és módot 
egyházunk jogainak megvédésére.

Ezekben látom én ama nagy jelentőségű idő
pontot, amelyben Nagyságod egyházmegyénk kor
mányzatának élére lép. Ezen nemes munkához adjon 
Isten Nagyságodnak jó erőt és egészséget. Istennek 
áldását kérve egyházmegyénkre és felügyelői műkö
désére, kérem, hogy engemet is tapasztalt bölcs 
tanácsaival erőtlenségemben támogatni szíveskedjék. 
Isten áldjál Isten éltesse! (Hosszantartó éljenzés!)

Dr. Wagner Géza ezután elmondotta székfog
laló nagyszabású beszédét, melyet gazdag tartalma 
és mély egyházszeretettől áthatott volta miatt lapunk 
külön mellékletében közlünk.

Az esperességi felügyelőnek nagy tetszéssel 
fogadott beszéde után Scholtz Gusztáv püspök, mint 
az egyházmegyei lelkészi kar doyenje üdvözölte még 
a felügyelőt és ezután az ülés két kisebb jelentőségű 
tárgy elintézése után befejeztetett.

Idegen egyházak.
A katholícízmus küzdelmek

Reflexiók az „Egyházi Közlönynek“ idevonatkozó közlésére.

Franciaországban 20.000 katholikus iskolát be
csuktak. Az „Egyházi Közlöny“ annak tulajdonítja, 
hogy a 71-ik gyalogezred sorozásakor 716 újonc

mellett. Az a gyermek, aki maga látta a dolgokat, 
aki megtanulta ismerni azok jelentőségét az emberi 
életben és egymáshoz való viszonyukat, egészen más
ként használja a könyvet, mint az, akinek a fantá
ziájában kell fáradságosan elképzelni a dolgokat. 
A figyelmes nagyvárosi gyermek előtt minden nyom
tatott könyv illusztrált, képeskönyv, amelynek min
den lapja a való életet tárja elébe. Mindenesetre 
szüksége volna a nagyváros gyermekének értelmes, 
meghitt vezetőre, aki az utcán jártában a szép, 
érdekes dolgokat megmutatja neki és a piszkos, 
szennyes dolgoktól eltereli figyelmét, vagy ha azt 
nem teheti, iparkodik legalább undort ébreszteni 
benne minden iránt, ami aljas, nemtelen. A példa 
a legjobb nevelő eszköz erre is. A nagyvárosi gyer
mek nem sokáig marad meg az úgynevezett „gyer
meki naivitás“ határain belül. Ő sok mindent tud s 
itt a titkolódzás nem segít. Tanítók és szülők, iskola 
és szülői ház azon iparkodjanak tehát, hogy a gyer
mek — bár semmi emberi nem marad titok előtte — 
erős lélekkel, tisztán, becsületes szívvel lépjen az 
életbe.

közül 161 nem tud sem Írni, sem olvasni, dacára 
annak, hogy a közoktatási budget az utolsó 19 esz
tendőben 100-tól 250 millióra emelkedett. Az ilyen 
egyes, kiszakított és nem is igen megbízható adatok
kal mitsem lehet bizonyítani. Vájjon ez a gyalog
ezred nem oly vidékről szedi-e újoncait ahol az 
előbbi regime hatását még nem lehetett egészen 
kiirtani? Ha a katholikus iskola annyira neveli a 
népet, miért volt a pápai államban a legtöbb analfa
béta és miért van az, hogy a legsötétebb Calab- 
riában, ahol kizárólag a papok tanítják a népet, 
70% a a lakosságnak nem tud sem Írni sem olvasni ?

Spanyolországban a madridi városi tanács lehe
tetlenné tette a katholikus iskolákat azáltal, hogy 
minden anyagi támogatást megtagadott tőlük, mig 
ellenben a Ferrerista szabad iskolákat bőségesen 
pénzeli. Ez utóbbiaknak a madridi tanács évi 150 
pezetát szavazott meg, mig a katholikus iskolák 
szubvencióját évi 120, mondd százhúsz pezetában 
állapították meg. Bizonyos mondja az „Egyházi 
Közlöny“, hogy a madridi példát a szabadkőműves 
vidéki centrumok hamarosan követni fogják.

Hát nem kellene azokat a spanyol papokat 
megvesszőzni, hogy így nevelték a spanyol népet, 
amely századokon keresztül a leghűségesebb szolgája 
volt az egyháznak !

Portugáliában a szeparációs törvény nyomorba 
döntötte a papokat.

A coimbrai püspök kérte a kormányt, hogy 
könyörüljön meg a papokon és adjon nekik valami 
segélyt. Ezért a liberális lapok megdicsérték azt 
hozván fel, hogy alárendelte magát a szeparációs 
törvénynek. Erre a püspök elkeseredésében lemondott. 
A portugál kormány december 30-án kiadott egy 
rendeletet, amely szerint a liszaboni pátriárka, a 
quardai püspök és az oportoi koadjutor két esztendőre 
kiültatnak egyházmegyéikből, mert alantos papságukat 
eltiltották a kulturegyesületek alakításától és attól, 
hogy a szeparációs törvény által nekik felkínált 
állami nyugdíjat elfogadják. Öt nap alatt el kellett 
hagyniok székhelyüket. Mily rettenetes állapotok 
egy katholikus országban, é3 ezt mind azok a „gonosz“ 
szabadkőművesek okozták.

Braziliában is üldözik a katholikusokat. Ott is 
a szabadkőművesek kerekedtek felül. Hermes de 
Fonseca köztársasági elnök is már szabadjára ereszti 
szabadkőművesi ösztöneit. A ferencrendi barátokat 
üldözik és október végén a kamara megszavazta a 
Vatikán melletti követség megszüntetését.

Oroszországban is nehéz viszonyok közt van a 
katholikus egyház. Az orosz kormány üldözi a 
katholikusokat és erősen térítgeti őket. Legújabban 
Galíciában is működik az orosz hittérítő propaganda, 
amely tömegesen áttéríti a ruthéneket a görög nem
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egyesült vallásra. Az egész ruthón népet megakarják 
nyerni a görög keleti egyháznak.

Annál jobb dolguk van a katbolikusoknak a 
protestáns államokban.

Angliában szaporítják a katholikus érseksé
geket és egy új angol bíboros Bourne a Szont 
Pudenciana-teraplomnak birtokba vétele alkalmával 
mondott beszédében az ottani sikerek által elkápráz
tatva máris azon reménynek adott kifejezést, hogy 
sikerülni fog az anglikán egyházat a katholikus 
egyházzal egyesíteni, és a hit egységét, mely annyi 
időn keresztül Anglia erőssége volt és oly mély 
nyomokat hagyott a nép vallásos jellomében, újra 
megteremteni. Bolond világot élünk, mig Loyola 
hazájában üldözik a katholieizmust, addig Cromvell 
és Darvin honfitársai közt divatba kezd jönni a popery.

Hollandiában az orthodox protestantizmus erő
sen kacérkodik a római egyházzal, nyílván azért 
mert egy alapon áll vele. Az ottani katholikus 
lapok azonban összevesztek amiatt, mert az intran- 
zigens túlzók elítélték a protestánsokkal való szö
vetkezést.

Németországban politikai okokból, mert szükség 
van a Centrum támogatására, a kormány erősen 
támogatja a katholieizmust. A királyság és a Junker- 
thum szövetségesét találja fel benne a szociálizmus 
ellen. De ez ne aggasszon bennünket, az az ország, 
amely a politikán épül fel, nem Isten országa, és a 
politikával együtt bukik az építmény is.

Azért nem félünk a magyarországi katholikus 
népszövetségektől sem.

X. Pius pápa a legújabbi bíboros avatás alkal
mából kifejezést adott azon reménynek, hogy sikerülni 
fog a hittérítés. Ez alatt persze az evangélikus or
szágokban végzendő hittérítóst értette. Megerősítette 
őt ebben a reményben az örömnek kifejezése, amely- 
lyel Angliában, Hollandiában és Amerikában az 
ezen országokban történt biborosi kinevezéseket 
fogadták. Azokra a túlzott ünnepeltetésekre építve, 
amelyekben az amerikai bíborosokat sajnos nem- 
katholiku8ok is részesítették, mondotta a pápa: 
„Mindez nem csupán reményt, hanem bizonyosságot 
nyújt nékem arra nézve, hogy az Úr hazatéréstek 
után apostoli működésetek gyümölcseit szaporítani 
fogja“.

Ezekből a főpapi ünnepeltetésekből nékünk 
hazánkból is bőven kijutott. Nincs az a miniszter, 
akit úgy megünnepelnek mint egy-ogy katholikus 
püspököt beiktatás alkalmából. De mit rekrimináljunk 
mi protestánsok ? Talán máskép van az a mi püspö
keink ünneplésével ? Harminc küldöttségen alúl nem 
adjuk. Az ünnepelés és ünnepeltetés valóságos nem
zeti betegség jellegét öltötte magára. Hová lett a 
régi lutheránus szerénység?

H ÍR EK .
Halálozások, ,/ezsovics Pálné, szül. Kempte Anna, 

Jezsovics Pál cinkotai ovang. lelkész neje, életének 
66 ik, boldog házasságának 40 ik évében 1911. dec. 
3,1-én éjjeli 117* órakor, hosszas szenvedés után, az 
I rban csendesen clszendorült. — Pápán elhunyt 
Plevniczky Pál, volt dabronyi tanító, a somlyóvidéki 
tanítóegyesület örökös alelnöke, 73 éves korában. — 
Zsakó János, az ösküi (Veszprémm.) ev. egyház 
buzgó lelkésze rövid szenvedés után Debrecenben,
28-án, 67 éves korában jobblétre szenderült. A gyá
szoló gyülekezet és kiterjedt rokonság, özvegye, 
gyermekoi siratják. — Sopronban december 3.1-ón 
elhunyt az l'rban Zábrák Dónesné, szül. G. Odor 
Vilma. Nyugodjanak békében!

Gyurátz F e re n c  a lapítvány. A pinkafői gyüleke
zet annak emlékére, hogy püspöke :t gyülekezetei 
yátogatásával megtisztelte, 200 K alapítványt tett.

A kőszegi felsőbb leányiskola Kőszeg városa legkö
zelebb tartott képviselőtestületi közgyűlésén elhatározta, 
hogy a régi katonai laktanya épületét és a hozzá
tartozó telket 100 000 \  vételárért felajánlja a dunán- 
tú i egyházkerületnek a leánynevelőintézet céljaira.

Ki legyen az új egye tem es fő jeg y ző ?  Zsigmondy 
Jenőnek bányakerületi felügyelővé történt megvá
lasztása folytán az egyetemes főjegyzői tisztség be
töltése szükségessé vált. Tudjuk, hogy a jegyzői 
tisztség összes teendőit Zsigmondy Jenő végezte és 
irányította és emellett az egyetem adminisztrációjá
ban is az egyetemes felügyelőnek nagy segítségére 
volt. Kívánatos lenne, hogy ez a tisztség megint egy 
egész emberrel töltessék be. Irány tadó körökben 
dr. Szelényi Aladárt emlegetik, ki mint a bánya
kerület világi főjegyzője, bizonyságát adta annak, 
hogy méltó utóda lenne Zsigmondynak.

A b ék éscsab a i  evang. Rudolf-fögimnazium tehetsé
ges, fiatal tanára Fest László, folyó évi január 3-án 
31 éves korában meghalt.

A p r o te s tá n s  bált  folyó hó 20-án tartják meg 
Budapesten, a fővárosi vigadó összes termőiben. A 
védnökséget újból a miniszterelnök neje gróf Khuen 
Héderváry Károlyné, szül. Teleky Margit grófnő 
ő Excellenciája vállalta el.

A b esz te rceb án y a i  evang. egyesület folyó évi 
január hó 1-én Bethlen Gábor-Otthona termében 
protestáns estélyt rendezett, melyen dr. Oravecz Ödön 
„Egy negyedszázad a magyar protestantizmus törté
netéből“ címen felolvasást tartott.

Az óbudai p ro te s tá n s  énekegyesület  folyó évi 
január 6-án Óbudán az egyesület könyvtáralapja 
javára műkedvelői előadással egybekötött sikerült 
táncmulatságot rendezett.

Beküldete tt .  ^Ünnepi beszéd és imádság“, melyet 
a magyar ev. Keresztény Missziói Szövetségnek 
Budapesten, 1910. május hó 4-én a deáktéri ev. 
templomban rendezett ünnepélyén mondotta Bándy 
Endre, lévai ev. lelkész. Ára 50 f.

T ö b b e k n ek ! Az „Evangélikus L ap “ múlt évi 
utolsó (52.)  szám a decem ber 2 3 -á n  je lent meg. Az év
folyam  5 2  szám ból áll.

A lap kiadóhivatala .
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Szerkesztői üzenetek.
Fábián J. Kölesd-Tolna. Hangoltassák meg az orgonát 

más által és vonják le a hangolási költséget a 10% bánat
pénzből. — A temetőre nézve legjobb lesz a tulajdonközössé
get megszüntetni, mert folyton lesznek súrlódások. Talán le
hetséges a megosztás természetben és akkor keritést kell al
kalmazni, Ha a term észetbeni megosztásban nem tudnak meg
egyezni és a két egyház közös tulajdona a telekkönyvben ki 
van tüntetve, akkor árverés útján  lehet a közösség megszün
tetését kérni. De ez már az utolsó eszköz. Ha a temető a 
község tulajdona, az ossza fel a temetőt s ebben a felosztás
ban mindkét félnek meg kell nyugodnia.

Dr. Sz. L. Zs. . . . Prohászka kritikáját szivesen közöl
jük. Ja tho t a jövő számban hozzuk.

Pályázat.
Segédet JcereseJc! A német nyelvtani jártasság 

megkivántatik. Fizetése évi 1800 korona, előleges 
havi részletekben. Az állás azonnal elfoglalható.

Selmecbánya, 1912 január 4.
Händel Vilmos

főesperes

! Protestáns gyülekezetek és iskolák !
rendeljék meg iskolai- és gyülekezeti könyvtárak számára a

„P ro t. Család és Iskola“ könyveit.
Mindenki megtalálja benne a magáét.
Minden kötet irodalmi értékű alkotás.

Ajándék- és jutalomkönyveknek különösen alkalmas.
I. évfolyam:

Gyermekeknek:
1. PÓ8a Lajos: Arany liget.

(Vers.)
2. Dingha Béla : Hol volt, hol 

nem ;volt . . . (Mesék.)
3. Albert József: Túl az 

óperencián. (Mesék.)

Ifjúságnak és felnőtteknek is :
4. Hamvas József: Mesés 

történetek. (Elbeszélések.)
5. Gyurátz Ferenc: Hősök 

kora. (Elbeszélések.)
6. Borsos István: A gálya

rabok története.

7. Dr. Masznyik E ndre: 
Képek az ókori kér. 
egyház történetéből.

8. Gagyhy tDénes : Mária 
nővér. (K isregény)

9. Babay Kálmán : Nádföde- 
les házak alatt. (Elbesz.)

10. Stráner Vilmos : A biblia 
az élet könyve. (Ismeret- 
terj esztő.)

11. Farkas Mihályné: Törté
netek az életből. (Elbesz.)

12. Kapi Béla : A boldogság
könyve. (Jellemképző 
munka.)

Egy évfolyam 12 korona.
Egy kötet vászonkötésben 1*20 K, díszkötésben 1 *80 K.

(Postaköltség 20 fillér.)

G yülekezeteknek az évfolyam ot m e g tek in té s re  m egkü ld i a  k iadóhivatal. 
Szerkesztő: Kapi Béla ev. lelkész, Körmend.

Kiadó: Wellisch Béla Szentgotthárd.

|VI I T I G Y U N K ?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a 
term észetes szénsavas ásványvíz erre a 
legbiztosabb óvószer. Elsősorban a m ohai

Á G N E S -
forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, 

, kellemes és olcsó savanyúvíz ; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak 
biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
soknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyom or., és h ú g y 

sz e r v i b e te g sé g e k n e k . Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha gyomor-, bel- és 
légcsőhuruttól szabadulni 
akarunk. Dr. Kétly.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha a vesebajt gyó
gyítani akarjuk.

Dr. Kövér.

Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha étvágyhiány és 
emésztési zavarok állanak 
be. Dr. Gebhardt.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha májbajoktól és 
sárgaságtól szabadulni aka
runk. Dr. Glass.

Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben 
minden k é te s  értékű m e ste r sé g e se n  s z é n sa v v a l te l ite t t  
v ízn é l, sőt a szódavíznél is o lcsób b an  adja, hogy az Á g n es-  
forrás v iz é t  a legszegényebb ember is könnyén megszerezhesse.
K ed velt b orv íz . ----------------- K ed v e lt borvíz.

Kapható minden fűszerüzletben és elsőrangú vendéglőben.

A LUTHER TÁRSASÁG
könyvkereskedéséből

Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a
rendelhető meg a következő protestáns szellemű

uj könyvek:
Kisebb gyermekeknek :

1. Pósa Lajos : Aranyliget. 
(Versek.)

2. Dingha B éla : Hol volt, 
hol nem volt. (Mesék.)

3 Albert József: Túl az 
óperencián. (Mesék.)

Ifjúságnak és felnőtteknek:
4. Hamvas József: Mesés 

történetek. (Elbeszél.)
5. Gyurátz Ferenc : Hősök 

kora. (Elbeszélések.)
6. Borsos Is tvá n : A gálya

rabok története.

7. Masznyik Endre: Képek 
az ókori kér. egyház tör
ténetéből.

8. Gagyhy Dénes: Mária 
nővér. (Ifjúsági regény.)

9. Babay Kálmán :N ádföde
les házak alatt. (Elbesz.)

10. Stráner Vilmos : A biblia 
az élet könyve. (Ismeret- 
terjesztő.)

11. Farkas Mihályné: Törté
netek az életből. (Elb.)

12. Kapi Béla : A boldogság 
könyve. (Jellemképző 
munka.)

Egy-egy kötet ára vászonkötésben 1.20 K.
A tizenkét kötet egyszerre megrendelve 12 K.

Egy-egy kötet ára diszkötésben 1.80 K.

K önyvtáraknak, n em k ü lö n b en  a jándékkönyveknek  fe le tte  a lk a lm a sa k .

Megrendelések a „Luther-Társaság“ könyvkeres
kedésébe Budapest, VIII, Szentkirályi-utca 5l/a 

cimzendők.

Ifj. Kellner Enő kő- és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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Zólyomi Wagner Géza dr* budapesti egyházmegyei felügyelőnek 
Í9Í2* évi január 6-án elmondott székfoglaló beszéde*

Fogadja a t. egyházmegyei közgyűlés, és az 
egyházmegyéhez tartozó egyházközségek köszönete- 
met azon megtisztelő bizalomért, amellyel engem 
az egyházmegyei felügyelői székbeültetni méltóztattak.

Őszinte köszönetét mondok tisztelt elnöktár
samnak is szíves üdvözlő szavaiért, és azon bölcs 
előtérjesztéseért amelylyel egész egyetemes egyhá
zunkban és közéletünkben fennforgó nehézségeket és 
nagy, magasztos feladatainkat vázolni méltóztatott.

A reám ruházott feladatok fontosságánál fogva 
nem minden aggodalom nélkül foglalom el az egyház- 
megyei felügyelői széket, amelyet közvetlen elődöm 
úgy tudott évek során át összes egyházaink tiszte
letének, rokonszenvének és ragaszkodásának válto
zatlan megtartásával betölteni, hogy mindnyájunkra 
fájdalmasan hatott az egyházi élettől és az egyház - 
megyei felügyelői állástól való visszavonulása éppen 
most, amidőn egyetemes egyházunk zsinatának meg
tartásától és fővárosi egyházaink kérdéseinek törvény
hozási rendezésétől alig egy év választ el. Ezen ren
dezésnél Fabinyi Gyulának egyetemes egyházunknak 
e kérdéshez fűződő fontos érdekei, — és a fővárosi 
evangélikus egyházi életnek fontos érdekei szem
pontjából nagy szolgálatokra volt hivatva, — mert, 
habár az volt álláspontja, hogy e kérdések adminisz
tratív úton csak az összes érdekelt egyházak meg
egyezésével rendezhetők, meg vagyok győződve, hogy 
a mai helyzetet teljesen kielégítőnek ő sem tekin
tette, — a fennálló anomáliák orvoslásának törvény
hozási rendezését ő is szükségesnek látta, — és a 
helyzet alapos ismeretével, bölcs mérsékletével, — 
alapos tudásával, — lelkiismeretes igazságérzetével,— 
mindnyájunk bizalma által támogatva megtalálta volna 
a kérdések törvényhozási megoldásának leghelyesebb 
útját. «

Azt hiszem tehát, hogy ma a midőn magam részé
ről is újból hálásan elismerem azt, aminek elnöktársam 
ékes szavakban, a közgyűlésünk jegyzőkönyvileg és 
küldöttség utján már kifejezést adott: azt t. i. hogy 
Fabinyi Gyulánk elévülhetetlen érdemeket szerzett 
egyházmegyénk bölcs, tapintatos és igazságos veze
tése által, — nem térek el az ő működésének szel
lemétől, midőn megemlítem, hogy fővárosi egyházaink 
között újból megindítandóknak tartotta a tárgyaláso
kat avégből, hogy az elnöktársam előterjesztése 
szerint 1913-ban megtartandó zsinat elé, melynek 
egyik feladata a fővárosi egyházak kérdéseinek tör
vényhozási rendezése lesz: lehetőleg egyetértő javas
lattal járulhassunk.

Ezeknél a tárgyalásoknál célom és igyekezetem 
az lesz, hogy összes fővárosi egyházaink egyetértő
i g  oly szervezési módot találjanak, amely biztosítsa, 
hogy szeretett hazánk fővárosában egyházi intézmé
nyeink és egyházi életünk akadálytalanul fejlődhes
senek.

Meg vagyok győződve, hogy ha egyházaink köl
csönös bizalommal fogják keresni erre a legcélsze
rűbb megoldási módot: azt meg is fogják találni;

mert törvényhozási rendezésről lévén szó, a most 
érvényben levő zsinati alkotmány rendelkezései nem 
fognak feszélyezni, és mert azt reményiem és 
hiszem, hogy fővárosunkban senki sincsen hitsorso- 
saink között, aki el ne ismerné, hogy a nagyszámú 
lakásváltozás, a családtagok nyelvi igényeinek gyors 
változása, a megadóztatás egyenlő alapjának és a 
kétszeres megadóztatás elkerülésének szüksége, — az 
egyházi dijak különböző szabályozásából származó 
ódiumok, iskolai intézményeink és a vallásoktatás 
biztosítása, jótékonysági intézmények létesíthetése, 
egyházi életünk, belmissziói munkálkodásunk fejlesz
tése elkerülhetlenné teszik összes hitsorsosaink tömö
rülését, és számtalan kérdés egységes szabályozását 
és kezelését.

Egy másik fontos kérdése egyházmegyénknek 
az: nem kellene-e változtatást tenni terjedelmén?

Azt hiszem, hogy akkor, amidőn a váci egy
ház egyházmegyénkhöz csatoltatott: az a sűrű érint
kezés és természetes kapcsolat volt irányadó, amely 
a főváros és Vác lakossága között fennáll.

Ez az indok azonban fenforog arra az egész 
területre nézve, amely Vác és Budapest között elte
rül, nagy részben csak egyházmegyénk alakulása 
után népesedett be, és amelynek jelentékeny része 
előbb utóbb közigazgatásilag is egyesittetni fog fővá
rosunkkal.

Kötelességemnek fogom tartani, hogy e kérdést 
elnöktársammal tanulmányozzam.

Kizártnak vélem az oly megoldást, amely az 
egyházmegyénkhez tartozó Pestmegyei területeket is 
egyházmegyei gondozásunk alól elvonja. A váci 
egyházközség, és annak váci leányegyháza valamint 
a Kispest—Erzsébetfalvai misszói egyház a buzgóság- 
nak és áldozatkészségnek oly fényes tanujeleit adták 
a lefolyt években is, hogy a legnagyobb örömmel és 
készséggel kell ragaszkodnunk a velük fennálló 
kötelékhez.

Az általános egyházpolitikai kérdésekre vonat
kozólag azt hiszem — ismeretesek a t. egyházmegyei 
közgyűlés előtt nézeteim. Ez okból csak nehány főbb 
kérdésről kivánok röviden nyilatkozni.

Azok közé tartozom, akik egyházunk autonom 
jogainak megóvásához és erősítéséhez, — az egyhá
zak egyenjogúságához, viszonyosságához és kölcsö
nösségéhez szívósan ragaszkodnak, és ezek hiányai
nak orvoslását, hézagainak pótlását sürgetendőnek 
tartják.

És azok közé, akik érzékenyek ugyan minden, 
egyházunk jogain ejtett sérelem iránt és ilyen ellen 
az erélyes önvédelmet szükségesnek tartják, de 
akik — bármily magas helyről jön a sérelem— nem 
tévesztik el szem elől, hogy hazai egyetemes ev. 
egyházunk családjainak nagyobb része vegyes val
lásban él, és a családi béke fenntartásának magas 
érdeke is fokozza azt a nagy érdeket, amely a keresz
tény felekezetek közti és az izraelita egyházzal való 
béke fenntartásához fűződik.



1912. Evangélikus Lap. 2. sz. január 13.

Az egyes — habár még oly magas egyének 
által elkövetett — sérelmet ez okból nem tulajdonítom 
a hazai társegyházaknak, és kerülendönek tartom, 
hogy egyének hibáik és túlkapásaival társegyházakat 
vádolják.

Különösen édes hazánkban, ahol a szabadelvü- 
ség minden egyház tagjainak számottevő többségét 
áthatja, — és ahol a kisebbségek reakcionárius irány
zatával szemben magukban az egyházakban talált a 
szabadelvüség mindig öntudatos támogatókat: az 
ezekkel való együttes működést helyesebbnek tartom, 
mint az ellentétek kiélesítését, amely könnyen vezet 
az egyházak közötti béke megzavarásához.

Amennyire híve vagyok a szabadelvüségnek 
és annak aegise alatt történő fejlődésnek, — bele
értve a szellemi és kézi munkások sorsának javítá
sát célzó békés törekvéseket: éppannyira ellensége 
vagyok a modernizmus ama kinövéseinek, amelyek 
a társadalmi rétegek közti természetes, és folytonosan 
szükségképpen megújuló különbségeket ellentétekké, 
gyűlölet forrásaivá élesítik, — az életszükségleteket 
és azok árait felfokozzák, — az együttműködésre 
hivatott elemeket szétválasztják, — az emberek 
erkölcsi alapját, vallását és hitét megtámadják — és 
végeredményben az örökbecsű eszmények lerombolá
sához vezetnek.

Ezekkel az áramlatokkal szemben — nézetem 
szerint — az egyházaknak és lelkészeknek fontos 
feladatuk van, Eszményi rendeltetésüknél fogva meg 
kell óvniok a gondozásukra bízott híveket a romboló 
hatástól, de előmozdítaniok, — a hói szükséges, meg 
is indítaniok kell azokat a hatósági és társadalmi 
intézkedéseket, amelyek a szegényebb sors enyhí
tésére, a megélhetési mód könnyítésére, a munka- és 
keresetképesség fokozására alkalmasak.

Ezekben és nem a munkaadó és munkás közötti 
ellentétek szításában áll az a nemes szocializmus, 
amelynek legnagyobb apostola Megváltónk volt.

Egyetemes egyházunknak és az egyes egyház- 
községeknek nagy gondol okoz a megélhetési viszo
nyok megnehezülése és u szellemi munkásoknak is 
összes rétegeit uraló fizetésjavítási törekvések folytán 
az a kérdés, miképpen legyen lelkészeinknek tanítóink
nak, tisztviselőinknek oly megélhetési mód biztosít
ható, amely hivatásuk magasztosságának és méltó
ságának megfelel.

Az a sok nehézség, amely az államsegély iránti 
igények érvényesítésével és megtartásával jár — és 
a megállapított államsegélyeknek gyorsan bekövet
kezett elégtelensége arra látszik mutatni, hogy nem 
volt szerencsés az a koncepció, amely anyagi eszkö
zeink elégtelenségének mikénti pótlása körül irány
adó volt.

Határozottan kívánatosnak tartom, hogy egye
temes egyházunk minden erejével oda törekedjék, 
hogy az állami támogatás nyújtásának rendszere 
gyökeresen megváltoztassók, hogy az államsegély 
törvényhozásilag és pedig oly módon biztosíttassák, 
hogy az ne egyes egyéneknek vagy egyes célokra, 
hanem egyházunk autonom rendelkezésére bocsáttas
sák — és ezzel arra is módot találjunk, hogy szellemi

munkásaink méltóbb díjazásáról magunk gondos
kodjunk.

Ily törekvés sikerességének egyik előfeltétele, 
hogy megszűnjék az a nagyfokú bizalmatlanság, 
amely német és tót anyanyelvű egyházaink működése 
ellen — gyakran alaptalanul vagy túlzott mértékben — 
fennforog és abból a feltevésből származik, hogy 
ily egyházak vezetői az anyanyelv szeretetóvel hazai 
állami nyelvünk szeretetét nem bírják összeegyez
tetni és az egyházi autonómiát a magyar állam nem
zeti megerősödésének megakadályozására vagy leg
alább megnehezítéséro használják.

Azt hiszem t. közgyűlés, hogy e bizalmatlan
ságot meg kell és meg lehet szüntetni.

Erre iskoláink tekintetében módot keresett az 
egyetemes tanügyi bizottság; arról kellett azonban 
meggyőződnünk, hogy a kerületek többsége nem 
helyesli, hogy az egyházkerületok adminisztrációjába 
az egyetemes közgyűlés institutive belenyúljon.

Reményiem, hogy egyházkerületeink meg fog
ják tenni a célravezető intézkedéseket ahhoz, hogy 
mindenütt egyesítsük — a hol nem magyar az anya
nyelv — az anyanyelv szeretetét a nemzeti államnyelv 
szeretetóvel, — hogy fejlesszük minden iskolánkban és 
egyházunkban a hazafias szellemet, az erények egyik 
legmagasztosabbját, — hogy mindenütt kövessük 
azon elődeink példáját, akik egyházunknak és magyar 
hazánknak egyaránt voltak támaszai és hősei, — és 
azon külföldi hitrokonaink példáját, a kik mindenütt 
azon állam aspirációinak erős támaszai, amelynek 
polgárai, — hogy kizárjuk ugyan egyházi életünkből 
mindenütt a pártpolitikát — nemzetiségi politikát is — 
de ne zárjuk ki a hazafiasságot — a hazaszeretetei — 
hazánk nemzeti megerősödésének előmozdítását.

Tisztelt elnöktárjam említette, hogy hivatásunk 
körébe tartozik az iskolák felügyelete is és reámuta
tott annak fontosságára, hogy különösen fővárosi 
iskoláink az egyházi élet erősítésében, evangélikus 
egyházunk jövőjének biztosításában buzgó munka
társaink legyenek.

Visszaemlékezem arra az időre, amidőn mint 
első iskolai felügyelő megkezdtem működésemet, és 
örömmel kell elismernem, hogy e tekintetben úgy e 
minőségbeni működésem alatt mint azóta lényegesen 
javultak a viszonyok. Teljes bizalmam van úgy mos
tani első iskolafelügyelőnk és kitűnő igazgatóink 
hitbuzgóságában és meg vagyok győződve, hogy 
hogy teljesen átérzik iskoláink azon hivatását, hogy 
hazánkhoz rendületlenül ragaszkodó képzett ifjakat, 
de egyúttal egyházunkhoz ragaszkodó és annak egy
kori vezetésére hivatott támaszokat kell nevelniük.

Ennek előmozdítására magam részéről is őszin
tén fogok törekedni.

Sok kérdésre kellene és szeretnék még nyilat
kozni. Tekintettel az idő előhaladására, és arra, hogy 
elnöktársammal együtt előterjesztendő javaslataink 
alkalmával erre módom lesz: befejezem előterjeszté
semet azzal a kérelemmel, hogy működésemhez szí
ves bizalmukat előlegezni méltóztassanak, melyet 
kiérdemelni őszinte törekvésem lesz.
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Visszapillantás.
Irta: Kiss Béla.

Ötödik évébe fordultunk be annak az idő
szaknak, mely a most hangtalanul működő kleri
kális reakciónak s egyben a már széltébcn-hosz- 
szában is büszkén hangoztatott katholikus rene
szánsznak korszakává lett.

Nem lesz egészen felesleges, ha egy rövid 
visszapillantást vetünk az 1907-ik évre, melyet 
e sötét korszak kiinduló pontjának tekinthetünk.

A klerikális agresszivitás a törvényhozásban 
és a társadalomban egyszerre ütötte fel fejét és 
pediglen olyan erővel, hogy az ez év novem
berében megtartott erdélyi református kerületi 
közgyűlést néhai báró Bánffy Dezső e szavak
kal nyitotta meg: „Megnehezült az idők járása 
felettünk“ mi méltó kifejezője volt annak a szo
morú protestáns közállapotnak, melyet a kleri
kális áramlat megteremtett.

A felekezeti harc megindulása a törvény- 
hozásban gróf Apponyi Albert, akkori közokta
tásügyi miniszter nevéhez, a társadalomban Ra- 
kovszky István néppárti képviselő, alelnök nevé
hez fűződik.

A közoktatásügy, mely 1791-től mindig 
szabadelvű irányban haladt, ez évben kérlelhe
tetlen következetességgel helyezkedik rá a kleri- 
kalizmus talajára. Az a soha meg nem bocsát
ható taktikai hiba, mellyel gróf Apponyi az 
iskolai törvényjavaslatba Csernoch kanonok indít

ványára becsempészte a szerzetesekről szóló tör
vényszakaszt s ezáltal a motificatio által ezeket 
egyszerre felül emelte a protestáns felekezeti 
tanítókra háramló kötelezettségeken az eddig 
még csak lappangó tüzet nyilt kitörésre éleszti.

Növeli az ebből fakadó elkeseredést az a 
másik körülmény, hogy az ez évben megtartott 
pécsi róni kath. nagygyűlés gróf Zichy Aladárt, 
a király személye körüli minisztert választván 
meg elnökéül, ez az elnökséget elfogadta, miál
tal nyilvánosan is szolgálatába állott egy oly 
egyesületnek, mely épp ekkor proklamálta a leg- 
elkeseredettebb felekezeti harc megindítását.

Apponyi és Zichy révén a néppárt asszisz- 
tálása mellett a reakció szelleme oly hatalommal 
ülte meg a törvényhozást, hogy ez évben az 
országgyűlés egy hang ellenvetése nélkül hozta 
meg azon határozatát, hogy kíildöttségileg kép
viselteti magát abban az úrnapi körmenetben, 
melynek célja: „ut eius adversarii . . .  vel pudore 
affecti et confusi aliquando resipiscant.“

A protestánsok e nyilt arculcsapását súlyos
bította a népre és a társadalomra kivetett kleri
kális hajsza és tüzelés.

Rakovszky István a már említett pécsi róni. 
kath. gyűlésen bejelenti a társadalomban meg
indítandó felekezeti harcot: „Kezdete kiinduló 
pontja lehetne — így szól — a bennünket egyes- 
egyedül talpraállító agresszív, konzervatív poli
tika, a gróf Apponyi Alberttól pár évvel ezelőtt 
hangoztatott kuruc-katholicizmus érvényesülésé-
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nek, mely nem tűrne el többé semmi sérelmet, 
megtorolna minden bántalmat s a tömeg neve
lésével és tömörítésével hadsereget állítana 
amellé az államférfit! mögé, aki még eljövendő 
s aki majd visszaszerzi sok opportunitás által 
elengedett, sok körültekintéssel eljátszott jogain
kat“ s harca megindul. Akatholicizmus reneszánsza 
ime így veszi kezdetét, állami hatalom támoga
tásával, a protestáns jogok semmibevevésével, 
politikai jelszavakba burkolózva, a felekezeti 
béke teljes felfordításával.

Érdekes és felemelő az a bátorság és 
önzetlenség, mellyel a protestáns egyházak az 
odadobott keztyüt felveszik s igyekeznek a reak
ció pusztító szellemének útját állani. A régi és 
egyetlen fegyver: a protestatio újból előkerül 
s ami eddig a közegyházak előtt teljesen isme
retlen volt, ez évben először történik, hogy a 
protestáns vezetőktől, püspököktől kapjuk a kor
mány működéséről a legsúlyosabb elitélő nyilat
kozatokat s ezektől nyerünk biztatást az ellen
küzdelemre. S habár soraikban a politikai állás
pont meglehetős darabokra szaggatta az egysé
ges erővel való fellépést, mindazok által elismer

tetjük, hogy a közös veszedelemnek meglehetős 
eréllyel de kevés reménnyel állottak elébe.

Az ellenállásban előljártak: az esperességek, 
később a kerületek. Ezek protestatiói élénken 
igazolják, mily erő lakozik az igazság prokla- 
mációjában, mely a rút felekezeti önérdek és 
hatalomravágyással szemben annyira a mennyire, 
diadalmaskodott.

A csanád-csongrádi esperesség mint első az 
elsők között — egy beadott indítvány kapcsán — 
foglalt állást ama reakciós irány ellen, mely oda 
tendál, hogy a róm. kath. egyház, mint uralkodó 
egyház a többi felekezetek rovására előjogokban 
ne részesítessék. Pontozatokban foglalva mon
dotta ki a közgyűlés, hogy a teljes vallási egyen
jogúság megvalósítását követeli és pedig Deák 
Ferenc szellemében s tiltakozik minden oly kor
mányzati áramlat ellen, minő eddig a protes
tánsok hátrányára tapasztalható volt.

A soproni felső egyházmegye lelkészi érte
kezletének határozatát, mely szintén a kormány 
felekezeti irányzatát bélyegezte meg, követik a 
brassómegyei, pozsonymegyei, nagyváradi s más 
esperességek határozatai, melyek mind oda

A vallás jelentősége korunkban és a 
hitoktatás.

I r t a : Koller István.

A „Nyugat“ valamelyik régebbi számában olvas
tam Schöpflin Aladárnak „Protestantizmus és gondo
latszabadság“ című tanulmányát. Engem különösen 
e mondata ragadott m eg: „A protestantizmus tehát 
fejlesztett egy orthodox alapokon nyugvó egyházi 
szervezetet s egy racionalista tudományt. A ketiő . . . 
összesímulni nem tud . . .  Az állapot kelletlenségét 
érzi mind a kettő, de a végső konzekvenciákat levonni 
belőlük egyik sem meri . . .  A tudományt hozzá mél
tatlan alkudozásokra kényszeríti, bizonyos kényes 
pontok kerülgetésére . . . “ Ez a vád részben igaz, 
amennyiben sokan nem tudják azt az űrt áthidalni, 
amely a keresztyénség és a modern tudomány között 
fenállani látszik. A következőben rámutatni kívánunk 
gyenge tehetségünkhöz képest a vallás lényegére, 
annak minden kornak szóló nagy jelentőségére. A 
természetfelettinek, a megnyugvást adó személyes 
vallásosságnak feláldozását soha sem lehet követelni. 
A fiatal kor lesz leginkább a materializmus rabjává- 
S a mai vallásos nevelésünk — sajnos — gyakran 
nem képes visszatartani ettől senkit sem, mert mellőzi 
a modern kor lelkét mozgató eszméket, ami azután

az életbe kijövő ifjúban teljes közönyt szül a vallás 
iránt. Nékem e kérdés — a hit kérdése — mindig 
lelkiismereti kérdés volt; a materializmusról volt idő- 
hogy rajongó lelkesedéssel emlékeztem meg; lelkembe 
a hitet spiritualis alapon álló bölcseleti munkák és 
a liberális theológia adta vissza. Ez utóbbi irányt 
még nemrég teljes racionalista alapon vallottam — 
nem tagadhatom, ez sem elégített ki. A következőben 
végig gondolkodva minden irányt összes konzek
venciáival, elfogultság nélkül igyekszem megfelelni 
feltett kérdésünkre.

Korunk természettudományos gondolkodása hal
lani sem akar természetfeletti valóságokról: lélekről, 
szellemről, Istenről. Pedig, ha mélyebben belétekin- 
tünk a bennünk s kívülünk levő tüneményekbe, be 
kell vallanunk, hogy a megfoghatatlan észrevevések 
egész halmaza létezik, amire természetes magyaráza
tot hiába keresünk. A lelket s az élet lényegét mozgás
jelenségekből kimagyarázni sohasem fog sikerülni. 
Reinke kiéli botanikus kiemeli, hogy örökké titok 
lesz előttünk a természet célszerű berendezése, bár 
elismerjük, hogy emellett a célszerűtlen berendezések 
egész tömegére is rá lehet mutatni és hogy sokat 
azért fogunk fel célszerűnek, mert szervezetünk alkal 
mazkodott hozzá. A célszerű szervezetek egy része 
talán ismét szükségszerűen lett így és mindez máskép
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konkludálnak, hogy a kormány tartózkodjék fele
kezeti, részrehajló politikát űzni — a protes
táns egyházak egyenes rovására.

Igen felemelő s történeti szempontból meg
becsülendő a dunáninneni kerület felügyelőjének : 
Laszkári Gyula, főrendiházi tag megnyitó beszéde. 
A legnagyobb elkeseredés válthatta csak ki a 
felügyelő szivéből e szavakat: .Csodálatos, hogy 
az a kormány, mely 48-as alapon áll, így tud 
véteni a 48-iki törvények szelleme ellen.“

A prot. közös bizottságnak ez évben be
adott memoranduma szigorú, visszautasító hang
jával hű kifejezője annak a hangulatnak, mely 
a protestánsok táborából Apponyi ellen meg
nyilatkozik. „Nagyméltóságod — ezt mondja 
többek között — tehát az egyenlőségi elvnek 
puszta hangoztatásával sem újat nem mond, 
sem arra, amit kívánunk és kérünk nem felel. 
Mi ugyanis nem a vallásegyenlőség elismeré
sét, hanem annak megvalósítását kívánjuk és 
adatokat és tényeket hoztunk fel arra nézve, 
hogy a vallásegyenlőség megvalósítva nincs . . . 
És sajnálattal látjuk, hogy a kormány ezekkel a 
kérdésekkel foglalkozni egyáltalán nem akar.“

is alakulhatott volna. Olt van a regeneráció is, mint 
megmagyarázhatlan jelenség. Ha pl. a giliszta testét 
részekre tépem, az újra nő Avagy a reguláció: midőn 
egy szerv megszűnik működni, más teljesíti azt a 
feladatot. Csak találomra emlékezünk meg a követ
kezőkről. Az álomnál pl. szintén megfoghatatlan 
azon élénkség, amelylyel a képek elébünk varázsol- 
tatnak. A természettörvények mutatják, — szokás 
mondani — hogy minő bármely természeti folyamat 
lehetséges s csupán rideg természettörvények ural
kodnak, nem pedig transscendentális befolyások. 
Ámde igaz-e ez? A természeti törvények nem lehet
nek abszolút igazságok, hisz csak képzetvilágunkra 
vonatkoznak. Amint Hunzinger mondja: eszünk ol
vassa belé a természetbe. A gondolat keletkezése és 
folyamatának lényege ugyancsak rejtély. A gondola
tokat külső benyomásokból nyerjük. Hogyan rögzít- 
tetnek le az agyban? Ideg- és agysejtek mozgásából 
ez ki nem magyarázható. A foszfor csak feltétele 
létrejövésének, de nem magyaráz semmit. A vesevá
ladékhoz sem hasonlítható; ez anyagi, mindig egy
forma folyamat. A gondolat mindig más-más. Az 
érzékelés létrejötte könnyebben magyarázható, mert 
materiális alappal bir s egy érzékszervben a folyamat 
s eredmény mindig egyforma. Ámde a kémiai folya
mat — az ötféle érzékelés — létrejöttét ugyancsak

Az evangélikusokkal együtt a reformátusok 
is erősen küzdenek az ép akkor alkotott zsinati 
törvényeik jóváhagyási záradéka ellen. Március 
havában Bánffy összehívja a ref. zsinatot, mely
ben gróf Tisza István, Balthazár az új püspök 
is résztvettek, s foglalkoztak azzal a sérelemmel, 
mely a királyi záradékban, a parlament meg
kerülésével először mondja ki „hogy a három 
millió koronán tovább menő anyagi kötelezett
ségekért a protestáns felekezetekkel szemben az 
állam kötelezettséget nem vállal.“ Ez ellen az új 
püspök indítványára óvást emeltek, megtoldva 
azt gróf Tisza István azon hozzáadásával: „A 
zsinat a 48. XX. t. c. magyarázatára a törvény- 
hozáson kívül más illetékes tényezőt nem ismer.“

Az akkori kormány nemcsak a protestáns 
egyházakkal, hanem a lelkészek s azok illetmé
nyeivel szemben is a legnagyobb rigorózítással 
viseltetett, mit gróf Tisza István is 1907 ápr. 
30-ikán, mint új főgondnok Pápán tartott beszé
dében is kifejezésre juttatott. „Szembeszökő igaz
ságtalanság — mondta — hogy a protestáns 
lelkészek illetményeit nem szabályozzák; ezen 
legsürgősebben (!) változtatni kell.“

nem ismerjük. Igaz, hogy a természetben egyik jelen
ségnek a másikhoz van köze, de mégis: honnan s 
hogyan keletkezhet a petefészekben, hogyan jő belé 
az élet, nem tudni.

A spiritualis állásponttal összeférhetnek tartom 
az embernek teljesen állati eredetét, az u. n. majom
életet, továbbá vallom, hogy az állat is gondolkodik. 
Erőss Lajos „ Apologetikajá“-val szemben hangoz
tatom ezt s több, nagyon elterjedt hasonló munkák
kal szemben A fogalomalkotási képesség későbbi 
fejlődés eredménye. Azokkal a példákkal szemben, 
amelyeket Erőss felhoz, másokat lehetne felhozni. 
Én csak fokozati külömbséget látok az állati s emberi 
lélek között. Ugyancsak az emberi nyelv eredetét az 
állati nyelvből, az ivari kiválásból vélem megmagya- 
rázhatónak. A szabad akarat kérdésében pedig a 
motívumok döntése mellett foglalok állást. A döntő 
motívumot ismét a jellem határozza meg. S a jellem, 
társadalmi, nevelési hatások és vérmérséklet ered
ménye.

Ellene vetik a származástannak, hogy az állat
nak csak ösztöne van, hogy csak az ember szelleme 
képes haladásra, fejlődésre. Az igaz, hogy a méh 
csak ösztönből rakja matematikai szabályossággal 
sejtjeit, ámde hogy erre képes, az szerintem már az 
élet lényegével függ össze s az élet kérdését ón is
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A ref. papságból pedig mintegy másfélezeren 
a pécsi rom. kath. gyűlés visszhangja képen 
szeptember 18-án Budapesten a szekularizációt 
proklamálták: „Legyen jelszavunk: — így szól 
a határozat — felosztani az óriási papi birtoko
kat, a magyar nemzet hű fiai között, hogy legyen 
az forrása a megélhetésnek, és egy jobb, bol
dogabb jövő megalapozásának. Vagyis mindent 
a nemzetnek — a nemzetért.“

November második felében a tiszántúli ref. 
kerület már örömmel üdvözölte a szekularizáció 
megindítását, melyet a sajtó is nagyban támo
gatott.

A felekezeti villongás javában folyik. A pro
testáns fővezéreket, kik politikai pártszefnpont
ból védték a kormányt mindenütt súlyos vere
ség érte. Az akkori ev. egyetemes közgyűlés e 
tekintetben fényes bizonyítékokat szolgál. A har
cias protestánsok két fővezére, Zsilinszky Mihály 
és Sztehlo Kornél ez évben elévülhetetlen érde
mekre tettek szert a protestáns érdekek hatal
mas védelmezésével. Főleg Zsilinszky Mihály ki 
a gyűléseken és a sajtóban két kézzel forgatta 
erős érvelésével velőkig ható pennáját, mellyel

transscendentálisnak vallom. A szellemi fejlődés ma
gasabb foka s az emberben lévő haladásképesség s 
fogalomalkotás szintén természetes folyamat, bár az 
önálló szellem léteiét nem tagadom, de ezt egyéb 
spiritualis jelenségekben, továbbá a zsenie csapongá- 
sában stb. látom megnyilvánulni. A leszármazástan 
ellen felhozzák azt is, hogy egy bizonyos állat peté
jéből más állat nem válhat. De hát ez természetes, 
a fajokra való elkiilönödés a petében is kell, hogy 
mutatkozzék. Ha az állat más faj, a pete is az. Persze 
azt sem tagadom, hogy sok kérdésnél a származástan 
is tanácstalanul áll, pl. már a sokféle színű állatok, 
a mimikri létrejötte is titok.

Az apologetikai törekvésekben kétféle irány küzd- 
egymással: az egyik elfogulatlan, amely elismeri a 
modern természetfilozófia vívmányokat, a másik elfo
gult, fanatikus s a fennálló rendszereket gyakran az 
éles gondolkodás feláldozásával védi. Én minden 
irányban elfogulatlan vagyok és így az ember állati 
eredetét természetesnek vallom. Ha az egész állatvilág 
származás utján lett, miért alkotna az ember kivételt? 
S még lehetne ezt hinni, ha nem volna ott az a 
tény, hogy az ember oly későn jött e földre s köz 
vetlen elődei nem éppen emberszabású majmok len 
nének. így azonban csupa önkény állati eredetét 
tagadni. A tényeknek előre felállított tanokhoz való

egyszerre ütötte az ellenséget s keltette életre a 
szunyadozó protestáns öntudatot.

A sajtó határozottan a protestánsok oldala 
mellé állott. Különösen „Az Újság“ ostorozta 
keményen Apponyi jezsuitikus politikáját. A töb
bek között az 1848. XX. t.-c. alatt írt közle
ményét így végzi be: ,,Mit látunk most?“

Kerülő utón, népszerű jelszavak alatt tolják 
a klerikalizmus érdekeit előtérbe, hogy a papi 
birtok ne az államé hanem örökre a papoké 
legyen. Vigyázzunk!

Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak. 
„Isten óvja e csapástól mi szegény hazánkat.“ 
A Pesti Napló szintén egyike a prot. érdekeket 
védő napilapoknak „Nyakunkon a reakció“ 
cim alatt többek között így.ir: „Kúszva, áluta- 
kon, az éj misztikus csöndjében közeledett felénk 
a sötét szellem és most egy egész országot 
látunk mélységes aggodalommal, keserű csaló
dással eltelve.“ Majd Apponyira térve ezeket 
mondja: „De fájdalommal kellett látnunk, mint 
lép előtérbe az ő közoktatásügyi politikájában 
a felekezetiesség szelleme, mint lép előtérbe

odailleszkedése. Az állati eredet ellen felhozott az a 
tény, hogy hogyan lehetséges, hogy az ősember a 
sokkal hatalmasabb állatokkal szemben védekezhetett 
s fenmaradt (Erőss is említi), nem szólhat az állati 
származás ellen, hisz már a majmok — akiknek test
alkatuk sem volt erősebb az ősemberénél — is véde
kezhettek. S ezzel Wassmann áldarvinizmusára is 
kimondottam a véleményemet.

Nem tagadható, hogy a spirituális felfogás is 
sok nehézséggel küzd s vannak dolgok, amelyek az 
anyagelviséget látszanak támogatni. Főnehézsége, 
hogy felfoghatatlan az önálló lélek s a természetfe
letti lény fogalma. Ugyancsak Isten is. íme : személy, 
mégis öröktől fogva van, mindenütt jelenlevő s 
mindenttudó. A lélek minő „anyag“-ból áll? Ámde 
az ismeretelmélet tanít arra, hogy eszünk nem mér
téke az igazságnak. Ha a végcél a gonoszok bünte
tése s a jók jutalmazása, vájjon a lelki betegekre 
áll-e ez? Ugyancsak a spir. ellen látszanak szólani 
az agy- és emlékezeti betegségei. Ideiglenes meg
szűnése, mikor a gyógyulás után ismét kezdetét veszi 
a rendes lelki működés. Egy már meghalt idegzet is 
működésbe lép vérbefecskendezés után. Ez azonban 
érthető, mert a lélek s test között a halál után rövid 
ideig van összeköttetés. Nyílt kérdés ez is : Miért 
kellett oly hosszú s célta'an geológiai átalakulások-
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Barkóczy (már akkor!) és mint szorítanak le egy 
olyan kiváló férfiút, egyéniséget, mint Beöthy 
Zsolt, csak azért mert protestáns.“

„A Polgár“ ez az eleven ellenzéki lap pedig 
így kesereg egyik cikkében: „Hetek, hónapok 
Óta szomorúan látszik és hangos szóval pana
szoljuk, hogy azóta, a mióta a néppárt részt 
vesz a kormányzatban s Apponyi vk. minister, . . . 
óriási mértékben halad előre a reakció. Alig van 
nap, hogy Apponyi a néppártnak kedves intéz
kedést ne tenne . . . . s ami választ a kormány 
részéről kapunk, becstelen gyanúsításnál és aljas 
rágalomnál nem egyéb.“

íme tehát az 1908-ik év reakciós politiká
jának néhány bizonyítéka. íme annak a harcnak 
megindulása, melyre a klerikalizmus oly büsz
kén mutat vissza. És joggal. A protestáns egy
házak, püspök, felügyelők, a sajtó összevéve 
sem tudták ez áradatot feltartóztatni. Az állam- 
hatalom képviselői, a klerikalizmus szolgálatában 
— mindent elhallgatással mellőztek. A sötét szel
lem e hangtalan működése mai napig is érvény
ben van. Nem beszélnek csak — titkon c s e r 

kesznek. A szabadéivüség zászlóját lobogtatják, 
a klerikális törekvéseket gyámolítják.

És ezzel a politikával fog győzni úgy lát
szik a katholikus reneszánsz.

Dr. Zsigmondy Jenő bányakerületí 
felügyelő beiktatása.

A bányakerület folyó évi január hó 17-ón tar
tott rendkívüli közgyűlésén történt a beiktatás. Rövid 
isteni tisztelet után a Deaktéri díszteremben gyűltek 
össze a kerületi gyűlés tagjai, sokan díszmagyarban. 
Az ünnepély fényét emelték a református egyház 
küldöttei. Mind az öt kerület küldött képviselőket 
gr. Degenfeld József konventi elhök és Antal Gábor 
püspök vezetése alatt. A küldöttségben részt vettek: 
dr. Baksa Lajos konventi előadó, dr. Antal Géza 
orsz. képviselő, báró Kemény Árpád, az erdélyi ref. 
egyházkerület főgondnoka, Petri Elek, Németh István, 
Ragácsy György, Szalay László egyházkerületi fő
jegyzők, Mády Lajos esperes, Sárközy Aurél, Kon- 
koly-Thego József, dr. Kovácsy Sándor, dr. Vámossy 
Károly és dr. Nagy Dezső urak. A gyűlés tagjainak 
ezen kitüntető figyelem nagy örömet okozott és meg
kapó volt az a lelkesedés, amellyel Antal Gábor 
üdvözlő beszédét fogadták. Az egyetem részéről meg-

nak véghez menni, amíg végre az ember keletkezett, 
ha ő a mindenség középpontja s mindez érte van és 
miért oszlott annyifele fajra? A végkérdések kutatását 
a spiritualizmus az Isten örökkévalóságával, a mate
rializmus az anyag örökkévalóságával zárja le. Az 
észnek mindkét tétel megfoghatatlan. A kérdéseket 
tehát a spiritualizmus se tudja végleg megoldani, de 
mégis sokkal többet, mint az anyagelviség, amely
nek sok ellenvetésével sikerrel küzdött meg s ezért 
korunkban is szükség van a vallásra s jogos, sőt 
szükséges a hitoktatás.

A vallás személyi erő, más tehát, mint a tudo
mány. Áthat, megnyugtat, lelkesít. A vallásosság 
abból áll: megnyugvást keresni s találni az Istenben 
s a jót követni. A tudomány a lelki nyugalmat meg
adni nem képes. A vallásra s a templomra ép azért 
ma is nagy szükség van s mindig lesz. S éppúgy a 
lelkészre, aki vigasztalja a beteget, emeli a népet, 
megnyugtat a bánatban 8 hirdeti az erkölcsös élet 
követését. Himels mondja, hogy az u. n. vallási igaz
ságokra vallásos tapasztalat útján jutunk. Itt csak 
azt az ellenvetést említjük meg, hogy tapasztalat 
csak külső tárgyakról szerezhető s így tapasztalatnak 
mondható-e a vallásos tapasztalat? S megbízható-e? 
íme más a keresztyénnél, más a buddhistánál, más 
a zsidónál. Tételét Himels úgy fejezi ki, hogy Isten

bizonyos felőle való ismeretet reánk kényszerit. Mi 
e gondolatot tovább szőjük s azt mondjuk, hogy Isten 
ezen ismeretet fokozatosan kényszeríti reánk s igy a 
keresztyén hitismeret a legtökéletesebb. Abszolút 
vallás. Egyébként igaz az is, — Tröltsch szellemében 
mondva — hogy ások  millió óv alatt még sok uj ily 
nagyhatású vallási alakulat keletkezhetik.

Mi nem tagadjuk a sok nyomort, igazságtalan
ságot, szenvedést, de állítjuk, hogy minden emberben 
él a vágy, béke, lelkinyugalom, lelkikiegyenlítődés 
után s ez: vallás. Vallás a szív teljes odaadása 
Istennek. A dogma más, de a dogmát a vallás nem 
zárja ki. A vallás személyi jellegű; meggyőződése 
egyéni. Nem azért hiszem el ezt vagy azt, mert rám 
oktrojálták, de mert mély meggyőződésem. A vallás 
végső elemzésben tehát a szív dolga, bensőség! Át
élés s érzés, de emellett az ismeret s a világnézeti 
elem sem hiányozhatik belőle. A vallás világnézete
t. i. hogy minden Istentől ered, aki mindent a jó 
felé fog vezetni. A világkép már a kor dolga s ha 
avult, akkor a hitet az új világképhez kell alkalmazni.

„A vallás ad értelmet az életnek — mondja 
Harnack — és nem a tudomány. Gyönyörű dolog 
a tudomány s jaj annak, aki kevésre becsüli, avagy 
a tudásvágyat a lelkében nem éleszti . . . Ám 
e kérdésekre: honnan, hová, minek? .— épúgy
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jelent az egyetemes felügyelő, ki az elnökség jobbján 
foglalt helyet. A kerületi felügyelők és püspökök 
valamennyien megjelentek. Az erdólyrészi ág. hitv. 
evang. egyház és az unitárius egyház püspökei 
írásban küldték be üdvözleteiket. Zsilinszky Mihály 
is jelen volt.

Az eskü letétele után Scholtz püspök mondott 
gyönyörű beszédet, melynek különösen evang. lelké
szeink anyagi helyzetét ecsetelő része mélyen meg
indította a gyűlés tagjait. Ezen beszédet a felügyelő 
székfoglaló beszédjével együtt külön mellékletben 
közöljük.

Zsigmondy székfoglaló beszéde egészen vissza
tükrözte a szónok jellemét. Egyszerű, keresetlen, 
puritán külsejére nézve, de gazdag, nagy tudásról 
és egyházi ügyeink alapos ismeretekről tanúskodó 
magvas beszéd ez. Zsigmondyban kerületi felügyelőt 
fognak nyerni, aki nem hangzatos frázisokkal, hanem 
tettekkel fog tündökölni.

Zsigmondy után báró Prónay Dezső szólott és 
üdvözölte az új kerületi felügyelőt az egyetemes 
egyház nevében. Rendkívül melegen emlékezett meg 
azon áldásos működésről, melyet Zsigmondy, mint az 
egyetemes egyház főjegyzője éveken keresztül ki
fejtett. Nehezére esik nagyrabecsült munkatársától 
megválni és örömmel üdvözli őt egyházi főhatóságá
ban. Ezután Laszkáry üdvözölte Zsigmondyt mint

új kollégáját, Zsilinszky Mihály pedig egy szépen 
átgondolt liberális irányú beszédet mondott, buzdítván 
utódát, hogy az evang. egyház javára harcolja tovább 
az általa megkezdett küzdelmet. Végül Antal Gábor 
mondott egy tartalmas beszédet, amelyben a protes
tantizmus nagy feladatát körvonalozta és a testvéries 
együttmunkálkodásra hívta fel evangélikus testvéreit.

Zsigmondy köszönő szavai után a reformátusok 
küldöttsége eltávozott és dr. Rafifay Sándor indítvány a 
theol. fakultás tárgyában került napirendre. A kerü
leti gyűlés amellett foglalt állást, hogy az evang. 
fakultás az egyetemes egyház régi óhajához képest 
a budapesti egyetemen állítassák fel, esetleg a pozsonyi 
theol. akadémia lenne fakultási joggal felruházandó.

Az ünnepségek este 7 órakor a városligeti 
Vampetics vendéglőben rendezett igen sikerült ban
kettel fejeztettek be, amelyben Zsigmondy, Scholtz, 
báró Prónay, Antal Gábor, Sztehlo Kornél, Wagner 
Géza, Veress József, Petrovics Soma, dr. Nagy Dezső 
mondottak felköszöntőket.

Az evangélikus theologíaí fakultás.
Báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő f. hó 

16-ára egybehívta a theologiai akadémiai nagy- és 
kis bizottságot és a jogügyi bizottságot, afelett való 
tanácskozásra, hogy. miután a. vallásügyminiszter

nem tud felelni, mint 2000 évvel ezelőtt . . . 
Hol kezdődik a világnak s életünk parabolája s hová 
vezet? Arra a tudomány nem derít fényt.“. Istenhez 
nem a tudomány vezet, hanem a hit. Azon törekvés: 
a szeretet ösvényén haladva, Istennek tetsző életet 
élni. Az ilyen vallásos lélek átélni fogja az erkölcsi 
világrendet s a csodát is. Isten létét bebizonyítani 
nem lehet. Ezt már Kant mutatta ki s csodálatos, 
hogy sok apologeta ezen u. n. Istenbizonyítékokat 
még ma is felveszi. Pedig ez ép oly helytelen, mint 
a test feltámadására a természetben előforduló újra
éledésekből következtetni. Aki Istent lelki küzdelmei
ben nem találta meg, az — nem fogja megtalálni 
soha. Erezzük a létét, midőn bánat nyomja szívünket 
s imára nyílnak ajkaink.

A következő kifejezések szerény szubjektív fel
fogásom folyományai. A más nézetét nem bántom 
és ugyancsak nem lépek fel a csalhatatlanság állás
pontjával. Sokan más nézeten lesznek bizonnyal, én 
szívesen tanulok, tévedhetek is, de mindnyájan egyek 
vagyunk a Krisztus iránti szeretetünkben. A lelket csak 
az tudja kibékíteni a mindenséggel, hogy az Isten a 
mi szerető atyánk s erre Jézus tanít meg bennünket.*)

*) Erőss a sok céltalanságot egy egyetemes célnak rendeli 
alá. Pl. ha egy palota leég, ebben is van c é l: sok munkás 
kenyeret kap. Ezt az álláspontot én nem vallom.

Hiába mondja Haeckel, hogy felesleges törődni 
a természetfeletti kérdésekkel, a természetfeletti viiág 
úgy sem ismerhető fel. Ám a szív s a lélek köve
teli a megnyugtató álláspontot.

A protestáns theológiának két iránya van : a 
liberális és a pozitív.

A liberális irány sok-sok szép s gyönyörű gon
dolatát már Renan „Jézus életéiben találjuk meg. 
A jelen korban ezt az irányt vallják : Braasch, jénai 
szuperintendens, Harnack, Weinei, Gunkel, Otto, 
Bousset stb. E szerint a keresztyénség lényege nem 
a dogma, de Jézus hirdetése bűneink bocsánatáról 
és a jobb jövő reményéről. A szimbolikus iratok és a 
dogmák nem kötelezők, kortörténeti értékük van csak 
és amint dr. Szelényi pozsonyi theol. tanár is kifejti, 
a tudományos ismeret állása szerint változnak. Sokan 
mondják, hogy a szabadabb felfogásokra a tudomány 
haladása kényszerítette az egyházat, de mások ismét 
rámutatnak arra, hogy az egyház kötelessége tartóz
kodónak lenni a még bizonytalan tudományos eredmé
nyekkel szemben. Az irásmagyarázat — mondja 
tovább ez az irány — sohasem kész és befejezett 
egész, hanem az egyház magát a szentírás alapján 
újból s újból megreformálhatja. A tan és felfogás 
tehát változhat. A protestantizmus tehát nem akar 
örök idők számára tanrendszert felállítani, hanem —
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törvényjavaslatot terjesztett be, amely szerint Pozsony
ban és Debrecenben új egyetemek lesznek felállítan- 
dók és a debreceni egyetemen kizárólag a református 
theologia részére állítanak fel fakultást, »miáltal a 
két evang. egyház régi óhaja, hogy Budapesten közös 
protestáns theol. fakultás állíttassék fel, meghiúsultnak 
látszik, mi a teendőnk arra nézve, hogy az állam 
részünkre is állítson fel valamelyik egyetemen theolo- 
giai fakultást?

Az egyetemes felügyelő a tanácskozás oélját 
előterjesztvén, Scholtz püspök bejelenti, hogy a 
holnapi napon tartandó kerületi gyűlés elé is ter
jesztetett be Raffay Sándor által e tárgyban indítvány 
és felkéri Raffiy Sándort, hogy indítványát ismer
tesse. Erre Raffay vette át a szót és ismertette indít
ványát, amelyben a létező theologiai akadémiák meg
szüntetését és helyökbe a fakultásnak a pozsonyi 
egyetemen való felállítását sürgeti.

A pozsonyiak elmondják, hogy ők-e tárgyban 
már tanácskoztak és a fakultásnak a pozsonyi egye
temen való felállítását óhajtják, a pozsonyi egyház fel
ajánlván eddigi 6000 korona évi segélyét. A tisza- 
kerületiek élükön Geduly püspökkel erős oppoziciót 
fejtenek ki a pozsonyi fakultás ellen és a létesítendő 
eperjesi egyetemen kívánnak az evang. theologiai 
fakultás részére az évszázados tradícióra is hivat
kozva otthont tervezni. (Utóbb meg elégedtek azzal,

amint Pfleiderer fejti ki — különbséget tosz hitelvek 
és hittételek között. A fősúlyt a szív érzelmére he
lyezi. „Gesinnungsreligion“ und nicht „Gosetzreligion“. 
Jelszava a haladás és a szabad véleménynyilvánítás 
joga. A törvény helyett átérzés és bensőség lépett. 
Jézus nem adott dogmákat, hanem megszabadította 
a lelkeket a betű nyűgétől. Ez a megváltás s ebben 
áll Jézus világtörténeti jelentősége. A biblia ellen
mondásai, tévedései, a könyvek önkényes kiváloga
tása dacára fenséges könyv, de magyarázatában a 
fősúly csupán a vallásos oldalra s a vallásos értéke
lésre fektettessék. Ha Jézust például az ördög nem 
is kisértette meg, ezen elbészélés továbbra is az 
ellentállás fenséges példája lesz.

A pozitív irány az eredeti egyházi tanokat 
vallja s a fentiekre ezt mondja: A szabadgondolko
dók mondhatják ugyan, hogy a felekezeti tételek 
hite csupán a nevelés befolyása, még sincs igazuk, 
hanem van kinyilatkoztatott igazság. Ha a liberális 
nézet helyes volna, akkor minek állanak fenn a sok
féle felekezetek ? Hisz ezek éppen a szigorúin meg 
alapozott vallástéte[lek alapján keletkeztek. Luther 
is ezen alapon állt, hisz már Zvinglivel sem akart 
egyesülni.

(Folyt, köv.)

hogy Eperjesen a theologiai akadémia erősített alak
ban fennmaradjon.) A dunántúliak Pozsony kíván
ságához csatlakoznak. Sztehlo nem tartja szükséges
nek, hogy a szőnyegen lévő kérdéssel a theologiai 
akadémiák egyesitésének vagy megszüntetésének 
kérdése összekapcsoltassék, de nem is tartja alkot
mányunk szerint lehetségesnek, hogy akár az egye
temes gyűlés, akár a zsinat ráparancsolhasson vala
mely kerületre, hogy főiskoláját beszüntesse. A mel
lett szólal fel, hogy a pozsonyi egyetemen létesites- 
sék az evang. theol. fakultás, de egyszersmind utal 
azokra a pénzügyi nehézségekre is, amelyek ennek 
a tervnek útjában állanak. Indítványozza, hogy egy 
szükebb körű albizottság küldessék ki, mely szóval 
és Írásban kérje a kormányt, hogy az ev. fakultást 
Pozsonyban felállítsa és tárgyaljon a kormánnyal a 
f.lállitás feltételei felett.

Sztehlo indítványa, miután a tárgyhoz Riff.iy, 
Zsigmondy, Pröhle Károly, Dobrovics, Hornyánszky, 
Geduly. Gyurátz, Laszkáry, Hiindl, Mayer, Schmidt, 
Baltik, Szentivanyi és az egyetemes felügyelő hozzá 
szóltak 3 és fél órai tanácskozás után egyhangúlag 
elfogadtatott. Az albizottságba kiküldettek az egye
temes felügyelő, négy püspök és négy kerületi fel
ügyelő, az egyetemes ügyész, Masznyik, Bancsó és 
Mayer theol. akad. igazgatók és Dobrovics, mint a 
pozsonyi egyház felügyelője. Az albizottság legköze
lebb Írásbeli felterjesztést intéz a kormányhoz, amely
nek szerkesztésével az egyetemes ügyész bízatott meg.

( J - t )

Modern mozgalmak.
A Jatho féle mozgalom hullámai úgy látszik 

Németországban is elcsendesednek. A liberális kö
rökben is kezd megerősödni az a nézet, hogy az 
evangélikus egyház sem nélkülözheti a tanfegyel
met (Lehrzucht). A modern „martyrok“ nem szen
vednek. Jatho teljes nyugdíjat húz és nem is fize
tett ezrekremenő perköltséget, sőt barátjai nagy ala
pítvánnyal lepték meg. Anyagiakban nem szenved, 
tanait szabadon hirdetheti mindenfelé, csak éppen 
az evangélikus templomok szószékei vannak előtte 
elzárva.

A Jatho-féle irányzat nálunk is egyesek részé
ről rokonszenvvel találkozik. Elítélik a „Spruchkol
legium“ szigorúságát és magasztalják a bátor férfiú 
„igazságérzetót“.

A szocialista elvtársak meghívták Jathot Zü
richbe, hogy ott felolvasást tartson. Igen érdekes, 
hogy minő benyomást gyakorolt ott Jatho a szabad
gondolkozókra. Egyik elvtárs a „Zürichi Volksrecht“- 
ben a következőleg ír Jatho előadásáról: „Aki 
Jathot ment meghallgatni, hogy szomjuhozó lelkének
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vigaszt nyerjen, bizonyára vigasz nélkül tért ottho
nába. Én magam is azt hittem, hogy egy szellemes 
és minden tekintetben komoly bölcsészt hallok ko
moly problémákról szólani, aki maga belsőleg igaz 
és minden kitartás nélkül ad kifejezést arról, ami a 
szónok temperamentuma és hangulata. Azt gondol
tam, hogy Jatho egy nyugodt filozófus, akkor tisz
tán, nyugodtan s meggyőzően fog beszólni, ha pedig 
pathetikus, úgy tomboló páthoszban fog tempera
mentuma kitörni; ha pedig Jatho egy fanatikus 
úgy hisztérikus átszellemült szemforgatással örök, 
boldogságban fog kójelegni. Egy pathetikus, tudo
mányosan bölcselkedő, vagy fanatikus szónok még 
bármely alakban igaznak tűnt volna fel nekem, ko
molyan is vehettem volna. Ehelyett azonban egy 
szinészt találtam, aki egy retorikus hatásra előkészí
tett szerepet adott, minden temperamentumot ügye
sen játszott és mindegyiknek megfelelő arckifejezést 
oly megtévesztőn adott elő, mintha csak tükör előtt 
tanulta volna szerepét. Egy rövid óra alatt egy tucat 
különböző érzelem szuperlativusait átélni, hol át
szellemült, hol figyelmeztető, hol dörgő pózt adni, 
amint éppen a kidolgozott beszéd konceptusa kívánja, 
az nem lehetséges az igazságkeresőnek, hanem csak 
a szónoknak, a színésznek. Jatho lelkész nem hirdet 
új igazságot; az ő szakítása az orthodoxiával sokak 
előtt tettként tűnhetik fel. Annak a boldognak azon
ban, aki ifjúságától fogva dogmament és modern 
gondolkodásban nőtt fel, úgy tűnik fel, mintha Jatho 
e tekintetben sem lenne kész és fél utón állapodott 
volna meg. Aki nem az igazság lényegét keresi, ha
nem csak annak látszatát, aki nem érdeklődik az
iránt, hogy vájjon Teli élt-e, hanem csak aziránt, 
hogy élethűen lehet-e őt előadni, aki nem akarja 
tudni, hogy ki és mi az Isten, hanem csakhogy mi
lyen és miképp lehetne, az menjen csak Jatho lel
készhez, aki ritka művészettel és tökéllyel isteni 
komédiát ad elő 1“

A szabadgondolkozók kritikája legjobban segít 
a „Spruchkollegium“ határozatának érvényt szerezni 
és megerősíteni a divat után szaladó lelkeknél is 
azon igazságot, hogy tanfegyelem nélkül egy egy
ház sem létezhetik.

A Jatho-féle esethez hasonló eset nagy forron
gást idéz elő a dán országos egyházban is. A múlt 
évben Arboe-Rasmussen lelkész kijelentette, hogy 
az apostoli hitvallás azon pontja „születék szűz Má
riától“ nem képezi hitének tárgyát. A hívek ezeken 
felzúdultak. Poulsen viborgi püspök vizsgálatot ren
delt el és jelentésében a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz azt írta, hogy nem talál fegyelmi 
eljárásra okot, mert azon egy pont kivételével Arboe- 
Rasrpussen lelkész az országos egyház hite alapján 
áll. A dán egyház hívei most már a püspök ellen

zúdultak fel és erős cikkek jelentek meg ellene úgy 
az egyházi, mint a napilapokban.

A múlt év végén egy oly eset történt, mely az 
egész mozgalomnak más irányt ad. Barfoed lelkész 
egy vasárnapon kijelentette hívei előtt, hogy a bib
liaikritika tanulmányozása megingatta hitében, amiért 
is lemond lelkészi állásáról és kilép az országos 
egyházból. Barfoed lelkész eljárását a konzervatív 
egyházi körök jellemes és helyes eljárásnak tartják 
és kívánják, hogy miután 20 évig hűen teljesítette 
kötelességét, azon időre kiszabva, ne vonják meg 
tőle a nyugdíjat. Itt sincs tehát üldözésről szó, ha
nem a leghelyesebb tanfegyelemről, amikor a lelki
ismeret maga ítél és levonja becsületesen, egyenesen 
a konzekvenciát.*

KÜLFÖLD.
i.

A német választások és a protestantizmus.
A legújabb országgyűlési választásoknál, me

lyeknek zöme f. évi január 12-én folyt le, a protes
tantizmus ügye Németországban kétségtelenül vere
séget szenvedett. Legnagyobb eredményt mutatnak 
fel a szocialisták, kik tudvalevőleg általában véve 
minden pozitív vallásnak ellenségei, de a katholikus 
centrumpárt is erősen tartotta magát és oly jelen
tékeny számban jelenik meg újra a parlamentben, 
hogy nélküle semmit sem lehet keresztül vinni és 
miután az őt támogató külömben evangélikus val- 
lású conservativ párttal szokott küzdeni, máris több
sége van. Egy klerikális lap, az „Oberschlesische 
Volkszeitung“ igen találóan jellemzi a helyzetet, 
amidőn ezeket ír ja : „A mostani választási harc nem 
mandátumokért, hanem világfelfogásért folyik. Egyik 
oldalon látjuk a pozitív keresztény katholiJcus világ
felfogást, a másik oldalon pedig az atheistikus világ- 
felfogás hívei küzdenek a győzelem pálmájáért“. 
Erre azt jegyzi meg az „Evangelische Bund“ hír

* Ezen cikk szerzője evangélikus papjaink egyik jelese» 
aki ism eretlen akar maradni. Megkért bennünket, hogy közöl
jük  cikkét, habár nem osztja lapunk irányát. Jó helyre for
dult, m ert mi éppen úgy vélünk az évangeliomi szabadságnak 
megfelelően eljárni, hogy minden okos és komoly szónak té rt 
engedünk, ha azzal nem tudunk is egyetérteni. Ami különben 
Jathot illeti, mi őt ártatlan  poétának tartjuk, akiből kár volt 
m ártírt csinálni azzal, hogy dolgát felfújták Aki olyan badar 
dolgokat állít, hogy az Isten, „das ewige W erden“ „csak egy 
hullám a végtelen folyam atban“, tolva és tolatva, emelve és 
emeltetve, azt éppen oly kevéssé lehet megérteni, m int Mária 
szüzességének dogmáját. És ha az utóbbinak hirdetője nem 
tesz kárt a vallásos érzületben, talán a poéta sem rontotta 
volna meg nagyon a kölniek vallásosságát. (Szerk.)
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adója, a D. E. K , hogy a protestantizmus tehát a 
klerikálisok és a konzervatívok közötti szép szövet
ségnél az asztal alá került és a „keresztért“ való 
küzdelem a katholicizmus, pápa- és centrumur.ilo- 
mért való küzdelemnek nyilvánult. Ezekből mi 
magyarok is tanulhatunk: 1. Az orthodoxia a kleri- 
kalizmusnak természetes szövetségese és ezért ellen
sége a protestantizmusnak. 2. Az általános választó
jog vegyes vallású országokban kárára van a pro
testantizmusnak; nálunk szintéu a szocialisták és 
a kath. népszövetségek segítségével a klerikálisok 
fognak uralomra jutni.

II.

A katholikus szerzetek terjedése Német
országban.

A katholikus propaganda a legutóbbi évtize
dekben teljes erővel rávetette magát a protestáns 
Németországra. Mintha ebben az országban akarna 
visszanyerni azt, amit a latin nyelvű katholikus 
államokban vesztett. Törekvését erősen elősegíti az 
a liberalizmus, amelynek uralma alatt a német álla
mokban az idegen vallások szabadon terjeszkedhetnek. 
A legfeltűnőbb példa erre nézv»*, a törzsgyökeres 
evangélikus Würtemberg.
* + * I* t  < «I « t «*.> r~ • * * * * *»■. < ■ » . * » . . / > . * .  . w. . w «  «új» u  »**-• ' -  * * - • * * * '  * *

Az Evangelische Bundnak oltani főegylete egy 
munkát kiadott. „Die Entwicklung der Frauenklöster 
in Würtemberg 1864—1890 und die mit ihrem 
Wachsthum verbundene Ausbreitung des römisch- 
katholischen Ordenswesens, Heilbronn 1911. Eugen 
Salner-nél“ cimen. Ezen munkából megtudjuk, hogy 
1864 tői 1910 ig tehát 46 óv alatt Würtembergben 
az apácazárdák száma 251-ről 2798 ra, a női rend
telepek száma pedig 35-ről 258-ra emelkedett. Rend
szerint oly helyeken telepednek meg, ahol a lakosság 
kizárólag evangélikus, és többnyire betegápolással 
és iskolai tanítással foglalkoznak. (Férfi szerzetesek 
letelepedése még nincs megengedve Würtembergben.) 
Bámulatos, hogy ezek az apácazárdák mily gyorsan 
gazdagodnak. Egy-egy belépő apáca 300 márkát 
fizet le a szerzetnek. 1910 ben pedig egy ily zárdá
ban 331 újonc vétetett fel. Máris megvan a millió.

Az adakozásban pedig a hívő lelkek rendsze
rint igen bőkezűek. (D. E. K.)

Poroszországban a kolostorok száma aránylag 
több, mint a katholikus Ausztriában, mert míg ebben 
az allamban 100.000 lakosra csak 158 szerzetes 
esik, Poroszországban 231. Poroszországban 1872-től 
1906 ig a rendtelepek 948-ról 9084-re, a szerzetesek 
száma (férfiak és nők) 2049-ről 29.796-ra szaporodott. 
Egész Németországban jelenleg kerek számban 
70 000 barát és apáca létezik. A Centrumpárt mégis 
panaszkodik, hogy a keresztyénség veszélyben van.

Egy régi emlék.
Ezen a cimen kedves cikket olvastam az 

„Evangélikus Lap“ múlt évi folyamának 52. szá
mában.

Valóban el lehet hinnünk, hogy első nagy 
költőnk Balassa Bálint, bölcsőjét a kor divata sze
rint Bornemissza Péter énekének ájtatos dallama 
mellett ringatták. Annyival inkább kell, hogy ez 
ének dallama iránt közelebbiől érdeklődjünk. Bor
nemissza énekeskönyvében, honnan Kovács S. az 
egész éneket közli, így van megjelölve e szóbanforgó 
dallam: Sótája : Mennyi sokat szól stb.“

A cikkiró azt a megjegyzést fűzi hozzá, hogy 
„Sajnos, dallama eltűnt, vagy más név alatt lap
pang“. E kijelentésben rejlő tévedés jóhiszeműségé
ről föltétlenül meg vagyok győződve s éppen ezért 
kötelességemnek tanom a cikkíró ur érdeklődésének 
kielégítésére ez iran}ú vizsgálódásaim eredményét 
közölni. Másfelől hasonló tévedések eloszlatása cél
jából nagyon tudom méltányolni azt a törekvést, 
mely 1711. előtti egyházi és világi énekeinkről, 
kezdősoraikról, dallamaikról szerzőjükről, megjelené
sük és kéziratban előfordulásuk helyeiről változa
taikról, forrásaiKról stb. enciklopédikusán ad tájé
koztató útbaigazítást, szóval mint „Ének-L<k$z\kon“ 
kerül forgalomba. Említett dallamunkról például 
ilyenképpen szólna az „Énck-Lekseikon1'‘ megfelelő 
fejezete :

Az „EVANGÉLIKUS LAP“ teljes első évfolyamát egyházi és 
iskolai könyvtáraknak és evangélikus lelkészeknek 4 K 60 fill. : 
beküldése ellenében szállítja az Evangélikus Lap kiadóhivatala 
*? €  €  €  -él Budapest, II., Fő utca 4. szám. & * * & * * &
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Mennyi sokat szól az Isten embernek 
Véget vetne sokféle bűneinknek . . .

Tizenöt négysoros versszakból áll. Versfejeiben : 
Michael Starinus. Szerzője tehát: Sztárai Mihály. 
Dallama örökszép magyar, mely ma is megvan a 
református Énekeskönyv 144. számú dicséretére al
kalmazva.

Először megjelent Bornemissza Péter: Énekes 
könyv 1582. 45 1.; másodszor 1652. 252,1. — A XVIII. 
században átvette az Uj Zengedező Mennyei Kar. 
1770. 423 1. — A katholikus Illyés J. 1693 el
rontása szerint átvette Illyés A. Cantionaléja 1703. 
39 1. Újabban kiadva megjelent a Szilády A. szerk. 
„Régi Magyar Költők Tárá“-ban V. köt 112 1. 
Mint ad notam előfordul már a Sarlóközi névtelen 
1552. évi éneke élén (Leqyünk körösztyének.) Lásd: 
R. M. K. T. VI. k. 36 1.

E sorokban, melyeket gyűjteményemből van 
szerencsém közölni, megvilágítottam az elveszettnek, 
vagy lappangónak vélt ősrégi dallamot és bálával 
adózom Kovács S.-nak, hogy hiábavaló (?) fáradozá
som folytatására további lelkesedést öntött belém.

Mezőiúr, 1911. január 10-én.
Thúry Zsigmond.

H ÍR EK .
A Luther tá r s a s á g  folyó hó 17-én tartott rend

kívüli közgyűlésében elhatározta, hogy a „Harang- 
szóival kötött szerződést folyó évi szeptember else
jére felbontja és Geduly Henrik püspök elnöklete 
alatt egy bizottságot küldött ki annak tanulmányo
zására, illetve javaslattételre, miképpen és mily fel
tételek mellett lehetne a társaság azon óhaját, hogy 
egy a művelt közönségnek szolgáló vallásos irányú 
társadalmi lapot (Revue t) szolgáltasson megvaló
sítani.

Ö tvenéves jubileum . A losonci evangélikus egy
ház kebelében működő „Evangélikus nőegylet“ 
február hó 11-én ünnepli ötvenéves fennállásának 
évfordulóját. A nagy dátumot méltó keretekben 
ünnepli' meg az egész egyház. Délelőtt tiz órakor 
hálaadó istentiszteletet tart, amely istentiszteleten 
dr. Baltik Frigyes püspök, mint funkcionárius vesz 
részt. Délelőtt 11 órakor a nőegyesület díszközgyűlést 
tart, amelynek tárgysorozatából kiemeljük Sztehlo 
Kornél „Ötven évvel ezelőtt“ című felolvasását. Este 
XA9 órakor tánccal egybekötött estélyt rendez, amely
nek keretében előadják Wolf József lelkész látványos 
— a nőegyesület ötvenéves jubileumára irt — elő
játékát. Az ünnepségek részletes programmját annak 
idején közölni fogjuk.

A nagygerezsdi egyezség m ódosítása  tárgyában 
kiküldött bizottság folyó hó 16-án tartott ülésében 
Sztehlo Kornél újabb javaslata alapján végleg meg
állapította a választott bíróságra vonatkozó pótegyez
ség szövegét. Ez most a konventekhez lesz beter

jesztve. Kéler Zoltán, aki a nagygerezsdi egyezség 
teljes revízióját akarja, különvéleményt adott be. 
A pótegyezség bizottság javaslatát legközelebbi szá
munkban közöljük.

Újonnan alakult anyaegyház. A zólyomi egy
házmegye egy új anyaegyházzal gyarapodott. A szász- 
pelsőci leányegyház a reformáció korától 1677 ig, 
mint anyaegyház állt fenn, de akkor, mint oly sok 
gyülekezetünk az elnyomatás korában, megszűnt 
létezni. II József alatt megalakult a tótpelsőci egy
ház, melyhez társultak a szászpelsőci hívek is s 
mostanáig a tótpelsőci anyaegyház filiálistái voltak ; 
de régi vágyuk volt ismét önálló gyülekezetté szer
vezkedni. Ezen vágyuk most már teljesült, mert új
évtől már mint anyaegyház kezdte meg új pályáját 
a szászpelsőci gyülekezet, mely első felügyelőjéül 
Bartkó Pál községi jegyzőt választotta meg, kit ezen 
hivatalába vizkereszt ünnepén iktatott be Vitális 
Gyula alesperes. Ez alkalommal megválasztotta az 
új gyülekezet első lelkészét is Moravcsik József 
breznóbányai segédlelkész személyében.

L elkészválasztás. A baradnai egyház (Gömör 
megye) Seffarovszky Béla tótpelsőci segédlet* észt 
egyhangúlag nyilvánult bizalommal rendes lelkészéül 
választotta meg.

A T heoloaiai Otthon esté lye Leibicon. Az eperj >si 
Evangélikus Theologiai Otthon theoíogus és jogász 
ifjúsága felügyelőtanára: dr. Szlávik Mátyás vezetése 
mellett folyó hó 13-án a tavalyi lőcsei é ék idei 
szepesbélai estélyhez hasonlóan saját házipénztára s 
a leibici Nőegylet javára Kübecher Albert esperes 
kezdeményezésére s az egyháztanács szives meg
hívására úgy anyagi, mint erkölcsi szempontból 
szépen sikerült irodalmi estélyt rendezett Leibicon. 
A gazdag és változatos műsor, amelyben volt szava
lat, felolvasás, ének, zene, tárogató s férfi és vegyeskar, 
Egyed Aladár theologus mesteri Vezetése mellett mind
végig lekötötte a nagyszámú hallgatók figyelmét. 
A felolvasást magyar és német nyelven maga a felügyelő 
tanár tartotta, „Korunk modern félszegségei“-ről. Az 
estély jövedelme a Nőegylet tomboláját is ideértve, 
meghaladta a 600 koronát. Másnap a templomban 
német nyelven Derner Gusztáv theologus prédikált s a 
felügyelőtanár végezte az oltári szolgálatot. A prédi
káció alatt és után Lechnitzkynek a kórusról elhangzott 
szólója, nemkülönben Kozlay és Reppert theologusok- 
nak s a leibici Kübecher Jolánnak és Graesernének 
quartet-éneke, Kozlaynak hegedűn előadott Händel- 
féle „Largó“-ja s a theologusok karának hatalmas 
„Gályarabok éneke“ fölemelő hatással volt a hívekre. 
A tiszta jövedelemből s az offertoriumból az Otthon
nak mintegy 200 korona jutott. Tavasszal az Otthon 
lakói ilyen estélyre Korompára készülnek.

G róf Mikes János b e ik ta tá sa . Az új szombathelyi 
római katholikus püspöknek folyó hó 6-án történt 
beiktatására a vasmegyei három ágostai hitvallású 
evangélikus egyházmegye is kapott hivatalos meg
hívást. Tekintélyes küldöttséggel — Kund Sámuel, 
Stettner Gyula és Varga Gyula esperesek s dr. László 
Kálmán középvasi egyházmegyei felügyelővel élén — 
képviseltette is magát mindhárom egyházmegye. 
A felügyelőnek magvas, szép gondolatokban gazdag, 
költői emelkedettségű beszédére gróf Mikes János 
püspök gyönyörű válaszban felelt, Hangsúlyozva,
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h o g y  é d e s a n y ja  is p r o te s tá n s ,  a fe lek eze t i  b é k e s s é g  
és  e g y e té r té s  h ív é n e k  v a l lo t t a  m a g á t .  A p ü s p ö k  
v á la s z a  a  k ü ld ö t t s é g  t a g j a i r a  a  lo h e  ő le g jo b b  h a t á s 
sa l  volt. E g y ik  e g y h á z i  v e zó r fé rf iú n k  ú g y  n y i l a tk o 
zo t t  ró la  : , , I ly e n  b e s z e d e t  k a i h o i i k u s  p a p  sz á já b ó l  
m é g  n e m  h a l l o t t a m “ . A d ja  I s te n ,  h o g y  a  t é n y e k  is 
i ly  v a l lo m á s t  t e g y e n e k  a  s z im p a t ik u s  fő p ász to r  
m e l le t t .

Halálozások. G ö rg ő i  é s  to p o rc i  Oörqey I s tv á n ,  
vo l t  k i r á ly i  k ö z je g y z ő  Ó9 iró, e g y  s z e p e s s é g i  ő s ré g i  
e v a n g é l ik u s  c s a la d  s a r ja ,  a  p es t i  e v a n g é l ik u s  m a g y a r  
e g y h á z n a k  so k  év en  á t  p r e s b y te r e ,  l 8 4 8 / 4 9 i k i  h o n 
v é d s z á z a d o s ,  é le t é n e k  8 7 - ik  é v é b e n ,  B u d a p e s t e n  a 
H e rz l - s z a n a tó r iu n o b a n  h o s s z a s  s z e n v e d é s  u t á n  az  
U r b a n  e l h u n y t .  R i t k a  n o m e s  sz ív  é s  k i f o g á s t a l a n  
je l l e m  v o l ta k  e l h u n y t  b a r á t u n k n a k  á l t a l á n o s a n  e l 
i s m e r t  k iv á ló  tu la jd o n s á g a i .  É le t f e l a d a tá u l  t ű z t e  ki, 
t e s tv é r b á t y j á n a k  G ö r g e y  A r t ú r n a k ,  az  e l le n e  e m e l t  
v á d  alóli  t i s z tá z á s á t .  K ö t e t e k e t  i r t  e t á r g y b a n ,  b á m u 
la to s  s z o rg a lo m m a l  g y ű j t ö t t e  ö ssze  az  id e v o n a tk o z ó  
b iz o n y í t é k o k a t  és  m a  fé n y e se n  és  t i s z tá n  áll  az  a g g  
t á b o r n o k  k é p e  a tö r té n e le m  i té lő sz e k e  e lő t t .  S e n k i  
se m  h i t te ,  h o g y  a  m o s t  m á r  94  év es  G ö r g e y  Artur 
ö ccsé t  tú lé l i  és  k o p o r s ó já r a  ő fo g ja  le te n n i  a jól 
k ié r d e m e l t  b a b é r k o s z o r ú t .

A  te m e té s i  s z e r t a r t á s t  folyó h ó  15 én  Schölte 
G u s z tá v  p ü sp ö k  v ég ez te .  N e h é z  sz ív v e l  b ú c s ú z tu n k  
G ö r g e y  I s tv á n tó l .  A z  ö rö k  v i l á g o s s á g  f é n y e s k e d je k  
n ek i  1

D ian iska  F r ig y e s ,  a  k o lo z sv á r i  e g y h á z  le lk észe ,

folyó h ó  12 én  é le té n e k  37. é v éb en  L ő c sé n  h o s s z ú  
s z e n v e d é s  u tá n  m e g h a l t .  Ö zv eg y e ,  é d e s a n y ja  és t e s t 
vére i  g y á s z o l j á k .  T e h e t s é g e s ,  sok  r e m é n y e k r e  fe ljogo
sító  f ia ta l  p a p ,  k i tű n ő  sz ó n o k  vo lt .  E m lé k e  leg y en  
á l d o t t  1

Pályázat.
Segédet keresek! A n é m e t  n y e lv b e n i  j á r t a s s á g  

m e g k iv á n ta t ik .  F iz e té s e  évi 1800 k o ro n a ,  e lő leg es  
h a v i  r é s z le te k b e n .  A z  á l l á s  a z o n n a l  e l fo g la lh a tó .

S e l m e c b á n y a ,  1912 j a n u á r  4.
Händel Vilmos
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! Protestáns gyülekezetek és Iskolaik !
r e n d e ljé k  m e g  Iskolai- é s  gyü lek ezeti könyvtárak  « fá m á r a  a

„Prot. Család és Iskola“ könyveit.
M in d e n k i m e g ta lá l j a  b e n n e  a  m a g á é t .
M in d e n  k ö t e t  ir o d a lm i  é r t é k ű  a lk o t á s .

Ajándék- és jutalomkönyveknek különösen alkalmas.
I .  é v f o ly a m  :

G yerm ekeknek :

1 . P ó s a  L a j o s :  A r a n y  l ig e t .  
(V e r s .)

2. D x n g h a  B é la  : H o l v o lt ,h o l  
n em  v o l t  .  . . (M e sé k .)

8. A lb e r t  J ó z s e f : T ú l az  
ó p e r e n c iá n . (M esé k .)

Ifjúságnak és felnőtteknek is :

4 H a m v a s  J ó z s e f :  M esés  
tö r té n e te k . (E lb e s z é lé s e k .)

5. Q y u r á tz  F e r e n c :  H ő sö k  
kora. (E lb e s z é lé s e k .)

6 . B o r s o s  I s t v á n : A  g á ly a 
rabok tö r té n e te .

7. D r . H a s z n y i k  E n d r e : 
K ép ek  a z  ó k o r i kér. 
e g y h á z  tö r té n e té b ő l.

8 . G a g y h y  D é n e s : M ária  
n ő  ér. ( K is r e g é n y )

9. B a b a y  K á lm á n :  N á d fö J e 
le s  h ázak  a la tt . (E lb e s z .)

10. S tr á n e r  V ilm o s  : A b ib lia  
az é le t  k ö n y v e . (I sm e r e t-  
te r je sz tő .)

11. F a r k a s  M i h á l y n é : T ö r té 
n e te k  a z  é le tb ő l .(E lb e s z .)

12. K a p i  B é l a : A  b o ld o g sá g
k ö n y v e . (J e lle m k é p z ö  
m u n k a .)

E g y  é v f o l y a m  12 k o r o n a .
Egy kötet vászonkötésben 1*20 K, díszkötésben 1 80 K.

( P o s t a k ö lt s é g  20  f illé r .)

Gyülekezeteknek az évfolyamot megtekintésre megküldi a kiadóhivatal. 
S z e r k e s z t ő : K a p i  B é l a  ev. le lkész ,  K ö r m e n d .  

K i a d ó : W e l l i s c h  B é l a  S z e n tg o t th á r d .

A LUTHER-TARSASAG
könyvkereskedéséből

Budapest, Vi l i ,  Szentkirályi-u. 51 a
r e n d e lh e tő  m e g  a  k ö v e tk e z ő  protestáns szellemű

uj könyvek:
Kisebb gyerm ekeknek :

J. B u s a  L a jo s :  A ra n y  l ig e t .  
(V e r s e k .)

2. D x n g h a  B é l a : H o l v o lt . 
h o l n em  v o lt . (M esé k  )

3  A lb e r t  J ó z s e f :  T ú l  az  
ó p e r e n c iá n . (M esé k .)

Ifjúságnak és  fe ln ő ttek n ek :
4. H a m v a s  J ó z s e f : M esés  

tö r té n e te k . (E lb e s z é l .)
6 . Q y u r á tz  F e r e n c : H ősök  

k ora . (E lb e s z é lé s e k .)
6 . B o r s o s  I s t v á n : A  g á ly a 

rabok  történeke.

7. M a s z n y ik  E n d r e : K ép ek  
a z  ó k o r i kér . e g y h á z  tör
té n e té b ő l.

8 . G a g y h y  D é n e s M ária  
D Ő v e r .(I f jú sá g i r e g é n y .)

y. B a b n y  Ad'/m íín: N á d fö  d e 
le s  h ázak  a la tt . (E lb e sz .)

10. S tr á n e r  V’i lm o s  A  b ib lia  
az é le t  k ö n y v e . (Ism er e t-  
t e r je sz tő .)

11. F a r k a s  M ih á ly n é :  T ö r té 
n e te k  az é le tb ő l.  (E lb .)

12. K a p i  B é la  : A  b o ld o g sá g  
k ö n y v e . (J e lle m k é p z ő  
m u n k a .)

Egy-egy kötet ára vószonkötésben 1.20 K 
A t i z e n k é t  k ö t e t  e g y s z e r r e  m e g r e n d e l v e  12 K. 

Egy-egy kötet ára diszkötésben 1.80 K.
Könyvtáraknak, nem különben ajándékkönyveknek felette  a lkalm asak.

M e g re n d e lé s e k  a  „Luther-Társaság“ könyvkeres
kedésébe B u d a p e s t ,  V III . ,  S z e n tk i r á ly i  u tc a  5 l / a  

c im z e n d ő k .
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SZTEHLO KORNÉL 2 2 Z L °
(Haj-hatók Toldy Lajos könyvkereskedésében. Budapest, 

II. Fö-utca 2.)

A Ne tem ere decretum . Egyházpolitikai tanul
mány. Irta: Montanus fia. 

t  Kétszáznegyven esztendő az egyház szo lgála tá
ban. Művelődéstörténeti rajzok. Képekkel 
illusztrált munka. Ára 6 korona. 

a  A p ro testan tizm us jelen tősége M agyarországon. 
■  A nő h iv a tása  a p ro te s tán s  küzdelemben.

Sztehlo Morééi felolvasásai:
I. Modernizmus és pro testan tizm us. A jövő

vallása . Együtt 1 korona.
II. A klerikális mozgalom M agyarországon. Dogma

és tü relm etlenség . Együtt 1 korona.
III. B orom aeus Encyklika történelm i megvilágí

tásban . — IV. Quo v ad is?  Elm élkedések 
a lá th a tó  és lá th a ta tla n  túlvilágról. Együtt 
1 korona.

M I T  I G Y U H K ?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a 
term észetes szénsavas ásványvíz erre a 
legbiztosabb óvószer. Elsősorban a m ohai

forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, 
kellemes és olcsó savanyúvíz ; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak 
biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
sóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor., és húgy

szervi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha gyomor-, bel- és 
iégcsöhuruttól szabadulni 
akarunk. Dr. Kétly.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha a vesebajt gyó
gyítani akarjuk.

Dr. Kövér.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben 
minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telített 
víznél, sőt a szódavíznél is olcsóbban adja. hogy az Ágnes- 
forrás vizét a legszegényebb ember is könnyén megszerezhesse.

Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha étvágyhiány és 
emésztési zavarok állanak 
be. Dr. Gebhardt.
Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha majbajokiól és 
sárgaságtól szabadulni aka
runk Dr. Glass

K ed velt borv íz . K ed v e lt borvíz.
Kapható minden faszerüzletben és elsőrangú vendéglőben.
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legjobb jó tá llá s  m ellett!

Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is. "T*1

J a v ítá s o k r a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k b e  kü«  
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

I POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest, VII, Erzsébet-körút 29. Pontos 
kiszolgálás!

Jutányos 
á ra k ! h .
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Ifj. Kellner Enő kő- és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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Scholtz Gusztáv bányakerületí püspök beszéde 
dr. Zsigmondy Jenő beiktatásakor (Í9I2. évi január hó 12.)

Méltóságos egyházkerületi felügyelő úr!
A bányai evangélikus egyházkerület közönsé

gének bizalma Méltóságod személye iránt oly ritka 
módon, oly impozáns mérvben nyilatkozott meg, 
hogy bátran állíthatom, mert ismerem Méltóságod 
nobilis gondolkodását, Méltóságod nem tehetett egye
bet, minthogy a kerület bizalmát honorálva, a meg
üresedett kerületi felügyelői tisztet és méltóságot 
habozás nélkül elfogadta.

Isten áldja meg ezen elhatározásáért!
Midőn múlt évi szeptember havi közgyűlésün

kön a kerületet az az elszomorító meglepetés érte, 
hogy 13 óv óta lelkes vezére, szeretve tisztelt fel
ügyelője dr. Zsilinszky Mihály ő excellenciája tisz
téről lemondott, tőle való búcsúzásunk alkalmával 
szívünk bánatát egy tudat enyhítette, az t. i., hogy 
kerületünk világi híveinek sorában nem szűkölkö
dünk oly kiváló egyéniségekben, kiknek az ezen 
tisztségre való rátermettségük teljes kezességet no 
nyújtott volna arra nézve, hogy kerületünk közügyei
nek vezetése és felügyelete avatott kezekbe kerül, 
úgy, hogy az e célból összehívott tanácskozásunk 
azzal oszlott fel, hogy az ily alkalmakkor szokásos 
s olykor célszerű irányítást az egyes választó egyház- 
községekkel szemben mellőzi s a választásnak a szó 
legteljesebb alkotmányos értelmében szabad folyást 
biztosít. S hogy a szabad választás ilyetén biztosítása 
mellett Méltóságod— mint a bizottság jegyzőkönyve 
tanúsítja — majdnem egyhangúlag választatott meg, 
csak azt mutatja, hogy Méltóságod egyéniségében a 
választó egyházközségek azt a vezért remélik felta
lálni, ki jó időben, rossz időben, meg az idők ferge- 
tegében s viharában is biztos kézzel tudja és fogja 
szentegyházunk hajóját a bókességes és boldogulás 
biztos róvpartjaira kormányozni.

A Zsigmondy név egyházunk múltjában is 
ismeretes és tisztelt név volt. Családja trad cióját 
követve kegyeletesen Méltóságod, midőn jóformán 
zsenge ifjú korában már, minden egyéb fontos elfog
laltsága mellett is tudását, munkáját egyházának 
szentelte készségesen mindenkor. Saját egyházközsége 
itt a fővárosban, esperességünk, az egyházkerület s 
az egyházegyetem számos bizottsága, a törvénykezés 
köre, a reformált testvéregyházzal közös ügyeink

bölcs, lelkiismeretes, tapintatos kezelése, amint egy
felől arra késztetnek, hogy mindnyájuk nevében ez 
alkalommal is Méltóságod eddigi fáradozását hálá
san elismerjük és megköszönjük, másfelől mind ez 
arra nézve nyújt kerületünknek kezességet, hogy 
jól tettük, hogy a felügyelői tisztet Méltóságod kezébe 
tettük, mert aki mint egyháza egyszerű fia igy érti 
egyháza érdekét, igy találja el mindig az igazat, 
nem a szóáradat virágos frázisaival, hanem egyszeri, 
világos, nyugodt érveivel irányítja a tanácskozást, 
hogy az ő szava, véleménye, javaslatából alakult ki 
rendesen a gyűlésnek magának határozata, végzése, 
az, ha valaki, megérdemelte, hogy egyháza őt meg
becsülve, azzal ajándékozza meg, aminél becsesebbje 
nincs, teljes és osztatlan bizalmával, dicső elődök 
méltó utódjává, a kerület felügyelőjévé választva őt.

Ez Méltóságos úr, nyugodtan állítva, egyház- 
kerületünk közvéleménye. Ebben nyilvánul a mi 
Méltóságodban helyezett erős bizodalmunk. Ez nyújt
son azonban Méltóságodnak is teljes garanciát arra 
nézve, hogy egyháza javára felügyelői minőségében 
tett és a jövőben teendő minden bölcs intézkedése
kor a bányai evangélikus egyházkerület 500.000 nyi 
lelke áll és kitart rendületlenül Méltóságod mellett 
s nem ajkunk csupán, hanem szivünk teljessége 
tisztelettel és örömmel üdvözli Méltóságodat a fel
ügyelői székben. Ily körülmények között szinte fe
leslegesnek látszik az iktatási ünnepély alkalmával 
szokásos azon eljárás, hogy Méltóságod előtt a vál
lalt tisztséggel járó számos feladatot és kötelességet 
részletesen elősoroljam. Engedje meg azonban mégis, 
ha e tekintetben egynémely ügyünkre felhívom 
figyelmét:

Sok szó esik és nem ok nélkül, újabb időbon 
a vallás iránti közönyről, a híveknek az egyház iránti 
elhidegüléséröl. A baj megvan, de Istennek hála, 
mégsem oly mérvben, hogy orvosolható ne lenne. A 
vallás iránti közönyt és elhidegülést eloszlatja, sőt 
azt az ősi hithűséggó és buzgósággá változtathatja 
ismét csak az ősi állapot, az tudniillik, ha a hivek 
az élet minden körülményei között lelkészükben a 
lelki atyát örömben, búban, hűséges osztályosukat, 
résztvevő barátjukat, hű tanácsadójukat látják, ki a 
a templomon kívül is beváltja, mire Jézus tanított:
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„ahol 2—3 vannak együtt, velők vagyok, érzek, örü
lök, bánkódom, én is az ő lelkészük; az ő örömük 
az enyém is, keresztjüket hordani segítek ón is“. 
Szóval: a sokat említett és — sajnos — sok helyen 
nem eléggé gyakorolt belmisszió. Ne mondja Méltó
ságod „az a ti dolgotok, a papok dolga“. Igen is, a 
mi dolgunk, a papok dolga, de a Ti dolgotok is, 
világi fiai az anyaegyháznak, az „egyetemes papság 
eszméjének“ világi részről való érvényesítése és 
gyakorlása soha, talán még az üldözések idejében 
sem volt oly aktuális szükség, mint most. Honnan 
vegyen az a lelkész lelki erőt, bátorságot a bel
misszió sikeres gyakorlásához, ha magára hagyatva, 
olykor azoktól is megtagadtatva s lekicsinyeltetve, 
kiknek támogatására legbiztosabban számítani jogo
sultan remélhetett.

Hallom gyakran továbbá: akkor volt egészséges 
egyházias életünk, midőn a lelkész a múltban meg
elégedve az ő ,,tisztességes szegénységével“, csak az 
egyháznak élt, nem vágyakodva kifelé, nem keresve 
az anyagiakból többet, mint a mi parochiájából kitel- 
lett. Igaz! De Méltóságos úr, hol van ma ez a „tisz
tességes szegénység ?“ Szegénység van mindenütt, még 
legnépesebb községeink parochiáján, de ennek mel- 
léknevtízése sok helyen már nem a „tisztességes41, 
hanem neve a lemondás, nélkülözés, sok helyen a 
szó legteljesebb éneimében a nyomor százszoros alak
jában.

Panászra talál a panasz hivatalomban, regisz
trálni tudom, de segíteni nem bírok, mert „aranyom, 
ezüstöm nincs.“

Az 1848. XX. t.-c.-re való hivatkozással mérv
adó helyen szép szavaknál alig kaptunk valamit s a 
mit kaptunk, íéhett autonómiánk védbástyái közül 
egyiket a másik után támadja meg.

Vezéri minőségében Méltóságos úr, hivatottnak 
látom arra, hogy tekintélyével, befolyásával, törvény
tudásával közrehatni méltóztassék, hogy egyházunk 
életfájának ezen sebe bekötöztessék, mig nem késő 
és a fának nedve a gyógyulás reményét lehetővé 
teszi. Az állam lássa be az 1848-ban biztosított 
jogaink érvényre juttatásának elkerülhetlen szüksé
gét, nem alamizsnák alakjában, hanem törvényhozás 
biztosította formában.

Van t. közgyűlés a mi lelkészi karunkban elég 
ideálizmus, kalapot emelünk nemcsak azon szegény 
afrikai misszionárius előtt, aki olykor a legnagyobb 
nyomorral küzdve, hősies elszántsággal a halálba is 
menni kész az Ur Jézus Krisztusért, de meghajlunk 
hazai lelkésztársaink előtt is, kik a mi viszonyaink 
mostohasága mellett is kész és önmegtagadó vitézei 
az Úrnak, tűrve, küzdve, el nem lankadva, mert 
maga van, egyedül áll az életben, házában magán 
kívül senkije, kinek boldogulásáért felelős. De, sze
retett anyaszentegyházam, ha megengedted lelké

szednek a családalapítást, nem lehet, nem szabad 
tétlenül nézned, mint küzdi a lelkész-családapa a ret
tenetes küzdelmét a kenyér gondjaival, mely megbé
nítja legjobb testi lelki erejét s lehetetlenné teszi, 
h°gy gyülekezetének teljes odaadással lehessen vigasz
taló — az, aki maga is vigasztalan!

Szegény lelkészeink anyagi viszonyai javításának 
gondját, kérem, vegye fel Méltóságod felügyelői 
gondjai sorába.

Nem merek részletekbe bocsátkozni, midőn 
Méltóságod felügyelői működésének más pontjait is 
kellene említenem, mert csakis ismételnem kellene 
őszi közgyűléseink elé terjesztett püspöki jelentésemet. 
A nép- és középiskolai, a tanítóképző és theol. akadé
miai ügyek nem ismeretlenek Méltóságod előtt. 
Ezeknek egyikére csak — engedje meg — hogy 
rövidesen kitérjek, ez az ev. theol. fakultásnak léte
sítésének ügye. Hálával tartozunk egyházegyetemünk
nek, hogy be sem várva a kerületek erre néző 
határozatát, már a tegnapi napon előkészitőleg fog
lalkozott e tárggyal. Méltóságod, e mai nappal ezen 
testületnek is egyik szerető tagjává válván, bizonyosan 
készséggel fog közreműködni abban, hogy egyházunk 
ezen jogosult érdeke is mielőbb testet öltsön.

Az adóalapi segélynek a szabályrendelet értel
mében történő felosztása, Méltóságodnak, mint a bi
zottság eddigi előadójának tudomásával is, sok elé
gedetlenséget okozott éppen a mi bányai kerületünkben 
azon intézkedésével, hogy oly községek, melyek a 
%-os számítás alapján segélyt nem remélhetnek, de 
a segélyre sokszor jobban, mint mások rászorulnak, 
e segélyben nem részesülhettek. Azon aránytalansá
gon, mely szerint a kerületek legnagyobbja legmini
málisabb segélyben részesül, okvetlenül segíteni kell.

Biztosítom Méltóságodat, hogy ezen fontos 
ügyeink intézésénél, csekélységemen kívül, az egyház
megyék, azok elnökségei és egyéb tisztviselői, isko
láink intéző körei s a kerület minden egyes tagja 
hűséges munkatársa leend, magamat és a kerületet 
a Méltóságod szíves jóakaratába és támogatásába 
tisztelettel ajánlom.

ígérem, nem lesz fontos ügyünk, melyhez ki ne 
kérném Méltóságod bölcs tanácsát, hogy kerületünk 
kormányzása közmegegyezésünkre szerint történjék 
meg, Istennek dicsőségére.

Végezetül pedig fogadja Méltóságod ezennel 
tisztének ezen jeleit, a kerület felügyelői pecsótnyo- 
móját. Mint dicső elődjei mindig csak jogos és igaz 
ügyek okmányait erősítették meg velők, úgy meg 
vagyok győződve, hogy Méltóságod is, mint utódjuk, 
csak azt fogja velők megpecsételve megerősíteni, ami 
áldásos az anyaszentegyházra és törvényes, és jogos 
és alkotmányos.

Az egész egyházkerület nevében fogadja újból 
is tiszteletteljes üdvözletünket.
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Dr. Zsigmondy Jenő bányakerületí felügyelő 
székfoglaló beszéde.

Móltóságos és Főtisztelendő cgyházkorületi 
közgyűlés I

Athatvaamaünnepélyes eskü nagy jelentőségétől, 
amely az imént ajkaimról elhangzott, mélyen érzem 
és teljes tudatában vagyok annak, hogy ezzel egy 
nemcsak szép és fontos, de felelősségteljes, egy egész 
embernek odaadó és soha nem lankadó tevékenysé
gét igénybe vevő nagy és súlyos feladatnak megol
dására vállalkoztam.

E nagy feladatnak súlyosságát kétszeresen érzem 
én, aki abban a szerencsében részesültem, hogy 
nagynevű közvetlen elődeimnek, egy Fabiny Teofil- 
nak és Zsilinszky Mihálynak ez állásban kifejtett 
áldásos és sikerdús működéséi tisztelni és csodálni 
tanultam, akiknek nevei egyházunk történetében 
örökké tündökölni fognak és akiknek fényes tehet
ségei mellett az én szerény tehetségem teljesen 
eltörpül,

És fokozza az előttem álló feladat súlyosságát 
az a tudat, hogy hazánk legnagyobb és legnépesebb 
egyházkerülete működésem elé nagy várakozással 
tekint, amelynek kétségtelen jelét adta akkor, ami
dőn engem érdemen felül kitüntető és örök hálára 
kötelező, valóban impozáns többséggel felügyelőjévé 
megválasztott.

Ily előzmények után méltán alapos aggodalom 
foghat el, vájjon képes leszek e a nagyérdemű elő
dök méltó utódjaként az ő nyomdokaiba lépni, vájjon 
ki fogom-o elégíthetni ama várakozásokat és ama 
reményeket, amelyeket velem szemben gyülekeze
teink és azok tagjai nyilván táplálnak.

De az aggodalom nem jelent csüggedést; mert 
mig az utóbbi bénító hatást gyakorol az ember lel- 
küietére és elzsibbasztja az akarat elhatározását, 
engem a lelkemben élő aggodalom épen ellenkezőleg 
összes szellemi és testi erőim fokozottabb megfeszí
tésére serkent, hogy fáradhatatlan buzgósággal, tel
jes odaadással és el nem lankadó munkakedvvel 
éljek az elembe szabott új feladatnak, hogy igye
kezzem működésemmel és kifejtendő tevékenységem
mel legalább némileg meghálálni azt a nagy kitün
tetést, mellyel az egész egyházkerület engemet majd
nem osztatlan bizalmának előlegezésével megtisztelt 
és hogy múltamhoz híven e tágabb hatáskörben is 
buzgalommal törekedjem szolgálni és előbbre vinni 
egyházunk érdekeit.

Vájjon ezirányú törekvéseimet siker fogja e 
koronázni ? ezt csak a jövő fogja megmutatni, de 
bízom első sorban a mennyei Gondviselésben, amely 
segítő karját meg nem vonja azoktól, akik híven és 
becsületesen kívánnak munkálkodni szőlőjében, 
bízom továbbá mindazokban, akiket a közbizalom 
munkatársakul rendelt mellém és akikről meg vagyok 
győződve, hogy amily készséggel fognak hivó szó
zatomnak engedni minden tőlem eredő oly dologban 
és kérdésben, mely alkalmas egyházunk érdekeit 
előbbre vinni, ép oly jóakarattal és tartózkodás nél
kül fogják esetleges aggályaikat közölni, ha kezde
ményezéseim, terveim vagy cselekvéseimben egyhá
zunk érdekeit voszélyeztettnek látják. Köszönettel 
fogok fogadni minden ily irányú felszólalást és min
den jó tanácsot bárhonnan vagy bárkitől jöjjön az, 
mert igaz meggyőződésem az, hogy mindazoknak, 
akik a közügyek ólén állva, azoknak vezetésére 
hivatvák, soha sem szabad szemük elől téveszteniök 
azt az örök igazságot magában foglaló régi mon
d ást: „Salus rei publicae suprema lex esto!“

És ha látni fogom, hogy működésemet a veze
tésemre bízott egyházkerület jóakaró rokonszenve 
fogja kísérni, úgy a szivemben élő aggodalmat miha
marább a reményteljes bizalom érzéso fogja felvál
tani és az egyházkerületnek velem szemben meg
nyilvánuló rokonszenvóből Antaeusként újabb és 
újabb erőt fogok meríteni, hogy egyházunk jogaiért 
érdekeiért és javáért törhetetlen szivósággal küzdjek.

Ily érzelmektől áthatva foglalom el ezt a díszes 
elnöki széket s vállalkozom az elém tornyosuló nehéz 
kötelességek teljesítésére mindaddig, araig egyrészről 
egyházkerületem bizalmának, más részről testi és 
ezzel járó szellemi erőim hanyatlásáról meggyőző
dést nem szerzek, mert úgy az egyik, mint a másik 
esetben kötelességemnek fogom tartani, a kormány- 
rudat — közegyházunk érdekében — erre hivatottabb 
és erősebb kezekbe adni át.

Legyen szabad immár ama elvekre nézve nyi
latkoznom, melyeket egyházkerületi felügyelői állá
somban irányadókul fogok tekinteni, mert habár azok 
az egyházi téren folytatott több évtizedes tevékeny
ségem folytán mindazok előtt, akik érdeklődtek egy
házi ügyeink iránt, nem ismeretlen, mégis annál 
szükségesebbnek tartom azokról nyilatkozni, mert 
azok is, akik az egyházi kormányzástól távolabb
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állanak, joggal elvárhatják, hogy megismerjék az 
általam követendő ama iránynyelveket, melyeknek 
állhatatos követése által vélem egyházunk hajóját a
a biztos rév felé vinni.

Hangsúlyozom ezeket a szavakat: A biztos rév felé 
vinni, mert nézetem szerint egyházunk szempontjá
ból csak akkor mondhatnók, hogy eljutottunk a biz
tos révbe, amikor egyházunk úgy külső vonatkozá
saiban, mint belső intézményeiben a tökéletesség 
legmagasabb fokát elérte. Ez azonban oly távol fekvő 
cél, amelynek eléréséhez nem évtizedek, nem is év
századok, de még évezredek sem elégségesek, mert 
az emberiség haladása és fejlődése, az emberi intéz
mények átalakulása és tökéletesedése soha nyugvó 
pontra nem jut, hanem csak vagy visszaesést, vagy 
előbbre menetelt ismer az idők végtelenségéig.

Mindenekelőtt soha szem elől nem téveszhető 
követelésünket kell képeznie, hogy egyházunknak is 
biztositsuk azt a közjogi poziciót, amely az 1848/20 
t. ez. 2. szakasza szerint rz összes felekezetek között 
a teljes jogegyenlőséget és viszonosságot biztosítja 
másrészt, hogy egyházunk beléletét, annak összes 
kulturális és humanitárius intézményeivel együtt fej
lesszük és tökéletesbitsük.

A jogegyenlőség és viszonosságról intézkedő 
törvény meg van, de csak a papíron és habár a 
vallásügyi kormány egyik volt tagja kijelentette, 
bogy a jogegyenlőség és viszonyosság törvényileg 
biztosítva lévén, ez irányban semmiféle további intéz
kedés szüksége fenn nem forog: mégis úgy vagyunk 
meggyőződve és sajnosán érezzük, hogy ez a nagy 
elv az életben keresztül véve nincsen, sőt igen gyak
ran sérelmet szenved arról az oldalról, amely hivatva 
volna a törvény végrehajtásáról gondoskodni. Nem 
kívánok ez alkalommal részletekbe bocsátkozni, csak 
rá akarok mutatni arra, hogy éppen e téren feltét
lenül szükséges, hogy jogaink megvédésében illetve 
kiküzdésében, addig kell kitartóan harcolnunk, amig 
a teljes sikert el nem érjük.

Az 1848/20. t.-c-ről szólva nem hagyhatom szó 
nélkül annak a harmadik szakaszát sem, amely a 
felekezetek szükségleteinek fedezését állami feladat
nak jelenti ki.

Elismerem, hogy a törvény e szakaszának tel
jes végrehajtása elé az ország pénzügyi helyzete 
akadályokat gördít; úgyszintén elismerem és hálá
val adózom a magas kormánynak, hogy az utolsó 
évtizedben egyházunk dotációját évről-óvre felemelte. 
De még igen távol állunk attól, hogy e részben igé
nyeink kielégítve lennének és igy kénytelenek va
gyunk szakadatlanul és állhatatosan küzdenünk azért, 
hogy a kormány által is jogosnak elismert követelé
seink kielégítést nyerjenek és — ami a fő dolog — 
hogy törvény által biztositassanak.

De sohasem tudtam megbarátkozni és ma sem

tudok belenyugodni az egyháznak nyújtott anyagi 
támogatásnak ama formájába, amint az ez idő sze
rint történik. Nem tartom helyesnek és a törvény 
intencióival összegyesztethetőnek, hogy állami 
segélyekben nem pedig állami javadalmazásban része
sülünk, mert az előbbit kérni kell, az utóbbit köve
telni lehet. Nem tartom egyházi érdekeinkéi össze- 
egyeztethetőnek, hogy a nyújtott állami segélyek 
egyes külön meghatározott célokra, mindenféle fenn
tartásokkal és kikötésekkel, sőt a legtöbb esetben 
a mi legnagyobb kincsünk: autonómiánk rovására 
nyujtatnak, a melyekről részletesen okmányilag el 
kell számolnunk.

Távol áll tőlem az 0  Felségét megillető és a 
kormány által gyakorlandó főfelügyeleti jogot két
ségbe vonni vagy kifogásolni és elismerem az állam
nak azt a jogát, hogy éber szemmel ellenőrizhesse, 
vájjon az állam által az egyházak rendelkezésére 
bocsájtott összegek nem-e fordittatnak államellenes 
célokra.

De úgy érzem, hogy sem az egyik, sem a másik 
tekintet nem indokolja az eddigi eljárást és pedig 
azért nem, mert utóvégre is akkor, amikor a mi 
hazai protestáns egyházaink több évszázados múl
túkkal tanúságot tettek arról, hogy a törvényt min
dig tiszteletben tartották, hogy az ország alkotmá
nyának mindig leghívebb és legelszántabb védői vol
tak és minden nemzetiségi vagy hazaellenes izgatás
nak rosszalói és kérlelhetetlen üldözői, akkor, amikor 
az állam által nyert összegeknek hovaforditásáról 
és mikénti felhasználásáról nyilvános jegyzőköny
veinkben, amelyek a kormányhoz felterjesztetnek, 
elszámolunk: mondom akkor méltán elvárhatnék a 
kormánytól, hogy egyházunk igaz hazafias törekvése 
iránt bizalmatlanságot ne tápláljon és hogy úgy az 
eddig élvezett, mint a jövőben felemelendő állami 
dotáció az egyházaknak szabad rendelkezésére bocsát
tassák, melynek szabályszerű és helyes felhasználá
sáról jegyzőkönyveinkből, esetleg felvilágosítás beké
résével bármikor meggyőződhetik.

És ha azok az állami segélyek, amelyek ez 
idő szerint egyes törvényekkel meghatározott célokra 
fordittattak, minők alelkészi és segédlelkészi kongrua, 
a középiskolák állami segélye, a tanárok és tanítók 
fizetés kiegészítései stb., amelyek mindegyike egy
házunk autonómiájának annyira féltett bástyáján egy 
egy rést ütött, szintén az egyháznak bocsátanánk 
megfelelő felhasználás és kiosztás céljából rendelke
zésükre, úgy nem állana elő az a visszás helyzet, 
hogy a segélyben és fizetés kiegészítésében részesü
lők nem az őket alkalmazó egyházi elöljáróságukban, 
hanem az anyagi jólétüket fokozó államkormányban 
látnák azt a hatóságot, amelynek fegyelmileg alá 
vannak rendelve. Ez pedig fegyelmezetlenséget és az 
egyházi elöljárósággal szemben tartozó tiszteletnek



51912. január 20.

az egyházi közigazgatásra károsan kiható csökkené
sét vonja maga után.

Azokról a számtalan sérelmekről, amelyek egy- 
házhiveink panaszának állandó tárgyát képezik, nem 
akarok részletesen szólni. Ezeknek megszüntetése 
nem áll a mi hatalmunkban, de a felekezetek közötti 
béke megóvása céljából ez irányban törvényhozási- 
lag feltétlenül intézkedni szükséges. Ezért nem sza
bad e sérelmek felett egyszerűen napirendre térnünk, 
hanem kötelességünk az orvoslást állhatatosan és 
folytonosan mindaddig sürgetnünk, amig e bajok csi
rájukban kipusztitva nem lesznek.

Az evangélium tanítását követjük, mikor pol
gártársainkban első sorban mindig az embert és 
felebarátot látjuk és keressük, és belső értékét nem 
a felekezeti hovátartozandóság szerint Ítéljük meg, 
hanem gondolkozásmódja és tettei szerint. Tartsuk 
tiszteletben másoknak vallási meggyőződését, de kö
veteljük más vallásuak részéről hasonló tiszteletet a 
mi vallási meggyőződésünk iránt is. Keressük ember
társainkkal az összekötő kapcsokat és kerüljük az 
egymás vallási érzékenységének még akaratlan, annál 
inkább szándékos megsértését és akkor a felekeze
tek közötti béke feldúlásától nem kell tartanunk.

Áttérve az egyházak autonom hatáskörében 
teljesítendő feladatokra, kétségtelen, hogy ezek közül 
legelső helyen áll az evangélium igazságainak elhin- 
tése híveink leikébe, úgy amint azt Krisztus urunk 
tanította és amint az az újtestamentomban le van 
téve. Ez az egyedüli fegyver, amellyel a vallástalan- 
ság, a hittagadás, a felekezetnélküliség és erkölcs
telenség bomlasztó hatása ellen küzdhetünk, s amely- 
lyel a vallásos öntudatot ébresztve, egyházunknak 
igaz és törhetetlen híveket szerezhetünk.

Ez a legfontosabb és nehéz feladat lelkészeink 
vállára nehezedik, mert hiszen ők vannak hivatva 
arr8, hogy az Isten igéit hirdessék, és az a pap, aki 
híveink igazi lelki atyja, aki a rábízott nyájat apos
toli buzgósággal és odaadással gondozza, aki köteles
ségének teljesítését nem látja kimeritettnek azzal, 
hogy vasárnaponként a szószékről egy prédikációt 
tart, hanem igazán törődve híveinek lelki üdvével, 
hajlékaikban is felkeresi őket, nekik, ha kell, tanács
csal, ha kell vigasztalással szolgál: az ilyen pap nem
csak örömét fogja találni hivatásának teljesítésében, 
hanem élvezni fogja sáfárkodásának édes gyümöl
cseit is és az aggkor bekövetkeztével, midőn nyuga
lomba vonulva, kipiheni az élet fáradalmait, a hű 
kötelessógteljesités édes tudatával fog visszatekint
hetni áldásos működésére.

De ha mi, lelkészeinktől ily önzetlen, önfel
áldozó és odaadó tevékenységet követelünk és elvá
runk, úgy másrészről kötelességünk gondoskodni 
arról is, hogy őket az anyagi gondok terhe alól fel
mentsük és őket legalább is oly javadalmazással

lássuk el, mint amilyenben hasonló minősítéssel biró 
más alkalmazottak részesülnek.

Sajnos, hogy sem egyházgyülekezeteink, sem 
egyházkerületünk, sem egyetemes egyházunk nem 
rendelkezik ez idő szerint oly jövedelmi forrásokkal, 
amelyekből e jogos és méltányos követelést kielógit- 
hetnők. Úgyszintén nem látom a célt elérhetőnek 
a kongruának 2400 koronára való felemelése által. 
A bajon csan úgy segíthetünk, ha egyrészt az egybe
hívandó zsinat a lelkészi fizetések szabályozásáról, a 
kormány pedig az egyházunknak nyújtandó dotáció 
megfelelő felemeléséről és rendelkezésünkre bocsátá
sáról gondoskodik.

Legyen szabad remónylenünk, hogy ez irány
ban ismételve adott ígéretek végre valahára be fog
nak váltatni.

Egyházunknak másik nem kevésbbé fontos 
kulturális feladata a tanügynek és annak keretében 
a hitoktatásnak fejlesztése.

El nem tagadható tény, s mindjobban gyökeret 
is ver az a nézet, hogy a közoktatásügy, állami fel
adat, és ezért azt ki kell venni a községek, feleke
zetek, testületek és magánemberek kezéből, annál 
is inkább, mert azok a követelések és igények, ame
lyeket törvényhozási intézkedések az iskolafentartók 
elé szabnak, ezek által hova-tovább anyagi erő hiá
nyában ki nem elégíthetők, és eddig is csak állami 
támogatással voltak fentarthatók.

Es amikor azt tapasztaljuk, hogy oly helyeken, 
a hol a lakosság nagyobb számú és különféle hit- 
felekezetekhez tartozik, az evangélikus iskolába járó 
növendékek közül gyakran a túlnyomó rész nem 
evangélikus vallásu, úgy nem látszik egészen jogo
sulatlannak az a kérdés: mi célja van annak, hogy 
mi idegen vallásuak részére nagy anyagi áldozatokkal 
tartsunk fel iskolát?

És ha továbbá azt tapasztaljuk, hogy az állam 
az iskoláinknak nyújtott segély cimén mind jobban 
és jobban megnyirbálja autonom jogainkat és köz
vetlen befolyást és rendelkezési jogot biztosit magá
nak nemcsak a tanerő kinevezése, hanem a fegyelmi 
jog gyakorlata tekintetében is, úgy ismét felvetődik 
a kérdés: miért tartsunk fenn nagy anyagi áldoza
tokkal iskolákat, amelyek felett mi már szabadon 
nem rendelkezhetünk ?

Dacára ezen ellenvetéseknek az én véleményem 
és meggyőződésem az, hogy feltétlen kötelességünk 
erőink legszélsőbb megfeszítésével és a legnagyobb 
áldozatok árán is úgy nép- és közép-, mint 
főiskoláinkat fentartani és ha csak lehet oda töre
kedni, hogy állami gyámolitás nélkül saját erőnkből 
tarthassuk fenn azokat. Lehet, hogy ez piumdesi- 
derium marad és soha nem fogunk abba a helyzetbe 
jutni, hogy az állami segélyről lemondhassunk, de 
teljesen kizártnak nem tartom akkor, ha a jövőben
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is találkoznak oly nagy jóltevői egyházunknak, mint 
aminő nálunk néhai Glósius Artner Karolina, Hun
falvi Pálné, Eöry Sándor, Simonyi Ágost stb. a 
reformátusoknál néhai Gelléri Szabó János és Laky 
Adolf voltak, kik nagyszerű hagyományaikkal nevü
ket egyházaink történetében megörökitették.

Szükségesnek tartom felekezeti iskoláink fenn
tartását, mert hiszen egyrészről ez a legjobb, sőt 
egyedüli eszköz, hogy gyermekeinkbe a hazafias igazi 
protestáns szellemet beolthassuk és belőlük egyhá
zukhoz híven ragaszkodó tagokat, hazánknak hű pol
gárokat neveljünk, másrészről azért, mert éppen az 
utóbbi időkben tapasztaljuk, hogy az állami isko
lákban a tanerők kinevezésénél és ennek következ
ményeként magukban a tanintézetekben is oly 
irányzat és szellem érvényesül, amely a protestáns 
felekezetek szempontjából legalább is aggályos, és 
amely ellen ezért a leghatározottabban állást kell 
foglalnunk. Ezért kötelességemnek fogom tartani, 
hogy egyházkerületünk iskolai ügyeit különösen éber 
figyelemmel kisérjem és folyton szemmel tartsam.

Amennyiben azonban mostoha viszonyok és 
körülmények kényszerítő hatása alatt kénytelenek 
volnánk épen kulturális jól fel fogott érdekekből, 
egyik vagy másik felekezeti iskolát egészen az állam
nak átengedni, úgy feltétlenül kell, hogy fentartsuk 
magunknak a hitoktatásról való gondoskodást, külö
nös súlyt helyezve arra, hogy az a lehetőleg inten
zivebben gyakoroltassék.

Egyike a legfontosabb kérdéseknek a tanügy 
terén a felsőbb leánynevelés kérdése, amely még 
nagyon kezdetleges stádiumban van, amennyiben a 
kőszegi felső leányiskolán és a négy egyházkerületi 
leánynevelő intézeten kívül, egyházunknak több fel
sőbb leányiskolája nincsen. Már pedig egyházunk 
szempontjából főfontosságu, hogy az iskoláinkból 
kikerülő serdülő evangélikus leánykák igaz protestáns 
szellemben nevelve, a vallásukhoz és egyházukhoz 
való hű ragaszkodást majdan belevigyék családi 
körükbe és beleoltsák leendő gyermekeikbe is. Ezért 
egyik elsőrendű feladatunknak kell tekintenünk, 
hogy egyházkerületünknek aszódi leánynevelő-inté- 
zetét, úgy mint a múltban, a jövőben is fejlesszük 
és vissza ne riadjunk az ebből esetleg egyházkerü
letünkre háruló áldozatok meghozatalától sem.

Nehéz helyzetük van az államiak mellett a mi 
tanítóképzőinknek, és igy a bennünket legközelebb
ről érdeklő szarvasi tanítóképzőnek is, amely csak 
nemrégen vált kerületi intézménnyé. Nem lehet 
reánk nézve közömbös, hogy az ifjúságunk nevelé
sére hivatott tanítók kiképzésénél a vallásoktatás 
csak mint tantárgy szerepeljen, a protestantizmus 
lényege és fejlődése pedig a történelem tanításában 
csak futólag, mint egy történeti epizód esetleg egé
szen ferde világításban adassák elő, mert méltán

lehet attól tartani, hogy tanítói pályájukon is a val
lás tanítását csak csekélyebb jelentőségűnek fogják 
tekinteni; sőt ellenkezőleg óhajtandó és követelendő, 
hogy a felekezeti iskoláinkhoz kerülő tanítóink át 
legyenek hatva a protestáns szellemtől és mint val
lásukhoz híven ragaszkodó evangélikusok első és 
főkötelességüknek tartsák a gondjaikra bízott gyer
mekeknek evangélikus szellemben való oktatását. 
Ezt azonban csak a saját magunk által fentartott 
tanítóképzőkben érhetjük el, és ezért nem szabad 
semmiféle áldozattól visszariadnunk, hogy tanítókép
zőinket a mai kor színvonalára emeljük, és a kor 
haladásával lépést tartva, fejlesszük tovább.

Ami a theologiai főiskola ügyét illeti, egyetemes 
közgyűléseinken már évek óta napirenden van a 
budapesti egyetemen felállítandó protestáns theologiai 
fakultás kérdése, amelyet egyházkerületeink, mint 
az 1848: XX. törvénycikkben szentesített jogegyen- 
lőséges visszonosság természetes folyományát sürgetik. 
Egy korábbi vallásügyi kormánytól e részben bírunk 
oly nyilatkozatot, amely e kérdést az egyetem újjá
szervezésével kapcsolatban fogja megoldani.

Azóta változott a kormány, változtak a viszo
nyok is és köztudomásúlag a jelenlegi kormány a 
protestáns theologiai fakultások kérdését a vidéken 
felállítandó egyetemek keretében kívánja megoldani. 
A debreceni és pozsonyi egyetemre vonatkozó tör
vényjavaslat tényleg a törvényhozás előtt fekszik és 
tárgyalás alatt áll, a debreceni egyetem kereté
ben felállítandó protestáns theologiai fakultásról is 
gondoskodás történt és az eddigi fejlemények szerint 
valószínűnek tartom, hogy nem közös protestáns, 
hanem csak református theologiai fakultás fog szer- 
veztetni.

De ha ez igy van s igy is fog megvalósulni, 
úgy nekünk evangélikusoknak éppen az 1848: XX. 
törvénycikk értelmében feltétlen jogunk van köve
telni, hogy vagy a pozsonyi egyetem keretében állit- 
tassék fel egy evangélikus theologiai fakultás, vagy 
pedig a mi egyetemes theologiai akadémiánk ruház- 
tassék fel egyetemi theologiai fakultás jellegével, 
amelynek fentartásához autonómiánk sérelme nélkül 
az állam megfelelő dotációval járulna. Én a magam 
részéről ezt a megoldást tartanám a legmegfele
lőbbnek.

Bármiként alakuljanak is ki az e részbeni viszo
nyok, főfontosságúnak tartom, hogy a lelkészképzés 
ne merüljön ki az előirt tananyagnak elméleti fel
dolgozásában, hanem a papi pályára készülő inaink
ban már az akadémián oltassanak be mindazok az 
erények, amelyek nélkül hivatásuk magaslatán álló 
lelkészek el sem képzelhetők.

Csak nagyműveltségű, fenkölt gondolkozású, 
önzetlen, áldozatkész, nemeslelkű és erős jellemű 
lelkészek képesek híveik szeretetét, bizalmát, ragasz
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kodását és tiszteletét maguknak kivívni, a gond
jukra bízott gyülekezetek szellemi és anyagi hala
dását biztosítani és egyházunk tekintélyét kifelé is 
öregbíteni.

A protestantizmus, amely sem a gondolat, sem 
az érzelem, sem a tudomány, sem a kutatás szabad
ságára béklyókat nem rak, senkitől és igy a lelké
szektől sem vonja meg azt a jogot, hogy a társadal
mat érintő szooiális, kulturális és politikai kérdések
ben egyéni meggyőződésük szerint állást foglal
hassanak. Azt azonban lelkészeinktől joggal elvár
hatjuk, hozy állásfoglalásuk olyan formát ne öltsön, 
amely a papi állás méltóságával és tekintélyével 
össze nem fér és szigorúan őrködjenek afölött, hogy 
az egyházba a politika zavaros hullámai soha be no 
csaphassanak.

Volt idő, amikor egyházi tanácskozásainkat 
szenvedélyes nemzetiségi viták nem éppen épületes 
módon telték zajosakká. Hála Istennek az újabb 
időben, a nemzetiségi kérdéseknek ilyen módon való 
előtérbetolása megszűnt; de sajnos, nem mondható 
megszűntnek az a tény, hogy a nemzetiségi propa
ganda, ha nem is nyíltan, de folyton működik 
s nem egyszer az autonómia köpenyébe burkolózva 
igyekszik eszmeinek tért hódítani.

Tudom ugyan, hogy a protestantizmusnak egyik 
sarkalatos alapelve, Isten igéjének a nép nyelvén 
való hirdetése és nem is volna semmi kifogásom, ha 
ez a propaganda csupán arra szorítkoznék, hogy nem 
magyarajkú hitsorsosainkban a saját anyanyelvük
höz való ragaszkodást és szeretőiét ébren tartsa, 
mert ezt mindenki saját egyéni jogának tartom; de 
a leghatározottabban kárhoztatnom kell, ha ezt a 
célt úgy akarják elérni, hogy egyúttal a magyar 
nyelvet gúny tárgyává teszik és egyáltalában a 
magyarság elleni gyűlöletet táplálják és szítják.

Qondolja jól meg mindenki, hogy a nemzeti 
életet nemzeti nyelv nélkül elképzelni is loheietlen, 
aki pedig a magyar nemzet tagja, annak nyelvét 
gúny tárgyává tenni hálátlanság és bűn. S aki a 
magyar nyelvért nem lelkesül, az a nemzetnek sem 
tud áldozatot hozni.

De nem foglalkozom tovább e kérdéssel, annál 
kevésbbó, mert egyrészt tudtommal csak szórványo
san fordulnak elő hasonló esetek, másrészt nem 
szeretném, ha én magam lennék okozója annak, 
hogy a nemzetiségi viták zsilipjei újból megnyílja
nak. De kérve kérem nem magyar nemzetiséglakta 
vidéken működő összes papjainkat, hogy híveiket az 
evangélikus hit tanaiba bevezetve, az anyanyelvük
höz való ragaszkodásnak ápolása mellett, őket a 
magyar haza és a magyar nemzet szeretetére és 
tiszteletére, valamint a magyar nyelv megbecsülé
sére is oktassák, a magyar honfitársakkal való jó 
egyetértésre intsék és velük megértessék, hogy ő

reájuk is szól halhatatlan költőnk szép szózata: 
„Hazádnak rendületlenül, légy hive ó magyar! böl
csőd az s majdan sírod is, mely éltet és eltakar!“

*

Egyházunknak egyik legnagyobb baja és inléz- 
ményeink nagyobb mérvű fejlesztésének akadálya, 
az anyagi erők hiánya. Erezzük, hogy itt is, ott is, 
tenui és segíteni kellene, mert kellő támogatás nél
kül a legszebb és legáldasosabb célokat szolgáló 
intézményeink nem képesek feladatuknak úgy meg
felelni, amint azt a kézzel fogható és szemmel lát
ható szükség követelné. Nincsen pénzünk, hogy lel
készeink, tanítóink fizetését felemelhessük, nincsen 
pénzünk szegény egyházaink támogatására, temp
lomok és iskolák épiiésére, nem tudjuk fejleszteni 
az oly nagy fontossággal bíró missziói ügyet, nem 
vagyunk képesek humanitárius intézmények által a 
mindenünnen megnyilatkozó és segélyért esdő nyo
morúságon segíteni.

Ezidőszerint is a könyörületesség szolgálatá
ban álló azokat az intézeteket, amelyeket felekezeti 
jellegük folytán, egyházunk intézeteinek tekinthet
jük, csak úgy és akkor prosperálnak, ha élükön lel
kes férfiak vagy nők állanak, akik teljes odaadással 
és fáradhatlan buzgósággal munkálkodnak a nemes 
célok érdekében. Az egyház mint olyan, szegénysé
génél fogva, többet mint erkölcsi támogatást az inté
zeteknek nem nyújthat.

Éppen ezért szükségesnek tartom, hogy min
den erővel, céltudatos és körültekintő előrelátással 
igyekezzünk egyházunk pénzügyeit, az összes foko
kon rendezni és tőkegyűjtéssel megszilárdítani, ami 
úgy volna elérhető, ha az évi jövedelemnek egy 
bizonyos hányada következetesen tőkésittetnók.

Igaz, hogy ez a jelen nemzedékre nézve az 
utódok érdekében hozott nagy áldozatot és önmeg
tagadást jelent, de ha képesek vagyunk rá, hogy 
ezt a nagy áldozatot meghozzuk, úgy azt avval a 
felemelő tudattal fogjuk tehetni, hogy vele egy szebb 
és jobb jövőnek egyengettük útjait.

Zsinati törvényeink ez idő szerint e részben 
nem intézkednek, a zsinati albizottság javaslatában 
sem találtam erre vonatkozó módosító rendelkezést 
és ezért nem fogom elmulasztani ezt a kérdést a zsi
nati nagybizottságban szóvá tenni és tehetségemhez 
képest megvalósításáért síkra szállni, mert kézzel 
fogható eredményt csak úgy várhatunk, ha a tőke
gyűjtés és tartalékba helyezés törvényileg kötelező
nek mondatik ki.

*

Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! az 
imént előadottakban vázoltam álláspontomat az egy
házunkat legközelebb érintő kérdésekkel szemben.

Felügyelői kötelességeimet megszabják egyrészt
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a Zsinati törvények, másrészt a bányakerületi 
szabályrendelet a tisztviselők jogairól és köteles
ségeiről.

Noha nézetem szerint egy kötelességtudó ember 
a reá háruló kötelességeket nem a törvény kénysze
rítő hatása alatt, avagy a kötelességmulasztás követ
kezményeként jelentkező büntetéstől való félelemből tel
jesíti, hanem azért, mert a saját erkölcsi érzéke és 
éber lelkiismerete ösztönzi arra; noha tehát ebből a 
szempontból tekintve, a törvények és szabályrende
letek létjogosultsága egyházi téren indokolatlannak 
látszik, mert fel kell tételezni, hogy azok, akiknek 
első és fő kötelessége az erkölcsök javításán és 
nemesbülésén dolgozni, saját maguk fognak első sor
ban jó példájukkal elől járni; mégis szükségesnek 
tartom ily szabályrendeletek alkotását, főleg abból a 
szempontból, hogy mindenki tájékozást szerezhessen 
magának azokból, miket kell cselekednie, mire kell 
ügyelnie, meddig terjed jog és hatásköre stb.

Meg vagyok róla győződve, hogy nem egy köte
lességmulasztás vagy hibás cselekedet, az érvényben 
levő törvényes rendelkezések hiányos ismeretéből 
ered, sőt talán egyik vagy másik esetben azok nem
ismeréséből is; de elő fordulhat a rendelkezés fólre- 
értésébből is.

Azonban már ősidőktől fogva érvényes az a 
jog-elv, hogy a törvény nemismerése senkit nem 
mentésit és ezért nekünk mindnyájunknak, akik köz
célokat szolgálunk, kötelességünk, a tevékenységün
ket és működésünket irányítani hivatott törvényeket 
és szabályrendeleteket a lehető legalaposabban 
ismerni és minden ténykedésünknél a törvény rendel- 
ekzései szerint, de mindenkor a törvény szellemében

1 Vs: < ... v T.T .. r x

cselekedni, ami által a törvény holt betűi életet nyer
nek és áldásosákká lesznek.

Működésem megkezdésénél összes munkatár
saimnak és a Méltóságos és Főtisztelendő Egyház
kerületi Közgyűlés minden egyes tagjának szives 
támogatását kérem. Első sorban mélyen tisztelt elnök
társam, egyházkerületünk köztiszteletben álló és köz
szeretetnek örvendő püspkökéhez fordulok e kérel
memmel, akinek eddigi érdemekben gazdag műkö
dése a jövő sikerének biztos zálogát nyújtja és a 
kinek hozzám intézett meleg szavai nemcsak irá
nyomban táplált jó akaratáról tesznek tanúságot, de 
biztosítékot nyújtanak arra nézve is, hogy együttes 
működésünk a teljes egyetértés és kölcsönös meg
értés jegyében fog lefolyni és hogy a kötelességek 
és a felelősség terhét megosztva, egy szívvel és egy 
lélekkel fogjuk szolgálni egyházkerületünket.

Nemkülönben kérem egyházkerületünk egész 
tisztviselői karát, az egyházmegyék élén álló esperes 
és felügyelő urakat, a lelkészi, tanári és tanítói kart, 
hogy mindegyik saját hatáskörében működve és hiva
tásának egész odaadással élve, ne tagadják meg soha 
szíves és készséges közreműködésüket, ha bármely 
ügyben fordulok majd hozzájok akár tanácsért, akár 
felvilágosításért.

Legyünk mindig egyek, amikor egyházunk javát 
szolgáljuk és akkor hiszem és reményiem, hogy egy
házunkban sem torzsalkodás, sem viszálykodás, sem 
széthúzás, sem gyűlölség soha gyökeret nem fog 
verhetni, hanem az egyház-építés áldásos munkája 
fog folyni és az ehhez szükséges béke és egyetértés 
fog közöttünk mindvégig uralkodni. Adja Isten, hogy 
úgy legyen!

Í P J .  KELLNER ERNÓ, BUDAPEST. 30793
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Harnack Adolf a monizmus ellen.
A „Christliche Welt“ f. évi első száma 

„Protestantische Cultur und Dr. Max Mauren
brecher“ címen egy rendkívül érdekes cikket 
közöl a legnagyobb német protestáns theologus- 
tól, melyben a protestantizmust Maurenbrecher 
támadásai ellen védelmébe veszi. A hosszú cikk
ből azt a részt közöljük, amelyben Harnack az 
emberi lélekről és a lélek halhatatlanságáról 
vallott nézeteit hozza fel védelmül a monizmus 
támadásai ellen. Harnack ezen kifejtései a libe
rális theologia egyik legkényesebb pontját érin
tik, és a „keresztyénség lényegéről- írt munká
jában ösmertetett lélek-elméletét kiegészítik.

Maurenbrecher ötödik kifogása, írja Har
nack a következő:

Aki az egyéni lélek végtelen értékéhez 
ragaszkodik, történetentuli világban hisz, és gon
dolkodását és aggályait az egyén és faj tekinte
tében ehhez képest állítja be, az ugyan fel van 
jogosítva Luthert, Kantot, Schleiermachert és 
Rietschelt követve „protestáns kultúráról“ beszélni; 
de meg kell gondolnia, hogy — akarva nem 
akarva — kulturellenes állásponton áll: mert 
— különösen az ellentétek kiélesítésénél — az 
egyén túlvilági reménye mindig keresztül fog 
törni és a kultúrát fogja lefokozni! A kultúra 
haladása a jelenben és a jövőben, miután a 
szociológia által az anyagi lélekfogalom meg 
van semmisítve kizárólag a büszkeséghez, a

nyugodtsághoz és az önérzethez van kötve, ame
lyek azon világosan megösmert szükséggel szem
ben is fentartják magukat, hogy mi egyének az 
összfolyamat kedvéért úgy elnémulunk, mint a 
rezgő húr hangja. Aki pedig az egyéni halha
tatlanságot, vallása központjaként fogadja el, az 
az új nemzedéket megint a pietizmus világfel
fogásában neveli föl, ez újra csak a lélekről és 
örök hazájáról szóló sziréndalt hangoztatja és 
ezzel a döntő érdeket és összes céljainkat megint 
csak a túlvilágba helyezi át, és ezzel kultur
ellenes lesz. De többet mondok: miután a 
protestantizmusegyáltalában csak kompromisszum, 
az újprotestáns csak a katholicizmusnak hajtja 
malmára a vizet. Ez már gyűjti erejét és erő
södik, hogy nem nagyon messze jövőben az 
összes összetörteket, csalódottakat, legyőzőite
ket, elernyedteket megcsömörlötteket, akik halha
tatlanság után vágynak, magába fogadja. A szo- 
cialisztikus moniszmus és a katholicizmus közt 
fog valamikor a nagyharc, amely talán még 
2000 esztendeig fog tartani, m eg h a rco lta tn iA  
gyönge protestantizmusról akkor már egyáltalában 
nem lesz szó. Azok tehát, akik ma ezt támo
gatni akarják, a római egyház érdekeit szolgálják.

Ezekre Harnack következőkben válaszol.
„Az itt előadott gondolatoknak, amelyek 

kifejtésénél egy férfias és fájdalmas rezignáczió 
alhangja átérezhető, a következő tények és 
megfontolások állítandók szembe:

Először nagy, makacsul fentartott tévedés
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az, hogy a harc „lélek vagy léleknélküliség“ 
monisztikus fajgondolat vagy az egyén végtelen 
értéke, „szabadság vagy szükségszerűség,“ új
keletű lenne. Harnack kimutatja, hogy ez a harc 
oly régi mint az emberiség maga, de jelentősé
get nyert az által, hogy míg régebben egy tucat 
ember vitatta a monisztikus álláspont helyességét, 
most ezeren állanak mögötte. A kérdés társa
dalmi kérdéssé lett.

Másodszor az is egy makacsul fentartott 
előítélete Maurenbrecher és társainak, hogy a 
Kopernikus-féle világkép által a „túlvilág“ le 
van rombolva és a fiziológiai és szociológiai 
pszichológia által „a lélek.“ A zt a túlvilágot, azt 
a lelket, amelyet nem mi ösmerünk csupán — 
mert hiszen azt már akkor ismerték, amikor a 
mindenségről és az emberről a legprimitívebb 
fogalmak voltak közkézen, nem azokról a tények
ről olvastuk le, amelyeket megszámlálni, meg
mérni és tapintani lehet, hanem a belső tapaszta
latból és a történelemből; a szociologikus pszicho
lógia sem árthat nekik, és hogy épen a világ 
felett kimagasló valóság az (das über die Welt 
erhobene Wirkliche), amely a szabadság és 
jóság utáni törekvésben kifejezésre jut. Ebből 
tudjuk biztosan, hogy ami érzékeinkkel a való

ságnak csak egy részét vehetjük észre, amely
nek más és magasabb részei mint értékek jönnek 
tudomásunkra, annál világosabban mennél elszán- 
tabban élünk bennök.

Miután nem tudjuk, milyen viszonyban van
nak voltaképen faj és egyén, vakmerőség lenne 
egyéni halhatatlanságot kereken állítani; mert 
amennyiben az ilyet csak jelenlétünk folytatása- 
képen tudjuk elképzelni, ez a feltevés határozót- 
tan hamis. De miután képesek vagyunk az 
örökkévalóban élni és a világ fölé emelkedni 
még nagyobb tévedésnek tartjuk magunkat valódi 
lényünk megsemmisülhetlenségének a biztos 
reményétől megfosztani . . .

Határozottan cáfolatot igényel még a jóslat, 
hogy közel jövőben a katholicizmus és a szocia- 
lisztikus monizmus lesznek az egyedüli világfel
fogások, amelyek fenmaradnak. Itt felcseréljük 
a protestáns egyházak jövőjét a protestantizmus 
jövőjével. A mai protestáns egyházak jövőjét persze 
senki sem képes megjósolni; de a fejlődés, amelyet 
a protestantizmus bennök átélt, és még átél, 
csaknem elhalás? Avagy a történelemben az 
újságírók fecsegése vagy a tömegek szavazata 
állít ki halotti leveleket? Meg kell engedni, hogy

A vallás jelentősége korunkban és a 
hitoktatás.

I r t a : Koller István.
(Folytatás.)

A megváltás és Jézus Messiás volta továbbá 
benne van az Írásban. Ha Jézust nem valljuk Megvál
tónak, miért prédikáljuk őt? S ekkor a bibliatörté
netek helyett mást is lehetne tanítani.* Lehetsóges-e 
egyházi szervezet állandó dogmatika nélkül, határo
zatlan tanokkal? Azt mondják az evangéliumi alap 
örök, de a róla szóló tan változhat, de akkor miért 
ágostai hitvallású evangélikus az egyház jellege? A 
szimbolikus iratokat ma miért nem reformáljuk ? És 
ezért csak megállapított tanok és szimbolikus iratok 
lehetnek a hit alapelvei. Luther a keresztyén tano
kat nem támadta. Még csak most 2000 óv múlva 
jutottunk a keresztyén hit igaz lényegének felisme
résére? Az első keresztyének nem tudták, hogy mi 
Jézus tanítása? Hogy nem „tanok“. A liberális né
zettel a keresztyén egyház felbomlik.

E két irány szembeállításából a következő kon-

* A bibliát miért tartjuk fontosabb könyvnek a többieknél ?

zekvenciákat vonhatjuk le : Igaz, hogy a világképi 
elemektől a keresztény tant külön kell választani. 
Az ég és föld például már nem azon merev szembe
állítás, mint a középkorban volt. De azért meg van: 
a természetfeletti világ el nem tagadható s a szel
lemek sem. Tények a következők: 1. A protestan
tizmus folytonos reformálás. 2. Luther a bibliát val
lotta alapnak s ettől el nem térhetünk. 3. A liberális 
felfogás eltér pl. a megváltásban. Ez helytelen. 4. A 
dogma tényleg más, mint a vallás. A dogma változ
hat is, mert a dogmák egy része írásmagyarázat a 
kor tudományos állása alapján. 5. A feltámadás 
(Jézus feltámadása) sem adható fel. Ellene csak azon 
felületes kritika szólhat, amely azt vallja, hogy el- 
gondolhatatlan, azért nem igaz. Ennek a ténynek 
mondái volta nincs bebizonyítva. 6. Luther nem a 
koreszmék s a tudomány állása alapján reformált, 
de a bibliai nézet bírták erre. 7. A megváltást el
fogadjuk, de amit a mózesi teremtésmondában erre 
utalónak tartanak, nem vonatkozik a megváltásra. 
Az eredendő bűnre vonatkozó résznek főként vallá
sos értelme van : mindnyájunkban meg van a haj
lam a bűnre. A megváltás pedig a saját bűneinkre 
is vonatkozott és vonatkozik.
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attól a hatalmas hullámtól, amellyel Mauren
brecher magát lesodortnak látja — hogy aztán 
a nagy bajból erényt csináljon — nem egy 
derék hajós veszélyeztetve látja magát, de hogy 
emiatt a vitorlákat be kellene vonni, át nem 
látom. Ha a monisztikus szocializmusnakvalamikor 
sikerülne, ami kultúránkat lerombolni, a protes
tantizmus vitorlája utolsónak fog a vizek fölött 
lebegni, és azt amit a barbárok még hátra
hagytak ez fogja egy új kor részére megmen
teni ....................

A nagygerezsdi pótegyezség/
Mely egyrészt a magyarhoni református egy

ház egyetemes konventje és másrészt a magyarhoni 
ág. hitv. ev. egyház egyetemes gyűlése Között a ref. 
és ág. hitv. ev. egyházak között a két testvóregyhá- 
zat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottság által 
1900. évi március hó 6-án megállapított és a ref. 
egyház konventjének 1900. évi jegyzőkönyve 71. 
pont az ág. hitv. evang. egyház 1901. évi jkve 69. 
pont szerint jóváhagyott u. n. nagygerezsdi egyezség 
kiegészítése tárgyában a következőkben állapíttatott 
meg. *

* Az egyetemes gyQlós és egyetemes konvent által kikül
dött bizottság javaslata.

1. §•
A nagygerezsdi egyezség szabályozott viszo

nyokból eredő és ezen szabályok alkalmazásánál elő
forduló közigazgatási vitás kérdések elintézése válasz
tott közös biróság elé utaltatik. Az egyezség 5. §- 
ának utolsó bekezdésében szabályozott eljárás és elin
tézési mód érintetlenül marad.

2. § .

Ezen közös választott biróság azokban az ügyek
ben dönt, amelyeket mind két evang. egyetemes 
egyház főhatósága vagy azok egyike oléje viszi.

A nagygerezsdi egyezség 12. §. a, betű harma
dik bekezdése oda módosittatik, hogy az illetékes 
felebbviteli hatóság határozatát az érdekeltek kérel
mére bármelyik egyetemes főhatóság a választott 
biróság elé viheti.

3. §.
A közös biróság bírái évről-óvre választatnak, 

még pedig három egyházi és 3 világi, összesen 6 
birót a reformátusok konventje ugyanennyi és ily 
minőségű birót pedig az ág. hitv. ev. egyetemes köz
gyűlése választ.

A választott biróság elnökei a protestáns közös 
bizottság mindenkori elnökei. Ezek felváltva elnököl
nek egy óv tartamára. Mindegyik főhatóság a közös 
választott biróság mellé hat évre egy-egy jegyzőt is 
választ, a kik szavazati joggal nem bírnak. A jegy
zők esetről-esetre az elnök által az ügyek előadásá-

A keresztyén vallás lényegét mindezek alapján 
Hunzinger lipcsei — illetve most már erlangeni — 
theol. tanár nyomán határozzuk meg: A keresztyén- 
ség állandó lelki állapot és Istennel való életközös
ség. Forrása a Jézusban történt isteni kinyilatkozta
tás. Ezen alapon Istent, mint a világ felett álló 
jelenséget tapasztaljuk meg. Legkiemelkedőbb vallá
sos tapasztalatunk pedig az, hogy Isten végtelen sze
retettel van irántunk. Az Istenről nyert ezen isme
retünk határozza meg a világról való felfogásunkat. 
Isten a világ teremtője és fentartója. Ebben rejlik a 
világfejlődós céltudatos vezetése s így a csoda lehe
tősége, továbbá az ima meghallgatása. A keresztyén 
öntudatot a következő két jelenség határozza meg: 
a bűn és a kegyelem tudata. Bűnnek érzi a keresz
tyén ember a természeti vágyak felé hajló lekötött
séget s miután már e hajlammal születik, nevezi 
eredendő bűnnek. Két dolog lehetséges: vagy benne 
marad a lekötöttségben, vagy igyekszik attól meg
szabadulni és vágyain uralkodni. Az utóbbit Isten 
segítségével érheti el, míg nélküle elmerül a termé
szeti vágyakba. Isten végtelen szeretete megváltja 
az embert a bűntől és a bűnös hajlamoktól. Ez a 
keresztyén szabadság, amely az Istennel való közös

séget megérleli. íme a keresztyénség világfelfogása, 
amely bármely világképbe beleillik.

Mondható a következő is: Miután úgy a pozi
tív, mint a liberális felfogásban kifogásolni valót ta
láltunk, nem volna e legjobb: teljesen szakítani az 
egyházzal, ha nem is a spiritualizmussal ? Szerintünk 
nem, hiszen érdekes, hogy sokan, kik materialisták 
voltak, minden kényszer nélkül a vallás Istenfogal
mához s a keresztény világnézethez tértek vissza. 
Igaz, hogy a világnézet végeredményben a szív, a 
kedély dolga. Egyik embert kielégíti a materializ
mus, a másikat nőm. A valószínűség mindamellett 
a vallásos világnézet mellett van. Bár vannak kér
dések, amelyek mindig nyíltak maradnak, például: 
nem önkényes eljárás, hogy az inspirációt a modern 
theológia csak az úgynevezett vallásos igazságokra 
terjeszti ki? Ámde ott a sok más kérdés, amely a 
hitre utal megint, például: mi magyarázza meg a 
formaválfajt s hogy egy-egy pete s csirából bizonyos 
forma rendeződik s fejlődik. A felelet: Isten. Már 
a kristály alakjának létrejötte is titok s a világ
rejtélyek megoldása, titka már az organikus világban 
van, mondja Detmer, jénai tanár.

Hazánkban is újabban sokan foglalkoznak a

Lapunk azon előfizetői, kik a múlt évre hátralékban vannak, valamint azok, akik a lapot
tovább járatni akarják és a f. évre még elő nem fizettek, tisztelettel felkéretnek az előfizetési
díj beküldésére. A kiadóhivatal.
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val megbízhatók. A megválasztás alkalmával a tör
vényszéki bírák illetve jegyzők a részökre megálla
pított esküt is leteszik.

4. §.
A választott bíróság a hozzáutalt ügyeket az 

elnökből, 4 bíróból melyek közül kettő világi és kettő 
egyházi és egy jegyzőből álló tanácsban intézi 
el. A bírákat fele részben a ref. másik fele részben 
az ág. hitv. evang. birákból az elnök hívja be. A 
megjelenésben akadályozott biró helyébe csakis saját 
egyházába való biró hívható be. Ezen korlátozás a 
jegyzőre ki nem terjed. Az érdekelt biró az ügyben 
el nem járhat.

5. §•
A választott bíróság a hozzá vitt ügyet hatás

kör hiánya miatt el nem utasíthatja.

6 . § .

A választott bíróság elnöke a hozzá érkezett 
ügyeket átvizsgálja, esetleg az általa kijelölt előadó
val átvizsgáltatja és ha azt tapasztalja, hogy az ira
tok kellően felszerelve nincsenek, mindenekelőtt a 
hiányzó iratok beszerzése iránt intézkedik.

7. §•
Ha az elnök az ügyet előadásra érettnek találja, 

az ügy szóbeli tárgyalására szóbeli határnapot tűz, 
amelyre a 4. §. szerint alakult bíróság tagjai, egy 
jegyző, mindkét egyetemes hatóság és az érdekelt

hitélet s oktatás alkalmazkodásával a modern theo- 
logiai vívmányokhoz. Kiemelem például dr. Szelé- 
nyinek „Hit és erkölcstanáét (Az evang. kér. világ
nézet, Kókai. 1 K 60 fill.), mint úttörő munkát. 
Kiemelem Tisza István gróf mély felolvasását a 
protestantizmusról s felvilágosodásról, amelyben 
mondja, hogy a lelkészt szabadítsuk meg a kötelező 
hitvallás nyűgétől. Paedagogiai körökben ismét lélek
tani szempontból bírálják a hitoktatást s követelik 
a gyermek gondolatkörébe bele nem illeszkedő, gyak
ran káros hatású, csak a felnőtteknek való fo
galom nélkülözését.

Mi nagyon becsüljük a szabadszellemet. Kala
pot emelünk Haeckel nagysága előtt s rövid ideig 
magunk is élveztük a jénai szabad levegőt, amely 
most is rajongásunk tárgyát alkotja, mindazonáltal 
eddigi tanulmányaink alapján, az ellentétes felfogá
sok lelkiismeretes mérlegelése mellett a következő 
nézetekre jutottunk, amelyeknek oktatási részét az 
elemi oktatásra is kiterjesztjük. 1. Ami alsó fokon 
nem tárgyalható, azt egyszerűen ne érintsük. 2. A 
dogmákból tabula rasa nem csinálható. 3. A biblia
kritika a lényeges tanokat nem érinti. 4. Szimbolikus 
iratainkat a bibliakritika biztos eredményei alapján

felek is, illetve azok képviselői kellő időben meghí
vandók. A felek jogosítva vannak a tárgyaláson 
magukat ügyvéd által képviseltetni. Elmaradásuk 
az ügy előadását és az Ítélethozatalt meg nem aka
dályozza.

8. § .

A szóbeli tárgyaláson az elnöktől megbízott 
előadó szóval ismerteti az ügyet.

Az előadás befejezése után a megjelent ügy
felek illetve azok képviselői észrevételeiket megtehe
tik. A tárgyalás menetéről jegyzőkönyvet kell vezetni.

9. §.
Az ügy előadása és az esetleges felszólalások 

megtörténte után a bíróság tanácskozásra visszavo
nul és lehetőleg nyomban meghozza az Ítéletet, amely 
ha az érdekelt feleknek csak egyike is jelen van 
nyílt ülésben kihirdetendő, és az egyházi főhatósá
goknak valamint az érdekelt feleknek kézbesítendő.

10. §.
Ha a választott bíróság bizonyítást tart szükséges

nek az Ítélet meghozatala előtt a bizonyítás felvételt 
rendeli el. A választott bíróság jogosítva van a tanu
kat a bíróság előtti megjelenésre megidézni, ha azon
ban célszerűbbnek mutatkozik a tanuknak lakóhelyü
kön való meghallgatása vagy bírói szemlére van 
szükség, a bíróság két tagját akiknek egyike refor
mátus, a másika evangélikus küldi ki a helyszínére 
a bizonyítás felvétele végett és megkeresi a pana-

reformálni kell. 5. A kereszténységet a múlt világ
nézeti elemeitől meg kell különböztetni. 6. A dog
mák egy része ezen az alapon reformálható. 7. Ami 
biztosan mondának volna mondható, azt igy kell 
bemutatni. 8. A dogmák hite igazolható azon ala
pon, hogy eszünk nem lehet az ismeret mértéke. 
Hisz Isten sem fogható fel eszünkkel.

Melyek most már a világnézeti elemek? Erre 
a sok ellentétes felfogás miatt megfelelni felette ne
héz, mert majdnem minden úgy világnézeti elemnek, 
mint kinyilatkoztatásnak vehető. Daxer György dr. 
pozsonyi theol. tanár mondja egy helyt, hogy a dog
mák igazolhatók. Szerény nézetünk szerint ez külö
nösen a következőkre áll, melyek tehát nem mellőz
hetők: 1. A szentháromság. A liberális theologusok 
legfeljebb azt mondhatják, hogy a zsinatokon álla
pították meg véglegesen. 2. Jézus istensége s a fel
támadás. Erről már elől volt szó. 3. A biblia sugal- 
mazottsága, amely szerintünk is csak a valláserkölcsi 
igazságokra vonatkozik. S ez oly lehetetlen volna? 
Majdnem azt mondanám, hogy minden munka, 
amely nagy és mély gondolatokat tartalmaz többó- 
kevésbbé inspiriált. 4. A lélek halhatatlansága. A 
test feltámadása az anyag körforgása dacára. 5. An-
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8Z0 S fél egyházi helyi hatóságát, hogy a kiküldöt
teknek a tagok előállítása és a szemle tárgyának 
megtekinthetéso tárgyában segítségükre legyen.

11. §
A választott bíróság állapítja meg az oljárási 

költségeket és azokban a vesztes felet marasztalja. 
Joga van azonban méltányosságból a perköltségeket 
kölcsönösen megszüntetni, amely esetben azok a két 
egyház főhatóságai által egyenlő felerészben vise- 
lendők.

12. § .

A választott bíróság ítélete ellen nincs helye 
jogorvoslatnak.

13. §.
Az ítélet végrehajtásáról az elmarasztalt fél 

főhatósága köteles gondoskodni.

Sürgetés.
A protestáns közös bizottság legutóbbi üléséből 

a következő felterjesztési intézte a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterhez:

Nagymóltóságú m. kir. Vallásügyi miniszter úr!
Kegyelmes Urunk!
Az 1848. évi t.-c.-ben kimondott vallásegyonlő- 

ségi és viszonossági elvnek általunk számtalanszor 
sürgetett megvalósítása öt év óta teljesen megakadt.

Nagyméltóságod hivatali jogelődje ugyanis még 
1907-bon felhívta a két protestáns egyházat, hogy 
jelölje meg azt a szervet, amellyel a miniszter az 
1848. évi XX. t.-c.-ben előrelátott tárgyalást meg
ejthetné. A két egyház konventje ezen bizottságot 
jelölte meg és miután Nagymóltóságod hivatalbeli 
jogelődjo egy kisebb számból álló bizottsággal akart 
tárgyalni, mi már 1907-ben bejelentettük azon nyolc 
tagot és utóbb még a bizottsági előadót, akikkel a 
tárgyalást megtartatni kértük. Azóta megint évek 
múltak és a bizottság mai napig sem lett meghiva.

Miután ezen kérdéseknek rendezése egyházaink 
szorult anyagi helyzete és azon sajnos körülmény 
miatt, hogy a törvény által kimondott jogegyenlőség 
és viszonosság az egyes vallásfelekezetek közötti vi
szonylatokban még mindig nincs megvalósítva, ége
tően szükséges, ugyanazért mély tisztelettel kérjük 
Nagyméltóságodat:

méltóztassék az általunk már bejelentett kilenc 
tagból álló albizottságot meghallgatás céljából mi
előbb meghivni.

Budapest, 1911 november 27.

Mély tisztelettel
a két protestáns egyházat közösen érdeklő 

ügyekben kiküldött bizottság:

Gróf Degen féld József Baltik Frigyes
világi elnök. egyházi elnök.

gyal, ördög, mint a jó s rossz szellemek, miként a 
spiritizmus is vallja. Sok theológus elveti e fogal
makat, mint Weinel és a régi világképhez számítja.
6. Isten és a szenvedés, Isten és a bűn létele nem 
összeférhetetlen. A bűn alázza meg lelkünket Isten 
előtt s a szenvedés a sorscsapások vezetnek az Is
tenhez. Itt érvényesül a vallás, mint vigasztaló erő. 
A szenvedés nemesíti a lelket s togékonnyá teszi 
mások szenvedései iránt. 7. Igazolható az egyházi 
szervezet. 8. A megváltás. A légi világképből kifolyó 
elemek szubjektív felfogásom szerint: 1. A geocentrikus 
és anthropocentrikus jelleg a bibliában, amely sze
rint a föld a Mindenség központja s a teremtmények 
azért lettek, hogy az embernek szolgáljanak. 2. Ég 
és föld ellentéte és az e világképpel összofüggő tör
ténetek. E történeteknél a lélektani magyarázat a 
fontos. Az ég fogalma megváltozott. 3. A teremtés
történet. Szelényi dr. „Hit és erkölcstana“ már csak 
vallási igazságokat hámoz ki belőle. Kiegyeztetése a 
természettudománnyal önkényes eljárás. Holtzhey 
katholikus theologus is elismeri ezt. Harnack szerint 
nagy haladás lesz, ha majd a teremtéstörténet val
lási oldalát fogják méltatni, amely abból áll, hogy 
mindennek isteni célja van s minden tőle való. Pro-

hászka Ottokár „Ég és föld“ című művében is ezen 
állásponton áll. 4. Strauss Dávid mythologiai elem
nek mondja, például Jézus születése elbeszélésében a 
csillag megjelenését, a pásztoroknak az angyalok 
által a Messiás születésének hirdetését. De ez bi
zonytalan * 5. Ami teljes biztonsággal úgy pozitív, 
mint liberális theol. alapon világnézeti elemnek avagy 
a bibliatörténetek között mondáinak volna vehető, 
azt így kell bemutatni. Valljuk azonban az isteni 
oldal kiemelését az emberi mellett.

Nézetünk tehát csak részben azonos a liberális 
theol. felfogással s ismételjük: szubjektív felfogás, 
amely mellott a másé, az ittenitől eltérő, épp oly 
értékes s ha valaki jobb eredményre jut, amely a 
hitéletet jobban szolgálja, mi igaz szívből örvendeni 
fogunk.

* Protestáns szempontból azonban sohasem az a fö, 
bizonyos dogmák vak elism erése, hanem az egyéni fölfogás.

Lapunk azon előfizetői, kik a múlt évre hátralékban vannak, valamint azok, akik a lapot
tovább járatni akarják és a f. évre még elő nem fizettek, tisztelettel felkéretnek az előfizetési
dij beküldésére. A kiadóhivatal.
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A hitoktatók díjazása,
A vallás-és közoktatásügyi miniszter 161.801/911. 

szám alatt a következő rendeletet adta k i:

„A f. 1911/12. tanév második felétől kezdő- 
dőleg a vallás- és közoktatásügyi tárca terhére díja
zott hitoktatók jutalomdiját heti egy órai tanításért 
egy tanévre Budapesten 180, a vidéken 140 koroná
ban állapítom meg. Ahol egy középiskolában az egy 
valláshoz tartozó tanulók száma 30, vagy kevesebb, 
heti 4 óra fordítható az illető hit- és erkölcstan ta
nítására és heti 1 óra az exhortációra. Ahol az egy 
valláshoz tartozó tanulók száma egy középiskolában 
60-nál kevesebb, de 30-nál több, heti 8 óra fordít
ható az illető hit- és erkölcstan tanítására és heti 
1 óra exhortációra. Ahol pedig az egy valláshoz tar
tozó tanulók száma egy középiskolában 60-nál több, 
osztályonként heti 2 óra fordítható az illető hit- és 
erkölcstan tanítására és két csoportban heti 1 óra az 
exhortációra. Erről van szerencsém a főtiszt. Főható
ságot nagybecsű tudomás és további szives intézke
dés végett tisztelettel értesíteni.

Budapest, 1912 janár hó 9-ón. Zichy “

A hitoktatási díjnak megállapitása annyira 
méltányos, hogy annak összege ellen nem lehet ki
fogást emelni. De a hittani órák meghatározását ille
tőleg, talán mégis megengedett annak a kérdésnek 
felvetése: vájjon a tanulók létszámától függ-e a tan
órák száma és nem attól-e, hogy hány osztályban 
oszlanak meg a tanulók? Vájjon elképzelhető-e ta
nítás a szó igazi értelmében ott, ahol négy vagy 
még több osztály növendékei csoportosíttatnak egy- 
egy órában ? Ily osztályösszevonással tanítani nem 
lehet, csak leckét feladni és leckét kikérdezni. Egyéb
ként úgy tudjuk és ezt a miniszter is tudhatja, hogy a 
hit- és erkölcstan tanítására az állami tanterv épúgy 
megállapítja a heti tanórák számát, mint a többi 
tantárgyra nézve. Más tantárgy tanítását egy állami 
középiskolában sem végzik osztályösszevonással, ha 
még oly kevés is az egyes osztályok növendékeinek 
száma. És új dolog az „exhortációi óra“ is. Erre — 
ha csak „kongregációs üzelmek“ szempontjából nem 
— nincs szükség, de nem is ismer el eddig a tan
terv sem. Vagy az állam pénzéből fizettessék meg a 
kongregációs buzgóság is ? Mi protestánsok megelég
szünk, ha az állam díjazza a jogos követeléseinket 
és ha növendékeink eljárnak a rendes istentiszteleti 
„exhortációkra“. Vájjon melyik egyházkerületi fel
ügyelő vagy püspök lesz szives ez ügyben a minisz
tertől közelebbi felvilágosítást kérni?

Kérdőpontok.
Gyurátz Ferenc püspök az 1912. évre a követ

kező kérdéseket ajánlja az egyházmegyei lelkészegye
sületek figyelmébe:

1.
Az ó- és az újszövetség, vagyis a törvény és 

az evangéliom. Jelentőségük az emberiség erkölcsi 
nevelésénél. Hatásuk a társadalom gondolkozására, 
világnézetére. Melyikben található fel a haladásnak 
valódi biztosítása ?

2 .

A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház körében 
tartott zsinatok ismertetése. A zsinatok hatása az 
egyházi szervezkedésre, az összetartozás tudatának fej
lesztésére, az egyház versenyképességének fokozására.

3.
Az 1848. XX. t.-c.-ben kimondott egyenlőség és 

viszonosság elvének helyes értelme a különböző 
egyházaknak az államhoz való viszonyában. Mit vár
hatnak ezen elv alapján joggal a protestáns egyhá
zak az államtól?

4.
A gyülekezetek jövőjét, alkotó képességét biz

tositó alapok gyűjtése. Mily módon ébreszthető az 
egyházközségekben az önsegély elvének követésére 
törekvés, a jövőről való gondoskodás? Hogyan szün
tethető meg azon szomorú jelenség, hogy gyüleke
zeteink nagy része máshonnan várt segély sürgeté
sét tartja évenként legelső feladatának ?

5.
Az egyháznak és az államnak különválása oly 

módon, hogy az állam teljesen magukra hagyja az 
egyházakat s ezek egyáltalán nem várhatnak az állam 
részéről semmi anyagi támogatást. Óhajtandó-e a külön
válás, a felekezeteknek teljesen önerejükre utalása?

6.

A család, az iskola és a templom feladata az 
evangeliomi hit, egyházias szellem élesztésénél. Mi
kor tölti be itt tisztének igazságát mindegyik ?

7.
Felsőbb leányiskolánk jövője. Mi volna célsze

rűbb ez ügyben? Leánygimnáziummá átalakításra 
óhajtandó e, melynél a férfigimnáziumok tanrendje 
kötelező már az első osztálytól kezdve, vagy 
tanítóképző-intézetté s kézimunka-tanfolyamokkal ki
bővítése ?

8.

Hogyan óhajtandó a lelkészfizetés rendezése? 
Mily összeg volna törzsfizetésül méltányosan meg
állapítható ? Mennyiben lenne a házas ólet, a gyer
mekek száma figyelembe vehető ? Mily arányban 
várhatnának a lelkészek korpótlékot ?

9.
Alapigék: egyházi beszédhez: János ev. 16. r. 

32—33. v. — Jelen 3. r. 11.



1912. január 27. Evangélikus Lap. 4 sz. 7. oldal

H ÍR E K .
Katholikus pénz. Tudvalévő, hogy néhány róna. 

kath. mágnás és püspök Hungária-bank néven egy 
nagyobb pénzintézet alapításán fáradozik, amelynek 
feladata lenne a katholikus nagytőkék mozgósítása 
a katholicizmus érdekében. Beszélték, hogy tervbe 
van véve a katholikus egyházi vagyon mozgósítása 
magasabb gyümölcsöztetés és katholikus érdekek fel
karolása céljából. Az egyházi birtokoknak nagyobb 
méretekben való parcellázását és kisebb parcellákban 
való bérbeadását tervezték. Ezen műveleteknél min
denütt a katholikus érdek lenne az irányadó, protes
táns vagy zsidó a bérletből ki lenne zárva, ami azon
ban nem zárja ki, hogy a bank a szegénysorait katho
likus földnép verejtékén szorzott pénzen csinálna jó 
üzleteket. Lukács László pénzügyminiszter a lapok
ban közétett nyilatkozattal erősen neki ment az új 
banknak, mire a tervezők jónak látták az ország 
színe előtt dokumentáltatni, hogy ők korántsem akar
nak a katholikus egyház vagyonával üzérkedni. 
Rakovszky néppárti képviselő interpellálta a vallás
ügyminisztert, hogy mi lesz az egyház vagyonával 
és Zichy János általános he yeslés mellett kijelen
tette, hogy ha oly jelenségeket látna, hogy egyházi 
körök katholikus vagy más felekezetű nemzetgazdasági 
intézetet létesíteni akarnának, egész erkölcsi és hivatalos 
befolyását latba vetné, hogy ez<n szerencsétlen kísérletet 
lehetetlenné tegye. 11a pedig abban az irányban kísérlet 
tétetnék, hogy egyházi alapítványok ilyen bankra bízat
nának, azt minden rendelkezésére álló eszközökkel meg 
fogja akadályozni. A vallásügyminiszter válasza ellen 
nem lehet kifogásunk, de ugylátszik ez a Ilungária- 
bank alapítóinak is nagyon kapóra jött, mert most 
már a szerecsen fehérre van mosva és a katholikus 
bank mégis meglesz. Az Egyházi Közlöny f. évi 2. 
számában egyenesen arra hívja fel a katolikusokat 
„mondják fel betétjeiket a zsidó pénzintézeteknél és bíz
zák megtakarított tőkéiket erre a bankra. „Mert van 
katholikus pénz ebben az országban kiált fel az „Egy
házi Közlöny“ és ha ez talpra áll és összefog más világ 
köszöntene reánk.u

A „restaurare omnia in Christo“ elvét tehát 
most már a pénzintézetekre is kiterjesztik, nem 
törődve azzal, hogy Krisztus urunk korbáccsal haj
totta ki a pénzüzéreket a templomból. Felekezetiség- 
gel vádolják a „zsidó“ pénzintézeteket és most ők 
csinálnak felekezeti kérdést a bankügyből. Ezzel 
kapcsolatban egy sajátszerü hirt terjesztettek alapok
ban. Hogy a felekezetiség ódiumát magukról elhárít
sák, rábírtak egy protestáns főurat — a legjobb 
lutheránus családból valót — hogy Hungária-bank- 
tól 100 000 koronáért részvényeket vegyjen. Várjuk 
a cáfolatot!

Exkommunikációval való fenyegetés. Dunaföld- 
váron az elhalt róm. kath. lelkész anyja a járásbíró
ságnál beperelte a jelenlegi plébánost valami vagyoni 
követelés miatt. A tárgyalásnál alperes képviseleté
ben megjelent dr. Paraghy Vilmos budapesti ügyvéd 
és a tárgyalás előtt figyelmeztette a jelenlévőket, 
hogy a pápai „Motu proprio“ szerint azok, akik róm. 
katholikus papot világi bíróság elé idéznek, exkom- 
munikáció alá esnek. A járásbiró utasította az ügy
védet, maradjon a tárgynál és figyelmeztette, hogy 
ő mint magyar ügyvéd a magyar alkotmányra és a

magyar törvényekre tett esküt, reá nézve tehát csak 
ezek lehetnek irányadók. — Németországra és a 
katholikus Belgiumra nézve az államhatalom erélyes 
közbelépése folytán már kijelentette a római kúria, 
hogy a privilegium forit. hirdető „Motu proprio“ 
ezekben az országokban nem érvényes és nálunk? 
Nem akad senki a parlamentben, aki a kormányt 
interpellálná, mi a nézete és mit szándékozik tenni 
ezen pápai beavatkozás ellen ?

LelkészvpJasztas A kaposszokcsői (Baranya- 
raegye) ev. egyházközség egyhangú választással ifj. 
Reichert Gyula paksi segédlelkészt, a kistorinási lei 
késznek id. Roichert Gyulának fiát, választotta lel
készéül.

Zsigmondy az ügyvédek között. A budapesti ügy
védi kör szeretett elnökének dr. Zsigmondy Jenőnek 
bányakerületi felügyelővé történt megválasztását 
f. hó 25 ón tartott felolvasó estélyén és közvacsorán 
megünnepelte.

Pályázati hirdetés.
A szászsebcsi ág. hitv. ev. egyházmegye konzisz- 

toriumánnk 47/1912. számú rendelete értelmében pá
lyázatot hirdetünk a kolozsvári ág. hitv. ev. egyház- 
községben lemondás következtében megüresedett 
lelkészi állásra. A megválasztandó lelkész végzi ma
gyar és német nyelven az istentiszteloteket, vezeti az 
egyháznak — rendtartásunkban és helyi szabályza
tainkban előirt — összes ügyeit és tanítja a tanító
képzőkben a vallást. Javadalma havi előlege3 rész
letekben évi 5000 (ötezer) korona (ebből 2400 korona 
alapfizetés, 1600 korona a hitoktatásért, 100 korona 
ingyenes stólaváltság), természetbeni lakás és 1 hold 
kert élvezete, ezenkívül az Országos Egyház pénz
tárából itteni szolgálatai után 3 évenként 8 Ízben 
200—G00 koronáig terjedő, összesen 3100 korona 
korpótlék. A szabályszerűen felszerelt pályázati ké
réseket folyó évi február hó 5 én déli 12 óráig kell be
küldeni a szászsobesi ág. hitv. evang. egyházmegye 
konzisztoriumának (Szászsebes).

Kolozsvár, 1912 január hó 19.
Az egyháztanács.

Pályázat.
Segédet keresek! A német nyelvbeni jártasság 

megkivántatik. Fizetése évi 1800 korona, előleges 
havi részletekben. Az állás azonnal elfoglalható. 

Selmecbánya, 1912 január 4.
Händel Vilmos

főesperes.

„Tót vagy német nyelvű, esetleg mindkettőben 
jártas segódlelkészt keresek. Javadalma: mosáson 
kivűl teljes ellátás és 600 korona. — Istvánvölgy, 
Torontál. Halwax Gusztáv, ág. h. ev. lelkész.“

Lapunk azon előfizetői, kik a múlt évre hátralékban vannak, valamint azok, akik a lapot
továtb járalni akarják és a f. évre még elő nem fizettek, tisztelettel felkéretnek az előfizetési
dij beküldésére. A kiadóhivatal.
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A LUTHER-TARSASAG
könyvkereskedéséből

Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a
rendelhető meg a következő p ro tes tán s  szellemű

uj könyvek:
Kisebb gyermekeknek :

F á s a  L a jo s  : Aranyliget.
(Versek.)

2. D in g h a  B é l a : Hol volt, 
hol nem volt. (Mesék.)

3 A lb e r t  J ó z s e f :  Túl az 
óperencián. (Mesék.)

ifjúságnak és felnőtteknek:
4. H a m v a s  J ó zse f-. Mesés 

történetek. (Elbeszél.)
5. G y u r d tz  F e r e n c : Hősök 

kora. (Elbeszélések.)
6. B o r s o s  I s t v á n : A gálya

rabok története.

7. M a 8 z n y ik  E n d r e : Képek 
az ókori kér. egyház tör
ténetéből.

8. G a g y h y  D e n e s : Mária 
nővér.(Ifjúsági regény.)

9. B a b n y K á lm á n : Nádföde- 
les házak alatt. (Elbesz.)

10. S tr á n e r  V ilm o s  : A biblia 
az élet könyve. (Ismeret- 
terjesztő.)

11. F a r k a s  M ih á ly n e : Törté
netek az életből. (Elb.)

12. K a p i  B é la  : A boldogság 
könyve. (Jellemképző 
munka.)

Egy-egy kötet ára vászonkötésben 1.20 K.
A tizenkét kötet egyszerre megrendelve 12 K.

Egy-egy kötet ára diszkötésben 1.80 K.

Könyvtáraknak, n em k ü lön b en  ajándékkönyveknek fe le t te  a lk a lm a sa k .

Megrendelések a „L u th e r -T á rs a sá g “ könyvkeres
kedésébe Budapest, VIII., Szentkirályi utca 5l/a 

cimzendők.

IMIT I G Y U f l K ?
hogy  e g é s z s é g ü n k e t  m egóv juk , m er t  c s a k i s  a 
term észe te s  sz én sa v a s  ásványvíz  e r r e  a 
l e g b iz to sa b b  ó v ó s z e r .  E l s ő s o r b a n  a m ohai

forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, 
kellemes és olcsó savanyúvíz ; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak 
biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
sóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyom or., és h ú g y 

sz e r v i b e te g sé g e k n e k . Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha gyomor-, bel- és 
légcsőhuruttól szabadulni 
akarunk. Dr. Kétly.
Használjuk a .taohai Ágnes- 
forrást, ha a\v$pebajt gyó
gyítani akarjj

V  Dr. Kövér.

Használjuk a mohai Ágnes 
dorrást, ha étvágyhiány és 
emésztési zavarok állanak 
be., Dr. Gebhardt.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha májbajoklól és 
sárgaságtól szabadulni aka
runk. Dr. Glass.

A LUTHER ■ TARSASAC* k ö n y v k e r e s k e d é s e  (Üzletvezetők Scholtz Testvérek) 
B u d a p e ste n , V ili . ,  S z e n tk ir á ly i-u tc a  51/a  tisztelettel ajánlja a küszöbön levő k o n firm á c ió

o k ta tá sh o z  a következő kózikönyvecskéket:

« i

i sTg

Belohorszky Gábor. Evangélikus konfirmandusok köny
vecskéje. 2. kiadás. Ára 40 fillér.

— Evangelisch-christliches Confirmandenbüchlein. Ap
probiert durch den General-Convent im J. 1904. 
Zehnte, verb. Auflage. Ára 40 fillér.

— Wyucováni evanjelickych poaló Augs vyzn. Konfir- 
mandu. dchválené generalnym Konventem v. 1907. 
Ára 30 fillér.

Blázy Lajos. Evangéliumi káté a konfirmáció és a kate- 
kizációtanítás melletti használatra. 9 kiadás. Át
dolgozta: Török József. Ára kötve 60 fillér.

Geduly Lajos. Evangéliumi Káté. Népiskoláknak tan
könyvül, konfirmandusoknak vezérkönyvül és ismét
lőtöknek kézikönyvül. Eng. az egyetemes gyűlés 
által 1899. Ára kötve 50 fillér.

Halte, was du h as t! Confirmandenbüchlein für die 
evangelische Jugend. Herausgegeben von dem evan
gelischen Pfarramte in Sopron. 4. kiadás. Ára kötve 
60 fillér.

Koren Pál. Konfirmáció könyv. 2. kiadás. Ára 30 fillér.

— Konfirnacna kniha. 2 wydanie. Ára 30 fillér.
— Konfirmációi vezérfonal. Tankönyv, olvasó és 

vezérkönyv. Ára kötve I korona.
Nagy István. Az Úr vacsorájához először készülők szá

mára tanítás. Ára kötve 60 fillér.
Raffay Sándor. Evang. konfirmandusok kátéja. 3. kiadás. 

Ára kötve 40 fillér.
Ruttkay Sándor. Konfirmandusok könyve (Előkészület az 

Úrasztalához ) 10. kiadás. Ára 40 fillér.
— Korfirmandenbüchlein (Vorbereitung zum h. Abend

mahl.) 3. kiadás Ára 20 fillér.
Szeberényi János vezérfonala a konfirmálandók oktatásá

ban. 6. kiadás. Ára kötve 70 fillér.
— Wyucovánj konfirmandu. Ára kötve 80 fillér.’, 
Sztehlo András. Evangyóliomi-keresztyón valjástan a

confirmatiói oktatás számára. 9. kiadás. Ára'48’fillér. 
Tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye a te 

koronádat! Konfirmációi tankönyv az evang. ifjúság 
számára. Kiadta a soproni ev. lelkószi kar. 4. kiadás, 
Ára kötve 60 fillér. 1 ,

Tarcsányi A. M. Konfirmandusok könyve. Ára kötve 60 fillér.

Sr

»

»•

Úgy a konfirmációi könyvecskékre, emléklapokra, bibliákra, új-testamentumokra, énekes- g  
Tf könyvekre, imakönyvekre, valamint bármely irodalmi műre vonatkozó rendelést alázattal kérünk fr- 

hozzánk juttatni. Hitrokoni tisztelettel a L uthe r-T ársaság  könyvkereskedése,
41 »

Ifj. Kellner Ernő kő- és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-utca 10.

Háztartások sz^ffiír* másféllít'ere'snél valamivel nagyobb üvegekben 
minden k étes" /e iíék ü  m e ste r sé g e se n  sz é n sa v v a l te l íte t t  
v ízn é l, sőt a ’szódavíznél is olcsóbb an  adja, hogy az Á g n es-  
forrás v iz é t  a legszegényefrb ember is könnyén megszerezhesse.
K ed velt b orv íz . -------- -------- K ed v elt borvíz.

Kapható minden fűszerüzletben és elsőrangú vendéglőben
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHl.O KORNÉL

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

Főmunkatársak:
D r MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HONYÁNSZKY A U D ^R

HIRDETÉSEK DIJA:
Kélhasáhos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  Sztehlo Kornél: Unió vagy szövetség? — Barkóczi menesztve. — Nagy Frigyes és a katholikus egyház — Koller 
István : Irodalom. — Hírek. — Pályázatok. — Hirdetések. — Melléklet az ..Evang. Lap* február 3-iki 5-iki számához.

Unió vagy szövetség?
Midőn bányakerületi felügyelőnk beiktatása 

alkalmával Antal Gábor püspök gyújtó szavak
kal kiemelte a protestáns egyházak érdekközös
ségét és a protestantizmust, mint a magyar 
haza és magyar alkotmány legerősebb véd- 
oszlopát magasztalta, egy mellettem ülő refor
mátus világi férfiú ajkáról elrebbent az az óhaj
tás : „Mikor csináljuk meg már az Uniót ? “ 
Ez az óhajtás erős visszhangot keltett bennem 
s azt feleltem : „Bizony, azt meg kellene csinálni!“

Az Uniót sokan akarják, sokan ellene van
nak nyelvi és felekezeti antipáthiák miatt; min
denki belátja azonban, hogy hazánkban a protes
tantizmus az Unió által sokat nyerne, megerő
södnék és még sem lehet az Uniót megcsinálni 
dogmatikai okokból.

Itt azonban jól megértsenek, nem azok a 
jelentéktelen hitelvi különbségek akadályozzák 
az Uniót, amelyek miatt Luther és Kálvin meg
különböztek és a két protestáns egyház 400 évvel 
ezelőtt egymástól elszakadt, mert hiszen ezekkel 
egy-két obskúrus papon kívül senki sem törő
dik, hanem a dogmatizmus egyáltalában.

A két protestáns egyház között az Unió 
csak úgy lenne lehetséges, ha mindkét egyház 
a liberális protestantizmus világfelfogását, mely 
a dogmákhoz nem köti magát és felekezetiséget 
nem ismer, vallaná. Amíg a hivatalos egyházak 
a dogmatizmus láncaihoz vannak fűzve, minden 
egyesítési indítvány felveti a hitelvi kérdéseket

és egyesítés helyett csak újabb szakadások vár
hatók. Vagyis lenne egyesült liberális protestáns 
egyház, orthodox lutheránus és orthodox kálvinista 
egyház. Az orthodoxiának az a természete, hogy 
intranzigens és türelmetlen, nem tűri a protes
tantizmus szabadságának elvét, nem a vallásban 
a szubjektivizmust.

Unió a protestáns egyházak között pedig 
csak úgy lehetséges, ha minden protestáns 
embernek megadatik a szabadság Jézus Krisztus 
alapvető evangéliomának követése mellett vallá
sos életét úgy berendezni, amint azt lelkiisme
rete parancsolja.

Ezt a szabadságot ezidőszerint Magyar- 
országon még nem lehet érvényre juttatni. Talán 
a kor szellemével is ellenkezik. Azok, akik a 
vallástalan szocializmus rombolásait látják, fél
tik az evangéliomot a szabadságtól.

Már pedig a materializmus és szocializmus 
vallástalanságát nem a protestáns szubjektiviz
mus szülte, hanem a lelkiismeret szabadságának 
a katholicizmus által történt lebilincselése. 
A latin államokban nem Luther, Kant, Hegel, 
Fichte és Strauss tanai szülték a vallástalan- 
ságot, hanem a modern ember világfelfogásával 
meg nem egyeztethető ultramontanizmus. Ennek 
a bilincseit törték szét a nyugati államokban, 
sajnos, minden átmenet nélkül. Az egyik szél
sőségből a másikba estek.

Mi Magyarországon abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy nálunk a protestáns 
egyházak egy liberális, hazafias múltra támasz-



2. oldal. 1912. február 3.Evangélikus Lap. 5. sz.

kodnak. Ennek a múltnak az emlékei nem 
engedik, hogy mi akár az egyik, akár a másik 
iránynak egykönnyen áldozatul essünk. A katholi- 
cizmus erős szervezkedésével szemben azonban 
igen érezzük, hogy az egyetértésre, a tömörü
lésre szükségünk van, ha az előrelátható küz
delmek közepette meg akarunk maradni.

És ha az egyesülés a két egyház Uniójá
nak alakjában ezidőszerint még nem lehetséges, 
keressünk egy más formát, amely a két egyház 
különállásának fentartása mellett erőink egye
sítését lehetővé teszi.

Ez a forma szerintem a két protestáns 
egyház szövetsége lenne.

A szövetség célja ez lenne: mindenütt, ott, 
ahol az egyik vagy mindkét egyház gyönge, 
hogy intézményeivel nagyobb sikert elérjen, 
közös intézményeket létesíteni. Ez a közösség 
az erősebb intézményekre is ki lenne terjesz
tendő, amennyiben azok rendeltetése és célja, 
mint például a theologiai oktatás, a felekezeti 
szférát nem érinti. Milyen szép eredményt léte
sített például a két egyháznak Székács és Török 
szuperintendensek idejében megvolt összetartása 
a protestáns árvaházban! Miért nem lehetne 
például az eperjesi jogakadémiából, amelynek 
300 hallgatója között csak 91 ág. ev. hallgatója 
van, erős, közös protestáns jogakadémiát alkotni.

Barkóczí menesztve.
— Dramolet. —

A holdutcai minisztérium egyik jól fűtött te r
mében kényelmes zsöllében ül a magyar állami 
középiskolák mindenható intézője. Titkárja éppen 
a legújabban tervbe vett igazgatói kinevezések dol
gában referál neki. A miniszteri tanácsos kezében 
tartja a plajbászt, betekint a bizalmas jegyzetekbe 
és egymásután törli a protestáns és zsidó jelölteket 
és azokat, akik vonakodnak a kongregációba be
lépni. Neki tiszta és megbízható tanári kar kell, 
aki pedig nem kongregációnista, az legalább is 
gyanús.

Ebben a percben egy miniszteri szolga lép be 
írással a kezében.

— Hát maga, mit alkalmatlankodik? Nem 
mondtam, hogy engem most ne háborgasson senki — 
kiált a szolgára.

Ez azonban nyújtja az írást:

És ott van az a sok vidéki algimnázium, ott 
vannak a tanítóképzők, ott a leánynevelőinté
zetek és vajmi gyéren és gyöngén az evan
gélikus és református internátusok. Egyszóval 
az egész iskolaügy. Erőink elégtelensége folytán 
egyik iskolát a másik után az államnak vagyunk 
kénytelenek átengedni, amely azokat aztán 
kisebb-nagyobb sikerrel katholizálja. Holott, ha 
egyesítenők a szétforgácsolt erőket, oly iskolákat 
tudnánk létesíteni, amelyek az autonómiánkra 
nézve annyira veszélyes állami szubvenciót is 
feleslegessé tennék.

Mily szép eredményeket érhetnénk el az 
irgalom munkáinál, az árvaházaknál, kórházak
nál, a diakonissza-intézménynél erőink egyesí
tése á lta l! A kezdeményezés megvan: protes
táns árvaház, Bethezda stb., de hát ezen a téren 
még igen sok a tennivaló.

A diasporát és a lelkészkedést a had
seregben, börtönökben és más állami intéz
ményeknél szintén közös intézménnyé lehetne 
tenni.

Feltétlenül szükség van az erők egyesíté
sére az állam és az egyház közötti viszonyokban 
való erős állásfoglalásra. Erre nézve van már 
közös szervünk a közös protestáns bizottság
ban, amely immár 15 esztendeje zajtalanul és 
habár nem kielégítő, de el nem tagadható

— Kérem, lessék ezt átvenni, a kegyelmes 
úrtól hozom.

A miniszteri tanácsos nézi az írást, elhalvá
nyodik. Odavágja az írást az asztalra, veszi a kalap
ját és távozik.

Nemde, kedves kis drámai jelenet!
Másnap este a Hungáriában fényes bankett. 

A miniszterelnök felgyógyulását ünnepli a nemzeti 
munkapárt.

A miniszterelnöktől jobbra ülnek: gróf Tisza 
István, gróf Zichy János és Berzeviczy Albert.

— Ezt jól csináltad János — mondja Tisza.
— Hát csak azt tettem, hogy elküldtem egy 

rósz referenst — felel Zichy.
— És megszabadítottad a pártot egy lidérc

nyomástól — jegyzi meg Berzeviczy.
Lukács most már joggal hangoztatja egységét 

a pártnak.
Az „Alkotmány“ pedig dúl-fúl és excommuni- 

kálja Zichy Jánost.
Se non e verő . . .
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sikerrel működik az 1848 : XX. törvénycikk 
végrehajtása dolgában. Ennek a bizottságnak a 
hatáskörét nem kell féltékenyen megnyirbálni 
akarni, amint azt a kálvinisták részéről egy
némely vaskalaposok teszik, hanem fejleszteni 
és kiterjeszteni kell azt mindazon intézményekre, 
amelyeket a két protestáns egyház között léte
síteni óhajtott szövetség közösöknek fog elis
merni.

Egyes gyönge egyházközségeknek egyesí
tése ellen sem kell elzárkózni. Ennek az egye
sítésnek a módját azonban a két egyház zsinatai 
által megállapítandó törvényben kell szervezni. 
A nagygerezsdi egyezség célszerűtlen és elavult, 
ezt revideálni és újból szabályozni kell.

Közeledik a reformáció 400 éves fordulójá
nak ünnepe. Ezt a nagy eseményt Magyar- 
országban nem tudnók méltóbban és áldásosab
ban megünnepelni, mint azzal, hogy megcsinál
nék a két protestáns egyház szövetségét.

Felvetettük az eszm ét! Szóljanak hozzá,
akiket érdekel. 1

Sztehlo Kornél.

Nagy Frigyes és a katholíkus egyház.
A poroszok nagy királya születésének kót- 

századik évfordulója alkalmából sokat foglalkoznak 
Németországban annak mérlegelésével, mily hatás
sal voltak ennek az „eretnekkirálynak1* elvei a val
lás szabad gyakorlatát illetőleg a németországi fele- 
kezetközi viszonyokra.

Az „Evangelische Bund“ lapja a „Deutsch- 
Evangelische Korrespondenz“ két cikket hoz erről a 
tárgyról, amelyet általános érdekű voltára való tekin
tettel szabad fordításban itt visszaadunk.

Nagy Frigyes, amint tudva van, mindennemű 
theologiával és vallásgyakorlattal szemben rendkívül 
türelmes volt. Csak azt nem engedte, hogy ezek az 
állam hatalmi körébe bele nyúljanak. Mindjárt ural
kodása kezdetén kiadta hires türelmi nyilatkozatát. 
Alkalmat adott erre a vallásügyi minisztériumnak 
az a javaslata, hogy a katholíkus katonai iskolák 
bezárassanak, mert a propaganda fészkeinek bizo
nyultak. Ezt a javaslatot a király elvetette, azzal az 
utasítással:

„A vallások iránt türelemmel kell lenni. Az 
államügyész csak arra ügyeljen, hogy egyik a másik
nak vesztére ne törjön. Mert itt mindenkinek saját 
ízlése szerint kell üdvözölnie.“ (Denn hier muss ein 
jeder nach seiner Fasson selig werden“.)

Az első sziléziai háború után a király meg
hagyta a katholikusoknak a többnyire evangélikus 
országban a templomoknak és egyházi javaknak 
Va-öd részét, amelyek az osztrák uralom idején 
nagyobbára a protestánsoktól elvétettek és a papok 
stóláját az evangélikus keresztelések, osketések és 
temetések után.

Ezzel szigorúan betartotta a boroszlói béke
kötés 6 cikkét és XIV. [Benedek pápát, aki a 
francia szabadgondolkozókkal levelezett dicsénekben 
magasztalta. Amikor végre Berlinben a Hedvig- 
templom építését megengedte, hire járt, hogy a 
porosz király a katholíkus hitre készül áttérni.

A király ezen jóindulatának politikai oka volt. 
Azt mondta:

„A pápával jó barátságban iparkodom lenni, 
hogy ezzel a katolikusokat megnyerjem.“ Ezt persze 
azzal toldotta meg: különben utódaimnak tanácslom, 
ne bietanak nagyon a katholikusokban. Különösen a 
barátokkal szemben volt bizalmatlan\  És csakugyan 
a hétéves háborúban nyilvános lett a sziléziai pap
ság és a pápa eretnek gyűlölete. Az utóbbi a fran
ciák királyának a hochkirchi győzelemhez gratulált 
és felszólította a császárt, hogy mint az egyház véd- 
ura teljesítse feladatát, védje és állítsa vissza az 
egyház jogait, sőt megengedte a katholíkus fejedel
meknek a „jó“ háború céljaira az egyházi javadal
makat megadóztatni. Azt is beszélték, hogy Daun 
osztrák fővezérnek szentelt kalapot és kardot kül
dött. Most gúnyolódva emlékezett meg Nagy Frigyes 
a hét dombon székelő „Vice Isten“-ről, akit a szent 
lélek és a francia és spanyol királyok mutattak be 
a Conclavenak“.

A hűtlenség megbüntetése céljából elvette a 
király a katholíkus papoktól a jogot, protestánsok
tól stólát szedhetni. Az egyházi javadalmakat azon
ban meghagyta a katholikusoknak még ott is, ahol 
katolikusok már nem léteztek, a jövendőbeli letele
pedés reményében.

A jezsuitákat a király mindig „a szerzetesek 
legveszedelmesebb fajtájának“ tartotta. Annak bizo
nyultak a hétéves háborúban is. Ezért az osztrák 
jezsuiták helyett franciákat fogadott be a boroszlói 
egyetemre, ezeknél inkább számított hűségre.

Amidőn Portugáliában Jézus társaságát szám
űzték, azt irta Frigyes : „Nem akarom a jezsuitákat 
üldöztetve látni. De jó lenne ezt a rendet megszün
tetni, amint ezt kevesebb joggal a templáriusokkal 
tették.

Sziléziában sokan vannak ebből a fajtából. 
Szeretnék velők a katholikus példa szerint eljárni. 
Talán megteszem és ugyanazt cselekszem, amit a 
katholikusok“.

De csakis az osztrák jezsuitákat száműzte. 
1765-ben a pápa egy külön brevet bocsátott ki a
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jezsuiták érdekében. Frigyes megtagadta a placetumot 
„nem Kálvin iránti szeretetből, hanem hogy kárté
kony férgeket ne pártoljon“. Amidőn 1767-ben
Spanyolország is kiutasitotta a rendet, a király 
újjongott: „a babona trónja alá van ásva, a jövő 
században egészen össze fog törni“.

Frigyes azonban nézetét és politikáját csak
hamar megváltoztatta. Kijelentette:

„Bármennyire legyek is eretnek, óvakodni
fogok a katholikus hatalmakat utánozni. Tűrni fogom 
a rendet, amig nyugton marad, a világi hatalomba 
nem avatkozik és senkit az enyém közül meg nem
fojt. Tartanak a cirkuszban oroszlánokat és tigrise
ket is, miért ne lehetne tűrni Jezsuitákat is ?“ És 
amidőn a pápa 1773-ban a rendet eltörölte, a fel
világosodott eretnek király a jezsuitákat megtartotta. 
(Ugyanezt tette a felvilágosodott eretnek II. Katalin 
orosz cárnő is.)

IRODALOM.
Dr. Szelényi Ödön: Az evangéliumi Tceresztyénség 

világnézete. Evang. vallástan a középiskolák VIII. o. 
számára. E munka nagyban eltér a szokásos tan
könyvektől. A bpesti ág. h. ev. magyar egyház ál
tal az első díjjal jutalmazott pályamunka s méltán, 
mert dr. Szelényi e munkájába elfogulatlan hitet, 
elfogulatlan tudományt, nagy tudását és mély vallá
sosságát fektette belé.

A hitoktatás terén kétségkívül reform előtt 
állunk. E kérdés kettős tartalmú 1. a hittan dogma
tikus tartalma mit foglaljon magába és 2. a hittani- 
tás által nyújtott fogalmak megfeleljenek a gyermek 
lelki fejlettségének. így pl. szerintem az alsóbb ok
tatásban mellőzni kellene e fogalmakat: fogantatott, 
Putifárneje bűnének tárgyalását stb. A dogmatikát is 
lehetőleg kerülni és a bibliát a német „Schulbibel“ - 
ekhez hasonlóan kellene tankönyvül alkalmazni. 
A felső tanítás ismét vegye figyelembe a modern 
theológiai eredményeket és a kor világnézetét. A fő
célja az oktatásnak : a belső vallásos kegyesség és 
az istenfélelera nevelése és nem zokon vevése annak, 
ha a tanuló egyik vagy másik tant nem fogadná el. 
Elfogulatlan mély vallásosság mellett persze az 
illető felekezet sajátosságairól sem szabad meg
feledkezni.

Szelényi dr. álláspontja a liberális és pozitív 
theológia között a közép út. Nem bántja az egyház 
tanait, de aki nem vall mindent, attól azt nem is 
követeli. A kérdés e megoldása mindenesetre nehéz 
volt. 0  körülbelül a modern pozitív irány hive.

A liberális nézet a dogmák korszerű reformját 
vallja. Schneller dr. mondja: „Nem tudom belátni, 
hogy azon jog, amelynél fogva a múlt férfiai a val

lásos életük theológiai rendezéséhez fogtak, miért ne 
illetné meg a reformáció gyermekeit. Ámde e refor
mot sem a középkorban a zsinatokban, sem Luther
ben nem a kor műveltsége idézte elő. Mi is valljuk, 
hogy a biblia történeti előadása tévedhet, igy igaza 
lehet Strauss-nak, hogy Jézus születésében, amint 
megiratott, van mondái tartalom is. Ha úgy volna, 
Jézus fenséges tanításán ez mitsem változtatna. Ám 
még kérdés, hogy monda-e? És a megváltás? Ha 
Isten létezik, akkor ez, valamint a kijelentés (foko
zatosan, az ember elméjéhez mérten), a feltámadás, 
a csodák (a nem mondaiak!) oly lehetetlenségek ? 
Bár ellene vethető szerény szubjektív nézetünk sze
rint: Miben változott meg az ember rendeltetése, a 
túlvilági sorsa azóta? de mindenesetre legalább is 
nyilt kérdésnek kell tartanunk, amiért a hitoktatás 
az említett jelenségeket nem mellőzheti. A megvál
tás nem tagadható azon alapon sem, hogy az ótesta- 
mentomi jóslások esetleg nem vonatkoznak reá. 
Mindamellett a protestáns felfogás megérti azt is, aki 
ezeket elveti. Vájjon a liberális theológia részéről 
vallott keresztyén tanok, amelyekkel ezt a zsidóság
tól és buddhizmustól különbözteti meg, elégségesek e 
arra, hogy a protestantizmus mint egyház és temp
lom megmaradhasson ? Amit a liberális theológia vall, 
nem illik-e az reá minden vallásra? Úgy érzem e 
gondolatkör szülhette dr. Szelényiben azt az állás
pontot, amelyet műve elfoglal s amellyel a liberális 
theologiát elveti.

A kérdés az : a liberális theológia lehet-e a 
lutheri egyház kebelében érvényesülő felfogás ? Midőn 
e kérdést fejtegettük, arra az eredményre jutottunk, 
hogy tulajdonképen nem lehetséges, mert nem áll a 
megváltás s a szentháromság alapján, továbbá az 
egyházi szervezet határozatlanságot nem tűr s végre, 
miért prédikáljuk a Krisztust, ha már nem Megváltó ? 
Vegyük az ellenvetéseket: Az egyházi szervezet és 
templom létele jogosult már, mihelyt Istentisztelet 
van valamely vallásban s igy, ha Krisztus csak mint 
történeti személy jelenik meg akkor is lehet róla 
egyházat elnevezni, amint van egyháza Mózes Moha
med vagy Buddha tisztelőinek. Mondottuk m ár: ami 
történeti rész a szentirásban, az szerintünk is lehet 
tévedésnek alávetve, ez hitünkben nem fog megin
gatni, de a megváltáshoz és a szentháromsághoz, ha 
a lutheri egyházban állunk, ragaszkodnunk kell. 
S ha a liberális irány mint egyházi álláspont is jogo
sult, a lutheri egyházban csak azon esetben marad
hat benn, ha a reformáció lényegét másban látjuk, 
mint Luther. A protestantizmus keretében tehát lehet
séges ezen irány; ám a Lutheri egyház fogalma kere
tében csak akkor, ha az eredeti felfogástól eltérünk. 
A hitoktatás azonban csak az eredeti alapon lehet
séges, mert a liberális felfogás nem általánosan elfo
gadott. (Amint a hitoktatás modern alapon való
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reformját kifejtettük.) A liberális theológia alapján 
álló egyházalakulás tehát az összes protestáns egy
házak egyesítésére kell hogy vezessen. Protestáns 
egyház, amelyben minden meggyőződés érvényesül
het. Ez különben csak a nagyon távoli jövő zenéje 
lehetne. De lehetséges e egyház ily alapon? Bár az 
eszme szép. Nem hisszük továbbá, hogy a liberális 
tbeológiai irány mint külön egyház fog kikerülni a 
lutheri egyházból, mert vele nagyon összeforrt s a 
kebelében működnek a lib. theologia lelkipásztorai is. 
Az eredeti alap sem szűnhet meg, mert kétséget 
kizáró biztos alapon a megváltást, szentháromságot, 
feltámadást nem lehet tagadni.

S igy o két irány egymás mellett áll fönn és 
ezért békés egyetértés, krisztusi szeretet s belmisz- 
sziói tevékenység kösse össze mindkettőt. Hogy a 
jövőben igy maradhat-e ez dacára annak, hogy 
Luther egyházával ellentétes ezen új irány, azt nem 
tudni. Bocsássa meg a tisztelt olvasó e kis kitérést. 
Ámde az apostol szellemében, meg kell vizsgálnunk 
mindent és a jót megtartani.

A dr. Szelényi könyve az ifjúságnak és a mű
velt nagy közönségnek van szánva s erősen hiszem, 
hogy a tanuló iegbecsesebb könyve leszen ez, amely
ről csak azt sajnáljuk, hogy nincs kiterjesztve tanító
képzők számára is. A munka 3 részre oszlik : I. A 
vallásról általában és a kér. hit jelentősége, II. hittan,
III. erkölcstan. Az előrésznek nagy előnye, hogy a 
főbb történeti vallások áttekintését is nyújtja s az 
oktatás középpontjába Krisztus személyét teszi. 
Szépen fejti ki a szerző a vallás lényegét lélektani 
alapon. A mű teljesen érvényesíti a modern theol. 
elveket s e szempontból kül. kiemelendők a bibliáról, 
a dogmákról s a szimbolikus iratokról irt szakaszok. 
Szép fejezetek. A keresztyénség mint világnézet. A 
vallás és a tudomány. A vallás és a művészet. Sok 
újítást találunk tehát, amellyel e munka sablonos 
tankönyveinktől nagyon eltér s amely igazán érté
kes és becses munkává teszi Előnye, hogy e modern 
s mégis mély vallásos tárgyalással az ifjúban a val
lás és bölcsészet nagy problémái iránt érdeklődést és 
és lelkesedést szül. Úgy ezt, mint a többi fejezetet 
is csattanós összefoglalás fejezi be, továbbá minden 
szakasz nyújt bibliaolvasásra megjelölt részeket és 
épülés s tanulmányozás céljára irodalmi útmutatót. 
A II—III. fejezetben is megvan a törekvés a modern 
felfogásoknak eleget tenni. E szempont különösen 
érvényesül az első szakaszban és ugyancsak az Isten 
teremtő és kormányzó működéséről szóló kifejtések
ben. Talán nem mondható egészen szerencsésnek a 
szentháromságról szóló fejezet. Itt szerintem csak két 
dolog lehetséges: vagy elvetjük (lib. theol.) vagy 
elfogadjuk, mint háromszemélyü egy Istent azon ala
pon, hogy igazsága eszünkön túl esik. Azon nagy 
tisztelet, amelyet a tudós szerző iránt órezünk, nem

akadályoz meg abban, hogy egy-kót szerény észre
vételt ne tegyünk s kérjük őt is, hogy azokat zokon 
tőlünk ne vegye. Dr. Szelényi szerint csupán Jézus 
büntelensógébon kell megegyezni minden theol. irány
nak és történeti és lélektani alapon Jézus lelke nem 
elemezhető. Döntő az egyéni felfogás, a személyes 
tapasztalat, tehát a hit Krisztusát vallani nem 
feltétlenül kötelező. Ám a II. fejezetben nagyon 
közel áll az orthodox megváltás fogalomhoz (pl. a 
6. és 13. szakasz) Orthodox a szentiélekre vonatkozó 
felfogásában is. (7. §.) Magam is vallom, hogy nem 
minden kér. dogmára állhat a módosítás elve, mind
amellett a jelzettek megemlítésénél talán lehetett 
volna megemlíteni a II. fejben is, hogy prot. szem
pontból itt személyes vallásos tapasztalat dönt. Áz 
angyal és ördög meghatározását a spiriiizmushoz 
lehetne kötni. Igaz dr. Szelényi elveti a spiritizmust 
és azért nőm tette. Nem tudjuk összeegyeztetni azt, 
amit a 9. §-ban az ember oredeti állapotáról mond 
a származástannal. Legfeljebb annyiban élhetett az 
ősember gyermeki ártatlanságban, mint az állat, amely 
öntudatlanul cselekszi a rosszat, mint a vadember is. 
A bűn fogalma — a morál — későbbi fejlődmény s 
csak amidőn a jó s rossz közötti különbség tudatos 
volt — ami nagyon késői jelenség — lehetett szó bűn
ről, bűnös hajlamokról (eredendő bűn I), lelkiismeretről.

Már most érdekes probléma, hogy a megváltás 
a vademberekre s az emberősre hogyan értelmezhető, 
ha bűnről még szólni nem lehet, továbbá lelkiisme
retről és bűnös hajlamokról sem? A megváltás az 
összes emberekre vonatkozik. Ámde különbséget 
teszünk objektiv s szubjektív értelemben vett bűn
fogalom között. Ugyanis a vadember öntudatlan bűne 
is ebben az értelemben bűn.

Nehézséget okoz azonban, hogy ezen alapon az 
állatokra is lehetne a bűn fogalmát kiterjeszteni! 
Itt lehetne felemlíteni: csakhogy a vadembernél is 
már kell, hogy meglegyen a szellem, ami az embert 
az állattól megkülönbözteti és igy ép ezért már nála 
is lehet szólni bűnről, lelkiismeretről. Ez ellen ismét 
a tények beszélnek; a vadaknál ugyanis lelkiismeret 
morál — ami értelmünkön — nincs. Az bizonyos, 
hogy e kérdés: — ha nem ebben — hát miben nyil
vánult a szellem az ősemberben, nem oldható meg. 
De a szellemet sem lehet tagadni, mert ezt is tények 
bizonyítják.

Az említett kérdésből azonban nem lehet fogy- 
vort kovácsolni a megváltás ellen, amint abból, hogy 
a szellem, eredetét s lényegének eredeti nyilvánítá
sát nem tudom, nem lehet a szellem létét tagadni. 
Persze a megváltásban is a személyes vallásos 
tapasztalat a döntő. Gyermeki ártatlanság tehát sze
rény nézetem szerint az ősemberben nem lehetett, 
hanem a faj- és önfentartás ösztöne irányította a 
cselekvéseit.
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Ez a mondat: „A biblia tanítása szerint az 
ember első bűne kihatott az egész emberi nemre“ 
igaz a biblia szavai értelmében mondattak, de itt 
ugyancsak lehet ellenérveket felhozni: „az ember 
első bűne“ = akkor, amidőn már a bűn tudata meg 
van, lehet szó bűnről, tehát az ősemberben és a vad
emberben még nem. Így a mai vademberben sem. 
Ha pedig a bűnt objektiv értelemben rossz cselek
vésnek minősítjük, akkor ismét az állatoknál — ha 
rosszat cselekesznek — a bűnről lehet szólni. E ténye
ket a bibliai világnézettel kiegyenlíteni és megem
líteni annál inkább is szükségesnek tartanám, mert 
a mai kor emberének lelkében önkéntelenül felme
rülnek. így a hit- és erkölcstan apologetikai 
részében talán nem nélkülözhetők. Sajnos, hogy 
nálunk nincs egy Deunert-féle (már megszűnt de 
mással egyesült) „Glauben und Wissen“ c. lap, amely 
csupán ily kérdések tisztázására van szánva. Ismét
lem : dr. Szelényi szép s igazán mély munkájáról 
raegjegyzéseim csak jót tudnak mondani s szavaim 
csupán csak azon kérdésekhez szólnak hozzá, ame
lyekről a munkában megemlékezni alkalmasnak tar
tottam volna.

Szerény megjegyzéseink továbbá szubjektív jel
legűek s mit sem vonnak le Szelényi szép, mély és 
modern munkájának nagy értékéből. A III. részből 
különösen jellemzők a nemi problémára és szocializ
musra vonatkozó korszerű fejezetek. Az irály is sza
batos és szép. Függelékül részletek az egyházjogból 
vannak csatolva. A munka tehát nyeresége irodal
munknak s mindenkinek, aki tisztában akar lenni 
azzal, hogy miért evangélikus, a legmelegebben ajánl
juk. Ara 1 korona 60 fillér. Budapest Kókai Lajos 
kiadásában jelent meg. Nekem egyike legkedvesebb 
könyveimnek és fedi körülbelül világnézetemet.

Koller István.

HÍREK.
Zpevnik-bizottság. Evangélikus tót nyelvű egy

házaink között valláserkölcsi iratok, könyvek ter
jesztésével áldásos működést kifejtő Zpevnik-bizott- 
ságunk, legutóbb dr. Baltik Frigyes püspök elnök
lete alatt tartott üléséről szóló jegyzőkönyvéből 
közöljük a következőket: Az elnök jelentése kap
csán kegyelettel, jegyzőkönyvileg megörökítve emlé
kezett meg a bizottság néhai Zelenka Pál püspök 
és Hrk János főesperes, érdemes bizottsági tagok 
elhunytáról. Az előbbi helyére Homola István, az 
utóbbi helyére Frenyó Gyula választatott meg. Múlt 
évi határozata alapján újabban kiadta a bizottság 
Melanchton életrajzát 1000 példányban, 263 korona 
20 fillér nyomdaköltséggel.

Holuby József nyugalmazott főesperes, három 
nagyértékű kéziratot bocsátott a bizottság rendel
kezésére, nevezetesen : az egykori haluzicsi, a Thurzó

idejében hatalmas, de halála után a bekövetkezett 
üldözésekben elpusztított nagybittsei és a történeti 
múltjában kiváló, de a nagy üldözetekben szintén 
rommá lett illavai egyház történetéről szóló mun
káját. Az inkább tudományos jellegű és nem a nép
nek való munkákat csak népies átdolgozása után 
fogja kiadni a bizottság. A tűzvész által mindenét 
elvesztett Rimakokovai egyháznak 100 korona érték
ben Tranoscius énekes könyveket adott. 2848 vallá
sos könyvet és építő iratot osztott az elmúlt évben 
az ev. hívek között és pedig 1149 kor. 6 fillér ér
tékben. 200 koronát szavazott az 1912. évre az Evan- 
gelicky Rozatel homiletikai folyóirat segélyezésére. 
Vagyona a múlt év végén kitett 26.366 kor. 80 fi
iért, a tartalékalap pedig 1153 kor. 67 fillért, össze
sen 27.520 kor. 47 fillért.

Raab Károly buzgó pénztáros és könyvkezelő 
számadását, jelentését a könyvállományról, továbbá 
a folyó évi költségvetést jóváhagyólag tudomásul 
vette a bizottsági ülés.

A bizottság örvendetes működésének elismerése 
mellett kívánatosnak tartanók, ha a bizottság leg
közelebb programmjába venné evangélikus tót nyelvű 
népünk részére egy egyházias, vallásirányú népies 
lapnak és naptárnak kiadását is. Evangélikus tót 
nyelvű népünk, mely hazai egyházunknak jó nagy 
részét képezi, szereti egyházát, iskoláját, szeret ol
vasni, egyházára áldozni. Mindig sajnálattal látom, 
ha népünket e tekintetben a róm. kath. népszövet
ség, vagy egyházellenes más társulatok látják el 
olvasmányokkal s nem mi magunk. Itt, ezáltal és ily 
módon volna valóban kifejthető egy áldásos, gazdag 
tevékenység, nemcsak egyházi, de hazafias misszió 
szempontjából is, melyet egyetemes egyházunknak 
is érdekében állana hathatósan felkarolni s ha kell, 
anyagilag is támogatni. Ha célt akarunk, az eszközt 
is meg kell adni! —o—

A T rencsén  várm egyei konvent-bál. A fővárosi 
nagyarányú bálokhoz hasonló mulatság készül Tren- 
csénben. Folyó évi február hó 10-én Trencsénben 
,,konvent-bált“ rendeznek, melyen — értesülésünk 
szerint — a felvidék intelligeciája nagyszámban fog 
megjelenni. A bál védnöknője gróf Zay Miklósné 
született Károlyi Margit grófnő, díszelnöke pedig 
Osztroluczky Géza, volt trencsénmegyei főispán. A 
bál sikerét biztosítja és megjelenésével annak fényét 
emelni fogja a bál 106 háziasszonya : Baross Jusz
tinná, Bissingen Nippenburg Ernőné grófné, Bor- 
siczky Lászlóné, Csáky Gézáné grófné, Cselkó 
Jenőné, Déchy Aladárné, Guthy Tódorné, Hajdú 
Gézáné, Hits Károlyné, Krizsán Zsigmondné, Lange 
Kálmánná, Lavotta Józsefnó, Mednyánszky Lászlóné, 
Motesiczky Imréné, Rudnay Istvánné, Schvertner 
Antalné, Szalavszky Gyuláné, Szilvay Gusztávné, 
Sztanek Lajosné stb. A bál rendezőségének élén 
Kubinyi György dr., Orbán Pál és Stur Károly dr. 
állanak, akik időt és fáradságot nem kímélve azon 
igyekeznek, hogy a felvidék ezen mulatsága a lehető 
legsikerültebb legyen. A bál zenéjét a 71. sz. cs. és 
kir. gyalogezred közismert kiváló zenekara és Radios 
Sándor czigányzenekara fogja szolgáltatni.

H alálozás. Lapunk munkatársát, Krupec Ist
vánt súlyos csapás érte. 16 hónapos gyermeke f. hó 
25-én szülői nagy bánatára jobb létre szenderült. 
Az Úr vigasztalja meg a mélyen lesújtott szülőket.



1912. február 3. Evangélikus Lap. 5. sz 7. oldal

Eljegyzés. Vályi Gusztáv fasori evang. segéd
lelkész, ki legújabban Sajógömörre lett lelkészül 
megválasztva, eljegyezte magát Banovits Alice úr
nővel, Banovits Kajetán min. tanácsos, nyugalma
zott M. Á. V. igazgató leányával.

Szerkesztői üzenet.
Magyarbolyl egyházadózási ügy. Nézetem szerint közöm

bös, hogy a 256. § b) pontja alapján egyházi adóra kötelezett 
és nem az egyházközség területén lakó egyháztag egy vagy 
több községben bir-e ingatlanokat és azt vélem, hogy a 
256. § utolsó bekezdésében foglalt azt a megszorítást, hogy a 
járandóság 50 forintnál, illetve 100 forintnál több nem lehet, 
úgy kell érteni, hogy ez oly maximum, amelynél többet 
semmi esetben nem lehet követelni az egyháztagtól, mert ez a 
maximum nem az egyes birtokok, hanem az adókötelezett tél 
hozzájárulási kötelezettségének a maximuma. — A V. leány
egyházközség megváltási ügyében a kérdést nem értjük. Kér
jük érthetőbben előadni.

Pályázati hirdetés.
A szászsebesi ág. hitv. ev. egyházmegye kon 

sistoriumának 47/1912. számú rendelete értelmében 
pályázatot hirdetünk a kolo:svári ág. hitv. ev. egy
házközségben lemondás következtében megüresedett 
lelkész! állásra. A megválasztandó lelkész végzi 
magyar és német nyelven az istentiszteleteket, ve
zeti az egyháznak — rendtartásunkban és helyi 
szabályzatainkban előirt — összes ügyeit és tanítja 
a tanítóképzőkben a vallást. Javadalma, havi elő-

leges részletekben, évi 5000 (ötezer) korona (ebből 
2400 korona alapfizetés, 1600 korona a hitoktatásért, 
1000 korona ingyenes stólaváltság); természetben 
lakás és 1 hold kert élvezete, ezenkívül az orsz. 
egyház pénztárából itteni szolgálatai után 3 éven
ként 8 ízben 2 0 0 -G00 koronáig terjedő, összesen 
3100 korona korpótlék. A szabályosan fölszerelt 
pályázati kéréseket folyó évi február 5-én déli 12 óráig 
kell beküldeni a szászsebesi ág. hitv. evang. egyház
megye konsistoriumának (Szászsebes).

Kolozsvár, 1912 január hó 19.
Az egyhaztanács.

A nemethoni Gusttáv Adolf központi elnöksége 
folyó évi január 24-ki keletű utalványával a magyar 
honi és szlavóniai ág. h. ev. egyházak felsegélye- 
zé8Óre 58 kisebb-nagyobb összegekben ossz. 8653 márka 
11 pfenning “■ 10.124 korona 20 fillért küldött az 
e. e. e. gyámintézet pénztárába. A segélyezett egy
házaknak az utalványozott összegek legközelebb 
megfognak küldetni. A segélyezettek nyugtáikat, 
köszönőirat s a segély hováfordításáról szóló jelen
tésüket a pénz felvétele után mielőbb egyházkerüle
tük gyámintézeti elnökségeihez terjesszék fel, mert 
csak igy remélhető a jövőben leendő segélyeztetésük.

A t e. e. e. gyáminteiet elnöksége.

„Tót vagy német nyelvű, esetleg mindkettőben 
jártas segédlelkészt keresek. Javadalma: mosáson 
kívül teljes ellátás és 600 korona. — Istvánvölgy, 
Torontál. Halwax Gusztáv, ág. h. ev. lelkész.“
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legjobb O R A K 5 év i

jó tá llá s  m e lle t t !
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€
€
€
€
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Egyházi szentedónyek
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is.

J a v í t á s o k r a  s  v i d é k i  m e g r e n d e l é s e k r e  k ü 
l ö n ö s  g o n d o t  ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest, VII, Erzsébet-körút 29. Pontos 
k iszolgálás!

Jutányos 
á ra k !
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A LUTHER-TARSASAG
könyvkereskedéséből

Budapest, VIII, Szentkirályi-u. 51/a
rendelhető meg a következő p ro te s tán s  szellemű

uj könyvek:
Kisebb gyermekeknek :

1. Fása Lajos : Aránylikét. 
(Versek.)

2. Dingha B éla : Hol volt, 
hol nem volt. (Mesék )

3 Albert József: Túl az 
óperencián. (Mesék.)

Ifjúságnak és felnőtteknek:
4. Hamvas József: Mesés 

történetek. (Elbeszél.)
5. Gyurátz Ferenc: Hősök 

kora. (Elbeszélések.)
G. Borsos Is tvá n : A gálya

rabok története.

7. Masznyik E ndre : Képek 
az ókori kér. egyház tör
ténetéből.

8. Gagyhy Dénes: Mária 
nővér. (Ifjúsági regény.)

9. Babay Kálmán .-Nádföde- 
les házak alatt. (Elbesz.)

10. Stráner Vilmos : A biblia 
az élet könyve. (Ismeret- 
terjesztő.)

11. Farkas Mihályné: Törté
netek az életből. (Elb.)

12. Kapi Béla : A boldogság 
könyve. (Jellemképző 
munka.)

Egy-egy kötet ára vászonkötésben 1.20 K.
A tizenkét kötet egyszerre megrendelve 12 K.

Egy-egy kötet ára diszkötésben 1.80 K.
Könyvtáraknak, n e m kü lönben  a jándékkönyveknek fe le t t e  a lk a lm a s a k .

Megrendelések a „ L u th e r-T á rsa sá g “ könyvkeres
kedésébe Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 5l/a 

cimzendők.

JV II  T  I G Y U N K ?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a 
term észetes szénsavas ásványvíz erre a 
legbiztosabb óvószer. Elsősorban a m ohai

forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, 
kellemes és olcsó savanyúvíz ; dús szénsavtartalraánál fogva nemcsak 
biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
sóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyom or., és h ú g y 

sz e r v i b e te g sé g e k n e k . Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha gyomor-, bel- és 
légcsőhuruttól szabadulni 
akarunk. Dr. Kétly.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha a vesebajt gyó
gyítani akarjuk.

Dr. Kövér.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben 
minden k é te s  értékű  m e ste r sé g e se n  sz é n sa v v a l t e l ite t t  
v ízn é l, sőt a szódavíznél is o lcsób b an  adja, hogy az Á g n es-  
forrás v iz é t  a legszegényebb ember is könnyén megszerezhesse.

Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha étvágyhiány és 
emésztési zavarok állanak 
be. Dr. Gebhardt.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha máj bajoktól és 
sárgaságtól szabadulni aka
runk Dr. Glass.

K ed velt borv íz . K ed v e lt borvíz.
Kapható minden faszerüzletben és elsőrangú vendéglőben

M

€
€

€
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A LUTHER ■ TARSAÄAGr könyvkereskedése (Üzletvezetők Scholtz Testvérek) 
Budapesten, Vili., Szentkirályi-utca 51/a tisztelettel ajánlja a küszöbön levő konfirmáció |r

oktatáshoz a következő kézikönyveeskéket: jff̂

Belohorszky Gábor. Evangélikus konfirmandusok köny
vecskéje 2. kiadás. Ára 40 fillér.

— Evangelisch-christliches Confirmandenbüchlein. Ap
probiert durch den General-Convent im J  1904. 
Zehnte, verb. Auflage Ára 40 fillér.

— Wyucováni evanjelickych poalé Augs vyzn Konfir- 
mandu. rfchválené generalnym  Konventem v. 1907. 
Ára 30 fillér.

Blázy Lajos. Evangéliumi káté a konfirmáció és a kate- 
kizációtanítás melletti használatra 9 kiadás. Át
dolgozta : Török József. Ára kötve 60 fillér.

Geduly Lajos. Evangélium i Káté. Népiskoláknak tan
könyvül, konfirmandusoknak vezérkönyvül és ism ét
lő-öknek kézikönyvül. Eng. az egyetemes gyűlés 
által 189J. Ára kötve 50 fillér.

Halte, was du h as t! Confirmandenbüchlein für die 
evangelische Jugend. Herausgegeben von dem evan
gelischen Pfarram te in Sopron. 4. kiadás. Ára kötve 
60 fillér.

Koren Pál. Konfirmáció könyv 2. kiadás. Ára 30 fillér.

— Konfirnaéna kniha. 2 wydanie. Ára 30 fillér.
— Konfirmációi vezérfonal. Tankönyv, olvasó és 

vezérkönyv. Ára kötve I korona.
Nagy István. Az Úr vacsorájához először készülők szá

mára tanítás. Ára kötve 60 fillér.
Raffay Sándor. Evang. konfirmandusok kátéja. 3. kiadás. 

Ára kötve 40 fillér.
Ruttkay Sándor. Konfirmandusok könyve (Előkészület az 

Úrasztalához ) 10. kiadás. Ára 40 fillér.
— Kopfirmandenbüchlein (Vorbereitung zum h. Abend

mahl.) 3 kiadás Ára 20 fillér.
Szeberényi János vezérfonala a konfirmálandók oktatásá

ban. 6. kiadás. Ára kötve 70 fillér.
— Wyucovánj konfirmandu. Ára kötve 80 fillér.
Sztehlo András. Evangyéliomi-keresztyén vallástan a

confirmatiói oktatás számára. 9. kiadás. Ára 48 fillér. 
Tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye a te 

koronádat! Konfirmációi tankönyv az evang. ifjúság 
számára. Kiadta a soproni ev. lelkészi kar. 4. kiadás. 
Ára kötve 60 fillér.

Tarcsányi A M. Konfirmandusok könyve. Ára kötve 60 fillér.

Úgy a konfirmációi könyvecskékre, emléklapokra, bibliákra, új-testamentumokra, énekes
könyvekre, imakönyvekre, valamint bármely irodalmi műre vonatkozó rendelést alázattal kérünk 
hozzánk juttatni. Hitrokoni tisztelettel a L u th e r-T ársa ság  könyvkereskedése.
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Ifj. Kellner Ernő kő- és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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Szives figyelmet kérő megjegyzések
egy felügyelő választáshoz!

1911. december 12-én volt két esztendeje annak, 
hogy a késmárki ág. hitv. ev. egyházközség 88 szó
többséggel a késmárki kerületi lyceum e. i. igazgató 
tanárát választotta meg közbecsülésnek örvendő fel
ügyelőjévé. A kisebbségben maradtak megfelebbezték 
a választást, mert a két állásnak egy személyben 
való egyesitését összeférhetlennek, annak megerő
sítését az érvényben levő egyházi törvényekkel össze 
nem egyeztethetőnek vélték és vélik.

Az egyházmegyei törvényszék csekély 9 havi 
hosszú vajúdás után megszülte ítéletét. Elutasító volt. 
Legfőbb érve, legsúlyosabb indoka: az egyházköz
ség békéjének megőrzései A jog alapjáról igy lecsú
szott 1. fokú ítélet ellen a jogot kereső pertársak 
felebbeztek a kerület törvényszékéhez. Ez az elsőfokú 
fórum, döntésétől számított 9-ik hónapban meghozta 
Ítéletét. Csatlakozott elvileg az elsőhöz, de amig szük
ségesnek tartotta kiemelni, hogy a felebbezés indokai 
közül az E. A. 335 és 339. §§ ra való hivatkozásnak 
„a contrario“ ellent mond az E. A. 105. 142 és 164. 
§-a, addig a többi felhozott érvet figyelemre nem 
is méltatta. De mert az „a contrario“ bizonyításnak 
csak akkor van helye, ha az eldöntendő kérdést ille
tően nincs más törvényes, tételes intézkedés és mert 
a II. fokú bíróság ép ezt nem vette figyelembe, ezért 
a pertársak a III. fokú bírósághoz, a legutolsóhoz 
adták be felebbezésüket, ahol az ügy „mint jobb 
sorsra érdemes várja az idők teljességét, az érdem
leges tárgyalást.

Nincs okom, amint hogy jogom sincs, hogy a 
hozott ítéleteket és azok indokolását bírálat tárgyává 
tegyem. Merem hinni, hogy a bírák lelkiismeretük 
szavát beszéltették, mikor az előadó véleménye mel

lett, vagy az ellen meghozták Ítéletüket. S megva
gyok győződve arról is, hogy a legfelsőbb fokú tör
vényszék előadója is tudta, miért kérte a késmárki 
felebbezés érdemleges tárgyalásának elnapolását! De 
mert ma-holnap maga a felebbezés tárgya a kés
márki egyház általános tisztújitása következtében 
tárgytalanná válhatnék és mert esetleg jobb volna 
elejét venni egy újabb szizifuszi munka megkezdé
sének, jelen sorok Írója, amidőn szóváteszi és ismer
teti az ügyet, csak azt szeretné ezzel elérni, hogy egy 
mielőbb bekövetkező döntést provokáljon, s addig is 
több esetleges, de érdemleges hozzászólással az ügy 
igazságos megítéléséhez hozzájáruljon. Amikor azon
ban e sorok Írója hiszi, hogy e lap érdemes szer
kesztője sorainak és az ezek nyomán megszólaló 
véleményeknek helyt ad, előre kijelenti, hogy szo
lidáris a tátraaljai egyházmegye volt érdemdús fel
ügyelőjének azon véleményével, hogy az 1909. dec. 
12-én megejtett felügyelő választás eredményének 
megerősítése, a késmárki egyház soha jóvá nem te
hető jogcsonkitásának egyházhatósági szankciója. Ezen 
elvi kijelentés legyen garanciája minden személyes
kedés elkerülésének.

Előre bocsátom, hogy a magam részéről osz
tom a másod fokú Ítélet nézetét, mely szerint: „ev. 
gimnáziumi tanár egyh. felügyelőnek megválasztható“. 
Miért ne ? Az ev. tanár, különösen ha nem vall egy 
házunk ellen, ha annak lánglelkü apostola, ifjúságunk 
jövőnk záloga között legyen, lehessen egyik feje bár
mely egyházközségi önkormányzatnak. Bár tagadha
tatlan, hogy az E. A. az egész vonalon három ele
met különböztet meg: a világit egyházit és tanítóit. 
(41. 50. 97. 112. 335-339. §.) Maga a II. fokú ítélet
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is megteszi a hármas megkülönböztetést. Mindezek 
dacára én a tanitói elemnek megadnám az egyház
felügyelői tisztség viselésére az egyházi jogot, mert 
ha valaki alkalmas és kiváló az egyik szolgálatban, 
bizonyára az lesz egy másikban is. De hogy a kés
márki kerületi lyceum tanára, vagy igazgatója nem 
lehet a késmárki egyház felügyelője anélkül, hogy 
ez az egyház szent jogait sértené, kisebbítené, azt 
legyen szabad bizonyítanom a következőkkel:

1. Az E. A. (59.§.) expressis verbis kimondja, hogy 
felügyelőnek csak az választható meg, aki „anyagi
lag független“ (az egyháztól). Igaz, hogy a késmárki 
egyház nem tulajdonosa a lyceumnak, igaz, hogy a 
lyceum e. i. igazgató tanára az állam által kineve- 
vezett tanár (az állammal kötött szerződés szerint,) 
igaz, hogy a lyceum tanári kara csak örül annak, 
hogy az egyházközség mellett külön önkormányzatot 
kapott az elmúlt idők viszontagságainak kegyelmé
ből, igaz hogy a lyceumot kormányzó testületbe, az
u. n. „pártfogóságba“ bele tartozik a tátraaljai és a 
szepesi egyházmegyék legtöbb anyagyülekezetébe, 
tehát az E. A. szempontjából „látszólag“ anyagilag 
független az egyháztól s ezzel a tanári kar is 1 De 
csak látszólag! Meri az E. A. 199. §-ban hangsú
lyozott kötelezettségnél fogva alkotott szabályrende
let az u. n. „Rendtartás“, mint törvény (jóváhagyva 
egyet, közgy. által 1909. nov. 90. közgy. sz.) félre- 
magyarázhatatlanúl, amikor meghatározza a pártfo
góságba tartozó tagokat, azok jogait és kötelezettsé- 
ségeit, a késmárki egyházközségnek abban oly jo
gokat biztosit, arra oly kötelességeket hárít, ame
lyek a lyceumot függő viszonyba hozzák a késmárki 
egyházzal. És pedig: kimondja a 2-ik §-ban, hogy 
amig a vidéki pártfogók (egyházak) csak egy sza
vazattal rendelkeznek, s ez megbízólevéllel is gya
korolható, addig a késmárki egyházközség a maga 
összpresbytériumával foglal helyet a pártfogóságban, 
vagyis a többi pártfogóval szemben majoritása van. 
Sőt kimondja a rendtartás, hogy a lyceum léte, vagy 
nem léte felett a késmárki egyházközség határoz. To- 
vábbáapártfogóságelnöke, illetve a lyceum felügyelője 
csak késmárki lehet. És mert a vidéki pártfogó kcsak 
ritkán rendesen semmi érdeklődést nem mutatnak a 
lyceum ügyei iránt, a késmárki pártfogók (presbite
rek) ülnek a szűkebb körű iskolatanácsban is. Iskola- 
tanács és pártfogóság pedig: „felettes hatósága“ a 
tanári karnak és igazgatónak 1 Ez a hatóság fizet, 
díjaz tanárt, igazgatót. Ez alkotja meg, állítja össze 
az évi költségvetést anyagi felelősség terhe mellett! 
E hatóságnak tartozik felelősséggel I. fokon tanár és 
igazgató! Kérdem: nem függési viszony ez? Nem 
függ az igazgató tulajdonképen a késmárki egyház 
presbytériumától — minden tekintetben? És akkor,

midőn kimondatnék e viszony nem létezése, amikor 
az egyházközségnek tudomásul kell venni, hogy a 
lyceum igazgató független az egyháztól s vele a 
lyceum is, nem vált illuzoriussá a késmárki egyház 
százados hegemóniája azon lyceum felett, melyért az 
egyházközség valaha mindenét feláldozta, melynek 
felügyelője a „Rendtartás“ megalkotásáig mindig az 
egyház felügyelője is volt, mely lyceumért az egy
házközség az állammal kötött szerződés után még 
ma is áldoz ? Mert anyagi áldozat azon tény, hogy a 
régi lyceumért a lyceum ma egy fillért sem fizet. És 
kérdem : egyezik ezen kinullázás azon szent intenció
val, mely a Rendtartásban, az egyetemes közgyűlés 
bölcs intézkedésével a késmárki lyceum sorsát to
vábbra is szülő és nevelő anyjára bízza? Lehet ily 
kitessékelésbe az egyháznak belenyugodni, azt ható
ságilag jóváhagyni csak azért: mert nem tanácsos 
passiv rezisztenciába hajtani egy intellektuális erővel 
biró tanárt, avagy igazgatót? Vagy talán ez volna 
az a bizonyos praktikus eljárás, mely testet ad azon 
igének (János Jel. 3. 2.): „erősítsd meg azokat, akik 
megmaradtak és halandó félben vannak“ ? Lehetet
len !! Már pedig annak kimondása, hogy a késmárki 
lyceum független a késmárki egyháztól, amiért is a 
késmárki lyceum igazgatója megválasztható a kés
márki egyház felügyelőjének akkor, amidőn ez tes
timonium paupertatisa a lyceumnak az egyház szent 
jogainak megfosztásáról szóló megfelebbezhetlen 
szankció !

2. Hogy a késmárki egyház mennyire magáé
nak tartotta és tartja a lyceumot, bizonyítják tények. 
Itt ismételhetném a már fennt említett ingyen át
engedését a régi lyceumnak. De elég lesz csak arra 
rámutatnom, hogy a lyceum igazgatója az E. A. 
50. §. alapján a lyceumi felügyelővel együtt hivatal
ból tagja az egyházi közgyűlésnek. Továbbá, hogy 
az igazgató hivatalból tagja az egyháztanácsnak, 
iskolaszéknek és az egyházi választmánynak is ! 
Miért? Csak azért, mert a késmárki lyceum az egy
ház védőszárnyai alá tartozott, tartozik! Az egyház
megye eddig szó nélkül elfogadta a lyceum tanári 
karának esperes és egyházi felügyelő választáskor 
beadott szavazatát, pedig (tolle et lege) ha nem val- 
laná magáénak az intézetet, úgy az E. A. 98. §. 
alapján mást tehetne! Teszi miért? Talán azért, mert 
néhány egyházközségének van szavazata a „Párt- 
fogóság“-ban? Nem! Mert akkor hát miért nem 
szavazhat a szepesvárosi egyházmegyében is, amely
ben kétszerannyi a pártfogók száma! Már pedig ha 
tagadhatlan tény, hogy a lyceum benne él az egy
házközségben (s hogy mennyire bizonyíthatom a 
jelenlegi h. felügyelőnek egy fontos tanácskozást 
összehívó körözvényével, melyben összehívja: die
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bemeindefunkcionöreket, a lyceumi igazgatót is és 
az egyházmegyében (bizonyítja azon tény, hogy az 
igazgató tagja a nyugdijbizottságnak), akkor joggal 
figyelmeztethetek az E. A. 98., 137., 159., 170. és 
177. §§-ra, melyek nem engedik meg, hogy két 
tisztség egy személyben egyesüljön ! Avagy ha ez 
nem helyes, úgy már meghaladott álláspontnak kell 
tekintenem Jézusnak két úr szolgálatáról mondott 
szavait! Vagy akkor, amidőn a lyceumnak nincs 
szüksége az egyházra, helyes és indokolható, hogy 
az egyháznak se legyen szüksége lyceumra? Avagy 
a lyceumot statusnak tartsuk a statusban ? Ne le
gyen hivatalos képvisolöje a lyceumnak az egyház
ban? Mert a lyceumi igazgatót az egyház felügye
lősége nem teszi Krisztusnál is Krisztusa’obá! Vagy 
az egyiket szereti, vagy a másikat gyűlöli!? Az 
egyház és iskola szétválasztását nem tartjuk helyes
nek, csak Késmárkon lehetne ezt jóváhagyni ? És 
miért? Mert közös érdek? Ha igy van, akkor csak 
szomorú, hogy a törvényszék konstatálja ezt.

3. A „Rendtartás“ 6. §-ának utolsó bekezdése a 
tanári meghívó levelek alakszerűségeit határozza meg 
imperative. E szerint aláírja azokat a lyceumi fel
ügyelőn kívül többek közt az egyházközségi fel
ügyelő is. Hogyan eszközli majd a felügyelő az alá
írást ? Nem bizonyítja ez is, hogy két fontos hivatal 
van egy kézbe összehozva? Avagy tán erre nem 
vonatkoznak ? Avagy tán erre nem vonatkoznak az 
E. A. fentnevezett §§-ai ? Kérdem: mikor fog be
szólni és hol az igazgatóból a felügyelő és mikor 
fog hallgatni a felügyelőben az igazgató? Avagy 
eleve az legyen programmja: Schweigen ist Geld? 
Vagy milyen álláspontot fog képviselni az igazgató, 
amikor mint felügyelő a lyceummal szemben köteles 
az egyházközség kívánságait a fentartó testülettől 
követelni? Avagy tán olyankor szabad megtagadni 
kenyéradóját ?

4. A „Rendtartás“ 12. §-a részletezi azon szá
mos jogosítványt, amelyekre a pártfogóság és a 16. 
§, amelyre az iskolatanács hatásköre kiterjed. Ez a 
hatáskör a lyceum igazgatójával és tanári testületé
vel szemben a kijelölési, választási, felügyeleti és az 
intézettel szemben a rendelkezési jog összes attribú
tumait felöleli. Helyes az, hogy e fontos megbeszé
léseknél és határozatok hozásánál az egyházközség 
egyik fontos tagja béna legyen? Vagy hogy az 
igazgató-választásnál az egyház egy szavazatot ve
szítsen a felügyelőért? Avagy ilyenkor a felügyelő 
nem igazgató? És ha

5. megemlítem, hogy a „Rendtartás“ 19. §-a 
szerint a lyceumi felügyelőnek egyetlen helyettese 
az egyházközségi felügyelő, lehet, hogy adott eset

ben önmagának legyen a felügyelője? Mert hát 
harmadik eset nincs a „R endtartásiban! Pedig 
megtörtént már, hogy a lyceum felügyelői állása 
hosszabb ideig üresedésben volt! Avagy olyankor ne 
tartassanak ülések s ha mégis, hát elnököljön — de 
ki? Vagy ilyenkor az igazgató hármas minőségű 
aláírásra jogosult? Tán nem is szükséges? Ha igen, 
akkor meg minek a „Rendtartás1* ?

6. A „Rendtartás“ 17. §. II. c) pontja< szerint a 
fegyelmi szék ülésein az intézeti igazgató köteles 
résztvenni, de szavazati joggal nem bir. Már pedig a 
fegyelmi széknek hivatalból tag ja : az egyházközség 
felügyelője és lelkésze! Az igazgató a tanári kar 
ülésén már ítélt, a fegyelmi szék ülésén csak elő
adó, mint felügyelő vr.gy nem él szavazatával, akkor 
az egyház jogkörét nyirbálta meg, vagy szavaz s 
akkor, egyházi hatósági védelemmel ő az egyetlen a 
kulturnemzetek között, aki másodfokúlag is bírás
kodik ! Pedig modern nemzetek közt axioma: hogy 
senki oly ügyben, amelynek alsófokú eldöntésénél 
közreműködött, a felső fokon decizive részt nem ve
h e t! Nem tudom, mert az E. A. erről nem rendelkezik, 
de hiszem, hogy ez a mi egyházunkban is úgy van ! 
Avagy Isten dicsőségére ez lehetséges, ha másutt 
nem is, de — Késmárkon?! Es harmadik eset 
nincs! Erre persze nem gondoltak a rendtartás meg
alkotói ? Milyen furcsa és kegyetlen is ez az é le t! 
Néha úgy látszik, azt parancsolja: fiat iniuria!

Végezetül még egy megjegyzést! üsszeférhet- 
lenség be áll ott, ahol egy testületben két külön 
érdekcsoport egy személyben leli reprezentációját és 
ez fennforog akkor is, midőn látszólag minden cso
port egyet akar, mert az érdekek pillanatnyi szüne
telése nem szünteti meg két külön faktornak az ön
álló érvényesülésre való törekvését. D einen egy ilyen 
belső természetű összeférhetlenség esete előre meg 
nem állapítható, ki nem számítható, azért az E. A. 
nem is sorolhatta fel ezeket, már csak azért is, mert 
ezeknek taxativ felsorolása, mint jámbor óhaj is — 
képtelenség! Hogy hol és mikor áll elő az össze
férhetetlenség ténye, ezt a „legis ratio“, a törvényt 
közelebbről az E. A.-t átlengő szellem kell hogy 
diktálja az összeférhetetlenséget elbíráló tényezők
nél?. Hogy ez a szellem nem engedi meg a hivata
lok oly torlódását, a hatásköröknek oly egyesülését, 
melyek lehetetlenné teszik egy cél érdekében az ön
zetlen, lelkes munkásságot s hogy erre Késmárkon 
szükség nincs, hogy a törvény szellemén való erő
szak elkövetés csak indokolatlan, egy a szentségtö
réssel, azt elhiszi, aki tudja, hogy Késmárkon még 
a lelkes tanári gárda tagjain kívül is vannak fér
fiak, akik vállalkoznak a közbecsülésből táplálkozó 
egyházi tisztségek betöltésére.
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Gabányi egy szellemes monológban bevezeti 
annak lehetőségét, hogy valaki miként lehet saját 
apjává ! Nevetésre készteti ezzel hallgatóit I Az egyházi 
élet tényei ne legyenek még csak mosoly tárgyai 
sem. Egy lépés van fenséges és nevetséges, auto
nómia és anarchia között 1 Okos belátásra, körül
tekintő megfontolásra indit a késmárki felügyelő
választásban a döntő lépés megtétele! Lege servaré, 
idem est, ac regnare! Ez ügyből kifolyólag a kés
márki lelkész átesett egy fegyelmin, lemondott egy 
„gerinccel“ biró egyházmegyei felügyelő, felvillant az 
egyházközség és egyházmegye életében a béke, azért

mert lehetetlenségnek tartják a késmárki egyház és 
a késmárki kerületi lyceum, az E. A. és „Rendtar
tás“ tekintélyének érdekében azt, hogy a késmárki 
kerületi lyceum igazgatója legyen a késmárki egyház 
felügyelője. Ha ez lehetséges, úgy sokan kénytelen 
emlékezni: Lukács 23., 34-re. Lehetetlen, hogy ily 
kollizióra rá lehessen nyomni az E. A. tekintélyével 
az érdekképviselet szempontjából az összeférhetőség 
bélyegét!

Videant consules!
Tátraaljai.
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Szives figyelmet kérő megjegyzések 
egy felügyelő választáshoz!

1911. december 12-én volt két esztendeje annak, 
hogy a késmárki ág. hitv. ev. egyházközség 88 szó
többséggel a késmárki kerületi lyceum e. i. igazgató 
tanárát választotta meg közbecsülésnek Örvendő fel
ügyelőjévé. A kisebbségben maradtak megfelebbezték 
a választást, mert a két állásnak egy személyben 
való egyesitését összeférhetlennek, annak megerő
sítését az érvényben levő egyházi törvényekkel össze 
nem egyeztethetőnek vélték és vélik.

Az egyházmegyei törvényszék csekély 9 havi 
hosszú vajúdás után megszülte Ítéletét. Elutasító volt. 
Legfőbb érve, legsúlyosabb indoka: az egyházköz
ség békéjének megőrzése! A jog alapjáról így lecsú
szott 1. fokú ítélet ellen a jogot kereső pertársak 
felebbeztek a kerület törvényszékéhez. Ez az elsőfokú 
fórum, döntésétől számított 9-ik hónapban meghozta 
Ítéletét. Csatlakozott elvileg az elsőhöz, de amig szük
ségesnek tartotta kiemelni, hogy a felebbezés indokai 
közül az E. A. 335 és 339. §§ ra való hivatkozásnak 
„a contrario“ ellent mond az E. A. 105. 142 és 164. 
§-a, addig a többi felhozott érvet figyelemre nem 
is méltatta. De mert az „a contrario“ bizonyításnak 
csak akkor van helye, ha az eldöntendő kérdést ille
tően nincs más törvényes, tételes intézkedés és mert 
a II. fokú bíróság ép ezt nem vette figyelembe, ezért 
a pertársak a III. fokú bírósághoz, a legutolsóhoz 
adták be felebbezésüket, ahol az ügy „mint jobb 
sorsra érdemes várja az idők teljességét, az érdem
leges tárgyalást.

Nincs okom, amint hogy jogom sincs, hogy a 
hozott Ítéleteket és azok indokolását bírálat tárgyává 
tegyem. Merem hinni, hogy a bírák lelkiismeretük 
szavát beszéltették, mikor az előadó véleménye mel

lett, vagy az ellen meghozták Ítéletüket. S megva
gyok győződve arról is, hogy a legfelsőbb fokú tör
vényszék előadója is tudta, miért kérte a késmárki 
felebbezés érdemleges tárgyalásának elnapolását! De 
mert ma-holnap maga a felebbezés tárgya a kés
márki egyház altalános tisztújitása következtében 
tárgytalanná válhatnék és mert esetleg jobb volna 
elejét venni egy újabb szizifuszi munka megkezdé
sének, jelen sorok Írója, amidőn szóváteszi és ismer
teti az ügyet, csak azt szeretné ezzel elérni, hogy egy 
mielőbb bekövetkező döntést provokáljon, s addig is 
több esetleges, de érdemleges hozzászólással az ügy 
igazságos megítéléséhez hozzájáruljon. Amikor azon
ban e sorok Írója hiszi, hogy e lap érdemes szer
kesztője sorainak és az ezek nyomán megszólaló 
véleményeknek helyt ad, előre kijelenti, hogy szo
lidáris a tátraaljai egyházmegye volt érdemdús fel
ügyelőjének azon véleményével, hogy az 1909. dec. 
12-én megejtett felügyelő választás eredményének 
megerősítése, a késmárki egyház soha jóvá nem te
hető jogcsoyikitásáyiak egyházhatósági szayikciója. Ezen 
elvi kijelentés legyen garanciája minden személyes
kedés elkerülésének.

Előre bocsátom, hogy a magam részéről osz
tom a másod fokú Ítélet nézetét, mely szerint: „ev. 
gimnáziumi tanár egyh. felügyelőnek megválasztható“. 
Miért ne? Az ev. tanár, különösen ha nem vall egy
házunk ellen, ha annak lánglelkü apostola, ifjúságunk 
jövőnk záloga között legyen, lehessen egyik feje bár
mely egyházközségi önkormányzatnak. Bár tagadha
tatlan, hogy az E. A. az egész vonalon három ele
met különböztet meg: a világit egyházit és tanítóit. 
(41. 50. 97. 112. 335-339. §.) Maga a II. fokú ítélet
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is megteszi a hármas megkülönböztetést. Mindezek 
dacára én a tanítói elemnek megadnám az egyház
felügyelői tisztség viselésére az egyházi jogot, mert 
ha valaki alkalmas és kiváló az egyik szolgálatban, 
bizonyára az lesz egy másikban is. De hogy a kés
márki kerületi lyceum tanára, vagy igazgatója nem 
lehet a késmárki egyház felügyelője anélkül, hogy 
ez az egyház szent jogait sértené, kisebbítené, azt 
legyen szabad bizonyítanom a következőkkel:

1. Az E. A. (59.§.) expressis verbis kimondja, hogy 
felügyelőnek csak az választható meg, aki „anyagi
lag független“ (az egyháztól). Igaz, hogy a késmárki 
egyház nem tulajdonosa a lyceumnak, igaz, hogy a 
lyceum e. i. igazgató tanára az állam által kineve- 
vezett tanár (az állammal kötött szerződés szerint,) 
igaz, hogy a lyceum tanári kara csak örül annak, 
hogy az egyházközség mellett külön önkormányzatot 
kapott az elmúlt idők viszontagságainak kegyelmé
ből, igaz hogy a lyceumot kormányzó testületbe, az 
u. n. „pártfogóságba“ bele tartozik a tátraaljai és a 
szepesi egyházmegyék legtöbb anyagyülekezetébe, 
tehát az E. A. szempontjából „látszólag“ anyagilag 
független az egyháztól s ezzel a tanári kar i s ! De 
csak látszólag! Mert az E. A. 199. §-ban hangsú
lyozott kötelezettségnél fogva alkotott szabályrende
let az u. n. „Rendtartás“, mint törvény (jóváhagyva 
egyet, közgy. által 1909. nov. 90. közgy. sz.) félre- 
magyarázhatatlanúl, amikor meghatározza a pártfo- 
góságba tartozó tagokat, azok jogait és kötelezettsé- 
ségeit, a késmárki egyházközségnek abban oly jo
gokat biztosit, arra oly kötelességeket hárít, ame
lyek a lyceumot függő viszonyba hozzák a késmárki 
egyházzal. És pedig; kimondja a 2-ik §-ban, hogy 
amig a vidéki pártfogók (egyházak) csak egy sza
vazattal rendelkeznek, s ez megbízóievéllel is gya
korolható, addig a késmárki egyházközség a maga 
összpresbytériumával foglal helyet a pártfogóságban, 
vagyis a többi pártfogóval szemben majoritása van. 
Sőt kimondja a rendtartás, hogy a lyceum léte, vagy 
nem léte felett a késmárki egyházközség határoz. To- 
vábbáapártfogóságelnöke, illetve a lyceum felügyelője 
csak késmárki lehet. És merta vidékipárttogó kcsak 
ritkán rendesen semmi érdeklődést nem mutatnak a 
lyceum ügyei iránt, a késmárki pártfogók (presbite
rek) ülnek a szűkebb körű iskolatanácsban is. Iskola- 
tanács és pártfogóság pedig: „felettes hatósága“ a 
tanári karnak és igazgatónak! Ez a hatóság fizet, 
díjaz tanárt, igazgatót. Ez alkotja meg, állítja össze 
az évi költségvetést anyagi felelősség terhe mellett! 
E hatóságnak tartozik felelősséggel I. fokon tanár és 
igazgató! Kérdem: nem függési viszony ez? Nem 
függ az igazgató tulajdonképen a késmárki egyház 
presbytériumától — minden tekintetben? És akkor,

midőn kimondatnék e viszony nem létezése, amikor 
az egyházközségnek tudomásul kell venni, hogy a 
lyceum igazgató független az egyháztól s vele a 
lyceum is, nem vált illuzoriussá a késmárki egyház 
százados hegemóniája azon lyceum felett, melyért az 
egyházközség valaha mindenét feláldozta, melynek 
felügyelője a „Rendtartás“ megalkotásáig mindig az 
egyház felügyelője is volt, mely lyceumért az egy
házközség az állammal kötött szerződés után még 
ma is áldoz ? Mert anyagi áldozat azon tény, hogy a 
régi lyceumért a lyceum ma egy fillért sem fizet. És 
kérdem : egyezik ezen kinullázás azon szent intenció
val, mely a Rendtartásban, az egyetemes közgyűlés 
bölcs intézkedésével a késmárki lyceum sorsát to
vábbra is szülő és nevelő anyjára bízza? Lehet ily 
kitessékelésbe az egyháznak belenyugodni, azt ható
ságilag jóváhagyni csak azért: mert nem tanácsos 
passiv rezisztenciába hajtani egy intellektuális erővel 
bíró tanárt, avagy igazgatót? Vagy talán ez volna 
az a bizonyos praktikus eljárás, mely testet ad azon 
igének (János Jel. 3. 2.): „erősítsd meg azokat, akik 
megmaradtak és halandó félben vannak“ ? Lehetet
len !! Már pedig annak kimondása, hogy a késmárki 
lyceum független a késmárki egyháztól, amiért is a 
késmárki lyceum igazgatója megválasztható a kés
márki egyház felügyelőjének akkor, amidőn ez tes
timonium paupertatisa a lyceumnak az egyház szent 
jogainak megfosztásáról szóló megfelebbezhetlen 
szankció !

2. Hogy a késmárki egyház mennyire magáé
nak tartotta és tartja a lyceumot, bizonyítják tények. 
Itt ismételhetném a már fennt említett ingyen át
engedését a régi lyceumnak. De elég lesz csak arra 
rámutatnom, hogy a lyceum igazgatója az E. A. 
50. §. alapján a lyceumi felügyelővel együtt hivatal
ból tagja az egyházi közgyűlésnek. Továbbá, hogy 
az igazgató hivatalból tagja az egyháztanácsnak, 
iskolaszéknek és az egyházi választmánynak i s ! 
Miért? Csak azért, mert a késmárki lyceum az egy
ház védőszárnyai alá tartozott, tartozik ! Az egyház
megye eddig szó nélkül elfogadta a lyceum tanári 
karának esperes és egyházi felügyelő választáskor 
beadott szavazatát, pedig (tolle et lege) ha nem val- 
laná magáénak az intézetet, úgy az E. A. 98. §. 
alapján mást tehetne! Teszi miért? Talán azért, mert 
néhány egyházközségének van szavazata a „Párt- 
fogóság“-ban? Nem! Mert akkor hát miért nem 
szavazhat a szepesvárosi egyházmegyében is, amely
ben kétszerannyi a pártfogók száma! Már pedig ha 
tagadhatlan tény, hogy a lyceum benne él az egy
házközségben (s hogy mennyire bizonyíthatom a 
jelenlegi h. felügyelőnek egy fontos tanácskozást 
összehívó körözvényével, melyben összehívja: die
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Uemeindefunkcionöreket, a lyceumi igazgatót is és 
az egyházmegyében (bizonyítja azon tény, hogy az 
igazgató tagja a nyugdijbizottságnak), akkor joggal 
figyelmeztethetek az E. A. 98., 137., 159., 170. és 
177. §§-ra, melyek nem engedik meg, hogy két 
tisztség egy személyben egyesüljön! Avagy ha ez 
nem helyes, úgy már meghaladott álláspontnak kell 
tekintenem Jézusnak két úr szolgálatáról mondott 
szavait! Vagy akkor, amidőn a lyceumnak nincs 
szüksége az egyházra, helyes és indokolható, hogy 
az egyháznak se legyen szüksége lyceumra? Avagy 
a lyceumot statusnak tartsuk a statusban? Ne le
gyen hivatalos képviselője a lyceumnak az egyház
ban? Mert a lyceumi igazgatót az egyház felügye
lősége nem teszi Krisztusnál is Krisztusabbá! Vagy 
az egyiket szereti, vagy a másikat gyűlöli!? Az 
egyház és iskola szétválasztását nem tartjuk helyes
nek, csak Késmárkon lehetne őzt jóváhagyni ? És 
miért? Mert közös érdek? Ha igy van, akkor csak 
szomorú, hogy a törvényszék konstatálja ezt.

3. A „Rendtartás“ 6. §-ának utolsó bekezdése a 
tanári meghívó levelek alakszerűségeit határozza meg 
imperative. E szerint aláírja azokat u lyceumi fel
ügyelőn kívül többek közt az egyházközségi fel
ügyelő is. Hogyan eszközli majd a felügyelő az alá
írást? Nem bizonyítja ez is, hogy két fontos hivatal 
van egy kézbe összehozva? Avagy tán erre nem 
vonatkoznak ? Avagy tán err*e nem vonatkoznak az 
E. A. fentnevezett §§-ai? Kérdem: mikor fog be
szélni és hol az igazgatóból a felügyelő és mikor 
fog hallgatni a felügyelőben az igazgató? Avagy 
eleve az legyen programmja: Schweigen ist Geld? 
Vagy milyen álláspontot fog képviselni az igazgató, 
amikor mint felügyelő a lyceummal szemben köteles 
az egyházközség kívánságait a fentartó testülettől 
követelni? Avagy tán olyankor szabad megtagadni 
kenyéradóját ?

4. A „Rendtartás“ 12. §-a részletezi azon szá
mos jogosítványt, amelyekre a pártfogóság és a 16. 
§, amelyre az iskolatanács hatásköre kiterjed. Ez a 
hatáskör a lyceum igazgatójával és tanári testületé
vel szemben a kijelölési, választási, felügyeleti és az 
intézettel szemben a rendelkezési jog összes attribú
tumait felöleli. Helyes az, hogy e fontos megbeszé
léseknél és határozatok hozásánál az egyházközség 
egyik fontos tagja béna legyen? Vagy hogy az 
igazgató-választásnál az egyház egy szavazatot ve
szítsen a felügyelőért? Avagy ilyenkor a felügyelő 
nem igazgató? És ha

5. megemlítem, hogy a „Rendtartás“ 19. §-a 
szerint a lyceumi felügyelőnek egyetlen helyettese 
az egyházközségi felügyelő, lehet, hogy adott eset

ben önmagának legyen a felügyelője? Mert hát 
harmadik eset nincs a „Rendtartás“-ban ! Pedig 
megtörtént már, hogy a lyceum felügyelői állása 
hosszabb ideig üresedésben volt! Avagy olyankor ne 
tartassanak ülések s ha mégis, hát elnököljön — de 
ki? Vagy ilyenkor az igazgató hármas minőségű 
aláírásra jogosult? Tán nem is szükséges? Ha igen, 
akkor meg minek a „Rendtartás“ ?

6. A „Rendtartás“ 17. §. II. c) pontja szerint a 
fegyelmi szék ülésein az intézeti igazgató köteles 
résztvenni, de szavazati joggal nem bir. Már pedig a 
fegyelmi széknek hivatalból tagja: az egyházközség 
felügyelője és lelkésze! Az igazgató a tanári kar 
ülésén már ítélt, a fegyelmi szék ülésén csak elő
adó, mint felügyelő vr.gy nem él szavazatával, akkor 
az egyház jogkörét nyirbálta meg, vagy szavaz s 
akkor, egyházi hatósági védelemmel ő az egyetlen a 
kulturnemzetek között, aki másodfokúlag is bírás
kodik ! Pedig modern nemzetek közt axioma: hogy 
senki oly ügyben, amelynek alsófokú eldöntésénél 
közreműködött, a felső fokon decizive részt nem ve
het ! Nem tudom, mert az E. A. erről nem rendelkezik, 
de hiszem, hogy ez a mi egyházunkban is úgy van ! 
Avagy Isten dicsőségére ez lehetséges, ha másutt 
nem is, de — Késmárkon?! És harmadik eset 
nincs! Erre persze nem gondoltak a rendtartás meg
alkotói ? Milyen furcsa és kegyetlen is ez az élet ! 
Néha úgy látszik, azt parancsolja: fiat iniuria!

Végezetül még egy megjegyzést! Osszeférhet- 
lenség be áll ott, ahol egy testületben két külön 
érdekcsoport egy személyben leli reprezentációját és 
ez fennforog akkor is, midőn látszólag minden cso
port egyet akar, mert az érdekek pillanatnyi szüne
telése nem szünteti meg két külön faktornak az ön
álló érvényesülésre való törekvését. D einen egy ilyen 
belső természetű összeférhetlenség esete előre meg 
nem állapítható, ki nem számítható, azért az E. A. 
nem is sorolhatta fel ezeket, már csak azért is, mert 
ezeknek taxativ felsorolása, mint jámbor óhaj is — 
képtelenség! Hogy hol és mikor áll elő az össze
férhetetlenség ténye, ezt a „legis ratio“, a törvényt 
közelebbről az E. A.-t átlengő szellem kell hogy 
diktálja az összeférhetetlenséget elbíráló tényezők
n él!. Hogy ez a szellem nem engedi meg a hivata
lok oly torlódását, a hatásköröknek oly egyesülését, 
melyek lehetetlenné teszik egy cél érdekében az ön
zetlen, lelkes munkásságot s hogy erre Késmárkon 
szükség nincs, hogy a törvény szellemén való erő
szak elkövetés csak indokolatlan, egy a szentségtö
réssel, azt elhiszi, aki tudja, hogy Késmárkon még 
a lelkes tanári gárda tagjain kívül is vannak fér
fiak, akik vállalkoznak a közbecsülésből táplálkozó 
egyházi tisztségek betöltésére.
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Gabányi egy szellemes monológban bevezeti 
annak lehetőségét, hogy valaki miként lehet saját 
apjává ! Nevetésre készteti ezzel hallgatóit! Az egyházi 
élet tényei ne legyenek még csak mosoly tárgyai 
sem. Egy lépés van fenséges és nevetséges, auto
nómia és anarchia között! Okos belátásra, körül
tekintő megfontolásra indit a késmárki felügyelő
választásban a döntő lépés megtétele! Lege servarö, 
idem est, ac regnare! Ez ügyből kifolyólag a kés
márki lelkész átesett egy fegyelmin, lemondott egy 
„gerinccel“ biró egyházmegyei felügyelő, felvillant az 
egyházközség és egyházmegye életében a béke, azért

mert lehetetlenségnek tartják a késmárki egyház és 
a késmárki kerületi lyceum, az E. A. és „Rendtar
tás“ tekintélyének érdekében azt, hogy a késmárki 
kerületi lyceum igazgatója legyen a késmárki egyház 
felügyelője. Ha ez lehetséges, úgy sokan kénytelen 
emlékezni: Lukács 23., 34-re. Lehetetlen, hogy ily 
kollizióra rá lehessen nyomni az E. A. tekintélyével 
az érdekképviselet szempontjából az összeférhetőség 
bélyegét!

Videant consules!
Tátraaljai.
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Néhány adat a „viszonosság s 
egyenlőség“ elvéhez.

1. A kik a közös bizottságnak a Vkm.-hez 
intézett, e lap 4. számában közölt „Sürgetés“-ét 
olvasták: azt hiszem mindnyájan érezték azt a 
jóleső elégedettséget, sőt önérzetet, amit ez egy
szerű sorok, egyenesen a törvényre hivatkozva, 
az igazságra ujjal mutatva, bennünk keltettek.

Nincs is itt szükség többé semmi könyör
gésre, semmi földig hajladozó megalázkodásra. 
A törvény fölötte áll a miniszternek is. Itt tehát 
csak a kötelesség teljesítéséről van szó, amit 
nem a közös bizottság, hanem a törvény paran
csol még a miniszternek is.

Várjuk: mi lesz az eredmény!
2. A legutóbbi Egyet, gyűlésen az egyetem, 

ügyész úr, — mellesleg e lap szerkesztője — 
igen okosan érvelt a mellett, hogy ne kérjünk mi 
kongrua-fölemelést, mert szükségkép maga után 
vonja a többi egyházak kongrua-fölemelését is, 
amit az állampénztár nehezen bírna el; hanem 
kérjünk oly mérvű államsegélyt, melyből a kon
grua-fölemelést is (gondolom 330 ezer K) folyó
síthatnánk. Őszintén sajnálom, hogy indítványá
nak racionális érveit nem mérlegelte eléggé a 
többség. Pedig ez az ut látszott volna legalkal
masabbnak egyelőre a legégetőbb bajok szaná
lására. Attól tartok, hogy az az ut, melyen a 
többség halad — hivatkozva nagyhangú kor- 
mányigéretekre — végre is zsák utcába vezet . . .

Nagyon jól emlékszem, hogy az egyet, 
ügyész úr nyomatékosan hangsúlyozta, hogy az 
a 300.000 K amit mi kérnénk, az állampénztárra 
nézve nem volna számottevő összeg s mi mégis 
elérnénk vele legsürgősebb célunkat: a lelkészi 
fizetések javítását.

Hogy ily arányú összeg nem számottevő, 
főkép ha nem mi rólunk, hanem p. o. rkath. 
intézetekről van szó: erre nézve eklatáns példa, 
hogy a Bencések soproni székháza, dacára nagy 
kiterjedésű birtokainak, gazdagságának, dacára 
jelenlegi szép s impozáns főgimnáziumának, a 
Vkm.-tól az első szóra 400.000 koronán felüli 
segélyt nyert egy internátussal kapcsolatos fő
gimnázium építésére . . .

Mi meg évekig tárgyalunk, hajlongunk, kö- 
nyörgünk, reménykedünk, tervezünk, kérvénye
zünk, deputációzunk és — mégsem kapunk sem
mit, vagy csak a Lázároknak szánt csontokat. . .  
Pedig mi is annak a hazának nevelünk müveit 
polgárokat, aminek azok, — csak — más cég 
alatt! . . .  S ez a legfőbb baj ott fennt! . . .

3. Holott azt merném állítani, hogy ez: a 
legfőbb szerencse rájuk nézve Miért? Mert ha 
Magyarország is oly tisztán rkath. állam volna, 
mint p. o. Franciaország, Olaszország, Portu
gálba, Spanyolország: itt is nehezen lehetne 
kikerülni — tekintettel a folyton ijesztő módon 
emelkedő állami szükségletekre s a kereset nél
kül lézengő nép földéhességére — az egyház 
kezelése alatt levő roppant területek szekulári- 
zációját. Csakhogy mi vagyunk, a protestáns
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egyházak 3 milliót meghaladó népe, állandóan 
az az ijesztő rém, mellyel, az egyedül üdvözítő 
egyház vezérei híveiket féltékennyé tenni, fana
tizálni olyannyira képesek, hogy készebb lemon
danak saját anyagi előmenetülökről is, semhogy 
abból, ami állítólag papjaiknak ezer év óta 
kizárólagos tulajdona, másoknak — (értsd: a 
protestánsoknak és zsidóknak) — egy talpalatnyi 
földet átengedni hajlandók volnának.

Ezért mondom, hogy nagy szerencse a rk. 
egyházra nézve, hogy mi vagyunk. Ha mi nem 
volnánk: az volna a legokosabb politika részük
ről, hogy mielőbb létesítsenek protestáns egy
házakat ijesztés s fanatizálás céljából. A félté
kenység, amit híveikben mindenféle furfanggal, 
sokszor a való tények merész elferdítésével (p.
o. hogy az övék „üldözött egyház“) híveikben 
felszítaniok sikerült, ma már oly magas lánggal 
lobog, hogy valósággal olthatatlan gyűlöletté 
fajult.

Tagadhatatlan, hogy van mit félteniük.
Nem akarok kiterjeszkedni most arra a rop

pant erkölcsi befolyásra, amit híveikre szinte 
korlátlanul gyakorolnak; arra a megdöbbentően 
fölényes uralkodásra, mellyel 8 — 10 millió em-

A protestáns lelkész a modern 
költészetben.

(Részlet szerzőnek a M. P. I. T. pozsonyi körének 1911 decem
ber 2-iki estélyén tartott felolvasásából.)

I rta : Dr. Szelényi Ödön.

Alig van élethivatás, melynek felfogása és értéke
lése az utolsó évszázad alatt oly mélyreható változást 
szenvedett volna a közludatban, mint a lelkészi pálya. 
Átalakult, vagy átalakulóban van a közfelfogás e hiva
tal mibenléte, erkölcsi és szellemi tartalma, súlya és 
hatáskörére nézve egyaránt. Olyan követelésekkel, sőt 
vádakkal lépnek fel a papság ellen, aminőket a múlt 
században nem ösmertek. Szembetűnően nyilvánul a 
lelkészi hivatal szociális jelentőségének ez átalakulása a 
szépirodalomban, amely a korszellem változásait nyo
mon kiséri, uralkodó eszméinek hangot ad és a maga 
értékítéleteiben a kor színét viseli magán. Ha egy futó
pillantást vetünk a XVIII. század végén és XIX. század 
kezdetén megjelent azon irodalmi termékek főbbjeire, 
melyek az evangélikus papcsaládok életéből veszik tár
gyukat és ezekkel összehasonlítjuk az utolsó évtizedek 
hasonló tárgyú termékeit, azonnal megértjük, hogy ott

bér lelkét felelősség nélkül irányítják: ezúttal 
kizárólag anyagi érdekkörük megvilágítására 
óhajtok szorítkozni.

Néhány számbeli adatot szándékozom föl
hozni arra nézve, hogy az „egyenlőség s viszo
nosság“ elvének magas perspektívájáról tekintve, 
hogyan fest a helyzet?

Az ország területének 34#48 7o kötött birtok. 
A rk. jellegű birtok — a vallás — és tanul
mányalap nélkül, 1,696.796 katasztr. hold. A vall. 
s tanúim, alap 290.663 k. hold, együtt 1,987.418 
k. h. A rk. egyházi birtok értékét hozzávető
legesen IV2 milliárd K-ra becsülik. Ez a birtok, 
a legrosszabb kezelés mellett is jövedelmez évi 
80 millió K-t. Ez összegből egy egyházi emberre, 
a szerzeteseket is beleszámítva, átlag 7000 K 
jut. Egy világi ember pedig, aki akár kezével, 
akár eszével dolgozik, keres átlag 1000 K. És 
mégis ezeknek a szegény keresetű embereknek 
adójából az állam 100 millió K-val támogatja 
a különben is dúsgazdag egyházat. Ez még nem 
elég. Ezen kívül még párbér, stóla stb. címén 
szintén milliókat fizet a kiskeresetű nép gazdag 
papjainak.

Nincs a világon még egy ország, hol a

nem csupán az Ízlés esztétikai változásairól van szó, 
hanem sokkal mélyebben rejlő szellemi és szociális ténye
zők hatásáról. A XVIII. század irodalmában szinte ural
kodó az evangélikus lelkész idillszerű képe. Ki ne ismerné 
az angol Goldsmith hires vakefieldi lelkészét, a derék 
Primroset házanépével, aki sok hányattatás után a biz
tos boldogság révébe jut ? E regény, noha meséje kissé 
valószínűtlen, sok erkölcsi oktatása a modern ember 
szemében eléggé unalmas, lelkészi alakja pedig szine- 
hagyott még ma is ott forog az olvasók kezén és nem 
kis dicsőségére válik, hogy ő inspirálta a világhírű 
sesenheimi lelkészi idillt Goethe: „Dichtung und Wahr
heit“ című önéletrajzában. És ott van Voss, német 
költő, hajdan oly népszerű Louise című idillje, a grunaui 
evangélikus lelkész tiszteletreméltó alakjával, akiben 
nagyszüleink oly sokat gyönyörködtek. Mig Goldsmith 
regényében még megvan az a bizonyos romantikus 
iz, melyet az angol szellem oly nagyon kedvel, Voss 
költeménye már teljesen józan, de sikerült rajza korá
nak. Egyszerű hálókabátban, sapkával ősz fürtéin, örökké 
vidám arccal lép elénk Voss lelkésze a XVIII. század
végi boldog ember típusa, kinek derült istenbizalma, 
bizonyos önelégültséggel is párosul.

Bizony ennek a papnak a boldogságát semmi 
sem zavarja, nyugodtan tenyészthet méheket, nyeseget-
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papság csak megközelítőleg is annyi vagyont 
Ivezne a nemzet közös birtokából, mint Magyar- 

országon. Az osztrák örökös tartományokban 
csak félannyi a papi birtok, de viszont 23 millió 
a rkath. lakosság; holott nálunk a rk. papi bir
tok az ország földjének 4'9°/o s a rk. lakosság 
csak 8— 10 millió.

Éhez járul még, hogy az állam nemcsak 
a rk. papok kongruájának legnagyobb részét, 
hanem a tanítók fizetéskiegészítését s korpótlé
kát, sőt a szerzetes tanítókét is a polgárok 
közös adójából fedezi. S még csak azt sem 
kérdi meg tőlük: hogyan, mikép, mire fordítot
ták a segélyt.

Ezt csak tőlünk, szegény mostoha gyerme
keitől veszi számon szigorúan . . .

Ha a föntebbi adatokkal összehasonlítjuk, 
de mit ? Lehet-e itt egyáltalán összehasonlítás
ról beszélni? Lehet-e párhuzamot vonni a „dús
gazdag“ — kinek sok évekre eltett javai vágy
nak — és a szegény elhagyatott Lázár között, 
ki csak sebeire hivatkozhatik?

Hogy fest ez a helyzet az „egyenlőség és 
viszonosság“ magas nézőpontjáról? Ne risum 
teneatis a m i c i ? . . .  Kapunk valamit. De csak

heti rózsáit, ápolhatja gyümölcsfáit, hiszen a lehető leg
jobb viszonyban van gyülekezetével, vallásos kételyek 
nem nyugtalanítják, tudományos problémái nincsenek, 
állásának súlyos, felelősségteljes voltát alig érzi. Ilyen 
volt általában az evangélikus lelkész képe a XVIII. szá
zad irodalmában. Nem is egy század alatt gyökeresen 
átalakult minden. Újabban is feltűnik még ugyan egy- 
egy idill, de a művek javarésze, melyek az utolsó év
tizedekben a könyvpiacon megjelentek és nagyobb hírre 
vergődtek, már a modern szellem világításában láttatják 
az evangélikus lelkész működését. Ezek a modern és 
hipermodern irók pedig úgy érzik, hogy az idillek kora 
végkép elmúlt, hogy ma a lelkészt oly társadalom veszi 
körül, mely politikai, gazdasági és eszmei harcok viha
rától harsog, mely őt is a küzdelmes élet porondjára 
szólítja és ennek tigriskarmai azután őt az Isten szol
gáját is akárhányszor szétmarcangolják. És éreztetik az 
újabb irók azt is, hogy a lelkészi pálya éppenséggel 
nem az a kényelmes, kevés teendővel járó, csöndben le 
folyó hivatal, az a tövistelen rózsaút, aminőknek néme
lyek ma is szeretnék feltüntetni, hanem épp egyike a 
legfáradalmasabb pályáknak, ha nem a legfáradalma- 
sabb, a legnehezebb, mert tele van súlyos lelki harcok
kal, anyagi nyomorúsággal, erkölcsi megaláztatással, 
mert sokszor a legnemesebb, a legönzetlenebb törekvé-

morzsákat, azokat is csak kegyelemből, ha már 
az elviselhetetlen nyomorúság szólni kényszerít.

De még ezek a morzsák sincsenek törvény 
által biztosítva s kiutalva.

Mikor jutunk el az egyenlőség s viszonos
ság  elvének megvalósításához Magyarországon? 
Fájdalom — soha!

Farkas Mihály.

Törvényjavaslat a Budapest székesfőváros 
területén alkotandó ág. hítv. evangélikus 

egyházközségről. *
B eterjeszti: lándorl Dr. Kéler Zoltán előadó.

1. §.
A Budapest székesfőváros területén jelen

leg fennálló ag. hitv. evang. egyházak, nóvsze- 
rint a budai, — óbudai, — továbbá a pesti ma
gyar, német és kerepesi-uti egyházközségek 
különállása, valamint a Deáktóri testvéregyhá
zak működése megszünteitetik és a székesfővá
ros területén lakó összes ág. hitv. evang. hívok 
Budapest székesfővárosi ág. hitv. evang. egyház- 
község elnevezés alatt egy anyaegyház-községbe 
egyesittetnek.

* Felvétetett a legközelebb tartandó zsinat tárgyai közzé. 
Megfogjuk tenni rá észrevételeinket, de szívesen veonők, ha 
előbb a legközelebbről érdekeltek szólnának hozzá. (Szerk.)

sek ellenére, gúny, közöny, ellenséges indulat, sőt gyű
lölet jár a nyomában és mert nincsen pálya, melytől 
többet követelnének. Az evangélikus papnak ma min
denesnek kell lennie. Egyaránt meg kell értenie a gyer
mek, a férfi és a nő, a falusi paraszt, a tengerparti 
halász, az ipari munkás, a mezőgazdasági alkalmazott, 
a városi polgár, a műveltek, és félműveltek, azegyházias 
ember, a vallásilag teljesen közönyös, az ateista és új vallást 
áhitozók lelkűidét, gondolkodásmódját és mindenkinek 
kell valamit nyújtani, bizony — hogy többet ne említ
sünk — ezt semmiféle más hivatalnoktól nem követe
lik és ha elgondoljuk az ebből eredő nehézségeket 
aligha fogjuk egy könnyebb, e sokaktól fölöslegesnek 
mondott állást semmibe venni, hanem inkább együtt 
fogunk érezni azokkal a férfiakkal, akikkel szemben 
ilyen emberfeletti követeléseket támasztanak.

A sok irodalmi mű közül, melyek evangélikus 
lelkészekkel foglalkoznak, jókkal és rosszakkal, hősök
kel és gyávákkal, prófétákkal és farizeusokkal, csak 
néhányat ragadhatunk ki ez alkalommal.

A sorozatot megkezdhetjük egy egészen új regény
nyel, Nithack—Stahn evangélikus lelkész, német iró, 
Der Mittler (A közbenjáró) című művével. A hős neve 
Arnd, atyja lelkész. A fogékony ifjú korán átlátja azt a 
sziszifusi munkát, melyet apja a maga hivatásában foly-
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2- §•
Az egyesített egyházközség a hitsorsosok 

számának megfelelő, területileg elkülönített lel
készkörökre osztandó.

Az egyes leikészkörök lélekszáma a jelen 
törvény 11. és 12. §-ai értelmében megalkotandó 
szabályrendeletben az E. A. vonatkozó (30 §.) 
rendelkezésétől eltérőleg a székesfőváros külön
leges viszonyainak megfelelő módon állapítható 
meg.

Az egyes lelkészköröknek nyelvek szerint 
való elnevezése helyt nem foghat.

Azon lelkészkörökben azonban, ahol az a 
hívek nyelvi viszonyainál és az eddig követett 
gyakorlatnál fogva szükségesnek mutatkozik a 
magyar istentisztelet mellett német, tót és eset
leg másnyelvü istentisztelet is tartandó és az 
egyházi ténykedések (functiok) ezen utóbb em
lített nyelveken is végzendők.

A 11. és 12 §. szerint megalkotandó sza
bályrendelet állapítja meg, mely lelkészkörök
ben kelljen a fenti tekintelek figyelembe véte
lével a magyar istentisztelet mellett német és 
illetve tót és esetleg más nyelvű istentiszteletet 
is tartani és az egyházi ténykedéseket ezen 
utóbbi nyelveken is végezni, — továbbá azt is, 
hogy mily feltételek alatt csatlakozhatnak ezen 
lelkészkörökhöz a többi lelkószkörökben lakó 
német és tót, esetleg más nyelvű egyháztagok.

3. §.
A jelenleg fennálló buda, — óbudai, — 

pesti magyar, német és kerepesi-uti egyházköz
ségek, valamint a Deáktéri testvéregyházak osz

tat a vallástalan világgal, mely a föld felé vonzódik és 
csak nem akar az ég felé emelkedni. De épp ezért 
határozza el Arnd, hogy lelkészi pályára lép és apját 
ifjú erejével támogatja. Nyomban hozzá fog fiatalos 
hévvel a keresztyénség apológiájának megírásához, me
lyet elvisz magával az egyetemre is. De itt egész más 
légkör veszi körül, az új világnézet hullámai, új eszmék 
csapkodnak körülötte és szűrődnek bele a leikébe. Az 
egyetemen hirdetett kritikai teológia, a teológus ifjak 
vitaestélyei (a Herderről elnevezett egyesületben) egy 
természettudós cinikus kételyei és fagylaló gúnyolódása 
a vallás és egyház kérdéséről, végre egy spiritista ön
csalódása alaposan megingatják gyermeki hitét. De 
végzetes rá nézve, hogy az a szabadelvű tanár, aki elő
adásain a kritika bonckésével széjjel szedi a biblia 
minden szavát, a szószékről a régi szellemben prédi
kál. Hogyan? hát nem képmutatás ez, nincs-e igazuk 
azoknak, akik azzal vádolják a protestáns lelkészeket, 
hogy ők csak hivatalból hirdetik az igét, de hinni ma
guk sem hisznek benne. Ezek a töprengések mély lelki 
meghasonlásba kergetik hősünket. Ily hangulatban megy 
haza édes apjához, hogy a papi vizsgálatra előkészül
hessen. Odahaza is egymást érik a leverő benyomások. 
Apjának egyik lelkésztársa teljesen hitetlenül végzi az 
egyházi funkciókat és mégsem hagyja el a gyötrelmek-

szes ingó és ingatlan vagyona a fentebb meg
nevezett egyházközségek egyesítésének végre
hajtásával a Budapest székesfővárosi ág. hitv. 
evang. anyaegyházközség osztatlan tulajdonába, 
az általuk, vagy felügyeletük alatt kezelt ala
pítványok pedig annak kezelésébe mennek át.

Az előbb említett egyházközségek ingó 
értékei, tőkepénzei és értékpapírjai egy köz
ponti pénztárban fognak elhelyeztetni és az 
egyháztagok adózásaiból, valamint az egyház 
egyéb jövedelemforrásaiból befolyó összes jöve
delem a központi pénztárba fog befolyni, viszont 
azonban az egyesitett egyház összes egyházi és 
iskolai kiadásai a központi pénztárból fognak 
fedeztetni.

A meghatározott célú alapítványok, ado
mányok és jövedelmeik azonban az alapitó, 
illetve adományozó levélben foglalt rendelteté
seiktől el nem vonhatók.

Az egyháztagok nyilvántartását, az egy
házi adó kivetését és beszedését, az állami, 
székesfővárosi és egyházi segélyeket a székes- 
főváros egész területén az anyaegyház kezeli.

4. §•
A Budapest székesfővárosi ág. hitv. ev. egy

házközség kormányzati és képviseleti hatósága :
a) az egyházközségi közgyűlés,
b) az E. A. 48 § ban meghatározott hatás

körrel megalkotandó képviselőtestület,
c) az egyháztanács.

5. §.
Az egyházközségi képviselőtestületben és 

az egyháztanácsban úgy a hivatalból való, vala-

kel teljes állást, mert nagyszámú családja van és más 
pályára már nem léphet. És azt is kell tapasztalnia, 
hogy a lelkészi pályán is vannak törtetők, stréberek, 
komédiások és hogy itt is sokszor azok érvényesülnek 
a legjobban Arnd egy időre elfordulva a teológiai stú
diumtól, belemélyed a szociális kérdés tanulmányozá
sába és ebbe belevonja apját is. A tisztes öreg urat 
csüggeteg bánat fogja el, mikor arra eszmél, hogy ezt 
a kérdést eddig csak hírből ismerte és öreg napjaira is 
úgy érzi, hogy neki is kell valamit tennie ezen a téren. 
Keresztyén munkásegyesületet akar tehát alapítani ezzel a 
jelszóval: „Féld az Istent és tiszteld a királyt*. Az össze
hívott gyűlésen a vezetőség természetesen csak az ural
kodó osztályból kerül ki, miért is az egyesülés tervét 
csak a „gut gesinnt“ munkások helyeslik, a szociálista 
érzelmüek pedig ellene fordulnak. De a vezetők leintik 
őket és egyszerűen ki akarják mondani a megalakulást. 
Erre feláll Arnd és valami belső sugallatnak engedve a 
szociálisták pártját fogja apja és az uralkodó osztály 
ellenében. Ez szivén találja az öreg lelkészt, óriási izga
lomban hazavánszorog, ahol megüti a szél. A halál kö
zeledésével azonban apa és fiú kibékülnek, sőt Arnd 
még arra is rááll a haldokló megnyugtatására, hogy a 
régi hit szellemében prédikáljon az apja szószékéről. . .  

Nemsokára rá Arndot vikáriusi állásban találjuk a
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mint választott tagok tekintetében mindegyik 
lelkészkörnek arányos képviselet biztosítandó.

6. § .

Az egyesített egyházközség elnöksége a 
hivatalánál fogva legidősebb lelkészből és az 
egyházközségi felügyelőből áll, akik egyszer
smind az egyházközségi közgyűlés és képviselő- 
testület elnökei.

7. §•
Az egyes lelkószköröknek, a jelen törvény 

és az annak alapján alkotandó szabályrendelet 
által szabályozott önkormányzat keretébon, kor 
mányzó és képviseleti hatósága a lelkészköri 
közgyűlés és a lelkészköri egyháztanács

8. §.

A lolkészköri közgyűlés önkormányzati 
hatásköre feltétlenül kiterjed a lelkészköri tiszt
viselők választására, kivéve a kör lelkészet és 
segédlelkészét, akiknek megválasztása a lelkész
köri közgyűlés és a mindenkor érvényben levő 
lelkész választási szabályrendelet értőimében a 
választó közgyűlés elnökségét megillető kijelö
lési jogának fenntartása mellett, az egyházköz
ségi közgyűlés hatáskörébe utaltatik.

9. §.
A lelkészkör elnöksége a kör lelkészéből 

és a lelkészköri felügyelőből áll
Az elnökséget működésében a lelkészköri 

egyháztanács támogatja.

fővárosban, ahol beszédeivel az előkelő körökben is 
nagy feltűnést kelt De hősünket nem elégíti ki ez a 
munkakör. Művészekkel köt ismeretséget és ezzel új 
eszmék sodrába kerül. Együttesen elhatározzák egy kri
tikai foyóirat kiadását, melyben Arnd álnév alatt csip 
kedi a modern kor konvencionális hazugságait. Épp 
akkor akarja gyülekezete állásában véglegesíteni, de 
Arnd a döntő pillanatban kijelenti, hogy állását nem 
tarthatja meg, mert megcsalta őket, hazudott, nem a 
saját hitét prédikálta, hanem más tőle egészen idegen 
hitet. Szerencséjére egy nagybátyai örökség hull az 
ölébe és igy gondtalanul, függetlenül élhetne céljainak, 
ha volnának neki, csakhogy üres az ő lelke, nincsenek 
céljai és helyét sem leli sehol az életben. Végre is ki
ragadja magát a művésztársaságból, véget vet minden 
baráti összeköttetésnek, szakit minden régi emlékkel és 
utazni indul.

Rómában erősen közeledik a katholicizmushoz, de 
a szertartásokat üreseknek, léleknélkíilieknek találja és 
ezért az utolsó pillanatban visszariad az áttéréstől Ismét 
életuntság fogja el, hazautazik, de majdnem azzal a 
szándékkal, hogy öngyilkosságot kövessen el. Úgyszól
ván a tizenkettedik órában egy új ismerettség megállítja 
a lejtőn; egy özvegyasszony és művész fia 

(Folyt, köv.)

Az egyházközség iskoláinak, tanintézetei
nek és egyáltalán nz egész iskolaügynek, nem
különben az idegen iskolákban való vallásokta
tásnak a fennálló törvények keretében való 
egységes vezotóse, felügyelete és ellenőrzése az 
egyesített egyházközség képviselőtestületének 
hatáskörébe utaltatik.

Az elemi és polgári iskolák tekintetében 
azonban a közvetlen felügyeleti jog azon Jel- 
készkörnek felügyelőjét és lelkészét illeti, amely
nek területén az illető tanintézet van.

a .  §.
Az egységessé alakult székesfőv. ág. hitv. 

evang. egyházközség belszervezete, nemkülön
ben nz annak kebelében szervezendő lelkész
körök önkormányzata, nevezetesen pedig az 
anyaegyházközség és lelkészkörök tisztviselői
nek címei, hatásköre, létszáma, hiványa, vá
lasztásuk módja, a képviselőtestület és választ
mányok tagjainak száma és mikénti választása, 
az anyaegyházközségnek a felügyelővel együttes 
kormányzására hivatott köri lelkészre vonat
kozó intézkedések, a székesfővárosban szerve
zendő egyházi testületek és bizottságok hatás
köre, az uj szervezet életbelépésének ideje 
valamint az egyesek által szerzett jogok ép- 
ségbentartására is kiterjedő szükséges átmeneti 
intézkedések, az ezen törvény által vont kere
tek között a jolenleg fennálló egyházközségek 
törvényes képviseletei által közös megegyezés
sel létesítendő és az egyetemes közgyűlés jóvá
hagyása alá is terjesztendő szabályrendeletben 
állapitandók meg.

12. § .

Ha az előző szakaszban jelzett szabály- 
rendelet a jelen törvény szentesitóséiől számí
tott egy esztendő alatt az érdekeltek közös 
megegyezésével meg nem alkottatnék, avagy 
az egyetemes közgyűlés a jóváhagyás végett 
elébe terjesztett szabályzatot elfogadhatónak 
nem találná, ez esetben a székesfővárosi ág. 
hitv. evang. egyház szervezetét és az annak 
kebelében alkotandó lelkószkörök önkormány
zatát és a szükséges átmeneti intézkedéseket az 
egyetemes közgyűlés saját hatáskörében meg
alkotandó szabályrendelettel fogja az ezen tör
vény által vont keretek között szabályozni.

13. §.
A 11. §., illetve 12. §. szerint megalko

tandó szabályrendelet eltérhet az E. A. azon 
intézkedéseitől, amelyek a székesfőváros külön
leges viszonyai miatt az egyház érdekének sé
relme nélkül nem alkalmazhatók.

14. §.
Az egyetemes közgyűlés jóváhagyásával, 

vagy általa alkotandó szabályrendelet csakis az 
ogyetemos közgyűlés jóváhagyásával változtat
ható meg.

10. §.
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Válasz
Ki ss Bélának e lap 1. számában megjelent cikkére.

E lap illusztris szerkesztője által eszményinek 
jelzett álláspontomat K. B. kedves barátom és kartár
sam bonckés alá véve, róla a következőkben fejezi ki 
véleményét: „Látható, hogy eszményi álláspontom 
sok tévedéssel saturált s . . . hogy cikkem tartalmát, 
célját és eredményét illetőleg nagyban és sokban 
tévedek.“

Nekem most egy apológiát kellene Írnom. Nem 
teszem. Ugyanis, aki a két cikket figyelmesen át
olvasta, láthatja, hogy a vita közöttünk e tárgyban 
meddő; mert míg én az Isten Igéjéhez való alkalmaz
kodás elvét vallom, addig kartársam az ö egyéni felfogása 
számára a Szentiráshan s egyházi és világi törvényekben 
támpontot kereső — tagadhatatlanul ügyes, de talán épp 
ez okból annál többeket könnyen megtévesztő — okoskodás 
hive.

(De meg kartársamnak aránytalanul kedvezőbb 
is a helyzete; mert kartársam még nálam, ellenfelénél 
is talál szövetséges-társra: testemnek itt e földönéi 
nem fojtható kívánságaiban.)

Nem teszem azonban főleg azon okból, mert 
kartársam azt a kijelentést teszi, hogy cikkem „közös 
ügyünknek a nem hivatottak körében sokat ártott.“ 
Nehogy még Többet ártsak, Luthernek Miltitz előtt 
mondott szavai szerint „hallgatok . . .  .“

Chugyik Pál.

Nyilvános nyugtázás.
J. to r z s a i  á r v a -  es s z e r e te th á z  (Konfirmandus Otthon) ja

vára 1911 junius hó 1-étől 1912 január hó 20-áig a következő 
adományok folytak be :

Őrihódas iskolások 2.28 K., Kiskőrös konf. 16.50 K , 
Nómethidegkút konf. 7.92 K., Beska konf. 9.72 K , Bóba konf. 
1.50 K., Zsublya konf. 25 58 K, Mórichida konf. 2.86 K,, 
Késmárk konf. 4.12 K., Tót konf. 6 42 K., Rimarákó konf. 
1.80 K., Veszprém konf. 5.08 K., Hánta isk. 1 50 K , Dunaegy- 
ház isk. 4.80 K , Ott Fölöp 10 K , Orsóvá 6.20 K., Székács 
József-kör Pozsony 6.25 K., Magyarboly konf. 1 42 K., Kakas- 
lomnic konf. 8 K., Orosháza konf. 4.16 K, Gölnicbánya konf. 
8.18 K , Szarvasi tanítóképző 15 K., Rákoskeresztúr konf. 5 K., 
Balf konf. 4 K , Csorvás konf. 2 K., Franzfeld konf. 20 K., 
Buja isk. 6.16 K , Nógrádszentpóter konf. 4 50 K., Bonvhád 
ifj. gyám 5.12 K., Heinlein lelkész 10 K., báró Vojnits 20 K., 
Vazsec konf. 5 K., Lelbach J. Szabadka 20 K., Szabadkai nő- 
egylet 10 K , Ferenczy Izabella 50 K , Tiszakálmánfalu óvoda 
5 K, Budai konf. 16.50 K., Löwy Adolf 5 K , Beled konf- 
3.26 K , Nemeskér konf. 1 K , Bél Mátyás-kör Pozsony 10 K , 
Rudolf gymn. Csaba 5 K., Áll. polg. leányisk. Újvidék 5.40 K. 
Berkovits Kula 2 K , Leánynevelőintézet Modor 10 K. 
Puszta-Iványi isk. 5.40 K., Domony isk. 3 68 K., Özv. Korcsek 
Zsigmondnó 2 K , Korcsek Zs. F. Pozsony 5 K., Fasori nő
egylet Budapest 50 K., Ősagárd konf. 5.40 K , Ráth Arnoldnó 
30 K., Turóci egyhm. gyámint. 15 K , Bánsági gyámint.

3.96 K., Kővágóőrs 4 K., Taliándörögd 1.98 K., Felsőpincédi 
egyháztagok 12.70 K , Késmárk gymn. ifj. gyámint. 10 K., 
Dunántúli kér. gyámint. 21.90 K., Nagykároly konf. 5.70 K., 
Kemenesaljái egyhm. gyám. 2 K , Zólyomi egyhm. gyám. 
30 K., Besztercebánya h. gyám. 5 K., Hontkirályfalu konf. 
1 K , Kobald egyh. 2 K., Oroszlány konf. 2.80 K., Rohonc 
konf. 6 85 K., Vágód konf. 3 K., Pestmegyei gyámint. 10 K, 
Bakabánya konf. 5 K., Szentes nőegylet 7 K., Szentes konf. 
1.20 K , Budapest esp gyámint. 20 K., Székesfej érvár ifj. 
gyámint. 10 K, Bács egyhm. gyámint. 50 K, Lobi Zs. 10 K., 
Klein H. Ókér 10 K , Frei János Ókór 2 K., Modor evang. 
egyh I. 10 K., Berkovits Kula 2 K , Özv. Schumacher Fri- 
gyesné Baja 40 K., Sárszentmiklós 1 K., Holies konf. 13 K, 
kér. gyámint. 132.08 K., Tótpelsőci hívek 16 K., Leopoldiánum 
600 K , Biblia egyesület Selmecbánya 30 K., Koszon Márton 
Alsóság 3 K., Drexler 2 K, Eszék isk. 10 K., Repcelak isk. 
3 98 K., Özv. Szkundrovitsné Kucora 5 K , Dr. Schneider Ká- 
rolynó Kula 10 K., Aszódi leányisk. 15 50 K., Özv Szeibertnó 
Kiskór 6 K, Wagner Liliké, Jaki, Karcsi és Pétiké Újvidék 
10 K , Berkovits M. Kula 2 K , Dr. Pözel István Budapest 
10 K., Csanád—csongrádi egyhm. 8 89 K , Fidesz Frigyes 
Orsóvá 10 K., Szentetornya 1 60 K., Dr. Borbély Lajosnó 
Budapest 10 K., Tiszaszentmiklós isk. 20 50 K., Dunagálos 
isk 35 14 K., Kiskőrös egyesek 14 K. A némethoni Gusztáv 
Adolf egylettől 1656.86 K.

A Mindenható áldása legyen az adakozókon, valamint 
az adományokon.

Torzsán, 1912 január 20-án.

Famler G. A. Hüttenberger Károly
I. elnök. II. elnök.

Tauster Frigyes
pénztáros.

IRODALOM.
Dr. Zolnay Jenő: az „Egyházi követelések behaj

tásáról és ezzel kapcsolatos kérdésekről“ egy kis tanul
mányt írt, melyben sok évi vm. t. ügyészi gyakorlata 
alatt gyűjtött tapasztalaira támaszkodva ezt a rendezet
len közigazgatási és jogi kérdést gyakorlati szempontból 
megvilágította.

A tanulmány kis füzet alakjában jelent meg és 
a szerzőnél (VIII. Rákóczi-út 29. sz.), vagy Kókai Lajos 
könyvkereskedőnél (IV. Károly-utca 1. sz.) 60 fillérért 
kapható.

A gyakorlati értékkel bíró, hasznos munkát t. olva 
sóinknak melegen ajánljuk.

H ÍR EK .
Molnár Viktor á l lam titkár  nyugdíjba megy. A pro

testáns egyházi lapoknak azon nézetével szemben, 
hogy Molnár Viktor bukása a vallásügyminiszterium- 
ban honos klerikális irány győzelmét jelentené és 
hogy Molnár Viktornak túlliberális volta miatt kellett 
távozni, illetékes helyről azt az értesítést vettük, hogy 
Molnár Viktor soha sem képezte a liberális irány
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személyesítőjót u vallásügyi minisztériumban és soha 
sem exponálta magát a protestánsok érdekében. A mi 
vallásügyi minisztériumunk — sajnos — úgy van 
szervezve, hogy a felekezeti érdekek külön ügyosztályok 
által vannak képviselve és az államtitkárok az ügy
osztályok vezotőinek indítványai ellen alig vihetnek 
keresztül valamit. Jellemző ezen rendszerre nézve az, 
hogy például, ha protestáns részről valamely sérelem 
panaszoltaiik a katholikus egyházzal szemben, ezen 
ügy elintézése a katholikus ügyosztályhoz tartozik, 
amelynok élén mindig a katholikus klérus valamely 
főpapja áll. A katholikus osztály mielőtt az ügyet 
elintézi, véleményt kér a prímástól vagy az illetékes 
katholikus püspöktől és ezt a véleményt aztán az 
ügyosztály és a miniszter vagy elfogadja — vagy az 
ügyet einem inteti. Addig, mig a vallásügy minisztérium 
igy lesz szervezve, a legliberálisabb államtitkár sem 
képes boldogulni.

Az alkoholizmus ellen. Schollt Gusztáv a bánya
kerület püspöke folyó hó ötödikén az alkoholizmus 
ellen a következő rendeletet adta ki:

Nagy tiszteletű főesperes úr!
A gyermekek és fiatalkorúak elzüllésének és 

általában a népnek sok helyen tapasztalható erkölcsi 
és vagyoni romlásának okai leginkább az alkoholiz
musra vezethetők visszu.

Teljes mértékben átérezve azon erkölcsi fele
lősséget, mely o téren hatóságokat és a nép veze
tőit, nevelőit általában terheli, a kultuszminiszter 
folyó évi 3182. szám alatt kelt intézvényével egyet- 
értőleg és annak felhívására, püspöktársaimmal 
történt megállapodásunk értelmében, a kerület ösz- 
szes elemi népiskoláiban ez ügynek az 1912. évtől 
kezdődőleg — tehát már ez évben is — egy napot 
rendelek el, oly módon, hogy e napon a rendes 
tanítás szüneteljen s a tanítók tisztán az alkoholiz
mus káros hatásáról tartsanak, a gyermekek értel
méhez mórt, előadást.

Az e napon tartandó előadás irányítóul van 
szerencsém a kultuszminiszter által rendelkezésemre 
bocsátott füzetekből a tanítók rószéro megfelelő 
számú példányt megküldeni.

Az e célra szánt napot minden évben a böjt 
I-ső vasárnapját megelőző szombatra, a folyó évben 
tehát február 24-ére tűzöm ki.

Végül felkérem Nagy tiszteiéi űségedet, hogy e 
nap megtartására vonatkozó további intézkedésének 
eredményéről engem minden óv junius hó 1-ig érte
síteni méltóztassék.

Egyenetlenség  a klerikális t á b o rb a n .  Az „Unita 
Cattolica“, a pápa ösmert Leibzsurnálja, egy három- 
hasábot betöltő vezércikket hoz, amelyben a német 
klerikális Centium lapját, a Kölnische Volkszeitungot“ 
hevesen támadja és a Centrumot sem kíméli. A cikk 
a szemérmetlen kölni mérget ostorozza és elmondja: 
X. Fiús pápa egy rendeletet a másik után bocsát ki 
annyiféle kérdésben és Németországban hallgatnak és 
megengedik, hogy a liberálisok, a protestánsok és a 
szabadkőművesek a pápai dekrétumokat lepiszkolják.

Németország úgynevezett katholikus sajtója pedig 
hallgat és a pápa megvédelmezésére kevés kivétellel 
ujját sem mozdítja.

Aki a német katholikus sajtó termékeit ösmeri, 
csodálkozni fog a római lap tájékozatlanságán, vagy 
azt hiszi az „Unita Catoliea“ hogy Németországban 
már annyira vannak, hogy a kölni érseknek csak ki 
koll adni a parancsot és azonnal deresre húzzák az 
összes liberálisokat, protestánsokat és szabadkőműve
seket?

Halá lozás Roter István királyi járásbiró, a 
dunaföldvári ev. gyülekezet érdemdús felügyelője el
hunyt folyó évi február l-én, 43 éves korában. 
A gyülekezet az elhalálozásról külön gyászjelentést 
adott ki.

Uj felügyelő. A répcelaki ev. gyülekezet néhai 
dukni Takdch Sámuel felügyelő helyére szentmártoni 
Radó Lajost választotta meg felügyelőjéül.

A békéscsabai református templom. A békés
csabai református ogyház presbitériuma tervbe vette, 
hogy a folyton szaporodó hívek lelki szükségletének 
kielégítésére díszes templomot építtet. A presbité
rium o szándéka maris valóra vált, amennyiben az 
egyház gondnoka és lelkésze az építendő templom 
és lelkészlak építési munkálataira a versenytárgya
lási hirdetményt a napokban kibocsátotta. A tem
plomot még az ősz folyamán fel fogják avatni.

A grinádi evangélikus hitközség tizennégy éven 
át volt egyházi felügyelője, Ulreich Oszkár grinádi 
közjegyző, nyugalomba vonulván Pozsonyba távo
zott. Távozása előtt felügyelői állásáról lemondott.

Lelkészválasztás. Néhai Kercser Ede evangélikus 
lelkész örökébe egyhangúlag Daxer Henrik segéd
lelkészt választották meg rendes bazini lelkésznek.

„Tót vagy német nyelvű, esetleg mindkettőben 
jártas segédlelkészt keresek. Javadalma: mosáson 
kivűl teljes ellátás és 600 korona. — Istvánvölgy, 
Torontál. Halwax Gusztáv, ág. h. ev. lelkész.“

Pályázat.
Segédet keresek! A német nyelvbeni jártasság 

niegkivántatik. Fizetése évi 1800 korona, e'.őleges 
havi részletekben. Az állás azonnal elfoglalható. 

Selmecbánya, 1912 január 4.
Händel Vilmos 

főesperes.
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A német nyelvben is jártas káplánt keresek. 
Javadalma: 1200 kor., bútorozott lakás és 12 ürm. 
kemény tűzifa. Az állás azonnal elfoglalható. 

Gölniczbánya, 1912 febr. hó.

Zimmermann Andor
lelkész.

A gömöri ágost. hitv. evang. egyházmegyébe 
kebelezett bugyikfalusi magyar-tót nyelvű egyház 
lelkészi állása, lemondás folytán megürült, arra

pályázat hirdettetik.
Ezen állással a következő javadalmak vannak 

összekötve: 1. Új lakás, mely négy szobából és a 
szükséges mellékhelyiségekből áll. 2. Megfelelő kertok. 
3. Az egyház által fizetett készpénz, földek, rétek, 
gabona, fa és palástdíjak 1174 kor. 22 fillérre érté
kelve. 4. Állami kongrui 425 kor. 78 fillér.

A kellően felszerelt jelentkezések, az alóliroti 
főespereshoz, február hó végéig küldendők.

Kelt Gömörpanyiton és Rozsnyón, 1912 febr. 8

Kubinyi Géza s. Te
egyházmegyei felügyelő.

Terray Gyula s. le.
toesperes.

A LUTHER-TÁRSASÁG
könyvkereskedéséből

Budapest, VIII, Szentkirályi-u. 51/a
rendolhotő meg a következő protestáns szellemű

uj könyvek:
Kisebb gyermekeknek :

1. Pósa La jo» : Aranyliget. 
(Versek.)

2. Dingha Beta : Hol volt, 
hol nem volt. (Mesék )

3 Albert József: Túl az 
óperencián. (Mesék.)

Ifjúságnak és felnőtteknek:
4. Hamvas József: Mesés 

történetek. (Elbeszél.)
5. Gynrátz Ferenc: Hősök 

kora. (Elbeszélések.)
0. Barros Tstván : A gálya

rabok történe'e.

7. Masznyik Endre : Képek 
az ókori kér.egyház tör
ténetéből.

8. Gagyhy Denes: Mária 
DŐvér.(Ifjúsági regény.)

9. Babny Kaimán: Nádföde
les házak alatt. (Elbesz.)

10. Stráner Vilmos : A biblia 
az élet könyve. (Ismeret- 
terjesztő.)

11. Fa' kas Mihályné: Törté
netek az életből. (Elb.)

12. Kapi Béta : A boldogság 
könyve. (Jellemképző 
munka.1

Egy-egy kötet ára vászonkötésben 1.20 K.
A tizenkét kötet egyszerre megrendelve 12 K.

Egy-egy kötet ára diszkötésben 1.80 K.

K önyvtáraknak, n em k ü lö n b en  a jándékkönyveknek  fe le tte  a lk a lm a s a k .

Megrendelések a „Luther-Társaság“ könyvkeres
kedésébe Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 5l/a 

cimzendők.

■>fc9

€
€

A LUTHER-TÁRSASA« könyvkereskedése (Üzletvezetők Scholtz Testvérek) 
Budapesten, Vili., Szentkirályi-utca 51/a tisztelettel ajánlja a küszöbön levő konfirmáció

oktatáshoz a következő kézikönyvecskéket:

41

Belohorszky Gábor. Evangélikus konfirmandusok köny
vecskéje 2. kiadás. Ára 40 fillér.

— Evangelisch-christliches Confirmandenbüchlein. Ap
probiert durch den General-Convent im J. 1904. 
Zehnte, verb. Auflage Ára 40 fillér.

— Wyucováni evanjelickych pofiié Augs vyzn Konfir- 
mandu. íáchválené generalnym Konventem v. 1907. 
Ára 30 fillér.

Blázy Lajos. Evangéliumi káté a konfirmáció és a kate- 
kizációtanítás melletti használatra 9 kiadás. Át
dolgozta : Török József. Ára kötve 60 fillér.

Geduly Lajos. Evangélium i Káté. Népiskoláknak tan 
könyvül, konfirmandusoknak vezérkönyvül és ism ét
lőtöknek kézikönyvül. Eng. az egyetemes gyűlés 
által 189 '. Ára kötve 50 fillér.

Halte, was du hast! Confirmandenbüchlein für die 
evangelische Jugend. Herausgegeben von dem evan
gelischen Pfarram te in Sopron. 4 kiadás. Ára kötve 
60 fillér.

Koren Pál. Konfirmáció könyv 2. kiadás. Ára 30 fillér.

— Konfirnacna kniha. 2 wydanie. Ára 30 fillér.
— Konfirmációi t vezérfonal. Tankönyv, olvasó és 

vezérkönyv. Ára kötve I korona.
Nagy István. Az Úr vacsorájához először készülők szá

mára tanítás. Ara kötve 60 fillér.
Ratfay Sándor. Evang. konfirmandusok kátéja. ?. kiadás. 

Ara kötve 40 fillér.
Rultkay Sándor Konfirmandusok könyve (Előkészület az 

Úrasztalához ) 10. kiadás. Ára 40 fillér.
— Koi'firmandenbüchlein (Vorbereitung zum h. Abend

mahl.) 3 kiadás Ára 20 fillér.
Szeberényi János vezérfonala a konfirmálandók oktatásá

ban. 6. kiadás. Ára kötve 70 fillér.
— Wyucovánj konfirmandu. Ára kötve 80 fillér.
Sztehlo András. Evangyéliomi-keresztyén vallástan a

confirmatiói oktatás számára. 9. kiadás. Ára 48 fillér. 
Tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye a te 

koronádat! Konfirmációi tankönyv az evang. ifjúság 
számára. Kiadta a soproni ev. lelkészi kar. 4. kiadás. 
Ára kötve 60 fillér.

Tarcsányi A M. Konfirmandusok könyve. Ára kötve 60 fillér.

I*
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Úgy a konfirmációi köuyvecskékre, emléklapokra, bibliákra, új testamentu nokra, énekes- gy 
könyvekre, imakönyvekre, valamint bármely irodalmi műre vonatkozó rendelést alázattal kérünk §§► 
bodzánk juttatni. Hitrokoni tisztelettel a Luther-Társaság könyvkereskedése. |&

- - . &

Ifj. Kellner Ernő kő- és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA:
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6. fillér. Töb()- 

szúrós hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  : A losonci evang. nőegylet jubileuma. — Dr. Szelényi Ödön: A protestáns lelkész a modern költészetben. — Evan
gélikus temetési szertartás. — Kiss Béla : A hitoktatói tiszteletdijak. — Szimonides Lajos : Levél a Szerkesztőhöz. — 
Hírek. — Szerkesztői üzenet.

A losonci evang. nöegylet jubileuma.
A losonci evangélikus nőegylet folyó hó 1 l-én 

tartotta meg 50 éves fennállásának emlékünnepét 
Losoncon. A nőegylet néhai Sztehlo András volt 
losonci lelkész kezde
ményezésére alakult 
1862-ben és amellett, 
hogy évenként nagy 
összegeket fordít a 
nyomor enyhítésére 
és a losonci evangé
likus egyház szükség
letének fedezésére, oly • 
szépen virágzik, hogy 
máris mintegy 25.000 
korona alaptőkével 

rendelkezik. Az egylet 
vezetőinek az a gon
dolatuk támadt az 
ünnepélyen való köz
reműködésre az egylet 

alapítójának fiát, 
egyetemes ügyészün
ket, meghívni, aki 
készséggel engedett a 
meghívásnak és az 
egylet díszközgyűlé
sén nagy érdekeltsé
get keltő korrajzot 
olvasott fel, mellyel 
nagy tetszést aratott.

A nőegylet működése 50 éves évfordulójá
nak ünneplésével egyúttal néhai Sztehlo András 
emlékét is megünnepelte, aminek azzal is adott ki
fejezést, hogy a díszközgyűlés néhai Sztehlo András 
emlékére egy 2000 koronás alapítványt tett.

Sztehlo András mint losonczl lelkész.

Az ünnepély délelőtt 10 órakor vette kezdetét 
a templomban. Az imát és az áldást Baltik Frigyes 
megbízásából, ki gyengélkedése miatt meg nem je 
lenhetett, Frenyó Gyula nógrádi főesperes, az ünnepi 
beszédet Wolf -József losonci lelkész mondotta el.

Wolf magvas beszéd
ben emelte ki a nő
egylet üdvös műkö
désének jelentőségét, 
meleg szavakkal meg
emlékezett az egylet 
alapitójáról, Sztehlo 
Andrásról és utalt 
arra, hogy az egyletre, 
különösen a jövőben, 
amelyben a krisztusi 
szeretetnek tettekben 
nyilvánuló gyakorlása 
van hivatva a szocia
lizmustól megméte
lyezett társadalmat az 
Evangeliom részére 
megtartani, nagy fel
adatok várnak.

Az istentisztelet után 
Losonc város díszes 
nagytermébe vonult 
az ünneplő közönség, 
mely a 400 embert 
befogadó termetzsufo- 
lásig megtöltötte. A 
város részéről Wagner 

Sándor polgármester volt jelen, megjelentek a többi 
felekezetek papjai is, kivevő a római katholikus 
plébánost, ki elmaradását kimentette. A római katho
likus, református és izraelita nőegyletek küldött
ségek által voltak képviselve.
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A díszközgyűlés Rónai Kálmán karnagy veze
tésével az egyházi énekkar énekével kezdődött. Ez
után Frenyó Gyula főesperes imádkozott a gyüleke
zettel. Draskóczy Zsigmondnó az egylet elnökének 
megnyitója után Sztehlo Kornél olvasta fel „Ötven 
évvel ezelőtt“ című alkalmi beszédét, mely Losonc 
város, annak társadalma és közéletének, továbbá az 
akkori nemzeti ébredésnek és evangélikus egyházunk 
akkori küzdelmének (patens)eleven képét hű színekben 
visszatükröztetto és közel egy órán keresztül lekö
tötte a hallgatóság figyelmét. Ezután Gazdik Gyula 
nőegyesületi titkár olvasta fel a nőegylet ötvenéves 
történetét, melyben néhai Sztehlo András érdemeit 
nagy melegséggel és élénk színekben ecsetelte.

Következtek az indítványok. Alapító-tagokul 
özv. Sztehlo Andrásné Sárkány Aurélia, Kristóffy 
Jánosné, Sztehlo Kornél és Beniczky Árpád lettek 
felvéve. Disztagokul a két utóbbi, Baltik Frigyes, 
Frenyó Gyula és Kiss István lettek megválasztva.

Végül Wagner Sándor, a város polgármestere 
üdvözölte meleg szavakkal az egyletet és Wolf Jó
zsef imája után az ünnepély a Himnusz eléneklése 
után véget ért. t

Az esti órákban a losonci társaság szine-java 
folytatta az ünneplést egy kitünően sikerült jótékony
célú estélyen. Az estély rendezői Wolf József lelkész, 
Kohléner Barnáné, Draskóczy Zsigmond, Gazdik 
Gyula, Kiár Vilmos segédlelkész, Szlávy Aranka, 
Zorkóczy Edéné, Izák János és többen fárasztó mun
kájukkal kisvárosi igényeket jelentékenyen meg-

A protestáns lelkész a modern 
költészetben.

(Részlet szerzőnek a M. P. I. T. pozsonyi körének 1911 decem
ber 2-iki estélyén tartott felolvasásából.)

Irta: Dr. Szelényi Ödön.
(Folytatás.)

Márta asszony körében Arnd végre megtalálja 
azt, amit eddig hiába keresett. A mély érzésű, eszes 
nő ugyan nem lehet az övé, de megérteti vele, hogy 
mi az ő legnagyobb hibája: az, hogy eddig nem 
szeretett igazán senkit, nem adta oda magát senki
nek. Pedig, úgymond Márta, minden embernek köz
benjáróra van szüksége, akit szeret, akiért fárad, 
akiben hisz, mert különben nem hihet abban sem, 
akit nem lát. Márta lesz Arnd első „Mittler“-je és 
csakhamar akad egy másik is, egy tanítvány szemé
lyében, akit Arnd szintén a szivébe zár. És most, 
hogy szive megnyilt, az önzetlen szeretet és szere
lem számára, most maga is érzi, hogy fel van ké
szülve a papi pályára. Késlekedés nélkül jelentkezik 
szolgálatra és szántszándékkal azt az elhanyagolt

haladó igazi élvezetet nyújtottak a mulatni vágyó 
díszes közönségnek.

Az estély műsorát egy Wolf József által készí
tett alkalmi szinielőadás nyitotta meg, melyben a 
nőegylet hasznos emberbaráti működése egy nyo
morban sínlődő munkáscsaládnak megmentése és a 
szentirásból vett, az irgalmasság cselekedeteit ábrá
zoló, élőképek lettek bemutatva. Wolf költői tehet
ségét a közönség nemcsak a megindulástól megeredt 
asszonyi könnyek bőséges pergésével, hanem azzal 
is megjutalmazta, hogy ismételten kihívta a szerzőt.

Következett az est fénypontja : evangélikus csa
logányunk, a bájos Babits Vilma, budapesti ének- 
művésznő énekprodukciója, aki jól iskolázott kolo- 
raturénekével és gyönyörű hangjával a hallgató 
közönségben valóságos entuziazmust keltett. Babits 
Vilma fiatal kora dacára, máris befejezett művésznő. 
Ajánljuk őt protestáns estélyeket rendező egyesüle
teink figyelmébe.

Dicséretet érdemel még Nagy Gizi, Lagler 
Lenke, Dobó Margit és Peckelmann Olga nyolckezű 
zongorajátéka, amellyel Wagner „Lohengrin“-nyitá- 
nyát és Mendelssohn „Nászinduló“-ját nagy precizi
tással előadták. Ezután táncra kerekedett az ifjúság. 
Ennek a sikeréről elég annyit mondani, hogy a 
quadrillt 120 pár táncolta és hogy Losoncon a nők 
valamennyien szépek, ami nem zárja ki azt, hogy 
sokan voltak közöttük a legszebbek.

Az estély anyagi sikere: 2689 korona 20 fillér 
bevétel a nőegylet javára, körülbelül 1000 korona 
kiadással szemben.

gyülekezetei választja, amelynek lelkésze, az előbb 
említett hitetlen ember, öngyilkossággal fejezte be 
eltévesztett életét.

Megérkezvén az egyszerű nép közé, Arnd egy
szerű prédikációt tart, utána pedig összegyűjti hí
veit, őszintén, szépitgetés nélkül elmondja saját élete 
folyását, majd áttérnek az egyes hívek ügyes-bajos 
dolgaira, kételyeire és kérdéseire és az új lelkész 
mindenre teljes őszinteséggel, keresetlen egyszerű
séggel felel. „Én ugyanazt gondolom, mint a szent 
hajdan férfia, az apostolok és evangélisták, mondja 
többek között Arnd, csak más a beszédem. De van
nak dolgok, amelyek kimondhatatlanok és ón rajta 
leszek, hogy ti tudjatok a lelkemben olvasni, mint 
ón a tiétekben . . .  Az lesz a helyes viszony közöt
tünk, hogy egymást támogassuk, emeljük, vonjuk felfelé, 
hogy mint egymás papjai, egymást segítve előre halad
junk az igazságban és a szeretetten“. Ez utolsó sza
vakban van, szerény nézetünk szerint, a modern 
evangélikus lelkész ideálja kifejezve, melyre külön
ben még visszatérünk.

A regényben figyelemreméltó a hős lelki fejlő
dése. Láttuk, hogy hősünk igen kevés idealizmussal
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Evangélikus temetési szertartás.
Az evangélikus egyház istentiszteleti rendje, 

szertartása és más szokása nem örökérvényű isteni 
törvény. A reformáció fő áldását éppen abban a 
szabadságban látjuk, amelyben áll a gyülekezet, a 
hivő, az egyházi tradícióval szemben. Mi a tradi- 
dicióra kegyelettel tekintünk, de nem vagyunk annak 
rabjai, mert a mi hitünk zsinórmértéke — nem tör
vénykönyve — a szentírás.

Négy századon át szertartásainkban, szokásaink
ban kifejlődött bizonyos tradíció. Amikor e tradíció
ban észreveszünk bizonyos kóros kinövéseket, me
lyek ellenkeznek az evangeliom szellemével, jogunk 
van azokhoz a bírálat éles késével nyúlnunk és 
megtisztítani a tőkét a fattyúhajtásoktól.

Evangélikus tradíciónk legbotegebb pontjára 
kívánok e sorokban reámutatni: a mi temetési szer
tartásainkra. Evangélikus temetési szertartásunk köz
pontja: a halotti prédikáció. Evangélikus közönsé
günk nagy részénél megerősödött az a meggyőződés, 
hogy csak az a teljes evangélikus temetési szertar
tás, ahol halotti beszéd is van.

Hazánkban az evangélikus egyház nem képez 
államegyházat, nem is uralkodó egyház, több ke
resztény és nem keresztény felekezettel élünk itt 
együtt. A temetési szertartás az, melynél más fele
kezetek tagjaival is érintkezik egyházunk. Egyhá
zunk megjelenése a koporsóknál ad alkalmat ha 
tásra és bírálatra a más felekezetüeknek is.

Az őskeresztény egyház temetési szertartása 
egyszerű volt, követte szemben a pogány pompával, 
a régi zsidó temetkezés egyszerűségét.

A görög keleti és a római egyházban kifejlő
dött a gyászeseteknél ma is szokásos liturgia. Az 
egyházi beszéd mindkét egyházban elmaradt. A te
metési liturgia szegény-gazdagnál egyforma, csak a 
pap öltözete változik, a stola kisebb vagy nagyobb 
mértéke szerint,

A római katholikus temetési liturgia latinnyelvű. 
A közönség nem igen érti. A tömjénfüst, a csendes 
ima a leghatásosabb. A fődolog, hogy az egész szer
tartás nem ad kritikára oko’, rövid ideig tart s nem 
erőlteti meg a gyászoló közönséget, sem a fungens 
lelkészt.

A két protestáns egyházban a latin nyelv he
lyét az anyanyelv foglalta el a temetési szertartás
nál is. A református egyház temetési szertartásánál 
hiányzik a tulajdonképeni liturgikus rész, csak az 
ima és beszéd maradt meg. A református egyház 
némely részeiben a XVII. század elején az egyházi 
beszéd tartása a temetéseknél szigorúan el volt 
tiltva. E tilalom célzata bizonyára az volt, hogy ne 
dicsőítsék a halottakat s Isten igéje hirdetésének 
ürügye alatt ne űzzék a legutálatosabb emberimádást 
és szenttéavatást.

Az evangélikus egyházban külön temetési liturgia 
fejlődött ki, antifonák és kollekták éneklésével, me
lyekben a halálra vonatkozó szentirási helyeket szed
ték össze gazdag alialmazásban a halott külső

kezdi pályafutását, nagyon sok benne az önzés, az 
én kultusza csak magával gondol és nincsenek ma
gasabb céljai, melyeknek teljesen odaadná magát. 
Csak miután megismerte az önfeláldozó szeretetet, 
villan fel benne az a tudat, hogy odaadásra, áldo
zatkészségre van szüksége annak, aki lelkiekben akar 
munkálkodni. Láthatjuk a regényhősből azt is, hogy 
korunkban a leendő lelkésznek a sok ellentétes 
szellemi áramlat, jelszó és törekvés közepette, a kri
tikai történeti gondolkodásmód uralma alatt, midőn 
minden, még a szent, az örökkévaló is kétesnek, 
változónak, relatívnak kezd feltűnni, biztos alapját 
megőrizni végtelenül nehéz, sőt lehet mondani, hogy 
ma minden evangélikus lelkésznek keresztül kell 
menni ilyen lelki harcon, mert csak az ilyen lelki 
tusa árán szerzott hit értékes, nem pedig a másoktól 
gondolkodás nélkül elfogadott vakhit. Valamikor a 
lelkészek mintegy készen kapták az igazságot, ma 
sokszor egy egész életen át keresik. Sőt tulajdon
képpen úgy áll a dolog, hogy Goethe egy szállóigé
jét némi módosítással használjuk: „csak az érdemli 
meg a hitét, aki azt mindig újra kiküzdeni kényte
len“ és ez áll mindegyikünkre, nemcsak a lel

készre, reájuk csak fokozottabb mértékben, mert 
evanqelikus lelkészt önálló meggyőződésen alapuló hit 
nélkül elképzelni, siralmas gondolat.

Nemcsak a hős fejlődését, de működését és tra
gikus bukását is rajzolja Rákosi Viktor az Elnémult 
harangok-ban. Itt a vallásos és hazafias elem, mint 
a magyar irodaiom annyi termékében, szinte elvá
laszthatatlanul összeforr. Simándi Pál, a legneme
sebb idealizmus megtestesítése két nagy eszmény
nek szenteli és áldozza fel é letét: a hitnek és hazá
nak. Magyar Garabóra küldi püspöke, mert erre az 
elhagyott magyar szigetre egész ember kell. Si- 
mándy az egyéni boldogságról úgy is lemondott, 
legjobb barátját elvesztette, arája hűtlen lett hozzá, 
egy szép hollandi leány pedig visszautasított sze
relme miatt a tengerbe ölte magát miatta. Ritka ki
tartással és energiával működik a szerte eső, babo
nába fulladt magyarság romjai között. Nagy fizikai 
bátorsága csak növeli tekintélyét nemcsak hívei, de 
még az oláhok szemében is. A legborzasztóbb hideg
ben indul a hegyek között lezuhant kis pásztorfiú 
keresésére. Beszédeit is áhítattal hallgatják hívei, de 
babonáikkal még sem boldogul. íme ogy igaz em-
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viszonyaira. A liturgikus imák rövidek és meghatók 
voltak.

A halotti gyülekezeti énekek egyik nagy kin
csét képezik az evangélikus egyháznak. Még a távol
fekvő izlandi evangélikus egyháznak is az ott élő 
kicsiny nép nyelvén gyönyörű halotti énekei vannak.

A halotti beszédek a XVI. és XVII. században 
a főhelyet foglalták el az evangélikus gyászszertar
tásoknál. Az anyanyelven tartott beszédek mellett 
helyt foglaltak előkelő emberek temetésénél a latin 
nyelven tartott beszédek és versek.

Az orthodoxia korában a hosszú beszédek vol
tak uralkodók. Azt tartották, hogy előkelő embere
ket, ha meghalnak, illő dolog hosszú beszdédel ki
sérni a sirhoz.

Norvégiában* nem tartozott a ritkaságok közé 
a 4—5 óráig tartó halotti prédikáció. Sőt nálunk is 
a régi halotti beszédek, különösen kiválóbb embe
reknél, amint ránk maradt ilynemű beszédgyüjte- 
ményekből látjuk, szintén 2—3 óráig tarthattak.** 
Bizonyos tekintetben a hosszú beszédek meghallga
tása épp oly érdemszerzőnek tekintetett, mint a róm. 
katholikus egyházban az imának sokszori megis
métlése.

Az orthodox halotti prédikációk senii adták tisz

* A. Chr. Bang: Udsigt over den norske Kirhes His
torie efter Reformationen. K ristiania, 1885 55. 1.

** Hunyadi Ferenc: «Ötven halotti prédikációk*. Vá-
tzon, 1805,

bér, kinek esze-szive helyén van, aki nemcsak szavai
val pap, de tetteiben is a Jézus követője és az ered
mény meddő, hiába próbál a néphez beszállani, a 
román pópa azt teljesen behálózta babonáival. Nem 
merül itt föl az a kérdés, mert a hazafias problémát 
itt mellőzhetjük, hogy a nagy tömegnek nem való 
a megtisztult hit, nem való a felvilágosítás, hogy 
nem jobb-e meghagyni a népet az ő érzéki hitében, 
mitológiájában és babonáiban, mely szellemekkel 
népesili be a földet és azt hiszi, hogy ezekre titkos 
szertartásokkal hatást gyakorolhat ? Nem úgy látszik-e 
épp napjainkban, hogy feltámadnak a középkor sö
tét szellemei, hogy újra terjed a babona és türel
metlenség, a benső hit helyett a külsőségek, hogy 
a tiszta evangéliumot egyrészt a vakhit elhomályo
sítani készül? Ilyen és hasonló jelenségek csakugyan 
észlelhetők, de hatásuk csak ideig-óráig tarthat. A 
világosság ellentállhatatlanul terjed, azt csak egy 
időre lehet feltartóztatni, de előbb-utóbb utat tör 
magának minden akadályokon keresztül. És épp 
azért terjeszteni kell és a legalsóbb rétegekbe is 
belevinni fokozatosan a világosságot és a tiszta hi
tet. Mindtöbb azoknak a száma, akik a vallás lénye-

tán az Isten igéjét. Sok emberi bölcsességet kevertek 
azzal össze, de az igyekezet meg volt arra, hogy 
Isten igéjét hirdessék a gyászszertartásoknál.

A pietizmus korszakában a halotti beszédeknél 
is az „ébresztő“ mozzanat foglalja el a főhelyet. A 
racionalizmus korszakában pedig tanítani akartak a 
halotti beszédeknél is, részint pedig méltatva a ha
lott érdemeit, erényes életre buzdítani az élőket. 
Ekkor kezdenek divatba jönni az úgynevezett „meg
ható“, „szép“ temetési beszédek és háttérbe szorul 
a liturgikus elem s az énekes liturgia a legtöbb or
szágos egyházban elmarad.

A hosszú halotti beszédek a múlt század má
sodik felében kezdenek elmaradozni. Az Isten igéjét 
a temetéseken nem kívánják az emberek, hanem 
inkább egy kis Isten igéjével befestett emlékbeszéd- 
félét. Az individualizmus érvényesül a halotti beszé
deknél is. Egy külön halotti-beszéd frazeológia fej
lődött ki, amelynek kitűnő példányait fellelhetjük az 
Ohly-féle „Was soll ich predigen“ című gyűjtemény
ben. Egyházunk elvilágiasodásának kitűnő okmányai 
a nyomtatásban megjelent halotti beszédek és pedig 
hazánkban magyar, német és tót nyelven.

Egy halotti beszéd adott alkalmat nagy egyházi 
mozgalomra a múlt század 50-es éveiben Dániában. 
Meghalt Seeland derék püspöke, bizonyos tekintetben 
Dánia prímása, Mynster. Á halotti beszédet felette, 
amint az már egy század óta Dániában szokás, veje, 
az akkor nagy hírnek örvendő Martensen, tartotta s 
beszédében „az igazság tanujá“-nak (Wahrheitszeuge) 
nevezte a derék, buzgó püspököt. Ez a kitétel izgatta

gét nem a szertartásokban és hitvallási formulákban 
keresik, hanem a s z ív  élő hitében, akik keresztyé
neknek nem az egyházba névleg tartozókat tekinti, 
hanem azokat, kiknek élete hitüknek a tükre.

Simándyt nem is csak a vallási téren való 
sikertelensége ejti kétségbe, hanem szerelmi és 
hazafiúi bánata, hogy Flóricája egy hazaárulónak a 
leánya.

Csak futólag utalhatok ezekre az eszmékre, 
mert, úgy hiszem, mindenki ismeri ezt a remek 
magyar regényt, vagy ezután fogja megismerni.

Mint egy óriás magaslik ki a modern lelkész- 
képek közül Ibsen Brand-ja.

Ez a Brand rendkívüli, szinte emberfeletti em
ber, aki némileg hasonlít Björnson Sang lelkészéhez 
az Erőnkön felül című drámájában. Sang lényén 
azonban teljes verőfény ömlik el, mert sziklaszilárd, 
csodatevő hite van, csak az utolsó percben, mikor 
az a szörnyű csalódás éri, hogy feleségét nem tudja 
imájával meggyógyítani, megszakad a szive. Brand 
ezzel szemben sötét, komor, szinte félelmetes alak, 
aki csak bukásában lágyul meg. 0  a rideg köteles
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kitörésre a szélsőségekre hajló Kierkegaardot. Az 
„igazság tanúja“ kitételt alkalmazni bűnös vissza
élésnek tartotta egy oly férfiúval szemben, aki se
lyemreverendában járt néha egy-egy kenetteljes pré
dikációt tartani a templomban és 20.000 korona évi 
fizetést húzott. Az .igazság tanújának“ szerinte nem 
szabad kényelemben és biztonságban élnie, hanem 
szenvedni, nélkülözni kell és mindennek kockázatá
val szeme közé néznie a halálnak. Martensen nagy 
ügyesen védte magát és elhunyt püspökének emlé
két, azt mondva, hogy látszólag kényelemben és 
nyugalomban élve is tanúságot tehet az ember az 
igazságról és kényelemben élve is szenvedhetünk, a 
léleknek is van szenvedése épp úgy, mint a testnek.

Berlinben egy hires agg tudóst kísértek a sír
hoz és a kiváló egyházi szónok, Büchsol,* halotti 
beszédje következő bevezetésén sokan megütköztek : 
„Öreg ember az, akit mi most a sirhoz kísérünk. A 
szomorkodók között is sok az aggastyán, kik való
színűleg hamar fogják a megboldogultat követni. En 
is azok közé tartozom. Vájjon ki lesz közöttünk 
az első?“

A múlt század második felében már erős kri
tika tárgyává teszik a halotti beszédeket az evangé
likus külföldön.

A népélet kiváló ismerője Gebhardt** szól arról, 
hogy mily hatással vannak a beszédek a falusi

* Wilhelm Roscher : Geistliche Gedenken eines National- 
Oekonomen. Drezden, 1897. 71. 1.

** Zur bäuerlichen Glaubens und Sittenlehre. Gotha, 1895.

népre, ahol széles rétegekben elterjedt az a közmon
dás, „Leichenreden sind Lügenreden“. Elmondja, 
hogy a nép erkölcsi érzéke annyira eltompult, hogy 
a kiváló temetési művész-szónok dicséretet arathat 
még akkor is, ha a delirium tremensben elhalt meg
boldogultat bizonyos tekintetben martyrrá avatja és 
bizonyos lehet az ily művész-szónok arról, hogy a 
mélyen megszomorodott gyászolókat e kellő mélta
tásával a megboldogultnak valóban megvigasztalta.

Norvégiában a kiváló laikus prédikátor, Hauge, 
a múlt század elején munkáiban a racionalista papo
kat különösen azért támadja, hogy a halotti beszé
deknél bűnbocsánatot árulnak s így elárulják a 
Krisztust sokkal olcsóbban, mint Judás.*

A nyolcvanas években sok kiadást ért német 
fordításban is a dán Kowelnek ** „Briefe aus der 
Hölle“ cimű műve, melyben a következő passsus 
fordul elő: „Amig a lelkész kenetteljes hangon 
engemet boldoggá avatott, amikor kijelentette, hogy 
nem szenvedek többé, hogy a menny megnyílott 
előttem, egy szóval, amig mindazt a dicsőítést reám 
pazarolta, amelyet ilyen alkalommal jó pénzért meg 
lehet kapni, ón már ott ültem a pokolnak kínjai 
között“.

Upton Sinclair*** „Az iparbáró“ cimű regényé
ben az amerikai életből, a szerencsés milliomosok

* A. Chr. Hang: Haus Nielsen Hauge og Laos Samtid. 
Kristiania, 1910.

** M. R ow el: «Brife aus der Hölle». Frei nach dem 
Dänischen. Leipzig. 1884.

*•* Upton Sinclair: «Der Industriebaron».

ségteljesitós megtestesülése. Elve: mindent, vagy 
semmit. Semmit sem gyűlöl úgy, mint a megalku
vást, pedig mindenütt azt kell tapasztalnia, hogy a 
modern keresztyénség csupa engedmény és megalku
vás. Brand hőstetteket, feltétlen odaadást, önlemon
dást követel mindenkitől, magától épp úgy, mint 
másoktól. Ő maga szószerint be is tartja elvét, semmi 
áldozattól sem riad vissza, ha az isteni parancs tel
jesítése forog kockán. Egy rozoga csolnakon átmegy 
a zajló tengeren, hogy egy haldoklónak utolsó vi
gaszt nyújthasson. E hős tettével szerez magának 
gyülekezetei és egy nő szerelmét, aki sorsát el
választhatatlanul az övéhez köti. Brand igazi hős, 
csak egy hiányzik belőle: a melegen szeretni és 
megbocsátani tudó krisztusi s z í v . De hogy is ismer
hette volna meg a szeretetet? Szülei rideg családi 
életet éltek, anyja egész életén át a Mammon rabja 
volt, azért is, mikor arra kerül a dolog, saját fia 
megtagadja tőle az üdvadó szentséget. De Brand 
mégis magával szemben a legszigorúbb. Egyetlen 
gyermeke beteg, az orvos tanácsa szerint a délvidékre 
való költözködés megmenthetné az életnek, de Brand 
úgy érzi, hogy az Isten helyezte ide és ő neki nem

szabad tágítani helyéről, e miatt el is veszti gyer
mekét. Óriási erővel leküzdi a szivtépő fájdalmat és 
feleségét is arra kényszeríti, hogy mondjon le az el
hunyt kedvesre való emlékezésről is. A szegény 
asszony meghozza ezt az áldozatot is, tűr, szenved 
panasz nélkül, amig csak meg nem reped a szive. 
Brand igy egyedül marad, de törhetetlenül tovább 
küzd ideálja érdekében. Anyja hátrahagyott vagyo- 
nán hatalmas templomot épít. A hivatalos egyház 
képviselője, a prépost, dicséri ugyan művét, de 
figyelmezteti, hogy legyon egyháziasabb érzelmű, 
hagyjon fel eddigi modorával, ne követeljen az em
berektől lehetetlent és sohasem felejtse el, hogy ő 
építette ugyan fel az Isten házát, de hogy ő volta
képp állami hivatalnok, akinek kötelessége az állam 
érdekeit szem előtt tartani. Az államnak pedig nem 
egyéniségek kellenek, aminőket ő akar nevelni, hanem 
annak nyájra van szüksége. E szavakra Brand 
iszonyú haragra gerjed. Hatalmas beszédet intéz a 
templom felszentelésére összegyűlt néphez és hirdeti, 
hogy az igaz keresztyénnek nem kell templom, az 
egész föld, ott kell az Isten művét végrehajtaniok, 
Isten országát megalapítani. A nép lelkesedni kezd,
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köréből veszi regényének hősét. A hős ügyes speku
láció által óriási vagyonra tesz szert. Letipor egész 
vidékeket, földönfutóvá tesz ezer és ezer családot. 
Izgatott életmódjához képest kiveszi a durva testi 
élvekből is részét. Végre is egy vakmerő börzemanő
ver után őrültséggel határos tengeri kalandra hatá
rozza el magát s ott vakmerőségét életével fizeti 
meg. Jachtját a vihartól felkorbácsolt tenger egy 
sziklához csapja. Holttestét kihalásszák, a fővárosba 
viszik és az anglikán püspök gyönyörűen kidolgo
zott megható gyászbeszédet mond a milliomos go
nosztevő felett.

íme ez a kritika és elitélés szórványosan jelent
kezik s ami még jellemzőbb reánk nézve, ott, ahol 
katholikusok és evangélikusok élnek egy városban, 
egy községben, az előbbeniek nem igen sóvárognak 
gyászszertartásunk után. Túlhosszúnak tartják és 
kifogásolják a túlságos dicséretet és ócsárlást egy
aránt. A legelragadóbb, a leggondosabban elkészített 
gyászbeszéd is csak ideig-óráig hat, azután csak 
rombol, ha az, ki az út, élet és igazság Urának 
szolgája ott a gyászházban, a sírnál eltér az igaz
ságtól, valótlanságot mond és hirdet.

A külföldön a halotti beszéd egészen indivi
duális jellegű, különösen a skandináv evangéliku
soknál. Utt már alig vesznek alapul szentirási tex
tust, hanem egészen csak emlókbeszéd jellege van 
a halotti beszédnek.

Nem ritka eset, hogy a fiú tart apja felett 
halotti beszédet s ezen beszédek sokszor történeti 
értékkel is bírnak. így igen érdekes halotti beszéd

de mikor hallja, hogy az egész élet merő küzdés és 
áldozat és hogy a jutalom is csak töviskoszorú, 
mégis elhagyja Brandot és inkább követi a helytar
tót, aki azzal ámítja őket, hogy egy heringraj tévedt 
a fjordjukba és ők rövid idő alatt gazdagok lehet
nek. Brand tehát teljesen magára marad, nem is 
csoda. Oly ridegen fogja fel a keresztyén elvet, hogy 
az embernek szinte belefagy a lelke. Ő félreérti a 
keresztyénséget, amikor csak áldozatot követel és 
nem biztat győzelemmel, csak lemondást, küzdést 
lát benne, de azt nem, hogy mégis csak közeledünk 
az ideál felé, csak vértanuságot hirdet, de nem a 
szeretet mindent meggyógyító balzsamát. Még sok 
gondolata támad az embernek Brand olvasása kap
csán, de itt már csak egyet említünk. Brand teljesen 
protestáns utón jár, ha az egyetemes papság elvét 
hirdeti, mert protestáns szempontból csakugyan pa
pok vagyunk mindnyájan, a pap és laikusok között 
nincs rendbeli, hanem csak hivatalbeli különbség.

(Folyt, köv.)

az, melyet dr. H. Scharling koppenhágai theologiai 
tanár tartott az egykor ugyancsak theologiai tanár 
atyja felett. Úgyszintén a seelandi püspök Skat 
Rördam felett fia tartotta a halotti beszédet. Nem 
dicsbeszédek ezek, hanem igyekeznek a megboldo
gult életéből egyes vonásokat lefesteni, melyeket ők, 
legközelebb állva, megfigyelhettek s melyek arról 
tesznek tanúságot, hogy a megboldogult Krisztus 
közelében járt és evangelioma hatott lelkére, a ke
gyelem ajándékai érvényesültek.

Jellemző, hogy a skandináv népeknél halotti 
beszédgyüjteményeket találunk s ennek oka a be
szédek túlságosan individuális jellege. A múlt szá
zad végén Schepelern* holmeni prépost „In memo
riam“ cim alatt kiadott egy halotti beszédgyüjte- 
ményt, az egyedülit az utolsó 20 év alatt. A halotti 
beszédek mind csakis egyéniek, általánosságot alig 
lelünk azokban. A hírlapok erősen támadták Sche- 
pelernt, hogy egyik beszédben túllőtt a célon 9 ő is 
dicsőített olyan egyént, akit dicsőíteni nem lett volna 
szabad.

A halotti beszédet egyre több gyászesetnól nem 
kívánják Dániában, ez indította a dán püspöki kart 
arra, hogy a múlt évben többször tanácskoztak azon 
miképen lenne megállapítandó azon temetések szer
tartása, amelyeken nincs halotti beszéd. Törekedtek 
arra, hogy egy oly rövid általános imát szerkessze
nek, amelyből kiküszöböltessék minden individuális 
vonatkozás és méltó ima legyen az utolsó földi útra. 
Eddig azonban még nem jutottak megállapodásra. A 
német irodalomban is újabban egy szerzőtől alig lát
nak napvilágot a halottibeszéd-gyűjtemények. Sokan 
elismerik Henstenbergel épp a halotti beszédek kö
rül űzött visszaélések következtében annak a mon
dásnak igazságát: „Die evangelische Kirche steht 
bei den Gräbern tief.“ Képzelhetjük minő halotti 
beszédeket tarthatnak a Jatho-féle egyéniségek és 
azok, kik az ilyen irány jogosultságát az ev. egyház 
körén belül elismerik és annak az egyházból való 
kizárását kárhozatosnak tartják. Ahol Isten igéje már 
nem köti a szónokot, ahol a legféktelenebb indivi
dualizmus a vezető, ott a halotti beszédek is már 
átcsaptak a pogányság mezejére.

Hazánkban inkább a városi egyházakban kíván
ják egyesek a halotti beszéd nélküli gyászszertartást. 
A reformátusoknál jobban el van terjedve a csak 
imával végzett gyászszertartás. De ez az ima sok
szor oly hosszú, mint a halotti beszéd és sokszor vilá
gias deklamációnál nem egyéb. Jellemző volt, ami
dőn a múlt évben Debrecenben elhúnyt Erős Lajos 
református püspök végrendeletében azt kívánta, hogy 
koporsója felett ne tartsanak halotti beszédet, hanem

* G. Schepelern: In  Memoriam. En Somiing Ligtater. 
Köbenhavn, 1898.
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mondjanak imát és pedig no üres szóvirágokkal telt 
imát, hanem valóságos imát rebegjenefc a háromegy 
Istennek. A református egyház ezen korán elhunyt 
jeles püspöke bizonyára alaposan ösmerte egyházá
nak sajgó sebét: a szokásos halotti beszédeket és 
imákat.

Népünk, különösen a falvakon, nagyon ragasz
kodik a halotti beszédekhez s az olyan temetést, 
amelyen nem hangzik el halotti beszéd, nem tekinti 
tisztességes temetésnek. De tulajdonképeni főrészéül 
tekinti a temetési szertartásnak a búcsúztatót, melyet 
sok helyen, különösen a tót gyülekezetekben versek
ben mond el a kántor. Az individuális rész ezekben 
a halotti versekben domborodik ki s a fődolog, 
hogy egy név se maradjon ki s mindenkinek jusson 
egy rím.

Hogy mennyire ragaszkodik a nép a halotti be
szédhez, azt magam is tapasztaltam. Egy időben 
gyülekezetünkben a vadházasságban élőket, vagy 
elváltán törvényes elválás nélkül élő házasfeleket 
nem temettük halotti beszéddel. Egy egyszerű nő 
megkérdezte, hogy igaz-e az, miszerint, ha tovább is 
nem tér vissza férjéhez, prédikáció nélkül temethe
tik őt. Igenlő választ nyerve, azt mondta: .no 
akkor visszatérek férjemhez.“

A visszaélések a halotti beszédeknél nálunk 
sem tartoznak a ritkaságok közé és pedig épp úgy 
a városi gyülekezetekben, mint falvakon. Nincs e 
tekintetben nálunk semmi ellenőrzés sem és elmond
hatjuk, hogy e tekintetben nálunk teljes a szabad
ság. Es ha beletekinthetnénk a szabadság gyümöl
cseibe, elborzadnánk !

A temetkezés a városokban az utolsó évtize
dekben nagyon emelkedett a külső pompában és dísz
ben. Díszes gyászkocsihoz, gyönyörű kivitelű kopor
sóhoz kivánnak egy diszszónoklatot, lehetőleg Isten 
igéje nélkül. A falvakon, ahol még a fényűzés nem 
harapódzott el, megelégosznek az Isten igéjével, szí
vesen is hallgatják azt; de kívánják a halott létező 
és nem létező erényeinek kiemelését — és úgyszól
ván szentté avattatását. Mit szólna Luther, ha jelen 
lehetne egyes evangélikus temetésnél és hallaná mi
ként oszt ott nem egy evangélikus lelkész bűnbo
csánatot (nem is oly nagy stóláért) s miként avat 
minden alapos bírálat és minden jog ellenére egye
seket szentekké.

Némelyik lelkész egy ily felháborító szentté
avatásnál azzal védekezik, hogy ő alaposan nem 
ismerte a megboldogúltat s csak jót hallott felőle. 
Kicsiny falvakban, hosszú lelkészkedés után csak úgy 
ahogy ismerheti a lelkész a híveit, de parasztváro
sokban, nagy gyülekezetekben csak egyesek bemon
dására alapíthatja a vád és védbeszédet. A dicsőítés 
és ócsárlás mindég nagyon problematikus — mikor

az ombert oly nehéz megismernünk, még a közel
állót is — sőt a legközelebb állót is — önmagunkat.

A halotti beszédeknél űzött visszaélések nagy 
kárt tesznek gyülekezeteink életében s ha panaszko
dunk az erkölcsi élet hanyatlásáról, a jellemesség 
ritkulásáról, a papi tekintély sülyedéséről, ennek oka 
nyomait feltaláljuk abban, hogy nem egy lelkész 
éppen a halotti beszédek terén nagyon kitágúlni en
gedte lelkiismeretét.

Egy parasztvárosban a halotti beszédben felette 
dicsérte a lelkész a halottat. Az utolsó sorban álló 
katholikus paraszt ekként fakadt ki. „Dicsérd, csak 
dicsérd, hisz a 10 forintost, melyet kaptál dicséred.“ 
Egy német gyülekezetben egy anyóst temetett a lel
kész, kiről általánosan tudva volt, hogy valóságos 
poklot teremtett a házban — de azért olparentálta 
mint a szelídség és jóság angyali példaképét! Egy 
katholikus paraszt távozva a temetésről azzal búcsú
zott el evangélikus szomszédjától: „Euer Pfarrer hat 
gelogen“ — és az evangélikus szomszéd kénytelen 
volt hallgatagon tűrni a kritikát.

A blasfemia is szerepet játszik némely temeté
sen. Meghalt az apa, kit felnőtt derék két fia sira
tott. A lelkész a szentháromsághoz hasonlította a 
családot.

Néha azután az embermagasztalás is a gyü
lekezet komoly tagjainál utálatot kelt. Egy lelkész
nél halottat jelentenek. A bejelentő akként szól a 
lolkészhez: „Kérem de tessék dicsérni a halottat; 
mert az becsületes embor volt.“

Némely egyházi szónok nem a halott dicsére
tét, szentté avatását tartja a főcélnak, hanem a gyász- 
közönség alapos megrikatását. Ez az értelmesebb 
embereknél visszatetszést szü l; mert bizonyos kö
nyörtelenség és durva érzés kell a sebek piszkálá- 
lásához. Az ige hirdetés itt nem érvényesül, hanem 
egy kétes értékű érzelmi gyakorlat, az egész nem is 
egészen nemes motivumokból kiinduló, amennyiben 
sokszor célja a beszédművész magasztalása és a gyá
szoló család hiúságának kielégítése. Az ily beszed is 
sokszor magán viseli a nem igaznak bélyegét, cikor- 
nyás erőltetett, émelygős.

A halotti beszéddel űzött visszaélés diszkredi- 
tálta halotti beszédeinket úgy saját híveinknél, mint 
a más vallásuaknál. Az apák, az ősök célzata az 
volt, hogy a gyászeseteknél is hirdessük az igét. De 
ez a célzat sok helyen már megszűnt.

Szerény nézetem az volna, hogy a halotti be
széd s azzal kapcsolatos búcsúztatók szüntessenek 
meg s foglalja el helyét a komoly szertartási litur
gia — lehetőleg minden egyház tagjának egyformán, 
ítéletet mondani a halottnál mindég nehéz. O felette 
Ítéletet fog mondani az akiről hiszszük, valljuk, hogy 
itélőszéke előtt mindnyájan megjelenünk. Isten igéje 
hangzik a halotti énekből, a felolvasott szentirási
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leckéből, a házban és a sírnál elénekelt antifonából. 
A mi szertartásunk így mélyebb benyomást fog gya
korolni a gyászközönsógre, nem ad okot kritikára 
nem szól a gyászközönséghez, mint a pápistáknál ért
hetetlen nyelven.

Jól tudom, hogy nagy ellenvetésre talál e javas
latom. Jól tudom, hogy jelenleg még szinte keresz
tül nem vihető; mert népünkben és nagyrészt evan
gélikus közönségünkben mély gyökérrel bir az a téves 
nézet, hogy a halotti prédikáció nélkül végzett evan
gélikus szertartás nem teljes.

Jelen soraimmal indítást akartam adni gyász- 
szertartásunk revíziójához és pedig azért, hogy fej
lesszük gyászszertartásaink liturgiáját, amikor e 
téren szabadabban mozoghatunk, lenyeshetjük a 
fattyúhajtásokat és előmozdíthatjuk azt, ami az idők 
folyamán mint jó és evangeliomszerű az evangélikus 
köztudatban kifejlődött.

A halotti beszédeknél pedig ha már nem sza
badulhatunk tőlük, maradjunk az evangeliomi ala
pon, hirdessük igazán az evangeliomot és kerüljük 
az evangeliom ellenes emberimádást és szenttéava
tást ne keressük a világ tetszését, hanem lehetőleg 
ott is terjesszük annak országát, aki azt mondta: az 
én országom nem e világból való 1

Németországban a polgári házasság és állami 
anyakönyvezés törvényerőre emelkedésekor a legtöbb 
országos egyházban megszüntették a stólát, kivéve a 
temetési szertartás díjazását. Nálunk éppen megfor
dítva az utóbbinál kellene kezdeni — tisztességesen 
megváltva a lelkész eddigi járandóságát.

A stóla általában nem illik egyházunk szelle
méhez. A római egyháztól vettük át s reformáltuk 
annyiban, hogy leszállítottuk, de a teljes reform a 
megszüntetés lenne. Nem akarom bővebben fejteget
ni, hogy miért tartanám nálunk éppen legszüksé
gesebbnek és legelsőnek a temetési stóla megszün
tetését csak megérintem, hogy éppen itt van vissza
élésre legtöbb tér s arra a gyanúra, hogy „megfizet
ték a papot'“ És ez a gyanú, ha legkisebb alappal 
is bir, többet rent mint 1000 elragadó, kápráztató, 
megrikató szónoklat.

Egyházi ténykedésünk egészen a sírig tart s az 
utolsó ténykedés is legyen méltó ahhoz, akinek nevé
ben elbúcsúzunk a halottaktól, akinek nevében a sír
nál áldást mondunk, az Úr Jézus Krisztushoz. Az ő 
szavai szerint lélekben és igazságban kell imádkoz
nunk, oda kell törekednünk, hogy egyházunk minden 
szertartása, cselekménye lélekben és igazságban 
történjék.

A hitoktatói tíszteletdijak.
Irta: Kiss Béla.

A vk. miniszter rendelete, mellyel a középiskolák 
hitoktatói tiszteietdijait felemelte, már ismeretes.

Ha valamikor, úgy ép most — mikor a vallásokta
tásnak az állami iskolákból való kiküszöbölése már is 
néhányszor szerepelt e kérdés eldöntésére nem hivatott 
tényezők gyülésezéseinek tárgysorozatában s e réven a 
politikai és egyházi sajtóban is — volt szükség arra, 
hogy a hitoktatói tiszteletdijak felemelésével dokumen- 
táltassék a középiskolákban a vallásoktatásnak hatvá
nyozott szüksége és fontossága.

Meg vagyok arról győződve, hogy a minisztert nem 
annyira a hitoktatók eddigi szegényes dotálása, hanem 
magának a hitoktatásnak s általában a vallás ügyének 
hathatósabb felkarolása, e tárgynak a kívánt és óhajtott 
nívóra való felemelése késztette kiadott rendeletére, ami 
annál kívánatosabb volt, mert eddig a vallás-erkölcstan 
tanítása talán az érte járó tiszteletdij csekélysége miatt 
is, jelentőségében a középiskolai ifjúság szemében a 
torna és a szépírás után következett.

Igaz ugyan, hogy ideális szempontból a vallás- 
tanitás milyenségét és minőségét az érte járó díjazásnak, 
mint anyagi feltételnek nem lett volna szabad kormá
nyoznia, ennek dacára a gyakorlati tapasztalati élet 
számtalan olyan helyet és esetet tüntet fel, hol a vallás- 
tanitás olyan volt, mint aminő az érte járó dotáció. Nem 
csoda tehát, ha maga a vallás és az erkölcs is olyanná 
vált az ifjúság előtt, mint a vallásóra, mely minden óra 
között a legutolsó vala — még fizetés tekintetében is.

A vk. miniszter, úgy látszik, ezt a gyakorlati ered
ményt tudta s valószínű ez indította őt a — gyors 
intézkedésre..S meg lehet győződve arról, hogy intenciója 
megvalósul, mert több mint bizonyos, hogy a közép
iskolákban ezekután a hitoktatás a kívánt és óhajtott 
magaslatot csakhamar el fogja érni.

De amily érthető és méltányolandó ezen szempont
ból a miniszteri rendelet ép oly érthetetlen annak kor
látozása pedagógiai és népművelési szempontból.

Régi és megdönthetetlen igazság, hogy az ember 
életében azok a hatások a legerősebbek, melyek a 
gyermekkor sajátjai. Régi igazság az is, hogy a gyermek 
vallásos érzülete és vallásos nevelése, melyet a családon 
át az iskoláztatás kezdetén szív magába — az a leg
erősebb pyramis, melyen a későbbi kor, az élet kísér
téseinek hullámai legbiztosabban meg szoktak törni.

Ez igazságokból fakad az elemi iskola hitoktatá
sának elsőrendű fontossága. E fokon a vallásoktatás 
azért is nehezebb, mert mig a középiskolai ifjú sajátos 
vallásos fejlődésének önmaga is eszköze lehet, addig az 
elemi iskolába járó gyermek vallásos fejlődése jórészt 
a lelkész pedagógiai munkálkodásán épül fel — bizony 
sokszor a családnak ellenkező hatása dacára is. Ez 
alapon, különösen állami iskolákban, faluhelyen az egész
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népmüvelődés úgyszólván a helyes alapokon nyugvó 
valláserkölcsi oktatáson és nevelésen alapul.

Érezte ez igazságnak nagy horderejét maga a 
közegyház is s ezért határozta el annak idején, hogy 
a hitoktatást lehetőleg mindenütt a lelkészek vegyék 
kezükbe, mert ennek méltó teljesítésére elsősorban 
ők hivatottak

E határozatból kifolyólag most ott, ahol a lelkész 
fizikai idővel csak rendelkezik, maga végzi a hit
oktatást.

Ha tehát igy áll a dolog az elemi iskola hitok
tatásával is, nem követelhető e joggal és sürgősen az, 
hogy a miniszter kiadott rendeletét minél hamarább oda 
módosítsa, hogy az elemi iskolák hitoktatói tiszteletdijai is 
felemeltessenek az egyetem által megállapított 100koronára?

Ma faluhelyen egy hitoktatói óráért a lelkész kap 
30 koronát. Az áll. el. iskolai tanító egy torna, avagy 
kézimunkaóráért 60 koronát. Csoda-e tehát, ha a 
vallásórának jelentősége az elemi iskolában is ugyan
olyan, mint némely középiskolában, csoda-e, ha akad 
olyan tanító vagy igazgató, ki a vallásórát, mint érték
telen tantárgyat az órarendben szombat d. u. 3—4 óra 
közé óhajtja elhelyezni, hogy a „a többi tárgyak taní
tásában akadályul ne szolgáljon". Ha valahol, úgy itt 
kellene elsősorban a lelkész munkáját, tekintélyét érté
kelni és emelni a fizetés által is, hogy ez által is doku- 
mentáltassék a köznapi lelkek előtt ez órának kiváló 
fontossága és értéke.

Ezt követeli nemcsak a vallásnak, mint tantárgynak 
presztízse, ezt követeli maga az igazság, a méltányosság, 
ezt a lelkészt karnak most vajúdó fizetésjavitási szem
pontja is.

Tagadhatatlan, hogy a vallásórák felemelt díjazá
sával a városi lelkészek anyagi helyzetén is nagyban 
könnyítve lesz. Holott a városi lelkészek eddig sem tar
toztak a lelkészt kar legszegényebb rétegéhez. S bár ők 
is érezték a megélhetés nehézségeit, mégis ennek tüze 
elsősorban a falusi, congruás lelkészeket égette. S ha 
most a városi lelkészek jövedelmét a felemelt tisztelet
dijakkal növelik s az elemi iskolában működő hitoktatók 
tiszteletdijait — ugyanazon munka dacára — továbbra 
is meghagyják a 30 korona megállapításában, avagy mit 
gondol a miniszter, mit gondol az egyetemes egyház, 
vájjon ez a rendelet nem fogja-e még inkább szétvá 
lasztani a lelkészi kar szegény és gazdag táborát, nem 
fogja e az eddig is nyomorban tengődő és folyton pana
szoló congruás lelkészeket még jobban elkedvetleníteni, 
amikor ahelyett, hogy bármi utón és módon elsősorban 
az ő anyagi helyzetükön történnék segítés, azt látják, 
hogy ebben a tekintetben is ők a legutolsók, ők azok, 
akik semminemű segélyezésben nem részesülnek?

Mi őszinte lelkűnkből örülünk annak, hogy a 
középiskolákban működő lelkésztestvéreink helyzetén e 
miniszteri rendelettel is annyira amennyire könnyebbítve 
lesz, de kérjük őket arra, hogy a jobb helyzet ne ejtesse

ki kezükből azt a fegyvert, amellyel eddig is a congruás 
lelkészek jobb ügyéért harcoltak, sőt a vallás, közelebb 
az evangélikus vallás a népmüvelődés, a lelkészi kar 
egyetemes tekintélyének és boldogulásának előmozdítása 
érdekében is sürgessék, követeljék, hogy a miniszter 
azon elvi okból, melyből kifolyólag a középiskoláknál 
tette, az elemi iskoláknál is a hitoktatók tiszteletdiját 
minél hamarább a kívánt összegre felemelje, hogy ez
által is, hamár általános fizetésemelésben nem is, leg
alább legyen részleges fizetésjavitásban részünk.

Levél a Szerkesztőhöz.
Méltóságos uram !
Mi is megcsináltuk a számadásunkat s mivel 

van egy pár „beszédes* számunk, azokat közlöm 
Méltóságoddal, hátha hasznukat veszi.

Nagybörzsöny kis falu, a mi egyházunk 1000 
lélekből áll. Csupa földmives ember. Földjük kevés 
van, azért a harmadik határban is van birtokuk, de 
a szőlő sokat segít rajtuk. Bámulatosan szorgalmas, 
buzgó templombajárók, amit abból is látni, hogy 
perselj/pém és offertorium címén szinte krajcáronként 
416*71 korona gyűlt össze. Az aratási hálaünnep 
oíTertoriuma 61.67 koronát tett ki.

Az idén iskolát építettünk 20.000 korona költ
séggel. Egy kis pénzünk volt, 10 000 koronát 5%-ra 
egy hívünk adott kölcsön. A többiek kisebb nagyobb 
összegekkel segítettek. így Kóka Márton 50, id. Mitt- 
nauer György és neje 60, Melich György 50, ifj. 
Mittnauer Györgyné 100, ifj. Mittnauer György 100, 
Frommer György és neje 100 koronát adtak. Ezen
kívül a nemes Gregersen-család szülőik emlékének 
a megörökítésére 3000 koronát s Alberti Ernő járás- 
biró 20 koronát adtak az egyháznak, összesen 3480 
korona adomány I . . . Ez ékesen szóló bizonyítéka 
annak a szellemnek, amely sok egyszerű embert 
egyházához csatol!. . .

Szerettem volna egyebet is küldeni b lapja 
számára. Az utóbbi időben azonban csak kritikákhoz 
volt hangulatom. Így többek közt értesültem róla, 
hogy az esztergomi egyházmegye papjaitól bevallá
sokat kívántak természetbeni szolgálmányaik meny- 
nyiségére vonatkozólag, ugyancsak szolgálati idejű
ket illetőleg is. Úgy látszik, az államon mégis csak 
jó eret készülnok vágni. Nem volt elég a népokta
tási törvény (ingyenesség), mely ránk nézve még ma 
ii végrehajthatatlan, holott már két éve nőm volna 
szabad tandíjat szedni s amely csak megkárosítja a 
tanítókat, mert a tanulók számát is átlagban, a ter
mények árát is átlagban állapítja meg, ahelyett hogy 
tanulónként utalnák ki . . . nem lesz elég az auto
nómia .. . most még ötödéves korpótlékot és termény
megváltást is ki fognak eszközölni addig, amig lehet 
a magok számára. Mi pedig kullogunk utánok s ré
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szesülünk a morzsáiban annak, amit ők kapnak, 
mert a kabátjuk szárnyába fogódzhatunk.

Aztán itt az a szerencsétlen papi fizetésrende
zés, amit most úgy akarnak (Krupecz-Lombos) meg
oldani, hogy az összes papi fizetéseket egyenlőkké 
teszik. A fizetés minimuma 2400 korona. Ez növek
szik 500 koronás pótlékokkal ötévenként, de csak 
azoknál, akik a minimumon vannak. Akinek 2900 
korona fizetése van, az első ötödéves korpótlékot 
nem kap, illetve az első „ötödéves“ korpótlékot 10 
év múlva kapja. Akinek 3400 korona alapfizetése 
van, az csak 15 év múlva kap korpótlékot, a pesti 
pap, meg a rákospalotai — soha.

Ez érdekes terv ! Rávall alkotóira. Kár, hogy a 
kongruás papok szó nélkül elfogják fogadni s ezzel 
önmaguk lesznek okai a nivelláló tendencia miatt 
való visszautasításnak, vagy kellemetlen diskusszió- 
nak. Pedig ők igazán nincsenek rászorulva arra, hogy 
— ellenségeket szerezzenek maguknak.

A Luther-Társaság is szerzett egy kis örömet. 
Mikor Kapi Béla már 12 kötet könyvet ki is adott, 
a Luther-Társaság csak akkor ad ki kérdőíveket a 
lelkészi hivataloknak, hogy mely egyház fogja meg
rendelni a társaság „könyvtártípusait“. De hogy mi
lyenek ezek a típusok, hány könyv lesz bennük, 
mennyi lesz az áruk, arról egy szó sem szól. Ez a 
bizalomnak túlságos próbáratevése. Hogy lehessen 
ígéretet tenni, mikor azt se lehet tudni: mit vesz az 
ember.

A Kapi-könyvtára sem sikerült a legjobban. Két 
könyvet nem ismerek belőle, de 10 között selejtes 
akad. A pozsonyi vértörvényszék történetét reformá
tussal íratta meg, aki sorra elszámlálja az ő 50 és 
egynéhány atyafiát, honnan való, de hogy az ötször 
vagy hányszor annyi lutheránus papság honnan ke
rült össze, arról nem szól. Mintha azok a református 
szóvivők mellett csak statiszta szerepet játszottak 
v o ln a ! ... Aztán az a „vallásos népiesség“ abból 
áll, hogy a tiszteletes és nagytiszteletű úr pataki és 
debreceni diákévei, szerelmei, talpraesett intézkedései 
íródnak meg, szintén kezd már unalmas lenni. 
Mintha nem léteznének a világon a nép számára 
vallásos és erkölcsi problémák (v. ö. Frenssen: Jörn 
Uhl-ja) a tiszteletes és nagytiszteletű úr és a „nagy
fejű“ presbyterium intézkedései körül kijegecesedett 
pletykákon kívül. Én már szinte várom, mikor fog 
már egy népies füzet megjelenni paplégátus és ha
rangszó viccekkel telve! . . . Egyedül Masznyik és 
Kapi füzete felel meg teljesen a céljának! . . .

Azt hiszem, hogy az effajta elmefuttatások nem 
sokat használtak volna — azért nem is Írtam le őket.

Őszinte tisztelettel köszönti Méltóságodat
hálás híve

Nagybörzsöny, 1912 február 4.
Szimonides Lajos.

H ÍR EK .
Molnár Viktor Előkelő helyről a következő soro

kat vettük és azoknak a legnagyobb készséggel 
helyt adunk:

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Az a véleménynyilvánítás, amely Molnár Viktor 

volt államtitkárról lapjának utolsó számában foglal
tatik, nem felel meg a tényeknek. Az ő liberaliz
musához és a protestáns egyházhoz való ragasz
kodásához kétség nem fér és ha ebben az irányban 
nem tudott nagy eredményeket felmutaini, az csakis 
annak, a lapjában is méltatott helyzetnek tulajdo
nítható, amellyel nálunk minden vallásügyi állam
titkárnak megküzdeni kell.

Molnár Viktor érdemeit a hazai kultúra és a protes
tantizmus körül csak az tudja igazán méltatni, aki 
az általa a hivatal csendjében éveken át folytatott 
áldásos működésének tanúja volt. Kérem ezen helyre
igazítást becses lapjában közölni.

Kiváló tisztelettel 
N. N.

Ugyancsak ez ügyben a következő levelet
vettük :

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Fájdalmas megilletődéssel olvastam, hogy a 

protestáns egyház nagy emberét, a minisztériumban 
egyetlen oszlopát és az igaz liberalizmusnak ott már 
évek óta egyetlen képviselőjét nyugdíjba űzik. Vár
tam, hogy a protestánsok, mint egy ember felzúdul
nak, helyt állnak. (Lásd Barkóczy mellett!) Külö
nösen az elsősorban érdekeltek, az evangélikusok és 
hogy orgánumaik megmondják, hogy nagy és pótol
hatatlan a mi veszteségünk. Nagy a miénk és nagy 
az igaz liberálizmusé, mert hű apostola az igaz 
érdekekért, a fejlődésért, műveltség és haladásért 
becsületes és méltányos eszközökkel küzdő Molnár 
Viktort leszorították működési teréről.

Csalódtam kedves lapomban. Ezt érzem, amint 
leteszem az ,.Evangélikus Lap“-ot. Miért nem áll 
az igazság mellé? Miért vezetteti félre magát? 
Mások után'kell indulni, nem kell-e az igazságot a 
hazugság és ferdítés burkából kihámozni? Vagy 
háládatlanok vagyunk, vagy vakok, nem láttuk a 
lefolyt évek eseményeit, így lehet e kérdésről Írni. 
Vallásügyi dolgokból áll csupán a protestáns érdek, 
nincs-e tanügyi is? nincs e olyan tér ezen, melyen 
védte ? Nem-e fontos, talán fontosabb a protestáns 
tanügyi érdek? Molnár alkotásai, nemcsak működése, 
„Uránia“ tudományos egyesület, színház, munkás
gimnázium stb. mindig szálka volt az ultramontaniz- 
mus szemében. Ezt tudta mindenki és sokkal többet 
Molnár végtelen emberszeretetéről, lelke jóságáról, 
mellyel segített szenvedőn ügyefogyotton. Nem tiszt
viselő volt ő csupán, de államférfi, aki nemzetét 
naggyá, faját műveltté, felekezetét erőssé fejleszteni 
óhajtotta.

Az én munkám alárendelt munka volt, de 
alkalmat adott látni és figyelni és tudom, hogy 
Molnár Viktor ármány áldozata, komplott tört ellene 
és hogy nekünk evangélikusoknak és a liberaliz
musnak gyásza van.

Kiváló tisztelettel
N. N.
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Keresztény tanítók országos egyesülete Ily címen 
új tanító — és moDdjuk meg nyíltan — klerikális 
tendenciájú egyesület van alakulóban. Hogy a kleri- 
kalizmus ügyének egyik zászlóvivője akar lenni, látni 
való a címen kívül — mert ily címet protestáns jel
legű egyesület nem választ — már abból is, hogy 
pecsétjébe a szent koronát Magyarország Nagyasszo
nyának felajánló szent István királyt ábrázoló kópét 
akarja elhelyezni. De mutatja ezenkívül azt alapsza
bályokba foglalt egyik pont is, amely azt mondja, 
hogy az egyesület „állandó érintkezésbe lép az or
szágos katholikus magyar iskolaegyesülettel és — az 
összes keresztény tanitóegyesületekkel“. Az egyesü
let céljául a keresztény világnézet alapján egységes 
keresztény tanítói közszellem kialakítása. A keresz
tény világfelfogásnak, mint kultúrának, társadalmi 
szervezetünk és nemzeti létünk alapjának védelme- 
zése. Az iskolai nevelés és oktatás keresztény és 
hazafias irányzatának fentartása és intenzivebb érvé
nyesítése. Az iskolai nevelést és oktatást megméte
lyező, a vallás és haza ellen egyaránt iránjuló s a 
tanítói kar körében immár követőkre találó radika
lizmus térfoglalásának megakadályozása*.

Ebhez a nyilván klerikális kocsitoló munkához 
várja elég naivul vagy vakmerőén a protestáns taní
tóság támogatását isi Nem kérünk belőle. A protes
táns tanítóságnak és kiváltképpen a mi evangélikus 
tanítói karunknak, melynek úgy anyagi érdekeinek, 
mint keresztény világnézetének képviselésére elég 
biztosítékai a különféle egyházi hatóságok, egyház- 
megyei, egyházkerületi és az országos tanítói egye
sületek — nincs szüksége az ily fegyverszövetsógre. 
Erre annyival kevésbbó van szüksége, mert eddigelé

sem a felekezetieskedés szempontjaitól vezéreltetve 
munkálkodott, hanem az evangeliomi testvérszeretet 
vezérelve mellett mindig arra töröködéit, hogy más 
felekezetűek sérelme nélkül emelje a tagokban az 
evangélikus tanító egyházias öntudatát, szolgálja a 
közművelődés, paedagogiai fontos érdekeit és táplálja 
a honszeretet nemes érzelmeit. A mi liberális taní
tóságunkra ne számítson az alakuló új egyesület, de 
azt hisszük, hiába számit a katholikus tanítóság 
liberálisan gondolkodó tagjaira is.

Lelkészválasztás. A lébenyi (Mosonmegye) gyüle
kezet, egyhangú választással, meghívta lelkészül 
Szalay Mihály bokodi lelkészt.

— A bakonyszombathelyi gyülekezet lelkészül 
választotta a helybeli adminisztrátort Szabó Ferencet.

Új korál-könyv. Az egyetemes ónekügyi bizott
ság összeállítva egy új egyházi korálkönyvet, azt 
sajtó alá is adta. Az új koraikönyv 282 dallamot fog 
tartalmazni és husvétra megjelenik a könyvpiacon.

A kőszegi felsőbb leányiskola fejlesztése. Kőszeg 
szabad királyi város, a dunántúli evangélikus egy
házkerületnek felsőbb leányiskolájának fejlesztési 
céljaira felajánlotta az általa a kincstártól megvett 
honvédkaszárnya épületét mintegy hat holdnyi bel
sőséggel, melynek értéke 100 000 korona. Az egyház
kerületi pénzügyi bizottság az ajánlatot ezen alakban 
nem fogadta el, hanem felkéri Kőszeg városát, hogy 
bocsásson a kerület rendelkezésére egy általa szaba
don kiválasztandó és teljesen megfelelő telek meg- 
vásárolhatására a most felajánlott telek vételárá
nak megfelelő pénzértéket, vagyis 100.000 korona 
ősszeget.

P o n to s és  
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Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is.

J a v í t á s o k r a  s  v i d é k i  m e g r e n d e l é s e k r e  k ü 
l ö n ö s  g o n d o t  ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapests II, Erzsóbet-körút 29. Pontos 
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Szerkesztői üzenek
Megjegyzések, Hungáriabank stb. Nagy szorgalommal és 

buzgósággal megírt cikkét nem közölhetjük, mert egyrészt 
nincs helyünk részére, másrészt ellenkezik nézetünkkel es 
egyházunk érdekével Ön helyesli a katholikus bank felál l 
tását és ez alkalomból lutheránus bankot is akar felállítani 
Eltekintve ezen terv keresztülvihetetlenségéről nem érzi ön, 
hogy a felekezetiség propagálása Magj-arországon reánk 
protestánsokra nézve a legnagyobb veszedelem ? Hiszen csak 
az kellene még, hogy felekezeti kérdést csináljanak a pénz. 
intézetek abból, kinek adnak pénzt és kit részes! enek a 
parcellázásokból. Avagy azt hiszi, hog}' egy lutheránus pénz
intézet olcsóbban fogja adhatni pénzét a lutheránusoknak 
m int a zsidó bankok? És ha a felekezetiséget a bankügyekbe 
belevisszük, vájjon ki fogja a lutheránus pénzintézet váltóit 
escomptálni ? — Legyünk külömben nyugodtak. A pénz nem 
ismer sem nemzetiséget, sem felekezetet, és azok a pénzinté
zetek, melyek kizárólag valamely felekezet vagy nemzetiség 
érdekében alakulnak, vagy megbuknak, vagy lemondanak 
excluziv álláspontjukról — ha üzletet lehet csinálni.

„Tót vagy német nyelvű, esetleg mindkettőben 
jártas segédlelkészt keresek. Javadalma: mosáson 
kivűl teljes ellátás és 600 korona. — Istvánvölgy, 
Torontál. Halwax Gusztáv, ág. h. ev. lelkész.“

Borajánlat. Bizalommal ajánlok kitűnő balaton- 
melléki hegyi bort. Vasúton, kölcsönhordóban 50 liter
től felfelé. ÍJjbor 57, óbor 70 fillér literenként, Szent 
Antalfa, Vasmegye, Nagy Lajosné evang. papné.

M I T  I G Y U N K ?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a 
term észetes szénsavas ásványvíz erre a 
legbiztosabb óvószer. Elsősorban a m ohai

forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, 
kellemes és olcsó savanyúvíz ; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak 
biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
sóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyom or., és h ú g y 

sz e r v i b e teg ség e k n ek . Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha gyomor-, bel- és 
légcsőhuruttól szabadulni 
akarunk. Dr. Kétly.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha a vesebajt gyó
gyítani akarjuk.

Dr. Kövér.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben 
minden k étes  értékű m e ste r sé g e se n  sz é n sa v v a l te l ite t t  
v ízn é l, sőt a szódavíznél is olcsóbb an  ad ja  hogy az Á g n es-  
forrás v iz é t  a legszegényebb ember is könnyén megszerezhesse.

Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha étvágyhiány és 
emésztési zavarok állanak 
be. Dr. Gebhardt.
Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha májbajoktól és 
sárgaságtól szabadulni aka
runk. Dr. Glass.

K ed velt b orvíz . K ed velt borvíz.
Kapható minden föszerüzletben és elsőrangú vendéglőben
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A  LU I HER ■ TÁRSASÁG könyvkereskedése (Üzletvezetők Scholtz Testvérek) §§► 
Budapesten, Vili., Szentkirályi-utca 51/a tisztelettel ajánlja a küszöbön levő konfirmáció

oktatáshoz a következő kózikönyvecskéket:
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Belohorszky Gábor. Evangélikus konfirmandusok köny
vecskéje. 2. kiadás. Ára 40 fillér.

— Evangelisch-christliches Confirmandenbüchlein. Ap
probiert durch den General-Convent im J. 1904. 
Zehnte, verb. Auflage. Ára 40 fillér.

— Wyucováni evanjelickych podlé Augs vyzn. Konfir- 
mandu. tíchválené generalnym Konventem v. 1907. 
Ára 30 fillér.

Blázy Lajos. Evangéliumi káté a konfirmáció és a kate- 
kizációtanítás m elletti használatra. 9 kiadás. Át
dolgozta : Török József. Ára kötve 60 fillér.

Beduly Lajos. Evangélium i Káté. Népiskoláknak tan
könyvül, konfirmandusoknak vezérkönyvül és ism ét
lőtöknek kézikönyvül. Eng. az egyetemes gyűlés 
által 189 '. Ára kötve 50 fillér.

Halte, was du has t! Confirmandenbüchlein für die 
evangelische Jugend. Herausgegeben von dem evan
gelischen Pfarram te in Sopron. 4. kiadás. Ára kötve 
60 fillér.

Koren Pál. Konfirmáció könyv. 2. kiadás. Ára 30 fillér.

W

w

— Konfirnacna kniha. 2 wydanie. Ára 30 fillér.
— Konfirmációi _ vezérfonal. Tankönyv, olvasó és 

vezérkönyv. Ára kötve I borona.
Nagy István. Az Űr vacsorájához először készülők szá

mára tanítás. Ára kötve 60 fillér.
Raffay Sándor. Evang. konfirmandusok kátéja. 3. kiadás.

Ára kötve 40 fillér.
Ruttkay Sándor Konfirmandusok könyve (Előkészület az 

Úrasztalához ) 10. kiadás. Ára 40 fillér.
— Korfirmandenbüchlein (Vorbereitung zum h. Abend

mahl.) 3. kiadás Ára 20 fillér.
Szeberényi János vezérfonala a konfirmálandók oktatásá- 

ban. 6. kiadás. Ára kötve 70 fillér.
— Wyucovánj konfirmandu. Ára kötve 80 fillér.
Sztehlo András. Evangyóliomi-keresztyén vallástan a

confirmatiói oktatás számára. 9. kiadás. Ára 48 fillér. 
Tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye a te 

koronádat! Konfirmációi tankönyv az evang. ifjúság 
számára. Kiadta a soproni ev. lelkészi kar. 4. kiadás. | y  
Ára kötve 60 fillér.

Tarcsányi A. M. Konfirmandusok könyve. Ára kötve 60 fillér.

Úgy a konfirmációi könyvecskékre, emléklapokra, bibliákra, új-testamentumokra, énekes- 
könyvekre, imakönyvekre, valamint bármely irodalmi műre vonatkozó rendelést alázattal kérünk 
hozzánk juttatni. Hitrokoni tisztelettel a  L u th e r-T ársa ság  könyvkereskedése.

Ifj. Kellner Ernő kő- és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

Főmunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE.

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

HIRDETÉSEK DIJA
Kélhasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  : Sztehlo Kornél: Testvériség. — Koller István : A protestantizmus álláspontja korunk tudományos és szociális mozgal
maival szemben. — Dr. Szelényi Ödön : A protestáns lelkész a modern költészetben. — Pap Géza : A Luther Társaság, 
az E. E. E. gyámintézet és az evangélikus sajtó. — Dr. Szlávik Mátyás: Az eredendő bűn kérdése — (S z -o .J : 
Belmisszió. — Hirek. — Pályázatok.

Testvériség.
Az Evangélikus Őrálló az egész vonalon 

offenzivába lépett az Unió és a kálvinistákkal 
való szövetkezés ellen. Az utolsó előtti számban 
Raffay Sándor mondott el — igaz, eléggé el 
nem ítélhető atrocitásokat a kálvinisták lélek- 
fogdosása és türelmetlenségéről. Súlyos vádat 
emelt gróf Degenfeld József, a református kon- 
vent világi elnöke ellen, ki a közös protestáns 
bizottság legutóbbi ülése alkalmából — de csak 
privát beszélgetésben — a Raffay által nehez
telt állapotokra mosolyogva kijelentette, „hogy 
ezeket pedig megváltoztatni nem fogják.“ Való
nak kell elfogadnunk, amit Raffay mondott, de 
miután gróf Degenfeld az Evangélikus Örálló-t 
valószínűleg nem olvassa, célszerűbb lett volna, 
ha Raffay ott nyomban, a közös bizottságban 
kért volna felvilágosítást gróf Degenfeldtől azért 
a bizonyos mosolygásért.

Raffay elég objectiv és figyelemreméltó 
cikke után az Örálló 7. száma egyszerre három 
cikket áHít sorba. „ Veritas“ és B. L. névtelen 
hősök engem támadnak meg, mert a dogmák 
külömbözőségében nem találok okot a szaka
dásra, mert hittétel és felekezet nélküli protes- 
tántizmust óhajtok létesíteni és Deák János „Test
vériség“ címen védekezik a Debreceni prot. lap 
„Zelotismus“ cikke ellen és szemrehányást tesz 
a reformátusoknak a testvériség hiánya miatt.

És ez az egész rettenetes háború miből

keletkezett? Abból, hogy egy bizottság a két 
protestáns egyház főhatóságainak megbízásából 
a nagygerezsdi egyesség pótlása tárgyában egy 
szükségesnek látszó választott bírósági javasla
tot készített és talán abból is, hogy Sztehlo 
Kornél volt ezen javaslat szerzője, aki tudvalévő 
okokból már régen szálka az Evang. Őrálló 
szemében. íme, itt egy népszerű théma, egy 
kedvező alkalom, ’s neki mentek nemcsak 
Sztehlo Kornélnak, hanem a kálvinistákkal való 
testvérülésnek is.

Hát, ami engem illet, én nyugodtan né
zem az ellenem intézett támadásokat, nem is 
polemizálok az Evang. Örálló cikkíróival e tárgy
ban, csak egyet bátorkodók a harci riadót meg
fújt uraknak szíves figyelmükbe ajánlani, a mi 
szegény evangélikus egyházunkat, melyet ők 
bizonyára ép úgy szeretnek, mint én. Ez a mi 
egyházunk inkább, mint valaha, veszélyeztetve 
van ma a kiérikálizmus támadásaitól. Szemmel 
láthatólag pusztulunk, veszünk! Dőre feltevés 
azt hinni, hogy idejüket meghaladott dogmák
hoz való szívós ragaszkodás és az úgynevezett 
pozitív hittételeknek a tömegekre való reáerő- 
szakolása által fogják az evangélikus egyházat 
új életre ébreszteni, megmenteni. A tömegekben 
terjed a világosság és ha önök nem tudják 
velők Jézus evangéliumának igazi tartalmát és 
belső értékét megértetni és olyan tantételekkel 
akarják a tömegben a keresztyén hitet fentar- 
tani, amelyeken nemcsak a müveit ember, de 
a félig müveit ember is mosolyog, akkor az önök
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pozitív vallásával odajutnak, ahová a róm. katholi- 
cizmus jutott a nyugati államokban.

Önök hozsannát zengenek a felekezetiség- 
nek. Én meg azt mondom: „Le a felekezeti- 
seggel“ Aki Magyarországon a felekezetiség 
eszméjét propagálja, az a klerikálizmus mal
mára hajtja a vizet. Minden lépésnek, mely a 
felekezetiség érdekében történik, legyen az szel
lemiekben vagy anyagiakban, a katholikus egy
ház veszi hasznát. És most önök a felekezeti 
harcot megkezdték a kálvinisták ellen. Teszik 
ezt, midőn a testvériségre hivatkoznak. Hát 
uraim, legyenek legalább őszinték és ne emle
gessék a testvériséget, midőn a gyűlölködést 
prédikálják.

Sztehlo Kornél.

A protestantizmus álláspontja korunk 
tudományos és szociális mozgalmaival 

szemben.
Irta : Koller István.

Midőn vizsgálni akarjuk a protestantizmus vi
szonyát korunk eszmeáramlataival szemben, első 
sorban meg kell határoznunk a protestantizmus lé
nyegét. A protestantizmus fogalma két dolgot rejt 
magában : tiltakozást a formalizmus ellen és reformá

lást. E fent érintett viszony megítélésénél is ezt a 
protestáns elvet kell követelnünk s első sorban nem 
szabad engednünk, hogy maga megcsontosodott esz
mék és dogmák hitére helyezze a fősúlyt. Forma
lizmus van a katholicizmusban: az imáknak pél
dául kevésbbé minőségétől, mint inkább mennyisé
gétől függ az üdvösség és a bűnbocsánat elnyerése. 
A protestantizmusban ezzel szemben a s z ív  érzel
mén nyugszik a súlypont. Gesinnungsreligion und 
nicht Gesetzesreligion.

A protestáns elv második emlitett lényeges tar
tozéka a reformálás, ennek célja összhangba hozni a 
vallásos eszméket a kor tudományos kutatásai révén 
megállapított világnézettel. Jelszava tehát a hala
dás és a szabad véleménynyilvánítás joga. Mindig 
különbséget tesz a hit isteni és a világnézeti elemei 
között, azért dogmákkal a gondolkodást le nem kötheti.

A protestáns elv egyúttal ősJceresztény elv. Hisz 
a megváltás is megszabadította a zsidónépet a betű
höz való ragaszkodás, a formalizmus alól. A törvény 
helyett átélés, érzés, bensőség lépett. A betű öl. 
Jézus cselekedete épp azért világtörténeti esemény. 
Jézus nagy jelentősége abban áll, hogy a vallást 
odaemelte, ahol még eddig nem volt, külsőség he
lyett benső elemmé vált és Isten szerető atyánkká. 
Modern korunk nem a renaissancekori mozgalmak
ban, de Jézus e felfogásában veszi kezdetét. Csak a 
középkor aszketizmusa homályositotta el a keresz
tény elvet s ekkor jött a protestantizmus, hogy 
visszaállítsa eredeti tisztaságába.

A protestáns lelkész a modern 
költészetben.

(Részlet szerzőnek a JVL P. I. T. pozsonyi körének 1911 decem
ber 2-iki estélyén tartott felolvasásából.)

Irta : Dr. Szelényi Ödön.
(Folytatás.)

Manapság ezen elv különösen hangsúlyozandó, 
mert ma protestáns lelkész már nem léphet fel úgy, 
mint közvetítő a gyülekezet és istene között, sőt 
mindinkább tért vészit az a hit is, hogy a lelkész, 
mint teológus az Isten igéje és az isteni titkok leg
jobb ismerője, mert sokan úgy látják, hogy a pap 
nem rendelkezik az Isten megismerésének külön, 
titkos forrásaival sem. Mi az tehát, amit mi evangé
likus laikusok első sorban kívánunk a modern lel
késztől, ha már élethivatásának régi nimbusza ve
szendőbe ment és csak az ö személyi magatartása 
emelheti hivatását a tekintély színvonalára ? Azt hiszem, 
sokan egyetértenek velem, ha azt mondom, hogy a 
modern keresztyén első sorban azt kívánja lelkészé
től, hogy személyes hite legyen, hogy benső meg- 
győiödésböl tegyen bizonyságot a Jézusról. E szempont

ból aztán egyre megy, hogy az illető konzervatív 
vagy liberális teologus-e, csak hitének őszinteségé
ben ne kételkedjünk, mert ez a fő, tehát a vallásos 
élet, nem pedig a teológiai álláspont. Ebhez járul 
még egy mozzanat. Nem lehet a modern pap kö
zönséges funkcionárius, aki csak gépiesen telje
síti kötelmeit, de még az ékesen szóló lelkész sem 
elégít ki, ha nem jár vele párhuzamosan a híveinek 
szentel lelkipásztorkodás, az a személyes szolgálat, 
melyet az újtestamentom e szóval fejez k i: diakonia. 
Vannak, akik prófétát akarnak látni minden lelkész
ben, igaz is, hogy egy nagy prófétára igazán szük
sége volna ennek a vallási megújhodás után sóvárgó 
korunknak, de minden pap nem lehet próféta, csak 
azt kell megkövetelnünk mindenkitől, aW erre a 
pályára lép és rajta működik, hogy valami legyen 
benne, ami az embereket felfelé vonja, az pedig az em
litett kettőn fordul meg: a vallásos tartalmon és 
személyi odaadáson.

Az evangélikus lelkészi kar minden időben 
büszkeséggel tekinthetett vissza a maga múltjára, 
mert története gazdag, imponáló, felemelő, önfel
áldozó jellemképekben és a szellemi kultúrát, is 
előbbrevivő hősökben. De ezek mellett az igazi lelki-
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A jelen korban ismét szembe került a vallás a 
kor eszméivel, tudományos felfogásával. Ismét refor
mációra, új Lutherekre, új Kálvinokra van szük
ségünk, hiszen a protestantizmus jelszava: folytonos 
reformáció s ép azért korunk természettudományi és 
valláskutatási eredményekkel szemben nem állhat 
ellenséges indulattal; nem úgy a katholicizmus, 
amelynek kebelében igazi fejlődés ki van zárva, amit 
az indexre tett temérdek a tudomány által minden 
kétséget kizártan elfogadott tételeket tartalmazó mű
vek eléggé bizonyítanak.

Lássuk mindenekelőtt a protestáns és a termé
szettudományi eredmények közötti viszonyt.

Már a XVI. században szembekerült a tormé-* 
szettudomány és a hit. Kopernikus világfelfogása 
teljesen ellentétben ali a biblia geocentrikus nézeté
vel, amely szerint a mi földünk a Mindenség közép
pontja, korunkban pedig a fajok eredetének kérdése 
az a pont, amelyben a világnézet ellentmond a ter
mészettudománynak. Amig ugyanis a biblia azt 
tanítja, hogy az állat- és növényfajokat Isten hat 
nap alatt teremtette, addig a természettudomány 
Lamarck és Darvin alapján azt hirdeti, hogy a fajok 
sok százezeréves fokozatos fejlődés utján egymásból 
származtak.

A származást a következő tapasztalatok tanú
sítják: 1. A paleontologia mutatja, hogy a mélyebb 
földrétegekben alsóbbrangú lények maradványai lel
hetők és csak később lépnek fel magasabb szerve- 
zetűek. A paleontologiai objectumok közt felette ér

pásztorok és szellemhősök melleit akadnak természe
tesen gyenge vagy telhetetlen papok is, olyanok, 
akik a földieket helyezték az égiek elébe. A modern 
irodalom tehát nem vádolható elfogultsággal, ha a 
Brandok mellett kevósbbé fényes lelkészeket is fest, 
aminőket találni a modern életben is. Ott van pél
dául Manders lelkész Ibsen „AriseVtetefc“-jeiben. Senki- 
sem mondhatja róla, hogy rosszakaratú ember, er
kölcstelen jellem, de a gyengeség vádja alól bizony 
nem menthetni fel. Az elpalástolás, leplezgetós, ken- 
dőzós az ő legnagyobb hibája, mellyel jó szándéka 
ellenére minden igaz ügy sírját ássa meg. Ő volt az, 
aki Alwingnét mindenképp arra biztatta, hogy el
hunyt férjé bűneinek expiálására monedékházat épít
sen, de a tűzkár elleni biztosítást már ellenzi, mert 
ez szerinte bizalmatlanság volna az isteni gondviselés 
ellen, ő  volt az, aki tudta, hogy micsoda erkölcste
lenségre épült fel az Alwingék házassága, mégis 
a látszat kedvéért visszakényszeriti urához, a hozzá
menekült nőt. Nem jobb lett volna e lerántani a lep
let e bűnben fogant házasságról, mint tűrni, hogy a 
szegény asszony élete egy nagy hazugság legyen? 
De gyengesége már egész visszatetsző színben tűnik 
fel, midőn a részeges Engstrand ráfogja, hogy ő

dekes például a ló. Szépen demonstrálható a ló vég
tagjainak alakulása. Az eocenkorbeli hiracotherium- 
nak elővégtagja négy újjból állt, a hátsó háromból; 
a középső újjon kívül a többiek fokozatosan vissza
fejlődtek és csak csökevény maradványok maradtak 
meg. 2. Az összehasonlító bonctan a szervezet alap
szerkezete alapján a származás gondolatát önkénte
lenül felkelti. A szervezetnek anatómiai alapszerke
zete a rokonfajoknál hasonló, igy a végtagok cson
tozata a gerinces állatoknál. Az azonos alapot az 
öröklés, mig az életműködéshez alkalmazott formát 
az alkalmazkodás magyarázza. A denevérnél a vég
tag repüléshez van alkalmazva, a vakondé feladatá
nak megfelelően lapátforma; a delfinnél úszáshoz 
alkalmaztatott. A cápák porcos lapátforma végtagjá
ból vezeti le Gegenbauer a végtag kifejlődését. Ér
dekes jelenség, hogy a majmok hátsó végtagja is 
fogóláb, az embernél ellenben nem, hanem az egye
nes járáshoz alkalmazva, visszafejlődött. 3. Az össze
hasonlító élettan és kórtan a szövetek egyneműsé
gére tanít. Vannak továbbá úgynevezett rudimentaris 
vagy korcsszervek, amelyek a nemhasználat követ
kezteben fejlődtek vissza. E szervek létezését csakis 
úgy lehet megmagyarázni, hogy oly őstől örököltet
tek, amelynél e szervek még épek voltak és funkciót 
teljesítettek. 4. A rokonságot s származást végre az 
összehasonlító embryologia vagy ontogénia is tanú
sítja. Az embryó fejlődése alatt oly szervek lépnek 
fel ideiglenesen, gyakran elmosódva, amelyek a tel
jesen kifejlett alsóbbrangú állatnál feltalálhatók, pél-

okozta a tűzvészt, tudniillik a menedékház leégését. 
Erre a lelkész annyira megijed, hogy mindenféle 
ígérettel hallgatásra birja a gonosztevőt. Bizony 
Mandersben vannak tiszteletreméltó vonások, de 
mégsem való arra a helyre, melyet elfoglal. Nem 
vezet, nem irányit, hanem „vitetik“ — egy nagy 
gyermek ő — mint Alwingné mondja. A modern lel
késztől pedig ma megkívánjuk, hogy ne ingó-bingó 
nádszál, hanem férfias akaratú legyen.

Érdekesebbek ránk nézve az oly művek, me
lyek az evangélikus lelkészt korunk legégetőbb kér
désében való állásfoglalásban a szociális harcok po
rondján szerepeltetik. Ilyen például a német natura
lizmus legnagyobb remekműve, Hauptmann „ Taká
csok“ cimű drámája. A lelkész neve itt Kittelhaus, ő 
a hatalmon lévők pártján van, tehát Dreisziger parket- 
gyárosnak ad igazat a sztrájkolókkal szemben. Azt 
vallja, hogy a papoknak nem szabad ilyen kérdé
sekkel törődnie, „ő a lólekről gondoskodik, nem pe
dig a bendőről“. Feladata hirdetni az Úr tiszta igé
jét, a többiről gondoskodjék az, aki a madaraknak 
készít ágyat és nyújt eledelt és aki nem hagyja el
pusztulni a mezők liliomát. Ezért rosszalja Kittel
haus a sztrájkolok eljárását, akik szerinte lábbal ta-
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dául az emberi embrió kopoltyú képlete, hártyakép- 
lete az újjak között. Mindez például úszó állatra 
mutat s bizonyltja az ezekkel való rokonságot. Az 
embriológia’ e bizonyítékaiból vezeti le Ernst Hae
ckel jénai egyetemi tanár azon ismeretes biogene
tikai alaptörvényét, amely szerint az embrió fejlő
dése alatt röviden rekapitulálja, megismétli, a faj 
évezredes fejlődését.

Már az emlitett néhány természettudományi 
tény is bizonyossá teszi a származáselmélet igazsá
gát, amely mellett ma már minden természettudós 
kardoskodik.

A tágabb értelemben vett darwinizmus tanai 
mintha megdöntenék tehát az anthropocentrizmust, 
amely szerint az ember a teremtés s fejlődés koro
nája. Hol van és miben rejlik most már a fejlődés 
célja? Egyedül az emberben a cél lehetetlen, mert 
ha a cél erkölcsi és a jók jutalmazásában s a go
noszok büntetésében áll, úgy e cél csupán csak a 
művelt embert érinthetné. Mert hiszen a vadember
nek még nincs erkölcsi öntudata. Lelkiismeretfurda- 
lás nélkül öli meg öregapját, öntudatlanul teszi a 
rosszat. S a lelke még teljesen állati. Első tekin
tetre az önálló lélek ellen is szól a származástan. Az 
ember a véletlen szükségszerű fejlődés következménye 
oly geológiai produktum, mint akár a kő. Más boly
gón más lények fejlődtek talán. S ha igy van, miért 
jött volna éppen az emberbe külön szellem, lény? 
S ha az egész fejlődésnek célja van, hol van e cél 
például a növényvilágot illetőleg? Ámde hagyjuk, e

véges eszünk által amúgy is megfejthetetlen kérdé
seket. A tudomány reájuk feleletet nem ad. Érezzük 
azonban a termószetfeleletti hatalmak létét; a sej
telmek s spirituális tények nem oly jelenségek, ame
lyek felett egyszerűen napirendre térhetünk. Érezzük 
továbbá — amint Weinel mondja — hogy töredé
kek vagyunk, kik vágyunk a tökéletesség felé.

A faj eredet kérdésének ismerteit elméletet, a 
származástant, a protestáns ember, anélkül, hogy 
vallásának alapelveit sértené, magáévá teheti. A 
biblia vallási tartalmát nem érinti, hogy ha Mózes 
kozmogéniai felfogását mythosznak mondjuk és el
ismerjük, hogy hiú erőlködés a geológiai korszako

d a t  a hetedik teremtési nappal kiegyeztetni, már 
azért is, mert a hetedik napot, amely tisztán a 
szombatnap megünneplésére vonatkozik, sem mond
hatjuk korszaknak.

Végeredményben az újabb természettudomány 
is csak azt mutatja, hogy a mélyebb gondolkodás 
visszavezet az Istenhez s csak a felületes munka 
vezet el tőle. Ma már belátják, hogy az élet lényege 
és fogalma nem oly egyszerű, amint azt a monizmus 
vagy materializmus vallja. A neovitalizmus elnevezés 
alatt feléledt elmélet rámutatott oly jelenségekre, 
amelyek semmiféle anyagelvi elmélettel, meg nem 
oldhatók. így a természet célszerű berendezése, to
vábbá a regneráció pl. ha némely szerves lény tes
tét, teszem a gilisztáét részekre tépem, az újra nő, a 
reguláció, ha egy szerv megszűnik működni, helyette 
egy más szerv teljesiti azt a munkát, végre a forma-

podják az isteni törvényt. Az egyik sztrájkvezérre 
azzal igyekszik hatni, hogy ő fogadta be a keresz
tyén közösségbe, ő részesítette az Úr testében, de ez 
ridegen csak annyit felel: „Meg is fizettem érte 
tiszteletes úr.M Mikor a sztrájkolok a gyáros háza elé 
vonulnak, a lelkész nekibátorodik, kimegy és beszé
det intéz hozzájuk, de ők meg sem hallgatják, gyenge 
hangja belevész az iszonyú zajba és a rombolás 
munkája továbbfolyik . . .

De vannak más papok is, olyanok, akik az 
ellenkező végletbe esnek s határozottan a szegények 
mellé állanak a gazdagok ellenében.

Már föntebb említettük Björnson: „Erőnkön
felül1 című drámáját, melynek első része Sang lel
kész tragikus sorsáról szól, második része pedig 
igazi szociális dráma. Két lelkészt találunk benne, 
de tulajdonképpen csak Fáik működő lelkész, az 
örökké töprengő Bratt már lelépett pályájáról. Hitet
len volt és a Sang lelkész csodatételóre tette fel 
utolsó reményét. De mikor azt tapasztalta, hogy az 
ember, kinek hegymozgató hite volt, kétségbeesésben 
halt el, végleg elveszti hitét és a szocialisták tábo
rában keres életcélokat. Fáik lelkész a szelíd, béke
szerető lelkipásztor, a szegények barátja, velők lakik

és vigasztalja őket, akik a fényes városon kívül egy 
régi folyó medrében kénytelenek meghúzódni nyo
morult viskóikkal. Mikor kitör a sztrájk nyíltan 
megmondja, hogy ezt az eljárást helyteleníti, rosz- 
szalja a tőkések kapzsiságát is, de kijelenti, hogy a 
munkásokban is van hiba. Érthető, hogy Fáik mel
lett ezen nézetei miatt csak igen kevesen maradnak. 
A tömeg Brattra hallgat, aki a sztrájk folytatására 
tüzeli őket azzal, „hogy a nagyoknak vannak lelké
szeik, templomaik, imáik kegyes értékeik, meg egy 
kis jótékonyságuk, de istenök, az nincs“. Éliás, Sang 
fia is egészen Bratt hatása alatt áll, vagyonát ál
neve alatt szétosztogatja a szegény sztrájkolok kö
zött, de apjától öröklött szertelensége tovább is 
hajtja. Reszket attól a gondolattól, hogy ennek a 
sztrájknak valami silány kompromisszum legyen az 
eredménye. Valami rendkívülit akar, hogy a győze
lem fényes legyen, mert úgy érzi, hogy csak annak 
hisznek, aminek vértanúi vannak. Egy szörnyű terv 
csillan meg agyában és nem is habozik végrehaj
tani. Á gyárváros alatt aknák vannak, ezeket a mun
kások Éliás tanácsára megtöltik dinamittal és ami
kor az egybegyülekezett gyárosok épp a sztrájk le
töréséről tanácskoznak, az épület lógberepűl. Éliás
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válfaj. Oly tények ezek, amelyeknek okát, a tudo
mány, megfejteni nem tudja. Mindehhez mi csak még 
azt csatoljuk, hogy már az anorganikus világban rejlik 
a titokszerűség. Egy kődarab létrejötte végre épp oly 
csoda, mint maga az ember keletkeeése. S a növekvés 
nem talányos-e ? Továbbá az embrió fejlődése. Hol 
a hajtóerő, mely a sejtet sejtre rakja s a testet fel
építi ? A legnagyobb csoda maga a sejt, s az egy
sejtű lény. Itt s ezek szerkezetében bámulhatjuk leg
jobban Isten mindenhatóságát. Itt érezzük e szavak 
igazát: Én vagyok az Alfa és Omega.

íme ez volt a természettudományi felfogás pro
testáns világításban. Hasonló eredményre jutunk, ha 
a bibliakritikai és Jézus életére vonatkozó kutatásokat 
nézzük. A protestáns ember ezeknek is bátran sze
mébe nézhet.

Spinoza volt az első, aki „Tractatus theologico 
politikus“ című művében kimondotta azt az elvet, 
hogy a bibliát is épp oly módszerrel koll vizsgálni, 
mint más történeti forrásmunkákat. Meggyőződése 
volt, hogy a zsidó nép bibliai alapon álló szertartá
sainak nem vallási, hanem államéleti jelentőségük 
van. Spinoza volt igy a bibliakutatás modern tudo
mányának megalapítója. Az a század pedig, amely 
e téren a legtöbbet tett, a XIX. század volt. 
E kutatások eredményei az orthodox alapon nyugvó 
felekezeti theologusokat kétségkívül gyakran kelle
metlenül érintették, ám Braasch jénai szuperinten
denssel mondhatjuk, hogy a biblia könyveinek ere
detére és jelentőségére, továbbá Jézus életére vonat

életét veszti a merényletben, a gyárosok közül csak 
Holger marad meg, éppen az, aki a leghajtha
tatlanabb volt, de most, a katasztrófa után békére 
kész. Bratt megőrült, hogy Eliast nem tudta vissza
tartani a végsőtől. Ráchel, az Éliás nővére lesz a 
béke angyala, ő egyengeti a jobb jövőnek az útját, 
mely a két engesztelhetetlen fél kibékülését hozza 
meg. Björnsonnak egyébként az a felfogása, hogy a 
protestáns lelkésznek nincsen szerepe a szociális 
kérdésben. Ebben a nézetében nem osztozhatunk. A 
modern lelkésznek semmi emberi dologtól sem sza
bad idegenkednie, tehát a szociális kérdéstől sem. És 
a modern lelkészek tekintélyes része nem is idegen
kedik tőle. Hadd említsük itt Kutter Hermáim zürichi 
lelkészt, aki úgy irataiban, mint a szószékről való
ságos szocialista evangéliumot hirdet. Szerinte a szo
ciális kérdés azonos a vallásos kérdéssel. Istenről 
van itt szó, amennyiben az ezen kérdés alá foglalt 
sokszínű törekvésekben magáénak az isteni akarat
nak nyilvánulását kell látnunk. A mai keresztyénség 
az uralkodó osztályok szolgálatában áll, a többieket 
szolgai alárendeltségben akarják megtartani, pedig 
az evangeliom az egész emberiségé. Ma a föld és 
termelőeszközök terén a magántulajdon érvényes,

kozó kutatások nem veszélyesek a kereszténység és 
a protestantizmus lényegére. Az a tudós, akinek 
munkálkodása a legjelentőségesebb e téren: Ferdi
nand Christian Baur Tübingában, aki különösen az 
újtestamentom könyveit bírálta.

A bibliai forrástanulmányok nagyon sok olyat ered
ményeztek, ami a hagyományos nézeteinkkel homlok- 
egyenostellentétben áll. Amodern theologia kimutatta, 
hogy a bibliai könyvek nagyrészt ismeretlen szer
zőktől származnak, hogy a régi héber nép nem ki
választott nemzedék, hisz valamikor emboráldozato- 
kat is hoztak isteneiknek, hogy a sok bibliai könyv 
telve van téves nézetekkel, továbbá ellentmondások- 
kai. Nos mindez csak a világképre vonatkozik, nem 
örök időre megállapított tan, hanem olyan, mint 
amelyben a kor vallási meggyőződése jut kifejezésre.

Es érinti mindez azokat a mélységeket, amelye
ket a vallás felölel? Nem. A szellem megmarad, az 
a keresztény szellem, amely a betűktől elkülönítve 
is magasztos világ- és életnézet. S e keresztény 
szellem más, mint amilyen például a zsidó vallás, 
avagy a Buddhista-világnézetben kifejezésre jutó 
felfogás. A zsidóvallással szemben egy olyan Isten
hez közelednek fohászaink, aki nem a szigorú biró, 
de az atya jóságával emel föl bennünket hozzá. A 
zsidó vallás nem ismeri a megtérő bűnös fogalmat, 
csupán a fogat fogért s a szemet szemért elvet; 
Krisztus tanította a megtérő fiú paraboláját s ő 
mondta a bűnös asszonynak: bűneid meg vannak 
bocsájtva. A buddhizmussal szemben pedig optimis-

pedig ez nem igazolható az evangélium fóruma előtt, 
éppoly kevéssé, mint a kapitalizmus és földuzsora, 
íme egy modern apostol, természetes, hogy rajongó
nak, sőt őrjöngőnek tartják a konzervatív körök; 
igaz is, hogy állításaiban sok a túlzás, de tény, hogy 
grandiózus egyéniség, aki minden túlzásai ellenére 
lángoló meggyőződéssel hirdeti és hiszi is a keresz
tyénség világátalakitó hatalmát.

Egészen bizonyos, hogy a modern lelkésztől azt 
is megkövetelhetjük, hogy meghallja a milliók jaj
kiáltását jobb megélhetés után De állását megnehe
zíti, hogy igazában nem elegyedhetik a napi har- 
cékba, nem csatlakozhatik egyik párthoz sem, ha
nem hogy a pártok felett kell állania. Tehát nemcsak 
a munkásokat fogja keresztyén voltukra emlékez
tetni, hanem a tőkéseket is. Vagyis nem a „Taká
csok“ lelkésze, nem is Bratt képviseli a helyes állás
pontot, hanem Bratt társa Fáik, hogy célt ér-e 
aztán vagy nem, az más kérdés, kisebb körökben 
bizonyára lesz is hatása, de hiszen nem is szabad 
mindig a közvetlen sikert keresni, hanem küzdeni 
kell és bízva bízni.

(Folyt, köv.)
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ták vagyunk. A világtól való megváltás nem a tét
len s rószvétlen bámulásban, nem a világtól való 
elvonulásban rejlik, de erős munkakedvben épiteni 
itt embertársaink s a mi számunkra az Isten orszá
gát, munkálkodni a boldogságunkon. Az aszketiz- 
mus nem keresztény elv. A szociális törekvések s a 
világi örömökben s munkában való részvétel éppen 
azért távolról sem keresztényei!enes. Krisztusban 
pedig sokat bírunk, fenséges személyét, átérzett ta
nait s istenes életmódját zsinórmértékül és követésre 
méltónak tekinthetjük mindig. A biblia könyvei 
vallásunkra nézve nagy értékkel bírnak; az új tes
tamentumból kiáradó evangéliumi fenség s erkölcs- 
tani elvek megmaradnak ilyenekké akkor is, ha 
szerzői ismeretlenek is és más világképet vallottak, 
mint amelyet korunk vall. Ha tudjuk is, hogy Jézust 
nem kísérelhette meg az ördög, a kisértéssel szem
ben az ellentállás fenséges példája lesz az elbeszélés 
továbbra is. Jézusnak pedig biztosan voltak pilla
natai, amikor a belsőnkben élő kisértő szólt hozzá. 
A keresztény felfogás szemben áll a pantheizmussal 
is, A pantheizmus ellene van a személyes Isten fo
galmának. Ernst Haeckel, a „Welträtsel“ című mű
vében azzal vádolja a modern theologusokat, hogy 
Istenfogalmuk a pantheizmus felé közeledik. Nos: 
Haeckel itt sajnos, téved. Nem. Úgy a modern libe
rális, mint pozitív theologiát mély vallásosság jel
lemzi, távol azoktól a felületességektől, amelyek a 
^rímss-féle kritikákat és a monizmust jellemzik. 
Nekünk szükségünk van személyes, sorsunkkal törődő 
és sorsunkba befolyó Istenre, akihez imával közele
dünk. Az Isten — ismételve mondjuk — a mi sze
rető atyánk. A pantheizmus az Istenfogalomhoz a 
logikai törvények, a filozófia útján vélt jutni. A val
lás azonban nem logika, nem tan. Istenhez nem vezet
hetnek az úgynevezett Istenbizonyitékok. Aki Istent 
az ő lelki küzdelmeiben nem találta meg, nem fogja 
őt az Istenbizonyitékok utján megtalálni. Hanem 
érezzük, hogy van, érezzük amidőn bánat dúlja lel
künket s imára nyílnak ajkaink.

De a bűn léte és a szenvedés, a sok szerencsét
lenség és csapás nem nyíltan mondják-e, hogy nincs 
Isten? Nem. Sőt. A szenvedés, a sorscsapások vezet
nek az Istenhez. Ilyenkor érvényesül a vallás igazi 
mivoltában, ekkor érvényesül, mint vigasztaló erő. 
A szenvedés nemesíti a lelket. A bánat részvétet 
szül mások szenvedései iránt s az Isten akaratába 
való megadás a legszebb erény. És a bűn? A bűn
nek tudata alázza meg lelkünket Isten előtt. A szív 
tisztasága és a nemes élet utáni törekvés, a rossz 
tudata s a képesség elkerülni a rosszat meglehet 
bennünk akkor is, ha az akaratnak öröklések s vi
szonyok révén való determinizmusát valljuk. S itt 
igazán Jézus a mintaképünk. Élet a Jézusban legyen 
földi létünk célja.

Jézus személyessége s a kereszténység lényege 
felől még egy század sem elmélkedett annyit, mint 
a XIX. és XX. század, azért mondja Weinel is, hogy 
az a legvallásosabb század. Soroljuk csak fel a leg
kiválóbb tudósokat, akik Jézust velünk megértetni 
igyekeztek. Strauss Dávid, az evangélium lényegét 
mithológiai elemeitől szabadította meg, sajnos azon
ban, hogy teljesen az atheizmus felé hajlott. Renan 
törekvéseivel Jézust, mint embert, rajzolja, Feuer
bach, anthropologiai alapon fogta fel a vallást. Az 
ember, szerinte, saját képére teremtette az Istent. A 
nagy Haase, jénai tanár, Jézust ugyancsak mint em
bert rajzolta meg. Hartmann bírálva a kereszténysé
get, arra a következtetésre jut, hogy a biblia- és 
dogmakritika fogja okozni a keresztény vallás vég
feloszlását.

Harnack, Weinel, Lucken, Braasch a liberális 
theologiai hívei, mindenekelőtt a kereszténység s 
Jézus felléptének lényegét kutatják. Bruno Baur és 
Kalthoff a történelmi materializmus, módszerével a 
kereszténység keletkezését gazdasági alapon magya
rázzák, szerintük Krisztus nem történeti személy. 
Tolstoj és Schmitt Jenő ismét az idealanarkia evangé
liumát látják Krisztusban. Schmitt mondja, hogy az 
egyén szabad s az isteni öntudat bennünk él. Ez a 
Krisztus-eszme. Az Isten országa mibennünk van, 
amint a biblia mondja. Komjáthy Jenő, nagy költőnk, 
is ilyen értelemben vallotta a keresztyénséget. E 
sokféle vélemény csak egyet bizonyít: a keresz- 
tyénség nemhogy túlélt, korát múlt jelenség volna, 
hanem az élő erő, amely a szellemet mozgató ha
talmát épp napjainkban mutatja.

A bölcselők között Nietzsche volt az, aki köte
lességének tartotta leszámolni a keresztyénséggel is. 
És minő rettenetes szavak ezek: „Elitélem a keresz
tyénséget s valamennyi vád között a legborzasztóbb 
vádat emelem a keresztyén egyház ellen, amit valaha 
vádló csak ajkára vett. Előttem a legnagyobb min
den elképzelhető romlottságok között. Romlottságá
val semmit sem hagyott érintetlenül, minden igaz
ságból hazugságot kovácsolt, minden nemeslelkűség- 
ből aljasságot . . . Ezt az örök vádat pedig felirom 
minden falra, ahol csak fal létezik . . .  A keresztyén
séget az emberi nem hallhatatlan szégyenfoltjának 
nevezem . . .“ Nos, de mindez csak azt bizonyítja, 
hogy Nietzsche sem Jézus szelíd egyéniségét, sem 
a keresztyén eszme nagy jelentőségét nem értette 
meg, hanem a középkori katholicizmust az ő eret
neküldözésével s ugyancsak a középkori papság 
aljasságait tartotta a keresztyén vallásnak. A vallás 
és bölcsészet viszonyára nézve pedig megjegyezhet
jük, hogy más-más tér mind a kettő. Igaz a vallás
nak világnézeti elemeit a bölcsészet nyújtja, azonban 
amíg a vallás lényege az érzés, addig a bölcsészet 
logikai törvényekkel alapítja meg világfelfogását a
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természettudomány tanításának segítségével. Korunk 
bölcseleti iránya pedig a vallás eszméivel hadilábon 
nem áll, hisz levetve a materializmust, határozott spi
rituális álláspontok felé hajlik. Büchner s követői 
ha nem is haltak ki, de már nem vezető egyénisé
gek a filozófia terén.

Amit a filozófiára mondottunk, az áll a szociá
lis kérdésre is. A szociális viszonyok rendezése más 
probléma mint a keresztyén vallás. A szocializmus
nak épp ezért a vallás sem ellensége, sem barátja 
nem lehet. A keresztyén hitről pedig csak egyot 
emelünk ki, t. i. hogy nem antiszociális. Nem az 
aszketizmust vallja, de — amint inár mondottuk — 
az emberi nem jólétét és boldogságát. Itt ismét 
Tolstoj nem érti meg az igazi keresztyénsógot, mert 
e boldogság fogalma nőm zárja ki a kulturember 
boldogságát. A kultúra s az abban való részvétel 
hozzájárul a jóléthez. A gyönyörérzés boldogság. Ez 
a keresztyénséggel teljesen összeférhető. Máskülön
ben államtant Krisztus nem adott s igy a keresz
tyén vallásnak külön szociális programmja nincs.

Végére jutva tanulmányunknak, láttuk tehát, 
hogy a helyesen felfogott keresztyénség és protes
tantizmusnak nincs mit félni a tudományos vagy 
szociális mozgalmaktól. Hogy az igazi keresztyén 
felfogás mi, erre vonatkozólag még egy nagy láng- 
észre akarunk hivatkozni, a nagy Hugo Victorra, 
„A nyomorultak“ cimű hatalmas regényében leír egy 
püspököt, aki igazán Jézust követi minden tettében, 
magához veszi azt a megszabadult gonosztevőt, akit 
mindenki és mindenhol elutasítottak. S e gonosztevő 
életét rajzolja e mű. 19 évig volt rab s életének 
hátralevő idejét, amelyet még oly sokféle viszontag
ságban tölt el, csak arra szenteli, hogy igazi nemes 
élettel s a nyomor enyhítésén fáradozva jóvátegye 
azt, amit vétett.

E püspök s Jean Valjean, az említett gonosz
tevő, keresztyének abban a felfogásban, amelyet mi 
vázoltunk. Minden cselekedetük a nemes lélek ki
folyása, ahogy e hatalmas munka és Hugo Viktor 
lángeszének, mély gondolkodásának s fenséges, túl
világ! nyelvezetének a papíron ejtett nyoma. A végte
lenség költője ő, amint a keresztyénség a végtelenség 
vallása. A végtelenség isteni lehelete hatja át mind
egyik sorát, amint az igazi keresztyént is az elmúló, 
emberi cselekedetek teljesítésében a magasabb, az el 
nem múló érdekek, a szívnek az ég felé vonzalma 
vezeti.

Tanulmányunk nem minden részét dolgoztuk 
ki egyformán. De úgy hiszem e sokban vázlatos 
előadásomból is világosan áll előttünk, hogy a pro
testantizmus, mint a haladás elve, nemcsak hogy 
nem elavult világnézet, hanem összhangban van 
korunk felfogásával. Egyezik az emberi méltóság 
fogalmával, amely a folytonos előretörésben és fejlő

désben gyökerezik. Amint a szív csak egyenlőséget, a 
szellem csak testvériséget, úgy az ész csak szabad
ságot ismerjen. S mi büszkék lehetünk, hogy pro
testánsok vagyunk, hirdetve azt, amiről már Luther 
is egy könyvet irt, a keresztyén ember lelkiismereti 
szabadságát.

A Luther Társaság, az E. E. E. gyám- 
intézet és az evangélikus sajtó.

Evangyeliumi egyházunknak a világosságot és a 
könyörülő szeretetet terjesztő két ikergyermeke: a 
Luther Társaság és az e. e. e. gyámintézet közel két 
évtized óta egyidőben számol be évi működéséről a 
vidék egyes kiválóbb evang. omporiumaiban tartani 
szokott vándorgyűlésein, attól a céltól vezéreltetve, 
hogy eszméik mind nagyobb sereget vonzanak tábo
rukba. Az első időben tartott vándorgyűlések tényleg 
nagy erkölcsi haszonnal jártak mindkét intézmé
nyünkre, bár tagadhatatlan, hogy nem egy esetben 
meglehetős terhet is róttak a vendéglátó gyüleke
zetre Ezért mondta ki a Kassa városában tartott 
gyámintézeti közgyűlés, hogy jövőben nem kívánja 
igénybe venni a gyülekezeteknek anyagi kiadásaival 
járó vendégszeretetét. Ez a minden tekintetben helyes 
határozat — amint a következmények mutatták — 
nem változtatta meg közgyűléseink képét, amennyi
ben az érdeklődés vándorgyűléseink iránt nem csap
pant meg.

Más a kérdés, hogy maguk a közgyűlések kielé- 
gitették-e a közel s távolból egybeseregletteket ? mert 
eltekintve a közgyűléseket megelőzni szokott vallá
sos estélyektől — melyek nem egyszer túlterjedel- 
me8 műsoruk és felolvasásaik miatt bizony unalma
sak voltak — maguk a közgyűlései rendszerint a 
szűkre szabott idő miatt nem foglalkozhattak oly 
behatóan mindazon kérdésekkel, melyek mindkét 
szent ügy előbbre vitelét hivatva lettek volna mun
kálni. E miatt különösen az utóbbi években bizonyos 
elégedetlenség kapott lábra, aminek úgy a Luther 
Társaság közgyűlésein, mint a lapokban nyíltan is 
kifejezést adtak. Erezték ezt a bajt intézményeink 
vezető férfiai is s emiatt foglalkoztak azzal a gondo
lattal, hogy mind a kettő külön más és más helyen 
tartsa meg vándorgyűléseit.

Az bizonyos, hogy a mai rendszer mellett egyik 
a másikat komoly munkájában meggátolja, (e tekin
tetben mindig a Luther Társaság húzta a rövideb- 
bet), de még sem hiszem, hogy eme terv megvaló
sítása akár a Luther Társaságnak, akár az e. e. e. 
gyámintézetnek javára válnék. Magában egyik sem 
olyan erős, hogy ügye iránt nagyobb érdeklődést 
tudna kelteni. Sőt attól lehet tartani, hogy elválás 
esetén, a mostani érdeklődők egy részét egyiktől is 
másiktól is elvonva, a kitűzött célt teljesen lerontja.
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Azért mindkét intézményünk érdekében kívá
natos, az eddigi uzus fenntartása azzal a különbség
gel, hogy mindakót közgyűlésnek megfelelő idő álljon 
rendelkezésre, még pedig vagy egy napnak a meg
oldásával, vagy ami helyesebb, a vallásos estély meg
ró viditósóvel s a Luther társaság közgyűlésének annak 
keretében való megtartásával.

A Gyámintézet közgyűlésével nem foglalkozom, 
mert elismerem, hogy azok mindig magas színvo
nalon állottak s tárgysorozatuk minden pontja jól 
elkészitve került a közgyűlés asztalára. A Luther 
Társaság közgyűléseiről — sajnos — ez nem mondható.

Bár elfogadom a társaság nagyérdemű elnöké
nek érvelését, hogy a rövidre szabott idő teszi lehe
tetlenné a közgyűlés elé kerülő tárgyakkal való komo
lyabb foglalkozást, de hogy ez a rövidre szabott idő, 
mily kellemetlen helyzetet teremt, mutatja a társa
ságnak Besztercebányán tartott jubiláns közgyűlése, 
ami minden inkább volt, mint jubiláris s határozatai 
is magukon viselték a kapkodás bélyegét; mint pl. 
az „Evangélikus Családi Lap“ megszüntetése.

Ugyanis a társaságnak 16 éven át jól-rosszúl 
szerkesztett hivatalos lapját 1912. január elsejével 
beszüntetni határozták el, hogy helyébe a dunántúli 
ev. lelkészegyesület ajánlatára, ennek hivatalos lap
ját a Harangszót tegyék, de csakis a társaság szeré
nyebb igényű tagjai számára, mig a műveltebbek 
részére havonként megjelenő magasabb színvonalú 
folyóirat kiadását helyezték kilátásba. A Harangszó 
szerkesztője azért, hogy lapja a társaság hivatalos 
lapja lehessen s igy a rendes tagok is megkaphassák, 
évi 1000 korona segélyt kért. A nov. 16-án tartott 
közgyűlés azon indokból, hogy a lap októbertől 
márciusig hetenónt jelenik meg, 3500 koronát aján
lott fel. A f. é. január 16-án tartott rendkívüli köz
gyűlés, az ezen ügyben pro et contra elhangzott 
vélemények hatása alatt akként határozott hogy meg
adja ugyan a Harangszónak a 3500 korona segélyt, 
de csak 1912. szept. elsejéig, amikor is megindítja a 
tervbe vett folyóiratot.

A társaságnak lapjaival való eme kísérletezését 
óhajtom jelen soraimmal olyan irányba terelni, ami 
komoly megfontolással talán dűlőre vihető.

E napokban jelent meg a gyámintézetnek 
Bognár Endre főjegyző, a lovászpatonai lelkész szer
kesztésében megjelenő hivatalos lapja a „Gyámintézet.“ 
Nem tudom, hogy ez a lap hány példányban jelenik 
meg, csak azt tudom, hogy évenként hat számban. 
De aki ezt a lapot gondosan átolvassa, önkéntelenül 
is megvalósítva látja a Luther Társaságnak oly nehe
zen megszüntető tervét. Mert annak a célnak amit 
a társaság keres, talán jobban egy lap sem felelhet 
meg mint a Gyámintézet. Csak czimét kellene meg
változtatni s a társaság nyugodt lélekkel tehetné 
hivatalos lapjává. Annyi evangéliumi Ízzel, annyi

egyháziassággal, gazdag elmés tartalommal van ez a 
lap megtöltve, s oly szerkesztői ügyességről tesz 
bizonyságot, hogy szinte csodálatos, hogy ezt a lapot 
eddig teljesen figyelmen kívül hagyták. Művelt és 
kevésbé művelt egyaránt haszonnal olvashatja, mert 
mindenki találhat benne lelkének épülést, áhítatot és 
lelkesedést egyháza iránt. Ha kisebb terjedelemmel 
kéthetenként jelennék meg, a Harangszóra fordított 
3500 korona ennek a lapnak adva, bizonyára meg
hozná a társaságnak gazdag kamatját.

Bognár Endre huszonötév óta szerkeszti ezt a 
lapot, díjtalanul csupán a szent ügy iránti lelkese
désből s ma is csak „Ebenhaezert“ állít munkájának, 
hogy „mindeddig segitséggül volt neki az Úr.“ A közös 
vándorgyűléseken elhangzani szokott szép és fenkölt 
eszméknek, közös tolmácsolója lehetne ez a minden- 
tekintben figyelemreméltó lap s amig érdemes szer
kesztője oly nagy lelkesedéssel és buzgósággal száll 
síkra az e. e. e. gyámintézet érdekeiért, megfelelő 
támogatás mellett bizonyára megtenné ezt a Luther 
Társaságért is.

A felvetett eszmét melegen ajánlom úgy az 
e. e. e. gyámintózet, mint a Luther Társaság intézőinek 
figyelmébe.

Pap Géza.
*

Pap Géza ur cikkét szívesen közöltük mert egy 
kérdést vet fel, mellyel már hosszabb ideje foglal
kozunk, de nem találtuk meg a kellő alkalmat a fel
szólalásra. A kérdés az, miképen kellene ami evan
gélikus egyházi sajtónkat berendezni, hogy az élet
képesen megálljon és egyszersmind az evang. egy
ház érdekeit legjobban szolgálja. Ezen kérdésre adandó 
feleletnél két tényt nem hagyhatunk figyelmen kívül. 
Az egyik az, hogy egyházi lapjaink olvasó közön
sége, sajnos nem nagy. 500—600 előfizető a maxi
mum, amire egyházi lap számíthat, azt is csak akkor 
ha egyedül van, de ha az előfizetőket egy másik 
vagy épen egy harmadik lappal kell megosztania 
akkor az előfizetési dijakból alig fedezhető a nyom
dai költség, de sem munkatársak díjazására, sem 
szerkesztői tiszteletdijra nem jut semmi. Nem helyes 
utón járnak tehát azok akik, amint a Luther társa
ság és Pap Géza ur is a meglévő egyházi lapok szá
mát még egygyel szaporítani akarják. Szerintünk az 
erőket nem szétforgácsolni, hanem egyesíteni kellene.

A másik tény az, hogy azoknak száma, akik 
nálunk egyházi irodalommal foglalkoznak nem nagy, 
az ahhoz értők többnyire más munkával annyira el 
vannak foglalva, hogy nem is lehet tőlük várni, hogy 
az egyházi lapokat tisztán ügybuzgóságból lássák 
el szellemi termékekkel, amiből az következik, hogy 
minél gyöngébb a lapok anyagi ereje, annál gyérebb 
lesz az irók szellemi támogatása is.

Nézetünk szerint tehát — miután arra alig
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lehet számítani, hogy az evangélikus közönség olva
sási kedve a legközelebbi jövőben jelentékenyen 
fokozódni fog — a bajon úgy lehetne segíteni, ha a 
Luther Társaság egy oly lapot adna ki, amely a jelen
leg létező két egyházi lapot, u. no. az „Örállót“ és az 
„Evang. Lapot“ feleslegessé tenné.

Evang. egyházi sajtónkra tekintettel a közolgő 
zsinatra nagy feladat vár, ha a Luther Társaság oly 
lapot tud létesíteni, amely ezzel a feladattal meg tud 
birkózni, az Evangélikus Lap szívesen félreáll.

(Seerk.)

Az eredendő bűn kérdése.
•

Azt mondja Tholuck, hogy a Genesis III. s a 
Római Levél VII. fejezető az élő keresztyénség tan 
épületének kettős pillére s az a szűk ösvény, amelyen 
az ember az életre jut el. Augustinus találó szava 
ezt igy fejezi ki: Descendite ut ascendatis 1 Azon 
alapul az eredendő bűn tana, amelynek kiinduló 
pontja Ádám bűnesése. Erről a kardinális kérdésről 
következőleg értekezik Violet a „Christliche W elt“ 
jelen évfolyamának 5. számában:

E tan szerint ősszülőnk az eredeti tökéletesség 
állapotában volt, mely az Istenhez való hasonlóság 
fejlődő tökéletességében állott s magában foglalta a 
szenvedésektől való mentességet, a test halhatatlan
ságát s a természet felett való uralmat. Luther 
szerint az inocentia puerilis állapota volt az inocentia 
virilissel szemben, amit az óprot. dogmatika figyel
men kívül hagyva túlságosan kiszínezte az eredeti 
állapot tökéletességét, hogy annál rettenetesebbnek 
rajzolja meg a bűnbeesés következményét. Lényege 
az, hogy Adám megszegte az isteni törvényt, amiben 
csodálatosan találkozott Éva hitetlensége Ádám 
gyengeségével s mindkettőjük nagyravágyása és 
önzése a tiltott gyümölcs élvezete utáni féktelen 
vággyal, mely vágy aztán az ösztönző ereje lett 
minden további bűnös akaratelhatározásnak és 
cselekvőségnek. A természetes nemzés további 
propagálója a bűnös vágynak. Ez eredendő bűn 
habituális jellegét a hitvallásos könyvek közül főlog 
a „Heidelbergi Káté“ 7. és 8. kérdése domborította 
ki. Kétségtelen, hogy az eredendő bűn keresztyén 
tana Pál apostolra, mint koronatanúra hivatkozhatik. 
A Római Levél V. fejezetének grandiózus helye 
mely az emberiség kettős sorozatáról szólva Adum
tól a bűnt és a halált és Krisztustól a megigazulást 
és az életet származtatja le, képezi az eredendő bűn
ről szóló tannak erős építő alapját.

De Pálnál nz emberi bűnnek Ádámtól való le
származtatása a zsidóságban gyökerezik, sőt o tanra 
a Parsismus s a manicháizmus is volt nagy befolyás
sal. Augustinus traducianus lélektana szerint Ádám

eredendő bűne folytán a test és a lélek bűnössé vált 
— Krisztust kivéve — mivel természetfeletti módon 
született. Felfogása szerint tehát az eredendő bűn 
eredendő tnrtozást is foglal magában.

Az eredendő bűnnek ez az ősrégi tana teljesen 
modern felfogássá is vált, úgy hogy Augustinust 
bátran a lelki tulajdonságok átöröklése tekintetében 
Darvin és Haeckel mellé helyezhetjük. Sőt Erőss 
Lajos „ Apologétiká“-ja Lombroso-t hívja föl tanú- 
bizonyságul az eredondő bűn igazsága mellett, ki az 
ember összes tulajdonságait átörökölhetőknek mondja. 
Az újonnan megszületett egyént a szülök összes 
tulajdonságai befolyásolják. Az átöröklés egy végére- 
mehetetlen testi és lelki folyamat.

Ez előzetes fejtegetések után azt a fontos kér
dést veti föl Violet, hogy milyen vallásos erkölcsi 
értéke van reánk nézve ennek a dogmának? Krisztus 
szájában hiába keressük e tant. Olyannak veszi az 
embert, amilyen valójában s a bűnre hajlandó és 
bűne miatt szenvedő emberi lelket uj isteni kép
mássá akarja átalakítani. Minden bűnöst közvetlen 
vallásos viszonyba helyez mennyei atyjával és Isten
ben nem haragvó birót, hanem bűnbocsátó, kegyel
mes mennyei atyát s az emberben vigaszra szoruló 
gyermeket lát. Jézus vallása nem ismeri az eredendő 
bűn és a vele jaró tartozás dogmáját. S a régi görög 
egyházi atyák sem ismerték az eredendő bűn keresz- 
tyénségét.

Iá mégsem tagadhatjuk meg az eredendő bűn, 
mint az emberiség összbűne tanának nagy jelentő
ségét ha nem is az egyéni, hanem a kollektiv föl
fogás tekintetében. Nem esetleges az, hogy a leg
nagyobb keresztyén gondolkodók, mint Pál, Augusz- 
nus és Kálvin vallották e tant. E dogmával vélték 
mélyíthetni az emberiség bűntudatát s általa emelni 
az isteni felsógesség és Krisztus üdvműve hatalmas 
gondolatát. A bűntudat mélyítése s a megváltási 
vágy energikus emelése volt az ő centrális gon
dolatuk.

De másrészt ki tagadhatná azt, hogy e tan 
veszélyezteti a vallásosságot, sérti a felelősség érze
tét sőt a kétségbeesést is eredményezheti. így hát 
az előtt a dilemma előtt állunk: valljuk-e azt a tant 
amelyet Krisztus nem hirdetett s vallásosságunkra 
is veszélyes, vagy pedig annak dacára továbbra is 
hirdessük azt, mivel a modern természettudomány 
által is támogatott igazságot tartalmaz, sőt a bűntől 
és annak hatásaitól való tartózkodásra hívja föl a 
a szülőt, a nevelőt és minden embert? Egyiket sem 
a kettő közül, sőt itt is az aranyközépúton van az 
igazság.

Túlzásainak mellőzésével egyik igaz gondolat
eleme mindenesetre a jó és rossz tulajdonságok át- 
örökölhetése (I. kor. 4, 7) s az eredendő bűnnek és 
tartozásának Zwingli módjára csak betegségként
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vagy gyengeségként és nem tényleges habituális 
bűnként való értelmezése. De Luther szerint igy sem 
tartozik e tan az evangeliun populáris hirdetésének 
körébe. Valami őszies levegő vonul rajta végig, mely 
az evangélium győzelmes tavaszi hangulatával sehogy 
sem fér össze.

Dr. Szlávik Mátyás.

Belmísszíó.
A Bethlen Gábor Kör felolvasásai. A Bethlen 

Gábor Kör belmisszioi albizottsága a múlt évi dec. 12-én 
megkezdett sorozatos előadásokat „a kereszténység 
a világnézetek mai harcában“ összefoglaló cimmel az 
egyetemes evangélikus egyház üllői-úti dísztermében 
folytatja és a második előadást „A kereszténység, 
mint világnézet“ címen f. hó 20 án tartotta meg. A 
következő előadások mindég kedden este 6 órakor 
fognak megtartatni, még pedig márc. 5 : „A keresztyén 
világnézet és az exact természettudományok“; márc. 19 : 
„A keresztény világnézet és a naturalisztikus moniz- 
mus; április 2: „ A  keresztyén világnézet és az idea
lisztikus monizmus; ápril 16: „A keresztyénség és 
a modern történelmi gondolkodás“. Az előadásokat 
Veress Jenő theologiai m. tanár tartja. Veress Jenő 
mély tudásu és amellett felvilágosodott, szabad irányú 
theologus. Fejtegetései és azok eredménye nem fogja 
ugyan gyönyörködtetni a mi pozitivistáinkat, de az 
Istenben hivő gondolkodó embert teljesen megnyug
tatja és amellett tért enged a továbbgondolkodásra. 
Álláspontjához képest távol áll az antropomorf Isten 
és az isteni kijelentésnek az orthodoxok által elfo
gadott primitiv fogalmától. Az isteni kijelentés belső 
inspiráció alakjában jelentkezik, legtökéletesebben 
nyilvánult Jézus Krisztusban. Az Isten lényegét az 
isteni akaratban találja, mely idő és tér korlátáihoz 
kötve nincs. A bibliai csodákat, mint a természet 
törvényét áttörő, azokkal ellentétben álló eseményeket 
elveti; az isten a természetnek általa örök törvényei
vel megállapított csodálatos rendjét nem bolygatja 
meg. Osmertette a keresztyén világnézetet az Istenről, 
a világról és az emberről. Ez a világnézet a keresz
tyénség keletkezése, de a reformáció kora óta is 
sokban megváltozott és a jövőben is változni fog.

Papjaink közül az előadáson senkit sem láttunk, 
pedig Veress, ha nem mondott is uj dolgokat, fejte
getéseit oly érdekesen tudja csoportosítani, hogy a 
verszált theologus is sokat tanulhat belőlük. Örven
detes jelenségnek tekintjük, hogy a református tanár 
evangélikus egyházunk díszes hajlékában tartja elő
adásait és igaz örömmel tapasztaltuk, hogy a refor
mátus ifjúság irtózik azon szellemtől, mely a hazai 
protestantizmust két táborba akarja terelni. (Sz. o.)

H ÍR EK .
Kitüntetés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Wichmann Ede budai és Fabriczy Pál orosházai tanító
nak a népnevelés terén szerzett kiváló érdemei jutal
mazása képen 200 K személyi pétiékot engedélyezett.

Őfelsége adománya. Ő cs. és kir. felsége a  nagy
bányai ág. hitv. ev. egyházközségnek épülőfélben 
levő temploma költségeihez legfelsőbb magánpénz
tárából 200 K segélyt adományozott.

Molnár Viktor — még egyszer. Az Evangélikus 
Őrálló utolsó számában erősen nekimegy az Evang. 
Lap szerkesztőségének. Merész, hálátlan, sőt ügyetlen 
eljárásnak nevezi azt: olyat mondani Molnár Viktorról, 
amit az Evangélikus Lap 6. számában mondott és 
azt tanácsolja, támadjuk meg inkább a vallásügy- 
minisztérium szervezetét és a minisztert, mint a tá
vozó államtitkárt. Kikérjük magunknak az ilyen 
leckéztetést! Először is nem az Evang. Lap szerkesz
tősége állította Molnár Viktorról azt, amiért az Evang. 
Őrálló neheztel, hanem cáfolatára a vallásügyi miniszter 
ellen emelt súlyos vádnak, tehát nem könnyelműen és 
ok nélkül egy illetékes helyről vett ellenkező véleményre 
utaltunk. Legyen nyugodt az Ev. Orálló, nem Zichy 
János ez az illetékes hely. De hát mi arról, hogy 
kinek a véleményét közöltük, az Evang. őrállónak 
számot adni nem tartozunk és eleget tettünk hírlap
írói kötelességünknek, midőn az Evang. Őrálló közbe
lépését be nem várva, a 7. számban az ellenkező 
véleménynek is helyt adtunk. Arra a tanácsra pedig, 
hogy ebből az alkalomból a rendszert támadjuk meg, 
éppenséggel nem volt szükség, mert hiszen mi — még 
pedig Molnár Viktor védelmére — épen ezt tettük a 
kifogásolt közleményben. Az Őrálló persze feltételezi, 
hogy az Evang. Lapot az ő előfizetői nem olvassák 
és igy bátran játszhatja a bölcs tanácsadó szerepét.

Még egyet I Emlékezni fog az Őrálló szerkesz
tője, hogy akkor, amidőn a két lap egyesítése felett 
tárgyaltunk és megegyezni nem tudtunk, azzal vál
tunk el, hogy személyeskedni egymás ellen nem 
fogunk. Hát ha valakiről azt mondjuk, hogy merész, 
hálátlan és ügyetlen, ez nem személyeskedés?

Ezt kívántuk konstatálni! (Szerk)
Glnevernó Györy Ilonától felejthetlen emlékű 

Györy Vilmosunknak jelenleg Angliában élő leá
nyától legújabban „A női kézimunka mint kereseti 
forrás“ címen nemcsak érdekes, de igen hasznos 
munka jelent meg, melyet különösen evangélikus 
papnéinknak melegen ajánlunk. A kötet ára 4 K 
50 fillér. Kapható minden könyvkereskedésben. Györy 
Ilona legközelebb Hágában fog felolvasni a moral- 
pedagógiai Congressuson.

A zólyomi egyházmegye alapjai. Nem mindegyik 
egyházmegyénk van oly jól rendezett anyagi helyzet
ben, mint a zólyomi, mely nemcsak közigazgatási szük
ségleteit tudja kellően biztosítani, de belmisszioi, 
jótékony és kulturális célokat szolgáló alapok létesi- 
séről is gondoskodott, melyek célszerű és körültekintő 
kezelés mellett évről-évre szépen gyarapodnak. A leg
utóbb megvizsgált számadás az alapok állását követ
kező összegekben tünteti fel: 1. Közigazgatási alap 
9198 K (+ 504 K). 2. Rendelkezési alap 6408 K 
(+ 539 K). 3. Segélyzőintózet alapja 56.375 K 
(+ 1611 K). 4. Grenczner-féle segélyalap 17.448 K 
(+ 193 K). 5. Luther árvaalap 34 143 K (+ 1362 K). 
6. Gyámintézet tőkéje 1198 K (+81 K). 7. Iskola
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tanács alapja 5954 K (+ 113  K). 8. Lelkószi érte
kezlet tőkéje 740 K (+  73 K). 9. Sárkány-féle jubi
leumi alap 458 K (+  2). 10. Pozsonyi Theologus 
Otthon alapítvány 4000 K. 11. Eperjesi Theologus 
Otthon-alapítvány 685 K (+ 249 K). 12. Halnssy 
Gyula-féle alapítvány 1126 K .. Az összes alapok 
múlt évi gyarapodása 4733 K. Átmenetileg befolyt 
az egyetemes nyugdíjintézetre 3868 korona; a 
gyámintózetre 1552 korona rendes és 400 korona 
külön gyűjtés ; a külmisszióra 100 K ; a reformáció 
jubiláris alapjára 680 K ; a szarvasi tanitóképezdére 
106 K; az aszódi leánynevelőintézet 81 K. A segélyzö- 
intézettől 4 nyugdíjas lelkész, 12 nyugdíjas tanító, 
13 özvegy papné, 11 özvegy tanitóné és 3 árva 
összesen 3208 K segélyben részesült; a Grenczner- 
alapból 11 özvegy papné 966 K segélyt kapott; a 
a rendelkezési alapból 6 lelkész segélyezésére 700 K 
osztatott ki. így az összes segélyek 4874 K-t tettek 
ki. Az egyházmegye vagyonát Sztehlo Gerő besz
tercebányai lelkész, mint egyházmegyei pénztáros, 
dicséretes gondossággal és példás rendben kezeli.

Lelkész! beiktatás. Az újon alakult szászpelsőci 
gyülekezet első lelkészét Moravcsik Józsefet február 
ll-ikén, vasárnapon, ünnepélyesen hivatalába iktatta 
Bakay Péter főesperes Szlávik János dobronyi lelkész 
közreműködésével.

— Cserregi György, aradbékési esperes Czinkótzky 
Jánost, az újfazekasvarsándi gyülekezet megválasz
tott lelkészét folyó hó 11-én hivatalába ünnepélye
sen bevezette.

T ren csén v a rm eg y e i  konventbál. Folyó hó 11-én 
rendezte ezt a bált a trencséni evangélikus ifjúság 
Kubinyi György, a puhói evangélikus egyház fel
ügyelőjének és Orbán Pálnak vezetésű alatt. A bál 
fényesen sikerült. Készt vett abban nemcsak Trcncsén- 
vármegye, hanem a szomszéd vármegyéknek is 
szine-java A bál védnöknője gróf Zay Miklósné 
született gróf Károlyi Margit volt, ki Szalavszky 
Gyula főispán karjan kezdte meg a felvonulást, dísz- 
elnöke pedig Osztrolenszky Géza nyugalmazott fő
ispán. A bálnak nemcsak nagy erkölcsi sikere volt, 
mert diszes a közönség kitünően mulatott reggeli 
9 óráig (körülbelül 120 pár táncolta a négyes')» de 
az anyagi siker sem maradt el, mert a bál a tren
cséni esperességi templom és a vármegyei közkór
ház javára 3000 koronát jövedelmezett.

A dobsinai lelkészválasztás. „Debsina és Vidékeu 
írja: A helybeli ev. egyháztanács a megüresedett 
első lelkészi állás betöltésének napjául, mint hiteles 
forrásból értesülünk, valószínűleg folyó évi március 
hó 17-ét fogja javaslatba hozni. Az egyházközség 
jelöltjei Holkó Mihály rókusi lelkész, Klaar Vilmos 
losonci segédlelkész és Pósch Gusztáv toporci lelkész. 
Az egyházmegyei elnökség törvónyadta jogánál fogva 
Poputh Viktor helybeli lelkészt jelölte. Az egyház- 
község jelöltjei közül az első február hó 25-én, a 
második március 3 án és a harmadik március 10 én 
fogja magát az egyház híveinek bemutatni, amikor 
is egy-egy próbaszónoklatot tartanak.

A hitoktatók fizetése. Budapest főváros tanácsa 
elhatározta, hogy a kath. hitoktatók fizetését évi 
14.000 koronával fölemeli. Ámde a pénzügyi bizott
ság, melynek az ügyet a közgyűlés részére elő kell 
készíteni a javaslathoz hozzá nem járult, mert a fel
szólalók szerint a kath. hitoktatók megbontják a 
felekezeti békét. A tanács, a pénzügyi bizottság hatá

rozatára való tekintettel, azt a javaslatot terjesztette 
a főváros febr. 14-én tartott közgyűlése elé, hogy a 
kath. hitoktatók fizotésrendezósének kérdését vegyék 
le a közgyűlés napirendjéről, amihez a közgyűlés — 
Polónyi Géza ellenzése dacára — hozzájárult. A leg- 
szomorubb az, hogy e miatt a protestáns hitoktatók 
is szenvednek, mert most már ezek sem remélhet
nek fizetósjavitást.

Gergely Antal a mezőtúri reform, egyház lelké
sze ki a presbyteri világszövetség múlt évi gyűlése 
alkalmával elragadó szónoklatával méltó feltűnést 
keltett folyó hó 11-én életének 43 évében elhunyt. 
Őszintén osztozunk a testvéregyház mély fájdalmában.

Sztehlo Kornél f. hó 17-én a budapesti unitárius 
templomban a Dávid Ferenc Egylet estélyén a házas
sági elválás problémájáról felolvasott, umelyben ezen 
tárgyat társadalmi szempontból világította meg. 
A felolvasást legközelebb közöljük.

A ta llyai  ovang. egyház f. hó 18-án lelkészévé 
ifj. Oláh Károly rozsnyói segédlelkészt egyhangúlag 
megválasztotta.

Pályázat. Ezernégyszáz korona javadalmazással 
és lakással díjazott káplánt keresek. A h*»ly április 
elsejével foglalandó el. Rozsnyó, 1912 febr. 20.

Terray Gyula, főesperos.

Pályázat.
A pest megyei ev. egyházmegyéhez tartozó tápió- 

tzelei egyházközség magyar nyelvű lelkészi állására 
pályázatot hirdetünk.

Javadalom: 1) Lakás kerttel. 2) Úgy az anya-, 
mint a leány-egyházban minden házaspártól 61 és 
V« liter rozsbúza és egy korona készpénz; özvegyektől 
a fele. 3) Készpénzben: 186 korona. 4) Földek Tápió- 
szelén: 31 kát. hold 974 Q-öl szántó az eklézsia 
dűlőben, 6 kát. hold 466 n-öl a kistószékes dűlőben, 
908 □ öl konyhakert és 16/298-ad rész legelő-illetőség. 
Farmoson: 8 hold 930 □ öl szántóföld. 5) Stóladij 
és offertorium. 6) Kongrua 292 korona, amelyről azon
ban a nyugalomba vonult lelkész önként lemondott 
és igy ezért a megválasztandó lelkésznek folyamodnia 
koll. Ezen összeg kiutalásáért az egyházközség sza
vatosságot nem vállal.

A bányai ev. egyházkerület lelkészválasztási 
szabályrendeletének 15. §-a értelmében felszerelt kér
vények f. évi március 10-ig a Pestmegyei ev. egyház- 
megyei főesperesi hivatalához Kecskemétre küldendők.

Vác és Kecskemét, 1912. február hó 20-án.
Ivánka Pál, . Sárkány Béla,

egyházm. II. felügyelő. főesperes.

Előkészület a reformáció négyszázados 
évfordulójára.

A dunántúli egyházkerület a reformáció 400 éves 
jubileuma alkalmából a következő pályázatokat hirdeti:

I. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület köte
lékébe tartozó egyes esperességek története. Első dij 
300 K, második dij 200 K. Beadási határidő 1914 
december 31.

II. A reformáció négyszázados emlékünnepére 
szóló alkalmi óda. Első dij 200 K, második dij 100 K.
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III. A reformáció négyszázados jubileumára szóló 
s az egyházkerület jubileumi istentiszteletén való 
elmondásra alkalmas ünnepi egyházi beszéd, szabadon 
választott bibliai szöveg alapján. Első dij 200 K, 
második dij 100 K, harmadik dij 50 K.

IV. A reformáció jelentőségét általánosabb 
eszmei és történeti keretben méltató s az istentisztelet 
keretén kivül egyházkerületi vagy egyéb jubileumi 
ünnepély alkalmából való elmondásra alkalmas ünnepi 
emlékbeszéd. Első dij 200 K, második dij 100 K, 
harmadik dij 50 K.

V. A reformáció jelentőségét népszerűén ismer
tető és az evangélikus anyaszentegyházhoz való hű
ségre buzdító vallásos irat, mely alkalmas legyen a 
hivek széles rétegeiben való terjesztésre. Cime: „Mit 
köszönhetünk a reformációnak vagy ehhez hasonló. 
Terjedelme legfeljebb IVa nyomtatott iv. Első dij 
200 K, második dij 100 K, harmadik dij 50 K.

A II—V. számú pályázatokra a pályamunkák 
beadásának határideje 1916 október 31-ike s ezen 
pályázatokban, beleértve az I. számút is, kizárólag a 
dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kötelékébe tar
tozó egyháztagok vehetnek részt, tekintet nélkül az 
illetők egyházi vagy világi állására Kivételt csupán 
a II. számú pályázat („ünnepi ódára“) alkot, amelyben 
a magyarországi ág. hitv. evang. egyetemes egyház
nak bármely tagja részt vehet.

Az I. számú pályázat nyilt. pályázat s ezen a

munkát tisztán olvasható Írással, vagy nyomtatott 
alakban bekötve és lapszámozva s a címlapon a 
szerző nevének feltüntetésével kell beadni.

A II—V. számú pályázat zárt és ezekre a pályá
zatokra az idegen kézzel olvashatóan vagy gépírással 
irt pályamunkákat, az illető szerző nevét és lakását 
tartalmazó s kivül a pályamunka jeligéjét viselő zárt 
boríték kíséretében kell beadni.

A pályamunkák „reformációi jubileumi pálya
munka“ jelzéssel a püspöki hivatalhoz küldendők. 
Határidőn túl beérkező munkák nem vehetők 
figyelembe.

Az első dijat csupán abszolút becsű pályamunkák 
kapják, a többi dijak viszonylagos értékű pálya
munkáknak is kiadhatók. Az eredmény kihirdetése 
után 72 éven belül fel nem vett pályadijak vissza
esnek az egyházkerületre.

A II—V. számú pályázatokon első dijat nyert 
pályamunkák az egyházkerület tulajdonába mennek 
át s azoknak miként való felhasználásáról és eset
leges kinyomatásáról az egyházkerület szabadon 
intézkedik.

Az I. számú pályázatra beérkező pályamunkákat 
az egyházkerület történetének megirója forrásképpen 
felhasználhatja.

Pápán, 1912. febr. 19.
Véssey Sándor, Gyurátz Ferencz,

egyh. körül, felügyelő. püspök.

Most jelent meg1

a II. osztály tananyagát felölelő II. sorozata a 
Benedek Elek, Körösi Henrik és Tomcsányi János 

által tervezett

„Népiskolai szem léltető faliképekének
E II. sorozat a következő 9 képből á ll:

1. Aratás. 4. Rostálás. 7. Cipész.
2. Kapálás. 5. Szüretelés. 8. Takács.
3. Cséplés. 6. Asztalosműhely 9, A kovács.

Az I. osztály anyagául szolgáló első sorozat, mely 
még 1910. évben jelent meg a következő 9 képből á ll:
1. A templom. 4. Ruhamosás. 7. Palkó.
2. Szántás, vetés, boronálás. 5. Konyhakert. 8. Az öreg koldus.
3. Baromfi-udvar 6. Faültetés. 9. A madarak

etetése.
E képek hazai gyártmányok s e mellett kivitelük 

művésziesen szépek.
Egy-egy kép ára felfüggesztéssel készen 4.— K. 
A fenti sorozatok ára egyenkint 32.40 korona. 

A III.  é s  I V ,  soroza t később je le n ik  m eg.  

Beszerezhetők a

A L U T H E R -T Á R SA S Á G
könyvkereskedésében

Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a sz.

Iskolai ifjúsági könyvtárakba
ajánlhatók:

Hazafias könyvtár. Szerkeszti: Gaál Mózes. 
Egy-egy füzet ára kötve 60 fillér.

A megjelent füzetek a következők:
1. Szondi két apródja. 2 Zoárd jóslata. 8. A vezér bosszúja.
4. Kupa, a pogányvezór. 5. Vitézi becsület. 6. Az utolsó m ents
vár. 7. A királyért. 8. Vihar-gyöngyök. 9. Kegyetlen büntetés. 
10. Az ingovány-vár. 11. Both bajnok árvája. 12. A keresztény
ség hőse. 13 A prágai rab. 14. A furfangos diák. 15. A király 
szeme. 16. A feketesereg pusztulása 17. A hős varga. 18. Pribék 
László. 19. Az áruló. 20. Vak Bottyán. 21. A Jedikula rabja. 
22. A vitéz szász. 23. Daczó uram számára. 24. Az utólsó próba. 
25. Koldus herceg. 26. A fekete ember. 27. Aki birja, marja. 
28. A murányi tolvaj csorda. 29. Menyhárt uram. 30. Ferhát 
aga kincse. 31. A vitéz kuruc ezredes. 82. A hűséges feleség. 
33. A dozse fia. 34. A Karaffa becsülete. 35. A renegát. 36. Egy 
magyar testőr-ifjú . 37. Az urasági inas. 38. Skrobanyek úr. 
39. A császár Ígérete. 40. Herr von Kecskeméti. 41. A leg
nagyobb magyar. 42. Távol a hazától. 43. A haza bölcse. 
44. Véres napok. 45. Bem hadsegéde 46. Ezeréves múltúnkból. 
— I. füzet. 47. — II. füzet. 48. — III . füzet. 49. — IV. füzet. 

50. — V. füzet.
A teljes gyűjteménynek egyszerre való megrendelése esetén 
annak ára 8 7  Korona, s két részletben is fizethető; fele az 

átvétel alkalmával, fele pedig a jövő tanév elején.
Ezenkívül a ján lha tó : Benedek Elek „Kis könyvtára“ és a 
„Filléres könyvtár“, melyek ugyanily feltételek mellett be

szerezhetők. Jegyzékkel készséggel szolgálunk.

Szives megrendelések a

LUTHER-TÁRSASÁG könyvkereskedésébe
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. intózendők.

Ifj. Kellner Ernő kő- és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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Az unió kérdéséhez.
Irta: Kiss Béla.

E lap hasábjain felvetett kérdés úgy lát
szik lassan bár, de mégis megbolygatja kissé 
az evangélikus közvéleményt. Az „Ev. Örálló“ 
hasábjain e kérdésben egymásután jelennek meg 
a véleménynyilvánítások, melyek jórészt mind 
az unió ellen szólották.

Ha egy pillanatra végig futjuk ismét és 
ismét a már eddig napvilágra hozott érveket, 
melyek pro és contra bizonyítgattak s össze
vetjük ezeket az e kérdésben már az 1892—95-ig 
terjedő időszakban nap-nap után megjelent ér
vekkel, megállapíthatjuk, hogy: „nincs semmi 
új a nap alatt.“

Röviden utalnom kellett és kell ezidőszerint 
azért, mert a 90-es évek nagy mozgalmai, 
mikor az evangélikus és református egyházak 
— együtt zsinatoztak, együtt ünnepelték az 
1791. XXVI. t.-c. emlékünnepét, igazán bírtak 
jogcímmel arra, hogy az unionista törekvések 
a felvetett eszme alapján előbbre vitessenek.

Ha erre az időszakra vetünk egy pillan
tást s elfogulatlan objektivitással vizsgáljuk az 
e kérdésben mindkét részről felhozott azon érve
ket, melyek az unió ellen szólották, be kell is
mernünk, hogy ezek az okok tárgyi igazságuk
nál fogva méltánylandók voltak s amint az élet
fejlődés később igazolta is, — az unió létre
jöttét tényleg meggátolták.

Az okok, röviden összegezve a reformátu

sok részéről ezek voltak csoportosítva. Az uniót 
akadályozza a nemzetiségi és hitelvi szempont, 
az evangélikusok részéről pedig az unió aka
dálya a reformátusok felekezeti érvényesülési 
törekvése, a hitelvi szempont és ez egyháznak 
büszkeségig emlegetett magyar jellegi'onása. E 
csoportosított okok azon időben mind tárgyi 
alappal bírtak.

Az evangélikus egyház egyes részei — hiába 
akarjuk azt ma szép szavakkal eliminálni — 
nemzeti szempontból mindig kifogás alá estek. 
Visszatérve az 1892-ik évre, olvassa el bárki 
az az évben megtartott dunáninneni kerület köz
gyűlésén dr. Masznyik Endrének az unió kér
désében a nyitrai esperességhez intézett nyílt 
feleletét. Érdemes e beszédből az alábbi soro
kat idézni: „Amit az Isten egybeszerkesztett, 
a hazafias, magyar protestáns szívek unióját, 
ezt a százados küzdelmek és szenvedések, ezt 
az atyák együtt osztott drága vérén szentelte 
uniót, ezt kárhoztatják önök, mert ez nekünk 
jövőt biztosit, az önök törekvéseire pedig halált 
hoz.“ Olvassuk el az „Ev. család és iskola“ című 
lap kiváló tudós, boldog emlékezetű szerkesz
tőjének, Trosztyenszkynek, ugyancsak az unió 
kérdésében tett mélyenjáró fejtegetését, ő is erre 
a konklusióra jut. „A vallásban, jobban a 
theologiában a magyar szabadelvű, a tót 
orthodox; az egyház beléletében a magyar cen
tralizál, a tót decentralizál; az egyházközi ügyek 
felfogásában a magyar szemben áll a róm. kath. 
egyházzal s közelít a ref. egyházhoz, a tót
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irtózik a ref. egyháztól s jobban megtűri a róm. 
katholicizmust. A magyar államban a magyar 
a magyar érdeket még áldozattal is kész szol
gálni, a tót az államban a zsarnok Magyar- 
ország intézményét látja, melyet gyöngíteni 
istenileg és emberileg jogosult feladatának ismer“. 
íme nehány adat, mely élénken dokumentálja, 
hogy a reformátusok részéről hangoztatott ki
fogás az ev. egyház egyes részeinek nemzetiségi 
törekvései miatt — tárgyi alappal bírt, mit az 
evangélikusok maguk sem tagadtak.*) Ugyan
csak az ő részükről ezidőben a hitelvi unió 
lehetetlensége kategorice kijelentetett. Amint ez 
az evangélikusok részéről is megtörtént. Dr. Masz- 
nyik Endre említett beszédében többek között 
erre vonatkozólag a következőket mondja: 
„Amire a nyitrai esperesség gondol, az legjobb 
esetben nem lehet más, mint az u. n. hittani, 
dogmatikai unió. Nos hát, ha ettől félnek, meg
nyugtathatom. Legyenek arról meggyőződve, 
hogy ilyen unió nekünk sem kell (de azt hiszem,

*) Ezekkel szemben báró Bánffy Dezső regy velem foly
tatott magánbeszélgetésben ezeket m ondotta: „Én nem féltem a 
magyarságot az uniótól, sőt, ha a mi kálvinista egyházunk rá
fekszik az uniált egyházra, a magyarság a luth. egyházban is csak 
nyerni fog.“ Igaza volt Bánffynak. Nemzetiségi szempontból csak 
a tótoknak kell tartani az uniótól és tartanak is tőle és ha a 
reformátusok hazafias szempontból kezelnék a kérdést, két kéz
zel kellene az unió után nyulniok. (Szerk.)

A protestáns lelkész a modern 
költészetben.

(Részlet szerzőnek a M. P. I. T. pozsonyi körének 1911 decem
ber 2-iki estélyén tartott felolvasásából.)

Irta : Dr. Szelényi Ödön.
(Folytatás.)

Ha a lelkész elzárkózik az élettől, ha nem akar 
tudni az új eszmékről, akkor sokszor saját vérében 
jelentkezik az ellenzék és szembe kerülnek egymással 
apa és fiú. Mindig kedvelt témája volt az Íróknak két 
generációnak szembeállítása és a mi tárgykörünkben 
is sok hálás anyag kínálkozik e célra. így K ie lla n d  
norvég iró „ H ó “ című regényében is két nemzedék 
szembekerülése a sujet. Az apa Jürges Dániel na
gyon kedvező jelek között kezdette meg működését, 
már egyetemi hallgató korában is feltűnt és előkelő 
összeköttetése, nagy műveltsége, szép férfias meg
jelenése fényes jövőt jósoltak neki, hozzá még a leg- 
ünnepeltebb szépség lett a felesége. Ő még sem ma
radt a fővárosban, ahol karriért csinálhatna, hanem 
elvonul egy kis északi faluban, hogy megmutassa

a reformátusoknak sem), mert ezen uniónak 
erőltetése épp attól a céltól távolítana el, amely
hez mi közeledni akarunk, az önök bosszúsá
gára. Az ilyen unió még közöttünk is csak 
szakadást idézne elő.“ S olvassa végig bárki 
az az évnek összes egyházi lapjait — azok 
minden uniónak lehetőségét megengedik, csak 
a hitelvi uniót tartják abszolút lehetetlennek.*) 
„Az ezen felépülő sajátossága az egyes egyhá
zaknak, annyira elválasztja egymástól e két egy
házat, hogy az egyesítés esetén vagy tabula 
rázát kellene csinálni s eltörülni mind a két 
egyháznak sajátos jellemét, ami lehetetlen, vagy 
bele kellene olvadnia egyik egyháznak a másikba, 
ami képzelhetetlen“ — írja egy másik író. De 
tovább menve, ugyancsak már akkor súlyos 
elítélésben részesült a reform, egyház az evan
gélikusok részéről azon másik tárgyi alappal 
bíró hibájáért, melyet úgy látszik, levetkőzni 
most sem tud, t. i . : az evangélikusokkal szem
ben tanúsított felekezeti érvényesülési törekvéséért. 
A már említett időszakban is nagy port vert 
fel a sárospataki filozófiai tanszék betöltése,

*) Hitelvi alapon azért lehetetlen az unió, mert hitelvek
ben nincs megalkuvásnak helye. Az unió nem is lehetséges 
orthodox egyházak között, azért akarunk mi egyelőre a szövet
ségre szorítkozni. (Szerk.)

miként lehet kis helyen is érdemesen működni. Itt 
csakhamar azt tapasztalja, hogy a parasztok nem 
olyanok, aminőknek könyveiből megismerte, mire 
ifjúsági reformtervei is elolvadnak, mint az áprilisi 
hó és végtére a konzervativizmus szolgálatába sze
gődik. Veszedelmesnek tartja a népszuverénitás 
elvét, prédikációban az engedelmességet, keresz
tyén türelmet, alázatosságot, a kereszt fegyelmét 
hirdeti. Egyetlen reménye, János fia, aki a főváros
ban a teológiát hallgatja. A fiú egy napon arról 
értesíti apját, hogy eljegyezte magát egy mű
velt, okos és előkelő leánnyal, csak az a baj, hogy 
mátkája megfogadtatta vele, hogy nem fog papi pá
lyára lépni. Husvétra elviszi menyasszonyát a szülei 
házhoz, azzal a reménnyel, hogy itt majd megtérí
tik. Csakhogy egészen máskép történik. Gabriella és 
a lelkész alakjában a régi és új idő csap össze. 
Gabriella nyíltan megmondja, hogy a hivatalos ke- 
resztyénséget Jézus tana torzképének, az egyházat 
minden haladás kerékkötőjének, a papok hivatását 
képmutatásának, szemfényvesztésnek tartja. A lel
kész dorgáló hangon válaszol, a vallás és Jézus 
ellenségét látja az önálló gondolkozású leányban és
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illetőleg a Miskolcon történt tanárválasztás esete, 
mikor a két képesítés nélkül folyamodó ref. 
vallású és két képesítéssel ellátott ev. vallásé 
jelölt közül a ref. kerület a képesítés nélkül 
folyamodó ref. tanárjelöltet választotta meg. 
Ugyancsak elítélték magyarságára hangoztatott 
büszkeségét egyes egyházi íróink.

„Arra a hivalkodó különbségtételre, mely 
a ref. egyházat következetesen „magyar egyház
nak“ titulálja, ne is reflektáljunk . . . .  Annyiban 
mégis veszedelmes, hogy a sötétebb fejekben 
önkénytelen is a nemzeti különállás jellegévé 
lesz s mint ilyen, a közéletbeni szétválásnak is 
egyik alapoka. Természetes, mert a református 
hívő jó korán hozzászokik, hogy egyedül magát 
tekintse a magyar faj és hazafias eszme kizá
rólagosan szabadalmazott képviselőjének, az 
evangélikusban pedig egyebet se lásson, mint 
kievi zarándokot“ — írja többek között dr. Bakonyi 
Lajos. Általában véve megállapítható a múlt
ból is annyi, hogy az unió eszméjének mindig 
több volt a pennaforgató támadója, mint 
védője. És nemcsak egyházi, de világi felügye
lők is számosán voltak, kik az unió eszméjé
vel nem szimpatizáltak. Ez időben írja Andorka 
Gyula felügyelő az unióról a következőket: „Nem

megfenyegeti Isten haragjával. János növekedő izga
tottsággal követi a vitát és végtére, mikor meny
asszonya színvallásra szólítja fel, az apai tekintély 
hatása alatt apja részére áll. Erre Gabriella felbontja 
eljegyzését és elhagyja a házat. De a leány biztos 
fellépése Jánost mugaeszmélésre ösztönzi. Átlátja, 
hogy ő gyermeki kegyeletének az aldozata, hogy az 
eltérő világnézet, mély barázdát szánt közte és az 
apja között és hogy ő semmikóp sem követheti 
nyomdokait. Érzi, hogy a feddő szónoklat és tehe
tetlen harag nem érhet el semmit, hogy feltartózha- 
tatlanul hömpölyög előre a modern emberek áradata, 
mely a vallásosságnak is szabadságot követel. Isten
nek oly harcosokra van szüksége, akik felveszik az 
új eszmék lobogóját, ezeket igyekeznek az evange- 
liom fényébe helyezni, mert csak ezzel fog vissza
térni az élet a megmerevedett egyházba.

Hasonló a probléma, de tragikusabb a meg
oldás Voss R : „Az új idő“ cimű drámájában. A cse
lekmény az északi tenger egy kis szigetén játszódik 
le és Firle lelkész és tulajdon fia, szintén János, az 
ellenfelek. Az öreg lelkész nem érti meg híveit, 
minduntalan bűneiket ostorozza, hiába figyelmezteti

vagyok híve az uniónak. Legyen e két protes
táns egyház szimbóluma a két különböző fegy
verrel ellátott harcosnak, mely egy célért küzd: 
a lelkiismereti szabadságért s az emberiség 
haladásáért. De sohase legyen sziámi ikerpár, 
mely egymáshoz forrasztva, egymást szabad 
mozgásában gátolja“ (1892).

Amint e kis történeti visszapillantásból is 
látható, e lap szerkesztője által felvetett kérdés
ben már eddig megjelent s az uniót ellenző 
felszólalások érvei ma is ugyanazok, mint vol
tak a két évtizeddel ezelőttiek. Ma is sokan 
vannak, kik óhajtják az egyesülést s talán még 
többen vannak, akik ellenzik.

Valóban csodálatos is az ember!
Vegyük csak elő az evangéliumnak egy 

olyan más parancsát, mely nem az egyesülésre 
vonatkozik. Nézzük itt az evangélikust és refor
mátust egyaránt. Ott van pl. ez: „Legyetek 
tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok“. Nincs-e 
meggyőződve mindegyik arról, hogy e paran
csolatot megvalósítani sohase tudja, csak köze
líthet feléje. de ezen közelítést aztán eminens 
evangéliomi kötelességüknek ismerik. Hallunk-e 
e cél felé való törekvés ellen egyetlen ellenve
tést! Nem. De amikor az evangéliom egy olyan

a felesége, hogy a földhöz ragadt szegény lakosság
nak, szerető vigaszra volna inkább szüksége. Hallani 
sem akar róla, hogy a szigeten fürdőtelopet létesítse
nek, mert attól fél, hogy a pénz gyilkoló mérge 
végleg megrontaná a halasznápet. János, a fiú egé
szen másképp gondolkodik, szíve a szegény népé, 
tudja, hogy csak úgy emelkedhetik szellemileg és 
erkölcsileg, ha előbb sanyarú anyagi helyzetét orvo
solják. Lelkesedve hirdeti, hogy a modern világ, egy 
óriási műhely, ahol mindenkinek dolgoznia kell, a 
munkát azonban életörömmel kell jutalmazni.

Ily szabad szellemben beszél a szószékről is és 
ezzel végleg maga ellen zúdítja apja haragját. A 
katasztrófát azonban a sekrestyés és leánya idézik 
fel. A sekrestyés halálos ellensége a lelkésznek, mert 
évekkel azelőtt az ő rossz útra tért és öngyilkossá 
lett leányától megtagadta a tisztességes temetést. E 
szerencsétlen nő leányát szereti János ifjú kora óta. 
Mikor apja őt azzal vádolja, hogy csak szerelme 
kedvéért hirdet ily újszerű nézeteket az eddigi vona
kodó János elfogadja a halásznép ajánlatát, hogy az 
apja helyébe lépjen. A hajthatatlan lelkész most 
felszólítja a feleségét, hogy válasszon közte és ateista
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óhajáról van szó, mely az egyesülést paran
csolja s amikor az „egy akol és egy pásztor“ 
elve felé, mint cél felé egy lépést akarnánk 
tenni, jóllehet, hogy ez a cél, mint Jézus mun
kájának, úgy minden híve munkájának is célja, 
jóllehet, hogy e célt, mint eszményt mindenki 
elfogadja, aki a fiúban az Atyához törekszik, 
hogy mint ő, egy volt az ő mennyei Atyjával, 
úgy azok, kiket az Atya neki adott, magok 
között is egyek legyenek. Mégis, valahányszor 
ezen kötelezettségünkre figyelmeztetünk, nyom
ban felemeljük tiltakozó szavunkat, kimondjuk 
a lehetetlent s kezdjük kutatni azokat az oko
kat, melyek mindnyájunkat e törekvésünkben 
meggátolnak.*)

Pedig amint a tökéletességre való törek
vésünkben a cél szempontjából akadályokat 
nem ismerhetünk el s sem a testünkben lakozó 
hibák, bűnök nem mentesítenek minket az er
kölcsi előretörtetésben, aképpen az általános 
egyesülés munkálásában is a felmerült egye
netlenkedések, súrlódások, visszaélések nem szol
gálhatnak felmentő okokul, sőt ellenkezőleg, 
azok inkákb mind az unió szükségessége mel
lett, mint ellene tanúskodnak. (Nagyonigaz! Szerk.)

*) Az ok a felekezetiség kultusza! (Szerk.)

Vagyis, az uniót ne perhoreszkáljuk azért, 
mert mindkét fél részéről panaszok fordultak 
elő, hanem ellenkezőleg, azért munkálkodjunk 
annak létrejöttén, hogy ily panaszok elő ne 
fordulhassanak. Ne úgy fogjuk ezt fel, t. i. az 
uniót mint a testvéries viszony eredményét, hanem 
mint annak eszközét. Ne a multat bolygas
suk és háboigassuk, — lebegjen szemeink előtt 
a fövő.

Hogy aztán az a megvalósítandó unió 
milyen és minő legyen, ez a kérdésnek a nehe
zebb fele.

Az unió azonnali megvalósításának oly 
kontemplált szervezetben, amint azt e lap nagyon 
tisztelt szerkesztője megjelölte, nem vagyok híve. 
A szerkesztő úr úgy óhajtaná tervét megvaló
sítani, hogy egy orthodox lutheránus és egy 
othodox református egyház mellé még egy 
protestáns egyház létrejöttét szorgalmazná. Vagyis, 
az egyesülés eszméjét a széttagoltsággal szol
gálná.*) Ez nem vezetne célhoz. Két egyház 
helyett lenne három. Most csak egy egyházzal 
szemben kell küzdenünk, esetleg egygyel kell 
egyesülnünk, ellenben, a terv szerint kettővel

*) Eszembe sem ju to tt! Cikkíró úr félreértett. Erre, mint 
az unió előre látható következményére utaltam. Éppen ennek ki
kerülése céljából elégszem meg a szövetséggel. (Szerk.)

fia között. De a szegény meggyötört szív, ki mind
kettőjüket egyformán szereti, képtelen ilyen válasz
tásra, inkább megmérgezi magát és haldokolva hir
deti a megbocsátó szeretet törvényét. Holtteste felett 
apa és fiú békejobbot nyújtanak egymásnak.

Kieleand és Voss bemutatott két művének a 
sarkproblémája, hogy bennük két kor-, két világ
nézet tűz össze. Mind a két lelkész komoly, jellemes 
férfi és mégsem tudnak hatni hiveikre, akik idege
nül állanak velük szemben, meghallgatják prédiká
ciójukat, de mihelyt a templom küszöbét átlépik, 
minden hatásnak vége. Vájjon mi ennek az oka? 
Mindkét iró azt a feleletet adja, hogy e lelkészek a 
régi világnézetben gyökereznek, nem értik meg az 
új időt, érzékük eltompult a való világ iránt, nem 
érzik, hogy reng a világ alattuk, hogy az emberi 
társadalom új evangélium lázában ég, És nézetünk 
szerint ez Íróknak, a lényeget véve, igazuk van. A 
modern keresztyének a régi Istenben hisznek, a régi 
evangéliumot akarják, de azt kívánják, hogy lelké
szeik azt és a belőle fakadó életigazságot a XX. 
század gondolatvilágának és kifejezésmódjának meg- 
felelőleg hirdessék. Ne átallják a modern eszmékkel

foglalkozni és azokat alkalomadtával az evangélium 
hirdetésébe belevonni, a szószéken kívül pedig ma 
sok más alkalom is kínálkozik ezen kérdésekkel való 
leszámolásra. Az agyonhallgatás épp oly hiba itten, 
mint az agyondorongolás.

Láttuk az eddigiekben, hogy a m a  egészen más 
követeléseket támaszt a protestáns lelkészekkel szem
ben, mint a tegn ap . Ma értelmi tehetségű, sokoldalú 
műveltséggel felruházott, melegkedélyű, de egyúttal 
akaratembereket szeretünk e pályán látni. Mindenek- 
fölött azonban oly vallásos személyiségeket, akik 
nem ábrándos tervezgetésekbe merülnek, hanem 
fölvértezve hitük pajzsával belépnek az életbe a 
világátalakitó evangélium igéjével. Hála Istennek, 
hogy vannak még ilyen lelkészeink és ha mind ilye
nek volnának, senki sem merne beszólni a lelkészi 
pálya fölösleges voltáról. Bármennyire is meglegyin- 
tette az embereket az „új idők“ egyház- és papellenes 
szelleme, ha látnak lelkészt, aki igazi vallásos sze
mélyiség, akinek minden szaván és tettén érzik, hogy 
az ő számára az Isten ólő valóság, akkor elolvad a 
közöny jégkórge a szivekről és szívesen követik őt, 
ha keresztyén életfeladatokra inti őket és szívesen
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kellene ismét küzdeni és kettővel ismét egye
sülni. Nehezítenek a feladatot, porlasztanók az 
erőt. Nézetem szerint az unió formája felett 
gondolkozni időelőtti. Az unió megvalósítása 
ma — ugrás lenne. Már pedig, amint a ter
mészet, úgy az egyház sem tűrhet meg ily 
ugrásokat. Ez csak egy esetben lehetséges itt, 
akkor, amikor a forrongó időszak háborgó hul
lámai, vagyis a történeti életfejlődés egy maga
sabb életelvben radikálisan kijegecescdik (Luther 
kora). Ma nincsen ilyen időszak. Ma még 
uniót csinálni nem lehet.

Az idő azonban nincsen messze. Mert bár 
az egyházak hajóit a közélet tengerének hullá
mai nem csapdossák, de a hajók deszkáiban 
annál titkosabban rágódnak a szűk. Az egyhá
zak erőseknek épeknek látszanak, de belül rot
had a deszkázás. S ha ma azt egy-egy éles 
szemű ács észre veszi és vészt kiált, — a hitel
vek pápaszemén át a vizsgálódó hajós semmit 
nem látva nyugodtan ül a hajó fedélzetén. 
Konstatálja a vak tűzi lármát — s tovább pihen. 
Ami hajónk szerencse. hogy nem olyan, mint az 
evangeliombeli. Ott az Úr aludt s a tanítványok 
voltak ébren, ami hajóinkon a tanítványok 
alusznak s az Úr van ébren. S meg vagyok

vesznek részt a világ krisztiauizálasának a munká
jában. Az evangélikus egyház nem rendelkezik a 
külső tekintély és fény ama eszközeivel, amivel a 
katholikus egyház a lelkeket fogva tartja, egyetlen 
fegyvere az Isten igéje és az az erő, mely az emberi 
szivet megragadhatja, de ez az erő csak élő személyi
ségek által hat, mert életet csak élet kelthet, igy hát 
egyházunk személyi erőkkel kénytelen pótolni a 
külső hatalmat és ezek többet érnek az intézmények, 
rendszabályok, formuláknál. Ezért volt főkövete
lésünk, hogy az evangélikus lelkész élő vallásos 
személyiség legyen, mert ő mintegy kristályozódó 
pontja, a hivek önálló vallásos életének, erről 
persze egész a XVIII. század végéig nem lehe
tett szó.

Korunk vallásos életének egy mindjobban elő
térbe kívánkozó vonása, hogy a vallásosság, a külső 
gyakorlatok teréről az érzület terére helyeződik át. 
Ezért riaszt el bennünket minden külső látványos
ság, minden üres pátosz, minden nagyképüsködő 
terpeszkedés. Személyes vallásos életet kívánunk a 
lelkésztől, de személyes vallásos életet keresünk és 
kívánunk a magunk részére is és ép ezen személyes

győződve arról, hogy amikor a hajóink recsegni 
kezdenek, az Úr maga fogja felkölteni tanítvá
nyait, az Úr, mint egyházának is Ura — maga 
fogja megcsinálni de csakis akkor — az uniót.*) 
Ami hatáskörünkbe most még nem annyira az 
unió, mint inkább az unió szelleme tartozik. 
Ennek a szellemnek vagyok én is híve. Ez a 
szellem azonban, mint a Neptun kezében levő 
tömlőbe zárt szelek nem ami az ecclesia mili
tans kezébe van letéve, hanem inkább azoknak 
a primusoknak kezébe, kik egy parányi egymást 
megértő jóakarattal, hallgatagon egyszer többel 
tehetnek az unió érdekében — mint mi ezer 
cikkezéssel. Az ő hatáskörükbe tartozik az, hogy 
az egyházakat mindenekelőtt kormányzati szer
veikben, a gyülésezésekben hozzák össze. 
Vagyis ismételten hangoztatom, hogy egyházaink 
vezetői találják meg azokat a közös időponto
kat a közösen megállapított helyeken, amelyekben 
és ahol a két egyháznak fejei és tagjai egy
mással találkozhatnak. Csakis ebből a találko
zásból és érintkezésből születhetik meg aztán 
az a közszellem , mely a privát ellenségeskedést 
letörheti. Ez takaríthatja ki egyedül a felhalmo

* Szép gondolat, de attól tartok, mire az Úr az alvókat 
felébreszti a hajót felborítja a klerikalizmus tengerárja, és akkor 
késő lesz az unióra gondolni. (Szerk.)

élet lüktetése a főben és tagokban a szabadabb 
mozgás a jézusi evangélium tág keretein belül, lel
készben és hívekben fogja észrevétlenül átgyúrni a 
a mai egyház szervezetét is és azt közelebb vinni 
Isten országához. A katholicizmus jelenkori meg
újhodása új életre keltette az elalélt protestantiz
must is, ébredez mindenfelé a protestáns öntudat a 
bensőbb vallásosság, a vallási és egyházi reformok 
vágya. E törekvésben szóhoz kell juttatni a lelké
szek apostoli hirdetését, a teológusok tudományát, a 
laikusok vallásosságát egyaránt. Vallásos élet csak 
igy lehetséges, a stagnáció a halál. Vállvetve, egy
mást gyámolitva, buzdítva, fékezve kell munkálkod
nunk. Ne azt keressük ami elválaszt, hanem azt ami 
összeforraszt. Ne egymás hibáit, gyengéit, hit- és tan
beli eltéréseit feszegessük, hanem járjunk el egy
mással szemben ezen elv szerint: „A szükségesekben 
egység, a kétesekben szabadság, mindenekben pedig 
szeretet!M

(Vége.)
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zódott elégedetlenségek augiász-istálóját, ez te
remtheti meg aztán az Úr szavára az adott 
esetben az uniót.

Ha erre a primitiv unió-törekvési intézke
désre elég erőseknek bizonyulnak — akkor 
mehetünk megint, de csak egy lépéssel — tovább! 
Ha gyümölcsöt akarunk — munkálnunk kell 
elsősorban a talajt, ha eredményt akarunk — 
érleljük az erőt, ha erőt szeretnénk — ápoljuk 
a szellemet, ha szellemet akarunk — okosítsuk 
a kormányzatot! Mert ez utóbbiban van elrejtve 
az unió megvalósításának a — kulcsa!!

A lelkészjavadalmazás ügyében meg
indult mozgalom igazsága.

( Védelmül és válaszul Szimonidesz ev. lelkésszel szemben.)
Az „Evangélikus Lap“ folyó évi 7. számában 

„Levél a szerkesztőhöz“ cim alatt megjelent cikkedre 
vonatkozólag kedves ifjú testvérem, a nagy magyar 
költő szavával szólván, legyen szabad elmondanom 
rólad, hogy a cikkben „nem ón téptem le homlo
kodról, magad tépted le a (buzgósági) babért“. Ipar
kodom ezt be is bizonyítani a közérdekű ügy elő
terjesztése kapcsán.

Jónak láttad az ev. lelkészfizetésügyi mozgal
mat igazságtalanul és bántóan bírálva megtámadni.

Igazságtalanul akkor, midőn állitád, hogy ter
vezetünk „az összes papi fizetéseket egyenlőkké“ 
teszi. Nem áll. Magad elismered, hogy az immár 
eléggé közkézen forgó s mihamar nyomtatásban is 
elterjesztendő tervezet szerint a rákospalotai s pesti 
magyar (és még vagy 3—4) pap kivételével a többi 
mind részesülne korpótlékban. Az igazság az, hogy 
nem rövidül meg senki; a rakospalotai s pesti ma
gyar, ezen — hogy szives engedelemmel egy világi 
kifejezést használjak — külsőleg, belsőleg bizonyára 
gavallér papok javadalmazása marad, ahogyan volt: 
érintetlenül, hiszen nekik talán elég van ezidőszerint; 
a többi magyarhoni ev. lelkész mind kapna korpót
lékot, de a fizetés mérvéhez arányosan, azaz (kisebb 
törzsfizetésnél) többet vagy (nagyobb fizetésnél) ke
vesebbet. Nivellálva a nagyobb díjazás nincsen, sem 
leszállítva, nem is lehet, nem is szabad erre gon
dolni (embertelenség volna!), de sőt, hiszen a ter
vezet szerint a kisebb javadalmazású testvér csak 
10—20—30 év múlva juthat el gradatim azon fize
tési magaslatra, melyen némely testvér Isten kegyel
méből, saját erejéből s a hívek bizalmából kezdettől 
fogva áll. Az előretörekvés lehetősége és szükséges 
módja tehát meg van adva szeretve tisztelt egyet, 
ev. papi ért. elnökünk, Veres József felfogásával is

egyezően még abban a részben is, hogy a tanárok 
fizetése felé is közeledik a tervezet, csak éppen a 
te lje s egyenlősítésben (amit mi sem akarunk) tér el.

De megfelel a tervezet a tes tvériség n ek  is, mert 
enyhíti az egyenlősítés felé vonzódó kongruás és az 
egyenlősítés ellen protestáló nemkongruás lelkészek 
törekvésének békebontó erejét. A nem kívánatos 
testvéri harc tüzeit már egyszer állottuk a nyugdij- 
kórdésnél; ne élesszük fel azokat újra. A cél most 
más nem lehet, mint a fizetésjavitás s evvel kap
csolatban fizetésrendezós is ott s úgy, ahol s 
ahogyan a szükség s az igazság és a testvériség 
szerint kell. A törzsfizetés mérsékelt emelhetése 
(2400 koronára) okozza a korpótlékok különbözősé
gét; ha a törzsfizetés magasabbra emeltethetnék, a 
számítás más volna.

A tervezet üdvözlői között nem egy nemkongruás 
lelkész is van, sőt az ovumnál, a kezdet kezdeténél, 
amikor a főbb pontok megállapittattak, a jelen volt
4 pap s egy felügyelő között egy nemkongruás es
peres is volt.

Azt irod, kedves honti testvérem másodszor a 
mi munkálkodásunkról bántóan s támadóan, hogy: 
„Érdekes terv. Rávall alkotóira!“ Minek Írtad ezt? 
Volt erre szükség? Valami rosszban járó szövetke
zet vagyunk mi ? Rávall alkotóira! Ez a testvér
tagadó beszéd, ez a két szó tépi homlokodról a 
babért! Nem a súlyos ütésért „Lombos-Krupec“ 
ellen (ón részemről a két szó fulánkját zsebrevágom 
s ott addig rázom, mig elkopik a mérge s szent 
lehet még a béke az öregebb s ifjabb testvér között), 
de tépi a két szó homlokodról a babért azért 
s akkor, midőn azt fejezed ki, hogy a „tervezetet a 
kongruás papok szó nélkül el fogják fogadni“, de 
vesztökre, mert ellenségeket szereznek magoknak“ s 
lészen „visszautasítás, kellemetlen diskusszió“ stb.

Szegény kongruás papok! Ugyan mit vétettek ?
5 mit vétenek akkor, mikor az igazi testvériségért 
s a mindennapi kenyérért küzdenek ?

Van azonban oly felfogás érvényesülésében is 
erős remény, mely szerint nemcsak kongruás lelké
szek igazsága rejlik a tervezetben.

Egyházi vezérleti magasság helyéről kaptam a 
minap a többi közt e sorokat: „A mozgalmat alap
jában véve helyeslem; a papi állás társadalmi hely
zetének és megélhetési igényeihez mérten a terve
zetben feltüntetett kívánságokat túlzottaknak nem 
tartom; az alapfizetés és korpótlék kombinálását a 
kiszámításban szerencsésnek vallom“. Ugyancsak 
egy előkelő világi férfiú az oszlopok sorából ide- 
vágólag ezt hangoztatja: „Olyan fát mozgatnak, 
melynek ledöntése nagyon is óhajtandó, hogy a rajta 
lévő gyümölcs végre-valahára a mi papságunk által 
is élvezhető legyen . . . Nekem az a meggyőződésem, 
hogy összetartásban és egyetértő eljárásban van az
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erő. Ha mi országraszóló mozgalmat s ezzel biztos 
eredményt akarunk elérni, akkor az állammal szem
ben csak úgy lehet elérni, ha például a papi fizetés 
kérdésében, de más közérdekű egyházpolitikai ügyek
ben is a többi hazai prot. egyházakkal egyetértőén 
fogunk eljárni“. (Neveket nem közölve talán nem 
vagyok indiskrét?)

Közelebbről a tervezetre nézve, egy elsőrendű 
papi javadalmazású főesperes kijelenti, hogy bár 
nézete szerint a korpótlék minden lelkésznek jár, de 
szegényfizetósű paptársai javára szívesen lemond 
róla. Ez bizonyára angyali beszéd, szemben némely 
emberi, e világi beszéddel, aminőktől óvakodjunk. 
Azon kongruás papokról azonban kik a tervezetet 
már eddig is „jónak, szépnek, igazságosnak s hőn 
óhajtva megvalósitandónak“ tartják, vallják s akar
ják, annyit mondhatok, hogy már eddig is sokan 
vannak.

Mindezekután talán szabad azt remélnünk, 
hogy a tervezet nemcsak támadásban, de támoga
tásban is részesülend; ajánljuk azt előre is mint 
megszivlelésre érdemeset a sajtónak is, nemkülönben 
kérjük s óhajtjuk, hogy ev. anyaszentegyházunk 
egyházi s világi tagjai; a református testvérek, egy
házi gyűléseink, értekezleteink, zsinatunk s a ma
gas kormány becses és gondolkodó férfiai figyelemre 
méltatni azt szíveskedjenek ; mindenekfelett azonban 
a szükséges pénzösszeg előteremtéséről gondoskodni 
kegyeskedjenek.

Neked pedig, kedves honti lelkésztestvérem, 
búcsúzóul még azt kijelenteni akarom, hogy ha te 
jobb tervezetet tudsz alkotni, megismertetni s köz- 
kincscsé tenni, mint a mi szóban forgó s általad 
perbe fogott, mindenesetre tökéletlen papi munkánk, 
részemről én leszek az elsők között, aki melléd 
állok s elfogadom a jobbat, testvériesebbet, igazsá
gosabbat és célravezetőbbet. Isten, béke és siker 
velünk !

Hontudvarnokon, 1912 febr. 20.

Krupec István,
honti ev. alesperes.

„Evangélikus temetési szertartás.“
Ily cim alatt elmélkedett az „Ev. Lap“ 7. sz.- 

ban egy névtelen cikkíró a halotti prédikációról s 
soraival megakarja indítani ev. gyászszertartásunk 
revízióját. Érdekes és tanúlságos cikkében végigfut 
az őskeresztény egyház temetési szertartásától a mai 
temetési szertartásig s úgy találja, hogy a mi ev. 
egyházunkra is bizonyos súlylyal nehezedik a tradíció 
s e tradíciónak „bizonyos kóros kinövései“ vannak, 
melyek az evangéliommal ellenkeznek. „Jogunk van

azokhoz a bírálat éles késével nyúlnunk és meg
tisztítani a tőkét a fattyúhajtásoktól.“

Ezt vallom én is, hogy ahhoz ami ferde, ami 
kóros, ami az evangéliom szellemével ellenkezik, 
habár százados tradíció és megcsontosodott tekintély 
szól is mellette, jogunk van, sőt kötelességünk is a 
„bírálat éles késével“ hozzányúlnunk, természetesen 
ama jó szándéktól és indulattól vezéreltetve, hogy 
az „éles kést“ az örök evangélium érdekében, a 
keresztrefeszhett és feltámadt Krisztus országa érde
kében vesszük kezünkbe és tényleg csak ártalmas, a 
tökétől erőt elvonó fattyúhajtásokat nyessünk le.

Cikkíró evangélikus tradíciónk „legbetegebb“ 
pontjának a temetési szertartásokat tartja s különösen 
e szertartás központját: a halotti prédikációt. Fejte
getése oda konkludál, hogy a halotti beszédek és 
azzal kapcsolatos búcsúztatók szüntettessenek meg s 
foglalja el helyét a komoly szertartási liturgia. Tény, 
hogy sok kívánni valót hagy hátra temetési szer
tartásunk. Tény, hogy a szertartás központja, a 
halotti prédikáció igen-igen sokszor nem tölti be 
hivatását, mert a halott dicsőítésénél, „szentté ava
tásánál“ nem egyéb. Tény, hogy még most is 
legtöbb lelkész ezt a szabályt követi: De mortuis 
nil nisi bene I Mindezek dacára a halotti prédikáció 
megtartandó temetési szertartásainknál, de módosítandó 
az a praxis, az a mód, az a forma ahogyan tartatott. 
Szakítanunk kell az eddigi rendszerrel, melyet száza
dos gyakorlat ránk hagyott, jobban mondva, melyben 
felnevelődtünk. Háttérbe kell szorulnia a személynek, 
aki eltemettetett, és előtérbe kell lépnie az alapigének. 
Ha a halotti prédikáció központja egyszer a fel
olvasott alapige lesz és nem a meghalt személy, 
akkor mintegy magától tűnik el a „gyászközönség 
alapos megrikatása“, a „halottak dicsérete és szentté 
avatása“ és az a sok esetben jogos vád, hogy a 
fungáló lelkész nem az igazság hírnöke volt, hanem 
alapos tévedéseket, az igazságnak meg nem felelő 
fejtegetéseket tálalt a gyászoló és hallgató közönség 
elé. El fog tűnni egyúttal az a „kétes értékű érzelmi 
gyakorlat“, melynek célja, hogy a fungáló lelkész 
„beszédművészu-ként magasztaltassék és „a gyászoló 
család hiúsága“ kielégittessék.

A lelkész minden funkciója közben Isten szol
gája, ki csak egy célt, egy feladatot láthat maga 
előtt. Isten országának szolgálni! Ha az elhunyt 
órdomeit, jó tulajdonságait, nemes cselekedeteit, fenn- 
költ gondolkozását, stb. festi a szónok szép szó
virágokkal, bombasztikus kifejezésekkel — embert 
dicsőit s igy már „emberek szolgája“ lett. Ha meg 
a mély gyászt, a megsebzett szivek túlérzékenységét 
veszi igénybe s a gyászoló közönség komoly hangú 
latát igy használja fel, hogy önmagát emelje, elismerő 
tetszésnyilvánításokat akarván aratni — emberi hiú
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ságnak szolgája I Mindkét esetben nem méltó szolgája 
az Istennek 1

Jézus itt is megmutatja tanitványainak s igy 
nekünk is, mi a helyes. A bethaniai Lázár sírjánál 
a nőtestvérek és a jelenlevő gyászolók szemeit, lelki 
és gondolatvilágát nem a halottra, sem pedig ön
magára nem irányította, hanem az ő mennyei atyjára 1 
Szolgálni akart s Isten dicsőségét hirdetni.

Vájjon mire irányítja az a lelkész a gyászolók 
figyelmét, ki az elhúnyt férjéről azt hirdeti kenet
teljesen, hogy a „legpéldásabb családi életet“ élte; 
hogy a „legjobb apa“ volt; hogy „övéinek javát, 
érdekét“ szolgálta mindig ? Kérdem, érdem-e az ? 
Szabad-e a lelkésznek, ki a bibliai igazság hirdetője, 
ezt dicsérni, érdemnek feltüntetni, mikor az illető 
elhúnyt, bármilyen kiváló is lett légyen, csak „köte
lességet“ teljesített és „haszontalan szolga“ volt. Nem 
térünk-e le a protestantizmus alapjáról, mikor annyira 
dicsőítjük a „jó tetteket“, „jó tulajdonságokat“, 
„példás kötelességtudást“, „fényes jellemet“, „nemes- 
szivű emberbarátot“, „önfeláldozó anyát“ stb. ? Nem 
tólja-e ez az eljárás háttérbe a Luther által annyira 
hangsúlyozott „hit és kegyelem,“ által való megigazulást ?

El az ilyen frázisokkal, sablonos formákkal, 
üres szóvirágokkal! Vegyük nyelvünkre a nhit“, a 
hegyeket mozdító, mindent tűrni, remélni tudó hitnek 
és a végtelen „kegyelem“-nek, mely annál nagyobb, 
minél nagyobb a bűn, kimondhatatlanul jól eső 
szavait. A fájdalmában vergődő, vigaszra, támpontra, 
megnyugvásra szomjazó lólekre a hit és kegyelem 
igéi, mint a felfrissítő eső, úgy fognak hatni.

Ha a „halotti beszéddel űzött visszaélés“ disz- 
kreditálta halotti beszédünket, úgy annak oka nem 
maga a halotti beszéd, hanem az a mód, az a forma, 
ahogyan az illető lelkész azt elmondta: Azért pedig, 
mert a visszaélések megtörténtek és megtörténnek, 
még nem kell magát a halotti beszédet eltörülni, 
hanem visszaéléseket megszüntetni!

De vájjon szabad-e egyszerűen eltörölnünk a 
halotti prédikációkat?

Nézzük templomainkat vasár- és ünnepnapokon. 
Igen gyéren látogatják híveink az istentiszteleteket. 
Tehát aránylag kevés léleknek hirdetheti a lelkész 
Isten igéjét. Ellenben nézzünk meg egy temetést, ha 
nem is „gazdag“ vagy „előkelő“ a meghalt, hanem 
egyszerű, szegény ember; igen népes gyülekezetei 
fogunk magunk előtt látni. E népes gyülekezetei 
most engedje el a lelkész a koporsótól és sírtól 
anélkül, hogy az Elet kenyerével és vizével táplálta 
volna? Hallgassa el azt, amit hirdetnie szent köte
lessége ?

Mikor vannak hallgatóink olyan komolyan 
hangolva, mint temetések alkalmával ? Mikor szállnak 
annyira magukba, mint akkor mikor egy koporsót, 
vagy sirt állnak körül, mely hozzájuk hasonló

embert, vérükből való vért, zár magába ? Mikor 
gondolkoznak olyan mélyen, mint akkor, ha a nyitott 
simái állva, látják a földi lót végét és egy másik 
lét sejtése rezeg át lelkükön ?

Szabad-e éppen ezt az alkalmat elszalasztanunk, 
eldobnunk s „liturgikus szertartással“, igehirdetés 
nélkül kielégíteni a mélyen megindított, gondolko
dóba esett lelkeket?

Azt mondom, nem! Legszentebb és legszebb 
kötelességét mulasztaná el az ev. lelkész.

Továbbá azért sem szabad a „halotti beszédet“ 
kiküszöbölnünk temetési szertartásainkból, mert ev. 
egyházunk felfogása, tanítása ellen cselekednénk. 
Az ,,/ ê“ egyik „kegyelmi eszköze“ az ev. egyház
nak. Ennek az „Igének“ hirdetése feladata az egy
háznak és általa a „kegyelmi eszközök“ kiszolgálta
tásával megbízott lelkésznek. A szomorkodókat 
vigasztalni, a múlandóság felett gondolkodókat pedig 
gondolataikban tovább segíteni, a feltámadás és az 
örökélet érzéseit pedig ápolni kell! Mivel, ha nem 
az „Igével“?

A „halotti énekből“ és a „felolvasott szent- 
irási leckéből“, a „házban és a sírnál elénekelt anti- 
fenából“ felhangzó Isten igéje, mint azt cikkíró Írja, 
még nem pótolja az Igehirdetést!

Nem pótolja a puszta „ima“ sem. Helytelen és 
egyházunk tanával nem egyezőnek tartom azt a 
szokást is, hogy az „imái“, mely ugyancsak kegyelmi 
eszköz, felhasználjuk „büntetésre“, „egyházi fegye
lem“ gyakorlására! Luther igazán csodálkozna, „ha 
jelen lehetne egyes evangélikus temetésnél“ és hal
laná, mint bánik az ő nevéről nevezett és az ő szel
lemében (?) vezetett egyház, Urunk Jézusnak leg
drágább ajándékával, az imával!

Hogy lehet azt, amit minden hivő lélek a leg
szebb és legszentebbnek tart „fegyelmi eszköznek“ 
felhasználni, hogy lehet az „imát“ annyira ledeg
radálni ?

Avagy azt hisszük, hogy az „Ige“, ha a vad- 
házasságban ólő koporsójánál, vagy az öngyilkos 
sírjánál hirdettetik, diszkreditáltatik ?

Az „Igét“ és annak minden egyházi tényke
désnél való hirdetését hagyják meg nekünk! De 
hirdessük a temetési szertartások alkalmával az igét 
úgy, hogy tényleg „evangéliom“ hirdettessék, isten
országa terjesztessék. Ne szüntessük be a halotti 
beszédeket, de „maradjunk az evangéliumi alapon, 
ami az apák, az ősök célzata“ is volt.

Ami a temetéssel összefüggő stólarendszert illeti, 
abban teljesen egyetértek cikkíróval, — „nem illik 
egyházunk szelleméhez“ ! Nincs megalázóbb az egy
házi ténykedésre, mint az, hogy meg kell fizetni az 
„Igét“ hogy mint egy árucikknek, meg van álla
pítva az ára s lehet válogatnia a vevőnek, vájjon 
akar-e temetést beszéddel, vagy csak enélkül;



1912. március 2. 9. oldalEvangélikus Lap. 9. sz.

előbbi drágább, utóbbi olcsóbb, de pénz nélkül nincs 
semmi I Ez igenis diszkreditálja halotti beszédeinket 
„úgy híveinknél, mint más vallásúaknál.“ E téren, 
sajnos, már sok szomorú tapasztalatot tettem.

„Evangélikus tradíciónknak*' ez sokkal betegebb 
pontja, mint a halotti beszéd és ha valamihez, úgy 
ehhez kellene minél előbb „éles késsel** hozzányúl
nunk és lemetszeni egyházi életünk életfájáról.

Az „Ige“ és annak hirdetése a mi ev. egyhá
zunknak legerősebb fegyvere, létfeltétele, építő, hó
ditó eszköze, — ezt letennünk, korlátok közzé szorí
tanunk nem szabad.

Wallrabenstein Jakab 
lelkész.

H ÍR E K .
Személyi hírek. A dunáninnoni egyházkerület 

felügyelője Laszkáry Gyula egészsége helyreállítása 
céljából családjával együtt e hó elején délvidékre 
utazott. Visszatérésé március első napjaiban történik. 
— Dr. Baltik Frigyes püspök, aki a januar havi 
budapesti egyet, ülések alatt moghütötte magát úgy, 
hogy február havában a szobát kellett őriznie, ma 
már egészen jól érzi magát és a márciusi egyet, 
bizottsági üléseken előreláthatólag részt fog venni.

A vall.- és közoktatásügyi minisztériumból. A vall. 
és közoktatásügyi minisztérium 10906/1912 számú 
rendeletével a felsőeőri, muraszombati, nádasdi és 
pinkafői ev. elemi iskoláknak az I. typusos ifjúsági 
könyvtárt engedélyezte. Ugyané rendeletben a 
miniszter megemlíti, hogy az „Athenaeum“ irodalmi 
és nyomdai részv.-társaság bármely felekezeti isko
lának 6 évi részlettizetésre kész szállítani az ifjúsági 
könyvtárt. Vájjon nem volna-e kieszközölhető a 
minisztériumnál, hogy az ev. iskolák ifjúsági könyv
tárai számára vegye be a Luther-társaság és a Prot. 
család és iskola kiadványait is?

Lelkészválasztások. A bánki (Nógrádm.) egyház 
az elhúnyt Zatkalik Mihály lelkész s kiváló egyházi 
zenésznek helyét egyhangú lelkesedéssel fiával 
Zatkalik Károllyal töltötte be, akit januar hó 28-án 
Frenyó Gyula főesperes a környékbeli lelkészek és 
intelligencia részvétele melleit hivatalába is iktatott. 
— A hodrusbányai egyház (Hontm.) a Lobonyára 
távozott lelkésze Zoch Gusztáv helyére Csicsmanecz

Iván nagylaki s. leikést választotta, akinek beiktatása 
f. hó 11-én volt. — A bazini (Pozsonym.) tekinté
lyes gyülekezet elhalálozás folytan megürült lelkészi 
állását Daxer Henrikkel, az ottani helyettes lelkész
szel, a pozsonyi iheol. akad. tanár öccsével töltötte 
be. — A nagylibercsei (Nógrádm.) lelkészi állásra 
dr. Baltik Frigyes püspök Csemák Oszkár nógrádi 
esp. s. lelkészt nevezte ki. — Nagy Lajos gyúrói 
lelkész beiktatása január 21 én ment végbe az 
esperes helyettesének közbenjöttével.

Lelkeszvalasztási mozgalmak. Az ősagárdi (Nóg
rádm.) lelkeszi állásra pályáztak : Hajsó Gusztáv levéli, 
Mráz Gy. Pál etrefalvi, Pólyák Jenő hámosfalvi, 
Bogyay Aladár kesnyői, Palkovics Pál alsósziklási, 
Adamovics Sámuel felsőzsemberi, Valtinyi Pál iloki 
lelkészek és Iloreczky Aladár zólyomi s. lelkész. — 
A vanyarci egyház meghívás utján kívánván betöl
teni a lelkészi állast, meghívta Mráz Gyula Pál 
etrefalvi, Sztik G. feLŐpetényi, Králik Ervin legóndi 
és Belicza András sziráki lelkészeket, ez utóbbi 
azonban a meghívást nem fogadta el s az állásra 
nem pályázik. — A nyugalomba vonuló Holuby 
Adolf csonki lelkész helyét az egyház szintén meg
hívás által akarja betölteni. Rozsnyay Janos százdi 
és Adamovics öámuel felsőzsemberi lelkészek van
nak eddig kombinációba véve. — A felsőszalatnai 
(TrencsénmJ egyházba egyhangúlag megválasztott 
Lanstyák Gyula, budaszálíási lelkész a meghívást 
nem fogadta el. Az ujonan hirdetett pályázat foly
tán Jancsi János budapesti s. lelkész jelentkezett 
egyedül.

Személyi pótlék. A vall.- és közoktatásügyi 
miniszter Péter János, gutái (Nógrádm.) ev. tanító
nak a népnevelés terén szerzett érdemei elismeréséül 
200 kor. személyi pótlékot engedélyezett.

Tanítók fegyelmije. A vall.- és közoktatásügyi 
miniszter Krpelecz Bertalan fzuhányi (Hontm.) és 
Bertók János csábrágvarbóki (Hontm ) tanítók ellen 
a magyar nyelv lanitasanak állítólagos elhanyagolása 
miatt az 1907 XXV11 t. c 22. §-ának 1/a. pontja 
alapján fegyelmi vizsgálatot rendelt el.

Segélyosztás A dunáninneni egyházkerület el
nöksége a napokban osztja az 1911. évi közalapi és 
kér. segélyeket. A sogélyzettok március első hetében 
nyernek értesítést segélyeikről.

Tanitóképezdei internátus emelése. A dunáninneni 
egyházkerület hosszú vajúdás után végre ez évben 
felépítette Selmecbányán az új kerül, tanitóképezde 
épületét a minisztérium áltál jóváhagyott tervek 
alapján. Most amidőn a fentarió testület a kormány
hoz a tanárok fizetéskiegészitésért s felszerelési, be-

Az „EVANGÉLIKUS LAP“ teljes első évfolyamát egyházi és 
iskolai könyvtáraknak és evangélikus lelkészeknek 4 K 60 fill, 
beküldése ellenében szállítja az Evangélikus Lap kiadóhivatala 
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ruházási segélyért fordult, a miniszter azt a választ 
adta, hogy a legkészségesebben adja meg ugyan a 
segélyeket, de csak akkor, ha a kerület a kópezde 
mellé internátust is emel. Természetes, hogy a 
miniszternek eme kivánsága nehéz helyzet elé állitja 
a kerületet s egészen más irányban haladt volna az 
egész ügv, ha ezen kivánságot akkor közölte volna 
a kerülettel, amikor a képezde terveit küldte vissza 
jóváhagyva. A kerület elnöksége most azon fáradozik, 
hogy a kormánytól épitési államsegélyt eszközöljön 
ki az épitendő internátusra.

Cserhalmi István ünneplése. A győri evang. egy
házközség Cserhalmi Istvánnak több mint negyven 
évig a tanítói pályán működött igazgató-tanítójának 
nyugalomba vonulása alkalmából f. hó 19-én szép 
ünnepséget rendezett az evangélikus templomban 
tartott díszközgyűlés keretében, melyben az egyház- 
község tagjain kívül az összes győri tanintézetek 
küldöttségei felekezeti különbség nélkül megjelentek. 
A közgyűlést dr. Fischer Gyula kir. főügyész fel
ügyelő nyitotta meg. Az egyházközség hálája és el
ismerése jeléül megfestette a nagyérdemű tanító arc
képét, amely a gyűlés folyamán lett leleplezve. Az 
evangélikus egyháznak es iskolának szép ünnepe 
volt ez a győri ünneplés, mely kifelé is hirdette azt 
az evangéliumi erőt, amellyel ez az egyház kultur- 
missziót teljesít.

Női cölibátus. A zürichi kanton tanácsa elha
tározta, hogy férjes nők ezentúl tanítónőknek nem al
kalmazhatók. Ha a tanítónő férjhez megy, a tanítói 
állásról le kell mondania.

A Bethlen Gábor Kör az idei Bethlen-estélyen a 
„Bethlen-ház“ javára március hó 7-én, csütörtökön 
este 7210 órakor rendezi a Pesti Lloyd Társulat (V., 
Mária Yaléria-utca 12) dísztermében. A táncolni 
vágyó hölgyek kedvéért az estélyt nem fogja hang
verseny bevezetni. Rettenetes — rettenetes! és 
mindez történik böjtben! sóhajt fel szemforgatással 
— Pater Knitelius.

Böjtöljünk! Dr. Valnicsek Béla az „Egyházi 
Közlöny“-ben és Raffay Sándor az „Evangélikus 
Orálló“-ban egy malomban őrölnek. Mind a kettő a 
böjtölés üdvös voltát hirdeti. Csakhogy a katho- 
likus páter érvelése ügyesebb, megnyerőbb, mint a 
Raffayé. Petőfi gyönyörű költeményéből indul ki 
amely szerint:

. . .  A virág és az erény két atyafi gyermek,
Egy szívben egymással nem ellenkezhetnek.
Tudod, mi a virág ?
A tőidnek jósága.
Tudott mi a jó ság?
A lélek virága.

Hát mit akart ezzel Petőfi mondani. Valnicsek 
páter szerint nyilván azt, hogy a böjtölés és az ön
megtagadás ugyanilyen atyafiságban vannak, mint a 
virág és az erény. No lám, nem ügyes dolog az, ha 
Petőfivel argumentálunk a böjtölés mellett ?

Orthodox élcelés. Az „Evangélikus Őrálló“ 8. 
számában Rátz Vilmos pozsonyi lelkész ezeket Írja: 
„Még a nagyratörő kulturember is, kinek lelke a 
„nap“-ba vágy, elköltözött őseihez, nem ment teljesen 
a  babonától. Néha ártatlan számoktól fé l; van olyan, 
akit az 1917-es rémitget. Például tíztehlo lelki 
nyugalmát már réges-régen zavarja ez a szám. Luther 
hazajáró lelkének árnya suhan el mellette, mihelyt 
szeme előtt lebeg: 1917. S ilyenkor Sztehlo remeg,

fél . . . Ugyanis 1917-re a diadalmi nap méltó meg
ünnepléséhez szövetségestársat keres. Csak a gyengé- 
nak van szüksége szövetségesre!“ Hát az élcelés 
jogosult, ha találó, ha logika van benne, de miért 
árul el valaki félelmet Luther leikétől, aki szövetsé
gest keres az Antichristus ellen, akivel Luther élet
halálra küzdött? Ugyan édes tisztelendő uram, tegye 
le a tollat, hisz önnek dunsztja sincs Luther szelle
méről ! (Sz—o.)

Szerkesztői üzenet
Lombos Alfréd urnák. Az a kijelentésem, hogy ón nem 

polemizálok az Evang. Őrálló cikkíróival Önre csak annyiban 
vonatkozik, hogy Ön az unió megkötése ellen ír t Ezzel nem 
támad meg engem, mert ón az „Unió vagy Szövetség“ cím alatt 
írt cikkemben szintén azt vallottam hogy az uniót most nem 
lehet megcsinálni, és így a fődologra nézve egyetértünk és 
nincs értelme, hogy Önnel polemizáljak. Egy legközelebb 
megirandó cikkben különben álláspontomat precizirozni fogom 
és ezzel reményiem Ön is egyetérteni fog.

A losonci ev. egyház segédlelkészt keres. Java
dalma 1600 korona s bútorozott szoba fűtéssel s 
világítással. Az állás azonnal elfoglalható.

Losonc, 1912 március hava.
Wolf József,

lelkész.

Pályázat.
A pestmegyei ev. egyházmegyéhez tartozó tápió- 

szelei egyházközség magyar nyelvű lelkészi állására 
pályázatot hirdetünk.

Javadalom; 1) Lakás kerttel. 2) Úgy az anya-,, 
mint a leány-egyházban minden házaspártól 61 és 
72 liter rozsbúza és egy korona készpénz; özvegyektől 
a fele. 3) Készpénzben: 186 korona. 4) Földek Tápió- 
szelén: 31 kát. hold 974 n-öl szántó az eklézsia 
dűlőben, 6 kát. hold 466 n-öl a kistószékes dűlőben, 
908 □ öl konyhakert és 16/298-ad rész legelő-illetőség. 
Farmoson: 8 hold 930 n-öl szántóföld. 5) Stóladij 
és offertorium. 6) Kongrua 292 korona, amelyről azon
ban a nyugalomba vonult lelkész önként lemondott 
és igy ezért a megválasztandó lelkésznek folyamodnia 
kell. Ezen összeg kiutalásáért az egyházközség sza
vatosságot nem vállal.

A bányai ev. egyházkerület lelkészválasztási 
szabályrendeletének 15. §-a értelmében felszerelt kér
vények f. évi március 10-ig a Pestmegyei ev. egyház- 
megyei főesperesi hivatalához Kecskemétre küldendők.

Vác és Kecskemét, 1912. február hó 20-án.
Ivánka Pál, Sárkány Béla,

egyházm. II. felügyelő. főesperes.

Előkészület a reformáció négyszázados 
évfordulójára.

A dunántúli egyházkerület a reformáció 400 éves 
jubileuma alkalmából a következő pályázatokat hirdeti:

I. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület köte
lékébe tartozó egyes esperessógek története. Első dij 
300 K, második dij 200 K. Beadási határidő 1914 
december 31.

II. A reformáció négyszázados emlékünnepére 
szóló alkalmi óda. Első dij 200 K, második dij 100 K-
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III. A ref jrmáció négyszázados jubileumára szóló 
s az egyházkerület jubileumi istentiszteletén való 
elmondásra alkalmas ünnepi egyházi beszéd, szabadon 
választott bibliai szöveg alapján. Első dij 200 K, 
második dij 100 K, harmadik dij 50 K.

IV. A reformáció jelentőségét általánosabb 
eszmei és történeti keretben méltató s az istentisztelet 
keretén kívül egyházkerületi vagy egyéb jubileumi 
ünnepély alkalmából való elmondásra alkalmas ünnepi 
emlékbeszéd. Első dij 200 K, második dij 100 K, 
harmadik dij 50 K.

V. A reformáció jelentőségét népszerűén ismer
tető és az evangélikus anyaszentegyházhoz való hű
ségre buzdító vallásos irat, mely alkalmas legyen a 
hivek széles rétegeiben való terjesztésre. Cime: „Mit 
köszönhetünk a reformációnak vagy ehhez hasonló. 
Terjedelme legfeljebb lVs nyomtatott iv. Első dij 
200 K, második dij 100 K, harmadik dij 50 K.

A II—V. számú pályázatokra a pályamunkák 
beadásának határideje 1916 október 31-ike s ezen 
pályázatokban, beleértve az 1. számút is, kizárólag a 
dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kötelékébe tar
tózó egyháztagok vehetnek részt, tekintet nélkül az 
illetők egyházi vagy világi állására Kivételt csupán 
a II. számú pályázat („ünnepi ódára**) alkot, amelyben 
a magyarországi ág. hitv. evang. egyetemes egyház
nak bármely tagja részt vehet.

Az I. számú pályázat nyílt pályázat s ezen a

A Luther Társaság1

k ö n y v k e re sk ed ése

VIII. kér., 8z?ntkir&lyi-utoa 51 a szám.

Újabban a következő munkák bizományi kezelésével 
bízatott m eg:

A bányai ág. hitv. evang. egyházkerületek lelkészválasztási 
szabályrendelete. Ára 1 K.

A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület tanitóválasztási 
szabályrendelete. Ára 1 K.

Tanterv és utasítás az ág. hitv. evang. elemi népiskola részére. 
Az egyetemes közgyűlés határozata alapján közre
bocsátja Händel Vilmos. Ára viaszkos vászonkötésben 
50 fillér.

Händel Vilmos és János : A gyermek imái. Ára kötve .10 fill.
Sass János : Életkép. Társadalmi betegségünk egyedüli orvosa 

a szeretet. Ára 40 fillér.
Endrőfly János I Reformációs beszéd. Ára 60 fillér.
Bándy Endre : Missziói ünnepi beszéd és imádság. Ára 50 fillér.
Innins : Szent beszéd a keresztyén vallás 900-ados örömünnepén. 

Ára 10 fillér.
Ramler Fr. o.: Házi gyógytár. Németből fordította:, Boross 

János. Ára 60 fillér.
Szalay Mihály: Guszti. Vidám képek a diákéletből. Ára 2 K.

Megrendelhetők a bizományos Luther Társaság könyv- 
kereskedésében, Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a.

munkát tisztán olvasható Írással, vagy nyomtatott 
alakban bekötve és lapszámozva s a címlapon a 
szerző nevének feltüntetésével kell beadni.

A II—V. számú pályázat zárt és ezekre a pályá
zatokra az idegen kézzel olvashatóan vagy gépírással 
irt pályamunkákat, az illető szerző nevét és lakását 
tartalmazó s kívül a pályamunka jeligéjét viselő zárt 
boríték kíséretében kell beadni.

A pályamunkák „reformációi jubileumi pálya
munka“ jelzéssel a püspöki hivatalhoz küldendők. 
Határidőn túl beérkező munkák nem vehetők 
figyelembe.

Az első dijat csupán abszolút becsű pályamunkák 
kapják, a többi dijak viszonylagos értékű pálya
munkáknak is kiadhatók. Az eredmény kihirdetése 
után V« éven belül fel nem vett pályadijak vissza
esnek az egyházkerületre.

A II—V. számú pályázatokon első dijat nyert 
pályamunkák az egyházkerület tulajdonába mennek 
át s azoknak miként való felhasználásáról és eset
leges kinyomatásáról az egyházkerület szabadon 
intézkedik.

Az l. számú pályázatra beérkező pályamunkákat 
az egyházkerület történetének megirója forrásképpen 
felhasználhatja.

Pápán, 1912. febr. 19.
Vessey Sándor, Gyurátz Ferenci,

egyh. kardi, felügyelő. püspök.

MI T I G Y U N K ?
h o g y  e g é s z s é g ü n k e t  m e g ó v ju k ,  m e r t  c s a k i s  a 
term észetes szénsavas á s v á n y v íz  e r r e  a 
l e g b iz to s a b b  ó v ó s z e r .  E l s ő s o r b a n  a mohai

forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, 
kellemes és olcsó savanyúvíz ; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak 
biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
sóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor., és húgy

szervi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha étvágyhiany és 
emésztési zavarok állanak 
be. D r. G e b h a rd t.

Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha má|bajoktól és
sárgaságtól szabadulni aka
runk. D r. G la ss .

Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben 
minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telített 
víznél, sőt a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes- 
forrás vizét a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse.

Használjuk a mohai Agnes- 
forrást, ha gyomor-, bel- és 
légcsöhuruttól szabadulni 
akarunk. D r. K é tly .

Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha a vesebajt gyó
gyítani akarjuk.

D r . K ö vér .

K ed v e lt b o rv íz . K ed v e lt  b orv íz .
Kapható minden fászerüzletben és elsőrangú vendéglőben
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Most jeient meg
a II. osztály tananyagát felölelő II. sorozata a 
Benedek Elek, Körösi Henrik és Tomcsányi János 

által tervezett

„NépisKolai szemléltető’ faliképekének
E ÍT. * sor ozat * "a következő 9 képből á ll:

1. Aratás.^- 4. Rostálás. 7. Cipész.
2. Kapálás. 5. Szüretelés 8. Takács.
3. Cséplós. 6. Asztalosműhely 9. A kovács.

Az K osztály anyagául szolgáló első sorozat, mely 
még 1910. évben jelent meg a következő 9 képből á ll:
1. A templom. 4. Ruhamosás. 7. Palkó.
2. Szántás, vetés, boronálás. 5. Konyhakert. 8. Az öreg koldus.
3. Baromfi-udvar 6. Faültetés. 9. A madarak

etetése.
E képek hazai gyártmányok s e mellett kivitelük 

művésziesen szépek.
Egy-egy kép ára felfüggesztéssel készen 4.— K.

Iskolai ifjúsági könyvtárakba
ajánlhatók:

Hazafias könyvtár. Szerkeszti: Gaál Mózes. . 
Egy-egy füzet ára kötve 60 fillér.

A megjelent füzetek a következőké
1. Szondi két apródja. 2. Zoárű. jóslata. 3. A vezér bosszúja.
4. Kupa, a pogánvvezér. 5. Vitézi becsület. 6. Az utolsó m ents
vár. 7. A királyért. 8. Vihar-gyöngyök. 9. Kegyetlen büntetés. 
10. Az ingovány-vár. 11. Both bajnok árvája. 12. A keresztény
ség hőse. 13 A prágai rab. 14. A furfangos diák. 15. A király 
szeme. 16. A feketesereg pusztulása 17. A hős varga. 18. Pribék 
László. 19. Az áruló. 20. Vak Bottyán. 21. A Jedikula rabja. 
22. A vitéz szász. 23. Daczó uram számára. 24. Az utólsó próba. 
25. Koldus herceg. 26. A fekete ember. 27. Aki birja, marja. 
28. A m urányi tolvaj csorda. 29. Menyhárt uram. 30. Ferbát 
aga kincse 3l. A vitéz kuruc ezredes. 32. A hűséges feleség. 
33 A dozse fia. 34. A Karaffa becsülete. 35. A renegát. 36. Egy 
magyar testőr-ifjú . 37. Az urasági inas. 38. Skrobanyek úr. 
39. A császár Ígérete. 40 Herr von Kecskeméti. 41. A leg
nagyobb magyar. 42 Távol a hazától. 43. A haza bölcse. 
44. Véres napok. 45. Bem hadsegéde 46. Ezeréves múltúnkból. 
— I. füzet. 47. — II. füzet 48. — III . füzet. 49. — IV. füzet. 

50. — V. füzet.
A fenti sorozatok ára egyenkint 32.40 korona.

A III. és IV .  so roza t  később j e le n ik  m ey.

Beszerezhetők a

A LUTHER-TÁRSASÁG
könyvkereskedésében

Budapest, VIII , Szentkirályi-u. 51/a sz.

A teljes gyűjteménynek egyszerre való megrendelése esetén 
annak ára J37 k o r o n a ,  s két részletben is fizethotő ; fele az 

átvétel alkalmával, fele pedig a jövő tanév elején.
Ezenkívül ajánlható: Benedek Elek „Kis könyvtára“ és a 
„Filléres könyvtár4, melyek ugyanilv feltételek m ellett be

szerezhetők. Jegyzékkel készséggel szolgálunk.

Szives megrendelések a
LUTHER-TÁRSASÁG könyvkereskedésébe
Budapest, VIII , Szentkirályi utca 51/a. intózendők.

P ontos és  
legjobb O R A K 5 évi

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest, VII, Erzsóbet-körút 29. Pontos 
kiszolgálás!

»

»

'ZJ ~
%

jó tá llá s  m ellett!
§§•

Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is.

J a v ítá s o k r a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k r e  kü«  
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

Jutányos
árak!

Ifj. Kellner Ernő kő- és könyvnyomdája, Budapest V., Csáfcy-utca 10.



II. évfolyam. 10. szám. Budapest, 1912. március 9.

EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg. Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR. IIOKNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELÖriZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K. Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
(éloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  : Sztehlo Kornél : Az én álláspontom. — Sztchlo Kornél : A házassági elválás problémája. — Dr. Szeberényi Lajos Zs.: 
Prohászka. — Az egyházi társaskörök egyesületi jellege. — (Sz—o.): Belmisszió. — (Sz.—A.): A fővárosi evang. 
egyházak egyesítésének kérdéséhez. — Hírek. — Pályázatok.

Az én álláspontom*
Azokkal a támadásokkal szemben, amelyek

kel az „Evang. Örálló“ külümböző cikkírói az 
unió kérdésének felvetése és a protestáns ifjak
hoz intézett szózatomban elmondottak miatt 
provokáltak, azt feleltem, hogy én az „Evang. 
Örálló“ cikkíróival nem polemizálok.

Ezen kijelentésemben többen megütköztek 
és azt mondják: „tessék cáfolni“ .

Ennek folytán ismétlem kijelentésemet és 
a következőkben indokolom meg azt:

Az unió kérdésében nem polemizálok, mert 
nyitott ajtót döngetnek azok, akik az unió ellen 
annyira heveskednek Hiszen eltekintve attól, 
hogy a református egyházi lapok a kérdésre 
egyáltalában nem reagálnak, én sem tartom az 
uniót ezidöszerint megvalósíthatónak és az 
„Unió vagy Szövetség“ cikkemben éppen azért 
pendítettem meg a szövetség eszméjét, mert az 
uniót még megcsinálni nem lehet. Mire való 
tehát ez a heveskedés az unió ellen ? mely csak 
elkeseríti a kedélyeket mindkét oldalon.

De nem polemizálok azokkal sem, akik az 
én szövetkezési törekvéseimtől, melyek — meg
engedem — a rideg felekezetiségről való lemon
dást kívánják meg, az ólutheránus egyház hit
elveinek és szervezetének épségben maradását 
féltik és azokkal sem, akik a protestáns ifjúság
hoz intézett szózatom miatt — amelyben a dog- 
matizmust elítéltem — megtámadtak.

Ezekkel azért nem polemizálok, mert az az 
álláspont, amelyből ők kiindulnak az enyémtől 
egészen eltér és így soha sem fogjuk egymást 
megérteni. Az ö álláspontjuk az orthodox ópro
testantizmus álláspontja, amely éppen olyan intra- 
zigens és türelmetlen, mint a katolicizmus, sőt 
alapelvére nézve ezzel egyezik. Ezen álláspont 
szerint a cikkíróknak teljesen igazuk van: nem 
találok tehát rajta cáfolni valót. A z én álláspontom 
a modern protestantizmus, amint az az előbbi 
által megnyitott és megtört pályán a tudomány
nyal kifejlődött és folyton fejlődik. Ez a modern 
protestantizmus korántsem áll ellentétben Luther 
protestantizmusával, sőt inkább annak alapvető 
gondolatain épült fel, azt valósítja meg. A hit 
nek nem külső tekintélyen, nem kijelentésen kelt 
alapulni, hanem szubjectiv meggyőződésen. Az  
Istent magunknak kell keresnünk és magunknak 
kell megtalálnunk. Ez a fődolog, a többi a 
dogmatikus sallang, a mellékes. Az emberi ész
szel fel nem ismerhető supranaturális dolgok 
felett ne tépelődjünk, ha megtaláltuk az Istent, 
bizzunk benne és a többivel ne törődjünk. 
Nyilvánvaló, hogy ez a gondolat nemcsak refor
mációja az othodoxiának, hanem reformációja a 
metafizikai eltévelyedéseknek is, és a mai 
korban a protestantizmusnak ez a fő feladata és 
főérdeme.

Ezen álláspont szerint pedig nekem van 
igazam, és hiába veti szememre az „Örálló“ a 
theológiai dilettantizmust. A lekicsinylés nem
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cáfolat. Csak ennek a modern protestantizmus
nak van jövője.*)

Ha ezt az óprotestáns egyházak keretében 
meg lehet valósítani, akkor azok meg fognak 
maradni és valószínűleg egyesülni. Ha nem 
lehet, a lutheránus és kálvinista egyházak előbb 
fognak elpusztulni, mint a katolicizmus és a 
modern protestantizmus valami űj alakban és 
talán új név alatt fog az óprotestantizmus rom
jaiból feltámadni Az én hitem és törekvésem, 
amely a Nagynémetország szabadirányú theolo-

Troeltsch Ernő lieidelbergi professzor ,,Die Bedeutung des 
Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt“ c. érteke
zésében, (megjelent München és Berlinben 1911-ben R. Oldenburg 
kiadásában) a külömbséget a két irány között a következőkép 
ad ja : „Der alte, echte Protestantismus des Lutherthums und des 
Calvinismus ist als Gesammterscheinung trotz seiner antikatholi
schen Heilslehre durchaus im Sinne des Mittelalters kirchliche 
Kultur, will Staat und Gesellschaft, Bildung und Wissenschaft, 
Wirtschaft und Recht nach den supranaturalen Massstäben der 
Offenbarung ordnen und gliedert wie das Mittelalter überall 
die Lex naturae als ursprünglich mit dem Gottesgesetz identisch 
sich ein. Der moderne Protestantismus seit dem Ende des XVII. 
Jahrhunderts ist dagegen überall auf dem Boden des paritätischen 
oder gar religiös indifferenten Staates übergetreten und hat die 
religiöse Organisation und Gemeinschaftsbildung im Prinzip auf 
die Freiwilligkeit und persönliche Überzeugung übertragen, unter 
grundsätzlicher Anerkennung der Mehrheit und Möglichkeit ver
schiedener religiöser Überzeugungen und Gemeinschaften neben
einander. Er hat ferner grundsätziich neben sich ein völlig enian- 
zipirtes weltliches Leben anerkannt, dass er weder direkt noch 
indirekt durch Vermittelung des Staates mehr beherrschen will. 
Im Zusammenhänge damit hat er seine alte Lehre von der diese 
Beherrschung ermöglichenden und fördernden Identität der Lex 
Dei und Lex naturae bis zum völligen Unverständniss vergessen.“

gusaival egyező, az, hogy a modern protestan
tizmus a régi egyházak keretében valósítandó 
meg, legalább erre kell törekedni! Ez Magyar- 
országon annál szükségesebb, mert itt reánk 
feküdt a klerikalizmus és ennek nyomása alatt 
vagy megsemmisülünk, vagy azzal ellenkező 
elvi álláspontra helyezkedve új életre ébredünk.

Aki erre nézve bizonyítékokat kíván, az 
tekintsen templomainkba. Azok üresek. Ne ámít
suk magunkat, ami isteni tiszteletünk a müveit 
embert már nem elégíti ki, de lelkészeink közül 
is hányán vannak, akik igaz meggyőződésből 
hirdetik a 400 évvel ezelőtt a róm. katholikus 
egyházzal tervezett kompromisszumként megszer
kesztett ágostai hitvallást? A fiatal lelkészek 
közül a lelkiismeretesebbek meghasonlásba jön
nek azokkal a tanokkal, amelyekre esküt tettek 
és amelyeket meggyőződésük ellenére másokkal 
kell vallatniok. A hitoktatás maga a legrettene
tesebb feladat. Az öregebb lelkészek vagy szug- 
gerálják maguknak az igazhitüséget vagy bele
szoknak a lelki járomba és abba, hogy ennek 
így kell lenni, mert ez máskép nem lehet.

Semmisem bizonyítja jobban a meghason- 
lást a gondolkodó evang. theológus és az evang.

T Á R C A .

A házassági elválás problémája.
Felolvasta Sztehlo Kornél budapesti ügyvéd a Dávid Ferenc- 
egyletnek a budapesti unitárius templomban ta rto tt estélyén.

Ne ijedjenek meg, igen tisztelt hölgyeim, ha 
ezen a helyen, amely az Isten tiszteletének van szen
telve és amelyen elsősorban vallási és valláserkölcsi 
problémákról szokás beszélni, egyszer egy társa
dalmi problémát vetek fe1, amely egyrészt a jog, más
részt az egyéni szabadság kérdéseivel kapcsolatos, 
lényegében azonban az egyén földi boldogságának 
kérdése és ezzel a társadalom problémáját képezi.

Ez a kérdés a házasság felbonthatóságának 
kérdése.

Vagy huszonöt évvel ezelőtt én voltam az, aki 
az unitáriusok házassági joga ellen erősen küzdöt
tem. Most, miután azt a jogállapotot, amelyben az 
unitárius házassági jog gyakorlatilag érvényesült, az 
állam házassági joga változtatta meg és az új rend 
életbeléptetése óta 16 esztendei gyakorlatra tekint
hetünk vissza, úgy érzem, hogy az általam akkor 
élesen megtámadott unitárius egyházi házassági jog

rendnek és eljárásnak elégtétellel tartozom, melyet 
azzal szolgáltatok, hogy itt, az önök hajlékában, 
nyíltan vallom, hogy az unitáriusok házassági jog
rendjének alapelve — a házasságnak a hiányzó sze
retet alapján való felbontása, ha gyakorlati alkal
mazása nem is volt kifogástalan — nagyban és egész
ben, az egyénre és az emberi társadalomra nézve 
üdvösebb volt, mint állami házassági jogunknak az 
az alapelve, hogy a házasságot csupán az egyik, 
vagy mindkét házasfél vétkessége alapján lehet fel
bontani.

A vétkességi alapeiv, a melyen a mi bontási 
jogunk nyugszik, kizárólag a jogosság és jogtalanság 
alapjára helyezkedik. Vétkesség nélkül nincs válás! 
ez az alapelv. Legyen az a házasság bármilyen sze
rencsétlen, társadalmi szempontból bármily felesleges 
és káros, — azt nem lehet felbontani ha a házas
társak nem szegik meg szándékosan és súlyosan 
azokat a kötelességeket, amelyekkel egymásnak tar
toznak. Ezt az elvet a németektől vettük át akkor, 
amikor az ő polgári törvénykönyvük még csak tör
vényjavaslat alakjában létezett. Ez a vétkességi alap
elv a német javaslatban következetesen keresztül 
volt vive. Kizárta ez a házasság felbontását elme
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hittan között, mint az az áthidalhatlan ellentét 
mely dr. Szelényi Ödönnek, a pesti ág. h. ev. 
magyar egyház által az első díjjal jutalmazott 
„az evangeliomi kereszténység világnézete“ című 
munkájának I. és II. része között szembeszökik.

Igen sok helyet idézhetnék, amely ezen íté
letemet megerősíti, de csak a hittételek (dog
mák) jelentőségéről szóló 9. §-ra utalok (46. lap). 
Ebben mondja Szelényi: „A dogmák változhat
nak és változnak is, anélkül, hogy az evangé
lium lényeges változást szenvedne“ „Magukon 
viselik az illető kor gondolkodásmódjának a 
nyomait és mindenképen emberi alkotások, azért 
őket a gondolkodásmód és világnézet meg
változásával megfelelően át kell alakítani, amit 
a protestantizmus elve nyilván meg is enged.“ 
„Mindezekből következik, hogy a dogmákat tisz
telni kell, mint örök vallási igazságok becses 
burkát, míg csak ellent nem mondanak a tudo
mánytól véglegesen megállapított igazságok 
nak, amikor is átalakítani és fejleszteni szük
séges.“

Ezzel szemben aztán a hittani részben a 
dogmákat mégis úgy tanítja, amint azokat nem 
vallásunk megalapítója, hanem középkori elfo-

botegség alapján is. Mi a javaslatból vettük át az 
elvet minden következményei ve). Előbb csináltuk meg 
a törvényeinket mint a németek és midőn ezek javas
latukat tárgyalva, belátták, hogy a vétkességi elv 
túlhajtasa az egyén szabadságát céltalanul lábbal 
tiporja, bevették bontó oknak a gyógyít hatatlan elme
betegséget is, ez azonban reánk nézve már késő volt.

Ezzel szemben az erdélyi unitáriusok házassági 
joga, amely különben eredetére és alapolvére nézve 
azonos volt az általános német protestáns házassági 
joggal és a szertartás szab idelvü magyarázatán alap
szik, abból indult ki, hogy a házasság alapja es 
elemi lótföltétele a hitvestársi szeretet és hogy az oly 
viszonynak, moly ezt a léifóltótelt nélkülözi, nincs 
létjogosultsága és hogy sem az ember egyéni szabad
sága, sem a társadalom érdeke szempontjából nem 
kívánatos, hogy ily viszony kényszerrel fentartassék 
és az ily viszonyból való szabadulás az állam által 
megakadály oztassék.

Kétségtelen, hogy a házasság megvódelmezé.>e 
társadalmi érdek is, és hogy nem szabad ezen kér
dés megoldásánál csupán az egyéni szabadság és az 
egyéni boldogság érdekeit szem előtt tartani. Miután 
a házasság, mint az a legbensőbb és legszorosabb

gult szerzetesek a katholikus egyház zsinatain 
megállapították.

Mert kénytelen úgy tanítani! És ebben a 
kényszerűségben van a mi felekezetűnk átka, ez 
az a bilincs, amely bennünket a középkorhoz 
láncol.

Ebben a nagy átalakításban azonban, amely
nek küszöbén vagyunk, a legóvatosabban kell 
eljárnunk. A haladásban és fejlesztésben is 
konzervatívoknak kell lennünk. Ami még erősen 
tart, azt nem szabad idő előtt bolygatnunk. 
Figyelemmel kell lenni kiváltképen arra, hogy a 
mi népünk zöme még nem érett a vallási reformra. 
De ott ahol a félmüvcltség döngeti a hit kapuit, 
ahol a szocializmus szembeszáll a keresztény- 
séggel, ott a felvilágosodás fegyvereivel kell kűz- 
denünk, mert ott semmi más tekintély, legyen 
az biblia vagy római pápa, nem imponál.

Az én álláspontomból kifolyó cselekvés szük
sége hazánkban inkább a jövőben fog beállani, 
ami ki nem zárja azt, hogy ezt az irányt már 
most a theológiában és hitoktatásban is elő ne 
készítsük, sőt a művelt elemek vallási közönyé
nek letörésére én más alkalmas eszközt nem tudok.

Ám közösítsenek ki, igen tisztelt uraim! de

kötelék, mely a családot megalkotja, a társadalmi 
agyúidét alapját is képezi, a társadalom érdeke min
dent elkövetni, hogy ez a kötelék lehetőleg épségben 
maradjon és könnyelműen fel ne bontassék. Igaz. 
hogy első sorban az államnak, mint a társadalmi 
rend őrénok a feladata és kötelessége a házasságot 
megvédelmezni, de az állam minden hatalmával nem 
képes ennek a feladatnak megfelelni, még pedig 
azért nem, mert azok felett a tényezők felett, amelyek 
u házasságot összetartják, vagy feldúlják, az állam 
nem bir hatalommal. Ezen a ponton a társadalomnak 
kell segíteni. A társadalomnak ezen a téren sokkal 
erősebb fegyverei vannak, mint az államnak. Ha az 
állami bíróság vétkesnek Ítél egy férfit, mert nejét 
tettleges bántalmazásokkal illette — ha vétkesnek 
Ítél egy nőt, aki az urát megcsalta — a mai társa
dalom egy kicsit talán inegbotránkozik az eset fölött, 
de azután napirendre tér fölötte és a szalonokban 
mindenki barátságosan kezet szőrit az elítéltekkel. 
Egy új házasság mindent reparál.

Talán máskép lenne és talán sokakat vissza
tartana a házastársi kötelességek súlyos megsértésétől, 
ha a társadalom bojkottot mondana azokra, akik a 
házasság intézménye és ezzel a társadalmi rend ellen
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nem vagyok egyedül. Velem van a pesti evang. 
egyházközség is az ő lelki vezetőivel, akik 
Szelényi idézett tantételét pályadijjal jutalmazták.

De ha egyedül maradok is. Valakinek csak 
kell lenni ebben a Lutherániában, aki megmon
dani meri az igazságot!

Sztehlo Kornél.

Prohászka.
A római katholikus egyház a huszadik század kü

szöbén két kinccsel dicsekedhetik s ezek: Németország 
és Magyarország.

Régi őskatholikusok államok, mint Franciaország 
és Portugália — egykor leghübb és legkedvesebb 
leányai Rómának, elszakadtak tőle s más ősrégi katho
likus államok, ha nem is szakadtak el, ott örökös 
harcban áll az állami hatalom a pápa hatalmával.

Németország még többségében nem katholikus 
ország, de a protestantizmus gyöngülten áll szemben 
az egységes, politikailag szervezett katholicizmussal, 
mely tudományban, erkölcsben, vallásos buzgóságban 
magasan felette áll a román népek katholicizmusa fe
lett. Németország, Luther hazája, alighanem arra a 
sorsra kerül a protestantizmust illetőleg, mint Palesz
tina, a Megváltó hazája a kereszténységet illetőleg. A

szociáldemokrácia és destruktiv theologia mindent le
rombolnak ott.*

Magyarország az egyetlen állam Európában, 
amelyben az államhatalom által támogatott ellenrefor
máció dacára még közel négy millió protestáns élte 
meg a vallásszabadság korát. Az ellenreformáció tüzét 
csak ott állta ki a protestantizmus más országokban, 
ahol segítőtársa az államhatalom volt. Csakis Magyar- 
országon tanúsított ily szívósságot a protestantizmus. És 
ez az erős, s z ív ó s  protestantizmus, mintha egészen 
megtagadná múltját, ma egész Európában, hazánkban 
a legsiralmasabb helyzetben van.

Ma büszkén nevezheti a római pápa a magyar 
nemzetet legkedvesebb nemzetének, mert sehol sem áll 
széles e világon ügye fényesebben, mint hazánkban.

Az egyházpoiitikai harcok alatt úgy látszott, hogy 
kis konfliktus támad a pápa és Magyarország kö
zött. De a győzelem Róma révén teljes volt. Megnyer
ték azt, ami után évtizedeken át hiába küzdöttek, ami 
reájuk nézve a punctum saliens volt, a vegyesházasság
ban született gyermekek vallásáról szóló törvényt. Az 
államhatalom nem helyezkedett ellentétbe a római ka
tholikus egyházzal, sőt meghagyva az egyházi vagyont, 
még az állam pénztárából is juttat milliókat a gazdag

* Nem egészen úgy van, mert Németországban az ortho- 
doxok szövetkeztek mint „Schwarzblauer Block“ a Centrummal, 
a szabadelvű protestánsok és a szocialisták ellen. Szerintünk 
azok a protestantizmus ellenségei, akik az Antikrisztussal szö
vetkeznek. (Szerk.)

vétettek. Régebben úgy is volt. Az elvált nőknek, 
még ha ártatlanok voltak is, nehéz helyzetük volt a 
társaságban és a nők irtóztak attól erre a sorsra 
jutni. Ma mosolygunk felette, sőt azt találjuk, hogy 
az elvált nő sokkal érdekesebb egyéniség, mint a 
családi gondok és kötelességek súlya alatt görnye- 
dező feleség és senkinek sem jut eszébe a társaság
ban az elvált nőnek hátat fordítani.

Ezzel korántsem azt akarom mondani, hogy a 
társaság minden elvált nőt, vagy férfit bojkottáljon, 
de ha a társadalom helyes érzékére támaszkodva 
valakit erkölcsileg elitéit, akkor vonja le ebből a 
konzekvenciákat és elnézésével ne bátorítson fel 
másokat a társadalmi rendet és erkölcsöt sértő maga
viseletre.

Amily eminens érdeke azonban a társadalomnak 
a könnyelmű válások megakadályozása, ép oly 
eminens érdeke az, hogy a szerencsétlen házasságok 
vaskényszerrel fenn ne tartassanak. A társadalomnak 
ugyanis nem az az érdeke, hogy minden viszony, 
melyet az állami törvény házasságnak, a róm. kath. 
egyház épen szentségnek de krétái, csupán az elv ked
véért egy noli me tangere legyen, hanem az a társa

dalom érdeke, hogy az embereknek házasságban való 
együttélése az egyént a köz iránti kötelességei tel
jesítésében elősegítse, hogy a házassági viszonyban 
való élés a társadalom alapját képező családnak 
való élést eredményezze, az egyénben az altruizmust 
a családi erényeket és a családtagok érdekében való 
munkálkodás kötelességét felébressze és fokozza, szó
val az a házasság kell a társadalomnak, amely a 
családi erények melegágya, mely azt az eszményt, 
hogy a társadalom erényekben és erkölcsökben töké
letesedjék szolgálja. A családokból áll a társadalom 
és ha az erkölcs a családokban megromlik, beáll az 
az állapot, amelyről a költő mondja :

„Minden országnak támasza, talpköve a tiszta 
erkölcs, mely ha megvész, Róma ledől ’s rabigába 
görnyed.“

Nyilvánvaló ebből, hogy a társadalomnak nem 
állhat érdekében oly házasság fentartása, amely 
nem teljesiti azt a feladatot, amelyet az a köz érde
kében teljesíteni hivatva van. Kétségtelen, hogy 
azokban az esetekben, amidőn az egyik házastárs 
kötelességeit a másikkal szemben súlyosan megszegi, 
joggal feltételezhető, hogy az ilyképen feldúlt házas
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egyház szegény papjainak — a paritás, pártatlanság, 
egyenlőség kedvéért. Az Apponyi-féle népoktatási tör
vényben kiváltságos helyet biztosit a szerzeteseknek. A 
nagy közjogi harcok idején Róma ügyesen zsákmányolt. 
Apponyi rövid minisztersége alatt elévülhetlen érdeme
ket szerzett magának a római katholikus egyház érdekei 
szolgálatában.

A római katholikus egyház tekintélye ma nagyobb 
hazánkban, mint volt egyeduralkodása idején.

A harc ma már nem is folyik a római katholiciz- 
mus és protestantizmus, hanem a római katholicizmus 
és a modern zsidóság között, mely ma Európában 
éppen hazánkban a legerősebb, mert sehol sem uralja 
a mozgó tőkét, az irodalmat, a sajtót annyira, mint 
nálunk. E modern zsidóság ellen szervezkedik politikai
lag nálunk a római katholicizmus.*

A mi helyzetünk a legsiralmasabb. A két küzdő 
ellenség a mi mezőinken vonul át. Mi céltalanul és 
tervtelenül állunk a nagy küzdelemmel szemben. Meg
próbálkoztunk szervezkedni — de szégyeltük még a 
nevünket is — és az egész mozgalom halva született 
gyermeke: a vallásegyenlőségi szövetség, mely nem ju
tott tovább a nevénél

A hazai protestantizmust megbénította a politika, 
mig a római katholicizmusnak ez adott életet.

A protestantizmus gyengülésének okait nem kivá-
-------------- I

* Csak türelem ! Ha ezeket legyűrte, majd ránk is kerül
a sor

(Szerk.)

nőm jelen cikksorozatban kutatni. Most az ellenfél egyik 
kiváló harcosáról akarok megemlékezni.

Minő jó volna, ha a római katholikus egyház ki
váló férfiai nem volnának ellenfeleink. Ha lehetséges 
lenne a megértés, hogy a más táborban küzdők is egy 
szent ügyért küzdenének: a Krisztus diadaláért. Ha mi 
el is ismernők a szövetséget,* Róma lehetetlenné teszi 
az egyetértést, mert mi az ő szemében mindig eretne
kek, szakadárok leszünk. Mi elismerjük azt, amit a pá
paság a XVI. századig a keresztyénség érdekében tett, 
(? Szerk.) ők sohasem fogják elismerni Luther és a re
formáció érdemeit. A római katholikus világi elemmel 
szimpatizálhatnak — a római klérussal sohasem.

1
A római katholikus püspöki kar — ha összeha

sonlítjuk más országok római katholikus püspöki kará
val — ma ez első helyen áll. Sok arisztokrata van kö
zöttük — s egy egészen polgári származású, aki meg 
a szellem arisztokratái között foglal helyet, Prohászka 
Ottokár, a székesfehérvári püspök. 1905-ben igen fia
talon lett püspökké, 42 éves korában. A néppárt agilis 
tagja volt, egy Ízben képviselőjelölt is. 1903-ban a 
budapesti egyetemen theologiai tanárnak nevezték ki. 
Püspöki kinevezésekor a „Vasárnapi Újság“ azt irta, 
hogy a fiatalabb papság rajong érte és sokat vár tőle,

• Nem kérünk belőle.
(Szerk.)

ság nem lesz többé a társadalmi cél elérésére alkal
mas szerv és igazat kell adni az államnak, ha az 
ily viszony felbontását megengedi, de a társadalomra 
nézve nem az a döntő kérdés vájjon jogsérelmet 
szenvedett-e az egyén, hanem az vájjon beállott-e az 
az állapot, hogy már most a házasság megszűnt 
lenni a férj és feleség közötti benső viszony, amely 
nélkül a házasság mint társadalmi intézmény meddő, 
sőt káros tényező.

A társadalom szempontjából nem azt kell vizs
gálni, mily súlyos volt a sértés, melyet az egyik fél 
okozott, a másik elszenvedett. Hiszen ez a sértés 
többnyire nem is oka a házasság megrontásának, 
hanem okozatja annak, hogy a házastársnak kebe
léből az összekötő kapocs — a hitestársi szeretet 
kihalt.

A társadalomra nézve tehát az a főkórdés, 
megvan-e még ez a szeretet ? és ha ez megvan, a 
sértés és kötelességszegés bármily súlyos lett legyen 
az, eltörpül és számba nem jön.

Az unitárius házassági jog tehát — amelylyel 
különben ezen elvi alapra nézve a protestánsok há
zassági jogát is szabályozó József-féle nyílt parancs 
is megegyezett — a kérdés velejét ragadta ki, midőn

a házasság felbontását az engesztelhetlen gyülölségre 
alapította.

Azt vetik ellen, hogy az engesztelhetlen gyű
lölet, mint az érzelemnek szubjektív nyilvánulása 
nehezen bizonyítható és gyakorlati alkalmazásban 
oda vezet, hogy egy puszta akaratnyilvánítás elég a 
házasság felbontására. De kérdem, több garanciát 
nyujt-o a jelenlegi törvényben megállapított jogos ok 
nélküli elhagyás, nem e szintén szubjektív akarat
nyilvánításon alapszik-e ez is ? A dolog lényegére 
nézve nem mindegy-e az, ha azok az egymással 
megférni nem tudó házasok a bíró elé állanak és 
ismételve kijelentik, hogy egymást gyűlölik és azért 
egymástól szabadulni akarnak, vagy ha amint azt a 
törvény és a törvénykezési gyakorlat most megengedi, 
a házastársak, széjjel mennek, az egyik a másikat 
forma szerint, de a legritkább esetben őszintén vissza
hívja, a másik vissza nem megy és a bíróság azután 
a legrövidebb és legsommásabb utón a házasságot 
felbontja.

(Folyt, köv.)
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sokan reformokat várnak tőle. Merész kiszólásai katho- 
likus naggyűléseken, feltüntetést keltettek. Óriási olva
sottsága és eredeti egyénisége hatással van a római ka- 
tholikus müveitekre. Ámde, akik Prohászkától reformo
kat várnak, azok rosszul Ítélték meg őt, mert az ő ereje 
polémia a modern világnézettel szemben. A római ka- 
tholikus egyházat ő nem fogja reformálni. Tetőtől-tal- 
pig hű katonája ő Rómának, imádója, hű követője, 
dicsőítője Loyola Ignácnak.

Tavaly nagy feltűnést keltett, hogy a római katho- 
likus püspök egyik műve indexre került. Némelyek azt 
hitték, hogy ez lelki harcot fog előidézni a modern 
katholicizmus hívének lelkében. De csalódtak — szent 
Ignác lelki gyakorlatai alaposan trenírozták a modern 
katholikus bölcsész lelkét, ő „dicséretesen alávetette 
magát11 — s az egész incidens nyomtalanul tűnt el. És 
ő megtehette ezt, mert éppen Loyola Ignác e lelki gya
korlatai alapján még állítólagos tévedésével is szolgá
latot tett egyházának, mert művével megnyert nem 
egy modern lelket a modern gondolkodást nem tűrő 
Rómának.

Egyik legújabb müvében,* melyet Tolsztojjal kezd 
és Loyolával végez, magasztalja Loyola Ignác lelkigya
korlatait

A jelenlegi katholicizmus nem egyéb, mint a kö
vetkezetesen keresztül vitt jezsuitizmus. A jezsuitizmus 
pedig ma már nem oly gyűlöletes, mint aminő volt a 
felvilágosodás korában. A r. kath. ideálja világszerte ma az 
Anti-Luther, Loyola Ignác. A világi vezető férfiak is 
mint például gróf Apponyi Albert és mások, büszkén 
vallják, hogy a jezsuiták növendékei.

Nekünk is alaposan kell tanulmányozni az Anti- 
Luthert, hogy annál jobban megértsük és szeressük a 
mi Lutherünket. Bámuljuk és csodáljuk az Anti-Luther 
erejét és géniuszát. Lelki gyakorlatai kiváló psychologiai 
alapon igyekeznek arra bírni az embert, hogy legyőzze 
legnagyobb ellenségét, az önzést és odaszegődjék Krisz
tus zászlaja alá, csakhogy a vége mégis a legnagyobb 
hűtlenséggel végződik Krisztus iránt, amikor a Jelki 
gyakorlatot végzőnek abban a meggyőződésben kell 
megerősödnie, hogyha az egyház valamit, ami fehér 
feketének jelent ki, el kell azt fogadnunk, bár a mi 
érzékeink hazugságnak tekintik azt.** A lelkigyakorlatok 
végcélja az egyház bálványozása, mert aki a lelki gya
korlatokat végzi, annak Loyola útmutatása szerint a 
saját ítéletének felfüggesztése mellett feltétlenül enge
delmeskedni kell az egyháznak. Ezen borzasztó tant 
sehogy sem tudjuk összeegyeztetni Krisztus azon taní
tásával : Isten lélek s kik őt imádják, kell, hogy lélek
ben és igazságban imádják“.

Prohászka Loyola lelkigyakorlatait dicsőítve na
gyon ügyesen elhagyja a lelkigyakorlatok utolsó részét.

* Prohászka Ottokár „Magasságok felé“. Budapest, 1911. 
** H. Boehmer: „Die Jesuiten“. Leipzig, 1907. 22. 1.

Az első részben sok olyasmi van, amit a hivő protes
táns is elfogadhat. S minő iróniával csap le a gőgös, 
tűlterjengős intellektualizmusra, amidőn azt mondja: 
S mikor ez a nagy erkölcsi nyomorúság (t. i. az ön
zés) kisért körülettünk, ugyanakkor egy füstös, suhogó 
lángú kathedrán ül az emberi gőg s mindenféle cégér 
alatt, milyenek a „haladás“, a „tudomány“, a „felsőbb- 
rendű morál kultusza“ hirdeti, hogy ő az Úr, mint 
más.* Csakhogy bármily ferde legyen is e tudomány, 
odáig nem megy, hogy a hazugságot szentesítse, mint 
a nagy Anti-Luther az ő exercicumaiban.

Definiálja szellemesen a kultúrát is azt mondva, 
hogy az nem egyéb, mint szabadságharca az embernek 
a természet erői ellen. De ez is egyoldalú meghatáro
zás, mert az igazi kultúra nemcsak az emberen kívül 
álló természeti erők ellen való szabadságharc, hanem 
harc az embert rabszolgává aljasitó előítéletek ellen is.

Az Anti-Luther lelkigyakorlatait magasztalva azt 
mondja: „Aki a szentirást felüti s az Úr Jézus életét az 
istállótól a keresztig és szent tanát az alázatról, sze
génységről, a megaláztatás és önmegtagadás szereteté- 
ről szivére veszi: annak lelkét megszállja a lelki béke, 
a fölszabadulás fönséges szelleme.“

Ez a tanács egészen evangélikus tanács, mely arra 
hívja fel a művelteket, hogy mélyedjenek el a szentirás 
olvasásában — s lelkűk előtt megnyílik Krisztus fen
séges birodalma.

A Loyola-féle lelkigyakorlatokkal más helyen is 
foglalkozik Prohászka. Ezek megragadták lelkét. Csak 
sajnáljuk, hogy az utolsó részre nézve nem ad; felvilá
gosítást és magyarázatot. így a műveltek nem ismerik 
meg a teljes igazságot, a valódi Anti Luthert. A fél
igazság pedig már nagyon közel jár a valótlanság bi
rodalmához.

II.

Prohászka Ottokár könyve a modern katholiciz- 
musról 1907-ben került a könyvpiacra.** Azóta ez a 
mű az indexre jutott. Mondják, hogy sokáig árulkodtak 
jezsuita oldalról e könyve, mig végre 1191-ben célt ér
tek. E sorsát a munka csak annak köszönheti, hogy 
magyarul lett írva, különben valószínűleg, mindjárt 
megjelenése után következett volna elitéltetése is. A 
nevezett műben Prohászka elismeri az ótestomentomi 
bibliai kritika jogosúltságát, amidőn azt mondja: „Le
hetséges, hogy a Pentateuchusnak mostani formájában 
nem Mózes a szerkesztője s sokkal későbbre, talán 
Sámuel idejébe vagy későbbi korba kell a kompitáció- 
nak keltét tűznünk. Az egyház tana a Szentirás sugal- 
mazásáról érintetlen marad, jól lehet a nézet Mózes 
szerzőségéről elváltozik.“ Az ily nézetet X. Pius pápa

* Lásd Prohászka fentidézett müvét 237 1.
** Prohászka Ottokár: Modern katholicizmus. Budapest 1907.
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„Pascendi Dominici Gregis“ 1907. szeptember 8-án 
kelt encyklikájában, ahol a modernistákról szól a mo
dernista kritika fejezetben tévtannak jelenti ki.

Prohászka fentidézett művében oly nyilatkozatot 
tesz a protestáns theológiáról, aminő előtte csak Stross- 
mayer szájából hangzott el a pápa csalhatatlanságát 
megállapító zsinaton, amidőn azt mondja: „Nagy szív
vel kell fogadnunk, ami jót találunk, vívta ki azt bár 
akár a protestáns bibliamagyarázat, akár a vallástudo
mány vagy a filológia s ha néha idegenszerű is egyik
másik nézet, bizonyára nem következik abból az is, 
hogy téves.“ Prohászka sokat köszönhet a protestáns 
tudósoknak. Műveiket nagy gonddal tanulmányozza. Az 
intellektualizmus elitéltetése — s ezzel szemben a fide- 
izmus hangsúlyozása — a két prot. theologus Sabatier 
és Menégoz visszhangja lehet. Chamberlain, Hilty — 
művei és tanítását erősen átérezni a sajtságos stíluson 
át is.

A „Magasságok felé“ című utolsó művében 
Tolsztojjal kezdi értekezését. Szerinte Tolsztoj mint iró 
nagy géniusz, apostol is volt, az irgalom, az ember
szeretet apostola; de az élet ideálját nem fogalmazta 
meg jól Szerintünk Tolsztoj nem vitte előbbre sem a 
kereszténységet, sem az emberiséget. A felfordulás 
(razvrata) apostola volt s ezért kedvenc embere a mo
dern zsidóságnak. Ideálja a szerzetesség, az aszkezis — 
túlélt ideálok s nem az, amit Prohászka a berlini 
Paulsennél úgy helyesel: „ein frohes, muthiges Chris
tenthum.“

A többi fejezetben valóságos költői lendülettel töri 
le a modern ember törekvéseit — s következetes fa
natizmussal hangsúlyozza, hogy nem a tudás — nem 
a filozófiai és más rendszerek képezik ami tulajdon- 
képeni értékeinket, hanem az élet, az élet, melynek 
alapja a hit

A gondviselésről szóló fejezetben — szól azok 
ellen, kik a földrengés által tönkretett Messina romjait 
látva azt kérdik a theológustól: hol volt e szerencsét
lenség alkalmával az isteni gondviselés? E kérdésre 
szellemesen felel, azt mondva, hogy Isten nem emberi
leg, hanem istenileg kormányozza a világot. „ Az Isten 
nem a megnyugvó s hamar nyugalomra szálló remete
gondolatokat, nem az elvonuló s a világot kis kupak
jukba záró, passzív embereket, hanem a küzdő, bátor, 
erős típusokat kedveli. A munkás, vállalkozó ember az 
Isten képe, gondolatainak és terveinek szolgája.“ És az 
ideál Luther és a reformáció ideálja is.

Kapcsolatban a természettel című fejezetben na
gyon szépen magyarázza, mint lehet a természetet áhí
tattal szemlélni. „A természet motívumai a pszikében 
megismétlődnek s nyomukban szellemi világ alakul, 
melynek szintén vannak hegyei s mélységei, vannak 
szirtei s magasbatőrő útjai. A fölség s nagyság mo
tívumaiból lelkemben friss, üde, bátor, nagyratörő ér
zések válnak, melyek kiemelnek a lápokból s lapályok

ból. Ó be jó ez!“ És szerinte szükség van e kiemel
kedésre ; „mert a közélet lapossága s durvasága le
nyomja a legjobbakat is; és akik hősöknek indulnak, 
azok sokszor bohocókká válnak, hermelin és bibor 
dacára.“

Az intellektualismus és túlságos Individualismus 
a modern ember nagy betegsége s ez ellen küzd 
Prohászka s mégis egy helyen, mintha éppen az indi- 
vidualismus hymnuszát zengené, midőn azt mondja: 
„Az élet művészete csak az erkölcsi világnak kiépítése 
lehet“. Nekünk magunknak kell a jóságot önmagunkba 
átélnünk. Ez nem külsőséges, a lelket csak átmenetileg 
érintő adat, vagy benyomás; hanem a lélek legbensőbb 
kincse s az élet tartalma. Ismereteket a tudás közvetít, 
esztétikai eseményeket s hangulatokat a művészet, de 
a lelki, konkrét valóságot, az élet belső tartalmát, azt 
az erkölcs s a hit adja. Ez ami világunk, melyet mi 
építünk, alakítunk; világ, mely ami felelősségünkre lett, 
mely általunk lett s mely alá ezt kell írni: opus meum!

Mi azonban Prohászka folytonos ostromát az 
intellektualizmus ellen túlhajtottnak tartjuk. Reakció ez 
a fennhéjázó racionalizmus ellen. De azért Prohászka túl 
lép a határon. Az ismeret fontos és igenis befolyásolja 
a hitet is és azt tisztítja. Bármily káros is az elbizako
dott tudás és bálványimádás az ész imádása is, mégis 
az intellektualismusnak is vannak jó eredményei, amidőn 
bizonyos előítéletek leküzdéséről van szó, mely előíté
letek átkot hoztak az emberiségre, aminő volt a 
boszorkányhit és a hozzá hasonló előítéletek még 
korunkban is.

A modern pünkösdről szóló részben merészen a 
legmodernebb felfogás felé szárnyal, amidőn azt mondja: 
„Hiszek a Szentiélekben, a fejlesztő, javító, új s jobb 
világ kialakításán dolgozó Lélekben“. Ez merész és 
szép felfogás — ökumenikus keresztény felfogás, csak 
az a kérdés, hogy a gyakorlatban, mikép egyeztethető 
össze a pápa csalhatatlansági tanával ?

Prohászka rajong a modern társadalmi mozgal
makért — szociális helyzet megjavításáért „mert addig, 
amíg körülöttünk milliók boldogtalanok s átkozzák sor
sukat. addig egy ember sem lehet igazán boldog“, — me
részen szól a kizsákmányolás ellen : „nem szabad millió és 
millió embert, testvéreinket Krisztusban, eszközzé deg
radálni s ha kell valamire áldozni, ha kell valamiért 
pénzt adni, elsősorban arra a föladatra, arra a munkára 
kell abból minél többet fölajánlanunk, mely az em
berből, aki eddig csak szám és eszköz, állat és portéka 
volt embert akar nevelni!“ De nagyon helyesen hang
súlyozza, hogy a közérzésnek oda kell fejlődnie „hogy 
minden javulásnak, legyen az egyéni vagy társadalmi, 
jegyen az nemzetiségi vagy emberiségi, alapja s gyökere 
az egyes embernek lélekben való újjászületése“. Ez a 
határvonal, mely a keresztyén irányú szocziális irányza
tot örökre elválasztja a szociáldemokráciától, mely az 
egyes ember lelki megújulására nem helyez súlyt, sőt
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azt a gyűlölet beoltásával lehetetlenné teszi és ismét 
állattá, eszközzé aljasítja az embert a párt szolgálatá
ban : szavazó állattá!

A szociális élet megjavításában ismét bizonyos 
tekintetben akadály a pápaság. A mostani pápa X. Pius 
az 1896-iki mantuai zsinaton „a privát alamizsnaosztás 
helyettesítését az állami szegénygondozással merénylet
nek jelentette ki a kereszténység szelleme ellen és me
rényletnek a tulajdonjog ellen“.*

Merész és erősen a pápai felfogásba ütköző 
Prohászkának felfogása a filozófiáról, midőn azt mondja : 
„Minden filozófiában sok igaz elem van ; vannak ragyogó, 
káprázatos gondolatok, melyek űj irányokat törnek a 
művelődésnek s bár pusztítanak helylyel-közzel, de ter
mékenyítenek is; föllépésük mindenkor nagy hasznára 
vált a gondolatnak. Ha pogány is, vagy dekadens az a 
filozófia, lesznek benne elemek, melyek a haladás erjesztő- 
jének csiráit rejtik magukban s ha a keresztény gondol
kozásnak a nagy pogányok, Aristoteles és Plátó, több 
hasznot hoztak, mint kárt okoztak s más filozófiák pedig 
megint több kárt okoznak, mint használnak, abszolúte 
rossz s kizárólagos káros hatása talán egy filozófiának 
sem lesz, mert gondolataival megtermékenyíti a törekvő, 
de józan szellemeket is, kik túlzásait letörik s az igaz 
és hasznos magot tovább fejlesztik.“ Ez a felfogás való
ban a magasságok felé vezethet; de csalódunk, a mikor 
a magasságban Prohászka három fő csúcsra vezet s 
s ezek: Assisi Ferenc, Szent Alajos és végre Loyola Ignác.

Magasztosan szép lélek Assisi Ferenc. Önfeláldo
zása, szegénysége, naivitása megragadó. De a kolduló 
szegénység nem keresztény ideál s nem is lehet ami 
ideálunk.

Bármily sokat is tett istenországában Assisi Ferenc 
és bármily különös szent is volt, mégis hazájának nagy 
kárt is okozott, amikor a népiélekbe beoltotta azt a 
ferde felfogást, hogy a koldulás és semmittevés nem 
szégyen !**

Szt. Alajos — az őrgróf fia, ki lemond a vagyon
ról és méltóságról és jezsuitává lesz. A szűziesség eme 
példányképét ajánlja Prohászka paptársainak és az ifjú
ságnak. Különösen a fiatal papsághoz szól, azt mondva: 
„Szent Alajosnak nagy hivatása van az ifjú papság 
körül! Mily mély bepillantást engednek az Ur Jézus 
fájdalmas szivébe a szentségtörésektől romban heverő 
oltárok . . .  a régi papi erény dómjainak füstölgő szi
lánkjai. Egy rettenetes átok pusztít a szent helyen, a 
tisztátalanság kisértete . . . hallani a kitombolt, de ki 
nem elégített szenvedély tördelt panaszát.. . Elsuhog
nak gyászos árnyak gyanánt az elcsábított, fiatal, gyenge 
lelkek, . . . halotti sápadságban lézengnek a hajdan erő
teljes eszmények . . .  óh élet hová lettél? . . . hová lel

* Dr. A. Hoch : Papst Pius X. Ein Bild kirchlicher Reform
tätigkeit. Leipzig. (85.)

** K. Hase: Kirchengeschichte. Leipzig (1890. II. B 395).

kesülésed ? . . . mily fertőbe esnek rózsáid ? .. . mily 
szennybe temetted lelkedet, . . .  ott akarsz pihenni ?“ 
Úgy látszik Prohászka ismeri a coelibátus árnyképeit 
és mély sebeit. A szt. Alajosok nem mentik meg e 
részben a világot.

A róm. kath. felfogás az emberi szentéletről talán 
nagyban hozzájárul ama fertő elhatalmasodásához, mely 
ellen Prohászka oly lelkesen küzd. Szüléink, anyánk 
szeretete jobban megóv a fertőtől, mint az olyan kifica
modott lélek — ála Szent Alajos — és ezen rettenetes 
harcban az ideálok utáni törekvés — a munka legjob
ban meg fog őrizni a fertőtől.

A harmadik magasságról már szólottunk cikkünk 
elején. A Loyola világnézet legjobban megösmerhető 
gyümölcseiről. A jezsuitizmus tönkretette Lengyelországot, 
megmenteni egyetlen nemzetet sem volt képes — de 
teljesen megmenti a magasságok felé törekvő remek 
műnek nem egy a katholikus, tiszteletre méltó, nemes 
nézetét a pápai átoktól.

Dr. Szeberényi Lajos Zs.

Az egyházi társaskörök egyesületi jellege.
— Ügyészi vélemény. —

Több oldalról kérdés intéztetett hozzánk, vájjon 
az egyházi társaskörök, ifjúsági vallásos egyesületek, 
valláserkölcsi közművelődésre irányuló protestáns esté
lyeket stb. rendező egyletek létesítéséhez kell-e ható
sági engedély, kellenek-e alapszabályok és kell-e ezen 
alapszabályokat a hatóságnak jóváhagyás végett be
mutatni?

A kérdés aktuálissá vált azáltal, hogy az ilyféle 
egyházi egyesülések az utolsó években nálunk, evan
gélikusoknál is nagy mértékben keletkeznek és szapo
rodnak, ami bizonyságot tesz arról, hogy a műveltebb 
osztályok ezekben az egyesülésekben keresik azt a 
valláserkölcsi táplálékot, amelyet a mi elavult isteni- 
tiszteletünk nékik csak fogyatékos mértékben képes 
nyújtani. A róm. katholicizmus ebben jó példával jár 
előttünk és azt a kérdést, kell-e egyházi természetű 
egyesüléshez hatósági jóváhagyás, éppen az a körül
mény vetette fel, hogy a hírhedt Mária Kongregációk, 
amelyek a jezsuiták vezetése alatt állanak, alapszabályai
kat titokban tartják és azokat kormányhatósági jóvá
hagyás végett be nem mutatták.

Erre azonban azt kell megjegyeznünk, hogy ha
bár a mi egyesületi jogunkat állami törvény nem ren
dezi, az évtizedek óta fennálló jogszokás és miniszteri 
rendeletek megkövetelik, hogy minden egyesület, mely 
közcélnak  szolgál, legyen ez a cél egyházi vagy világi, 
alapszabályokat köteles alkotni és ezen alapszabályokat 
a politikai hatóság útján a belügyminisztériumhoz jóvá
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hagyás végett kell bemutatni. Aki ezen szabály ellen 
vét. az 1898. évi február 26-án 1136. szám alatt kelt 
belügyminiszteri rendelet szerint kihágást követ el, mely 
15 napig terjedhető elzárással és 200 koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntethető.

A miniszteri rendeletek közül, melyek ezen ügyet 
szabályozzák, a legfontosabbak: az 1873. évi április hó
29-én 1394. szám alatt kelt gróf Szapáry féle belügy
miniszteri rendelet s az ezt kibővitő 1875. évi május hó 
2-án kelt 1508. számú Tisza-féle rendelet.

Érdekes az ifjúsági (tanintézeti) egyesületekre nézve 
az 1887. évi 731. sz. a. kelt vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri rendelet, amely szerint az ifjúsági egyesüle
tek csakis önművelődési, önsegélyezési, testedzési és 
szórakozási célokra alakulhatnak és feltétlenül kizárvák 
a politikai vagy ilyen jellegű nemzetiségi egyesületek. 
Hogy a vallásügyi minisztérium nem akarta kizárni az 
ifjúsági egyesületek köréből a valláserkölcsös élet ápo
lását ezt a 21015 902. és 41856 903. sz. rendeletéiben 
kimondta, de egyúttal hangsúlyozta, hogy ifjúsági egye
sület működési köréből minden felekezeti avagy politikai 
kérdés szigorúan kizárandó.

Hogy mikép fogja alkalmazni a minisztérium 
ezen rendeleteket a törvényenkivüliséget igénylő Mária 
Kongregációkkal szemben, arra kiváncsiak vagyunk, az 
azonban bizonyos, hogy a király legfőbb felügyeleti 
joga minden ilyen egyesületre kiterjed.

Belmísszíó.
A Bethlen Gábor kör belmissziói albizottsága által 

az Üllői-uti evang. egyházi díszteremben rendezett estély 
sorozatban Véress Jenő theol. m. tanár f. hó 5-én foly
tatta a „Keresztyénséq a világnézetek mai harcában“ cimü 
előadásait. A mai előadás tárgya volt: „A keresztyén 
világnézet és az exakt természettudományok.u Az előadó 
azt igyekezett kimutatni, hogy az exakt természettudo 
mányok és a keresztyén világnézet között ellentét nin
csen, mert az ismeretek és kutatások tárgya, amellyel 
az exakt term, tudományok foglalkoznak egészen eltér 
a keresztyén világnézet tárgyától. A természettudomány 
azt kutatja és állapítja meg, ami van, de nem megy 
vissza a lét végső okára, nem felel meg arra a kér
désre miért van? Azzal, hogy a tudomány sok nézetet

a való létről megcáfolt és helyesbített, nem jött össze
ütközésbe az emberi elme és értelem által fel nem 
ösmerhető természetfölötti léttel, a melynek felösmerése 
csak az isteni kijelentésen és a lélek belső sugalatán 
(érzésen) alapszik. Szerintünk igen is van ellentét, és ez 
épen a felismerés módjában van meg. A természettudo
mány csak a természetben érzékeink által felismerhető 
és elménkkel megállapítható igazságokat ismer, a keresz
tyén (sőt minden vallásos) világnézet azt is megdönt
hetien igazságnak vallja, amit az Isten az embernek 
akár közvetlenül akár belső inspiráció (érzés, sejtelem, 
suggeszcio) alakjában kijelentett Itt csak az nem lát ellen
tétet aki kénytelen ugyan meghódolni a természettudo
mányok ereje előtt, de fenn akarja tartani a hit jogosult
ságát is. Az ellentét áthidalható azonban azzal, amit elő
adó is hangsúlyozott, hogy minden emberi tudás kor
látolt és tökéletlen, a lét végokait, a térben és időben 
való végtelenséget, az élet rejtélyét és az emberi lélek 
miségét a természettani tudomány eddig nem tudta 
sem megérteni, sem megmagyarázni, ezekre a magyará
zatot tehát más téren és más eszközökkel kell keresni.

Azt, hogy a vallásos ösztön az emberi lélekbe be 
van oltva eltagadni nem lehet és annak a jogosultságát 
csupán azért, mert nyilvánulásai és képzetei mathematikai 
bizonyossággal meg nem határolhatók, kétségbevonni nem 
lehet. Nem kell azonban odáig menni a meddig a fel
olvasó a minapi felolvasásával ellentétben elment, hogy 
a természetfölötti világ ösmeretlen törvényeire való 
tekintettel az ösmert természeti törvényeket látszólag 
áttörő csodákat is lehetségeseknek tartotta, amit mély 
okoskodással, de nem igen meggyőzően iparkodott meg
magyarázni

A legközelebbi előadás márczius 19-én este 6 óra
kor lesz. Tárgya: a keresztyén világnézet és a natura- 
lisztikus monizmus. Sz—o.

A fővárosi evang. egyházak egyesítésé
nek kérdéséhez.

Csodálkozással vegyes meglepetéssel olvastam 
azt a törvényjavaslatot, az „Evang. Lap“-ban amelyet 
a zsinati albizottság a fővárosi ev. egyházak egyesí
téséről a zsinat elé terjeszteni szándékozik. Hamar
jában el sem tudom gondolni, mit véthettek a szegény

Az „EVANGÉLIKUS LAP“ teljes első évfolyamát egyházi és 
iskolai könyvtáraknak és evangélikus lelkészeknek 4 K 60 fill, 
beküldése ellenében szállítja az Evangélikus Lap kiadóhivatala 
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fővárosi egyházak az evangeliomi egyház érdekei 
ellen, hogy ilyen drákói eljárással akarnak bennök 
rendet csinálni, mivel szolgáltak rá arra a büntetés 
számba vehető bánásmódra, amellyel a zsinat meg
akarja őket fosztani önrendelkezési joguktól és állandó 
gyámság alá akarja őket helyezni ? És aztán fel
merült bennem a kérdés: vájjon micsoda jogalapon 
akarja a zsinat ezt a kérdést az egyes egyházak 
akarata ellenére parancsszóval megoldani ? Talán 
csak nem értelmezik a zsinat jogkörét olyformán, 
hogy az túlteheti magát magyarhoni egyházunk 
százados történelméből és az evangeliomi protestan
tizmusból folyó azon alkotmányos jogelven, hogy az 
ág. hitv. evang, egyházban minden hatalom az 
egyházközségből ered? Tudvalevő, hogy ez ügyben 
az érdekelt egyházak mintegy másfél évtizeddel ez
előtt már folytattak tárgyalásokat és tanácskozásokat, 
ezekben azonban nem vezettek eredményre. Szerény 
nézetem szerint az egyesítést csakis az érdekelt 
egyházak mindegyikének önkéntes hozzájárulásával 
lehet megvalósitani. Senkinek nem lehet joga az 
evangeliomi szabadság megsértésével olyan egyháza
kat, amelyek történelmi múlttal bírnak és külön
állásukat továbbra is megakarják őrizni, mert 
elegendő erőt és képességet éreznek magukban arra, 
hogy feladataikat továbbra is lelkiismeretesen el 
tudják végezni önállóságuknak feladására kényszerí
teni. Fel kell ugyanis tennünk, hogy az egyesülni 
vonakodó egyházak ép oly komolyan törődnek az 
evangeliom érdekeivel, mint azok, akik az egyesítést 
sürgetik. Tagadhatatlan ugyan, hogy kívánatos volna 
bizonyos ügyekben a fővárosi ev. egyházak egyöntetű, 
egységes eljárása. Ilyen ügyek főkép a hívek nyilván
tartása, megadóztatása és a hitoktatás ellátása. De azt 
hiszem, hogy ezekben az ügyekben az egységes eljárást 
sokkal könnyebben lehet elérni, mint a tervezett egyesí
tés útján. Hiszen a budapesti egyházközségek — s azt 
hiszem, hogy a kispesti-erzsébetfalvi egyházközséget 
nyugodtan lehet ez ügyekben fővárosi egyháznak 
tartani, előbb-utóbb politikailag is Budapesthez fog 
tartozni — amúgy is egy esperességet alkotnak. A 
váci egyház e társaságban legkevésbbó sem képezi 
annak akadályát, hogy az esperesség behatóbban 
foglalkozzék a kebelbeli egyházközségek ügyeivel s 
azokat a hátrányokat, amelyek jelenleg a különféle 
adóztatási és hiányos nyilvántartási eljárásból szár
maznak, a maga hatáskörében megszüntetni igye
kezzék. Minek akarnánk új szervezetet létesíteni az 
evangeliomi szabadság s a szerzett jogok megcsorbí
tásával ott, ahol törvényes alapon van életképes 
szervünk, amely teljesen meg tud felelni azoknak a 
céloknak és reménységeknek, amelyeket az egyesített 
egyház működéséhez fűznek ? Itt is áll az, hogy nem 
új intézmények kellenek, hanem emberek, lelkes 
férfiak, akik a régi formákat meg tudják tölteni új

tartalommal, akik a létező keretekben meglevő és 
mozgósítható szellemi és anyagi erőket fel tudják 
ébreszteni és azokra a pontokra irányítani, ahol 
működésük és hatásuk kívánatos. Nekem az a meg
győződésem, hogy a központosítás, amely különben 
református testvéreinknél sem sikerült oly mértékben 
mint remélték, a budapesti egyházközségek életére 
nem volna oly jó hatással, mint azt az egyesítésre 
törekvők várják, mert azt a csekély érdeklődést, amely 
most az egyes egyházakban a híveknél az egyház 
különböző ügyeinek intézése körül észlelhető, az 
egyesítés nem hogy fokozná, hanem még lanyhábbá 
tenné.

Jelen soraimmal nem az a célom, hogy a dr. 
Kéler Zoltán úr által szerkesztett és a zsinati albizott
ság részéről elfogadott törvényjavaslatot részleteiben 
bíráljam, hiszen érdemileg nem is foglalkozom vele. 
De elvi szempontból tiltakozni kívánok azon eljárás 
ellen, amely a budapesti egyházak és egyhástagok 
autonom jogait készül megsemmisíteni. Biztosan 
tudom, hogy e tiltakozásommal nem állok egyedül a 
budapesti egyházak hívei között, nagyon örülnék 
azonbaD, ha nálam szélesebb hatáskörrel biró egyének 
is nyilvánítanák mielőbb e dologról felfogásukat.

Budapest 1912 febr. 22.
(Sz.—A.)

H ÍR EK .
A minisztériumból. A vall. és közokt. minisztérium 

egy ág. h. ev. gyülekezet ingyen tanszerekért felter
jesztett kérvényre azt a választ adta, „hogy a kérel
met ezúttal megfelelő fedezet hiányában nem telje
sítheti. Egyben felhívja az egyházi főhatóságot, hogy 
mivel a rendelkezésre álló fedezet keretében ez idő 
szerint csak a már régebben beérkezett kérvények 
vehetők figyelembe, ily kérvények legalább 4 évig 
egyáltalán ne terjesztessenek fel.“ tízépen fest ez a jó
akarat u figyelmeztetés amellett, hogy derüre-borura 
állít fel az állam róm. kath. gimnáziumokat állami 
pénzen.

A zsinat elökészitése. A zsinatot előkészítő bi
zottság f. március hó 20 án és következő napján 
ülést tart az albizottsági munkálatok tárgyában.

A tiszai ág. h. ev. egyházkerület püspöke a követ
kező kérdőpontokat ajánlotta az egyházmegyei lel
kész! értekezletek figyelmébe: 1. Miben keresendő 
az evangélium lényege ? 2. Mily határokig terjed az 
evang. theológus szabad kutatási joga s mely hatá
roknál kezdődik s hol végződik a hitvallás kötelező 
ereje ? 3. Milyen irányt vegyen az uj egyetemes 
magyar énekeskönyv szerkesztése? 4. Mik volnának 
a teendők a gyermek-istentiszteletek, vasárnapi isko
lák, adventi és böjti istentiszteletek meghonosítása 
körül ? 4. A reformáció 400 éves fordulójának emlé
kére milyen intézményt létesítsen egyetemes evang. 
egyházunk ? 6. Kerületi lelkószegyesületet, vagy a 
dunántúlihoz és a ‘református egyházkerületekben
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alkototthoz hasonló evangéliumi egyesületet alkos- 
sunk-e? (Evang. őrálló). Kívánatos, hogy ezokre a 
fontos kérdésekre ne csak azok válaszoljanak, akik
nek nézetét a kátéból kiolvashatjuk, hanem azok is, 
akik a modern protestantizmussal is foglalkoztak. 
Ajánljuk Harnack, JFi'iwe/, Hűeken, Braasch, Troeltsch 
munkáinak elolvasását azoknak akik a kérdésekről 
írni akarnak. Azután csak bátran uraim, nálunk nem 
kell félni „Spruchcollegiumtól.“ (Sz—o.)

Kálvinista í té le t  az Evang. Örálló á l ta l  kezdett  
háborúról. A Dunántúli protestáns lap ezeket Írja:
A Rákoskeresztúron megjelenő Evangélikus Őrálló. 
melynek szerkesztője Noszkó István ev. lelkész állan
dóan és hevesen támadja a nagygerezsdi egyezséget, 
mint amely káros a lutheránusokra nézve s amelyet 
mi, reformátusok, mint ő állítja, nem tartunk be lelki
ismeretesen. Erősen támadja a Budapesten megjelenő 
Evangélikus Lapot és annak szerkesztőjét, ^ztehlo 
Kornélt is, mivel hive ennek az egyezségnek. Az a 
túlságos felekezetieskedés és merev dogmatikus állás
pont, mely e cikkekből kihangzik, kissé feltűnő a 
mai viszonyok közt, de egyúttal érthetővé teszi, hogy 
miért marad még beláthatatlan időkig csak szép 
álomképnek a protestáns egyházak közti unió. amoly- 
nek csakugyan alig van más lényeges akadálya, mint 
egynéhány dogma, amelyet csak a papok értenek  ̂
de szivük belsejében maguk sem mindig helyeselnek

P ro te s tá n s  e s tek  — A Indigesti jobbpatti prot. 
közművelődési egylet f. hó 1-én tartotta meg estélyéi 
a Koronaőr utcai polg. leányiskola tornatermében. 
Varsányi Mátyás r. lelkész bevezető imája után 
Sztehlo Kornél olvasta fel „Az emberi lélek és érté
kéről“ irt kultúrtörténeti essayjet, melyet lapunk ol
vasói már ismernek. Ezután Babits Vilma ének
művésznő, az evangélikus csalogány, ragadta el a 
közönséget dalaival. Befejezésül Sándy Gyula mű
építész tanár a budai egyház gondnoka mutal kozott 
be, mint kitűnő szavaló „Salamon Király álma“ el- 
szavalásával. Az estély 43 koronát jövedelmezett a 
Mária Dorotiya egyletnek.

Kassán február 29 ón tartottak protestáns estélyt. 
Az igen gazdag műsorból (9 szám) kiemeljük dr 
Szlávik Mátyás eperjesi theol. tanár felolvasását" 
„Korunk némely bajairól." Az eperjesiek is részt 
veitek ezen estélyen, részben mint vendégek, részben 
mint szereplők.

Aszódon az aszódi evang. gimnázium (Petőfi- 
gimnázium) a Petőfi társaság részvétele mellett a 
bányakorületi evang. leánytanitóintézet dísztermében 
fobr. 29-én fényes ünnepet rendezett. Az estélyen 
miután az uj főgimnázium alapkövét letették, Her- 
czeg Ferenc, Jaszay Mari, Ferenczy dohán, Bazilidesz 
Mária, Benkő Alice és Papp Zoltán működtek közre. 
A hely megválasztása és a cél (az aszódi evang. 
gimnázium ünneplése) azon kegyelethez fűződtek, 
hogy Petőfi ezen a helyen és ebben az iskolában 
három évig tanult.

Hogyan á ll í tanak állami pénzen —  kath. főgim ná
ziumot ! Délmagyarországon Oravicabánya városának 
régi óhajtása volt, hogy kebelében állami főgimnázium- 
állíttassák, mert e nemzetiségi vidéken a nemzetiségi 
izgatók működését csak egy állami főgimnázium képes 
ellensúlyozni. Fel is ajánlott a város a környéki érde
keltséggel együtt e célra 150,000 koronát. A vallás- és 
közoktatási minisztérium ebben az értelemben tárgyalt

is a várossal hivatalosan, de titokban a Csanádi püs
pökkel is tárgyalni kezdett s rábírta, hogy ajánljon ő 
is 100,000 koronát a gimnázium építésére; igy is tör
tént, — 150,000 K költség maradt az államra. Az iskola 
fentartási költségei egy évre 60,000 koronára mennek, 
ebből 8000 koronát a püspök vállalt magára, a többit 
az állam fizeti. E püspöki hozzájárulás fejében aztán 
gróf Zichy |ános közoktatási miniszter átengedte az új 
főgimnáziumot a Csanádi püspöknek, vagyis elhatározta, 
hogy az intézetet teljesen róni. kath. jellegűvé teszi s 
még arról a jogról is lemond, hogy a tanárokat ő 
nevezze ki, hanem ezt a mindenkori Csanádi püspöknek 
engedi át. így állít az állam nálunk — r. kath. főgimná
ziumot ! (Sárospataki ref. lapok).

Tea estely. A Nagyváradi Női Gyámintézet a 
múlt hónapban tartotta meg ez évi tea estélyét, mely 
minden várakozáson felül sikerült, mert 1200 korona 
tiszta hasznot hozott az egylet, egyháztámogató s szegé 
nyékét istápoló céljaira. A választmány élén Petry 
Gyuláné elnöknő fáradozott az est sikerén.

A jezsu itáknak  v i r r a d . , Restaurare omnia in Christo“, 
— ez a Merry Del Val pápai államtitkár jelmondata s 
ennek igyekeznek érvényt szerezni magyarországi kato 
nái is Bus Jakab provinciális vezérletével és Tomcsányi 
páter asszisztenciája mellett. E jelmondat megvalósítása 
Magyarországon — mint mindenütt, ahol a jezsuiták 
uralkodtak, vagy befolyásra tettek szert — a legsöté
tebb idők visszatérését jelentené, azokét az időkét, 
amikor az egyház nem a lelkekre gyakorolt gyöngéd 
befolyás útján, hanem a legszörnyübb hatalmi eszkö
zökkel uralkodott az állam és a társadalom felett. A 
magyarországi jezsuiták úgy látszik, eléggé klerikális 
szelleműnek tartják a mai magyar kormányt és eléggé 
elernyedtnek a mai társadalmat arra, hogy ellenük föl
lépni ne merjen, mert egyre nagyobb arányú tevékeny 
séget fejtenek ki, egyre merészebben vetik ki hálójukat 
a magyar közélet behálózására Miután a kath. főpapok 
nagyészét befolyásuk alá kerítették, most arra töre
kednek, hogy a magyar főúri világot is érdekeik szol
gálatába állítsák. Erre fog szolgálni az a nagyszabású 
nevelőintézet, amelyet a kalksburgi jezsuita kollégium 
mintájára Budapest közvetlen közelében: Rákosszent- 
mihályon szándékoznak felállítani s amelynek rendel
tetése lesz, hogy a mágnások és mai vagyonos urak 
gyermekeit nevelve, őket a türelmetlen s a XX század 
szellemével ellentétes jezsuita törekvések számára meg
nyerje. A dolog annyira haladt, hogy a rend az intézet 
számára a telket (80,000 □ öl) 400,000 koronáért már 
meg is vásárolta s azon még a tavaszon megkezdi a 
templom, a nagyszerű konviktus és 8 osztályú gimná
zium építését, amelyek a testi nevelés és sport minden 
nagyúri kellékével föl lesznek szerelve (Sárospataki ref. 
lapok)

Lelkészi vizsga. Folyó hó 6 án Sopronban Sparas 
Elek hitjelölt letette a papi vizsgát és ennek alapján 
ugyanaznap felavatást is nyert a lelkészi hivatásra.

L e lkészvá lasz tás .  A somogymegyei Kötcse egyház- 
község egyhangú választással lelkészéül megválasztotta 
Németh Sándor gyülekezeti adminisztrátort.

Halálozás. Február hó 26-án elhunyt Buda
pesten Németh János a pápai ov. gyülekezetnek nemes- 
lelkű presbytere 84 éves korában. Vagyonának fő
örökösévé végrendeletileg a  gyülekezetét tette meg. 
Áldás e m lé k é r e  !
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Templomépités. A garamszegi ev. egyházközség 
1903 óta templom- és paplaképitési-alapot gyűjt s e 
célra az egyházhivek a rendes egyházi adón kivül 
egyenes állami adójuk 10%-kal vannak megterhelve. 
Szép példája ez is már az egyházszeretetnek és áldo
zatkészségnek, ezúton azonban mégis csak lassan ha
ladt előre az alapgyüjtés s még hosszú évekre meg
oldatlan maradt volna a templomépités kérdése. A ga
ramszegi 200 éves fatemplom düledező állapota azon
ban ezen fontos kérdés gyors és mielőbbi megoldását 
sürgeti. Az ez ügyben hónapok óta folytatott eszme
cserék és tárgyalások végre a f. hó 3-án tartott köz
gyűlésen vezettek eredményre, amidőn is az egyház
hivek eg yen es  á lla m i a d ó ju k  6 -s z o r o s á t vetették ki ma
gokra e célra s ezenkívül még arra is kötelezték ma
gukat, hogy az építkezéshez szükséges homokról és 
kőről is ők magok fognak gondoskodni. Az egyház
hivek ezen nem mindennapi áldozatkészsége (a legjobb 
módú gazdára 2400 korona esik) folytán az egyház- 
község 36.000 koronához jut s a már meglévő 24.000 
kor.nyi templomépitési alap 60.000 koronára emelkedik. 
Igaz, hogy még igy is körülbelül 10.000 korona hiány 
mutatkozik, ennek fedezésére azonban az egyházközség 
a különféle egyházi jótékony-egyesületek segélyét és a 
nagyközönség áldozatkészségét fogja igénybe venni.

Megjegyzendő, hogy az új templom különféle fon
tos okoknál fogva már nem Garamszegen, hanem Háj- 
mikon fog épülni s igy az anyaegyház is Garamszeg- 
ről Hájmikra fog áthelyeztetni.

Áldozatkészség. Újhelyi Sándor, besztercebányai 
főszolgabíró s a garamszegi ág. h. ev. egyházközség 
érdemes felügyelője a hájmiki templom építési alapra

Most jelent m eg
a II. osztály tananyagát felölelő Ií. sorozata a 
Benedek Elek, Körösi Henrik és Tomcsányi János 

által tervezett

„Népiskolai szem léltető faliképekének
E II. sorozat a következő 9 képből áll:

1. Aratás. 4. Rostálás. 7. Cipész.
2. Kapálás. 5. Szüretelós 8. Takács.
8. Csóplós. 6. Asztalosműhely 9, A kovács.

Az I. osztály anyagául szolgáló első sorozat, mely 
még 1910. évben jelent meg a következő 9 képből áll:
1. A templom. 4. Ruhamosás. 7. Palkó.
2. Szántás, vetés, boronálás. 5. Konyhakert. 8. Az öreg koldus.
3. Baromfi-udvar 6. Faültetés. 9. A madarak

etetése.
E képek hazai gyártmányok s e mellett kivitelük 

művésziesen szépek.
E g y - e g y  k é p  á r a  f e l f ü g g e s z t é s s e l  k é s z e n  4 .—  K. 
A f e n t i  s o r o z a t o k  á r a  e g y e n k i n t  32.40 k o r o n a .

A III. és IV .  so roza t  később je le n ik  m ey.

Beszerezhetők a

A L Ü T H E R -T Á R S A S ie
könyvkereskedésében

Budapest, VIII, Szentkirályi-u. 51/a sz.

1000 koronát ajándékozott. Ilyen felügyelő mellett csak 
természetes, hogy az egyházhivek is szívesen áldoznak 
egyházuk szükségletére. Megjegyezzük, hogy Újhelyi 
Sándor ezen cselekedete csak újabb bizonyítéka az ő 
áldozatkészségének és nemes gondolkodásának, mely- 
lyel minden terén a közjó emelésére törekszik.

Segélyadomány. A király Ő felsége az újpesti 
evang. egyháznak 200 korona segélyt adományozott.

P á ly á z a t  Ezernégyszáz korona javadalmazással 
és lakással díjazott káplánt keresek. A hely április 
elsejével foglalandó el. Rozsnyó, 1912. febr. 20.

T e rr a y  G y u la , főesperes.

Hirdetés segédlelkészi állásra . A német nyelvben 
is teljesen jártas seg éd le lk ész t keresek. Fizetése 800 K 
készpénz, szabad lakás és teljes ellátás. Az állás 
azonnal elfoglalható. Kakaslomnicz, 1912 március hó.

S zé k e ly  G yu la  főesperes.

Szerkesztői üzenet.
Baltik Frigyes püspök lelkes tisztelőjének! Készséggel 

konstatáljuk, hogy nem a püspök a hibás, mert neki eszeágába 
sem jutott N.-Libercsre lelkészt kinevezni, hanem a tudósitó, 
aki a lapsust elkövette és a szerkesztő, aki a lapsust észre 
nem vette. Köszönjük a helyreigazítást és éljen Baltik Frigyes!

M . L .  G y ú r ó . A legközelebbi számban jön.
B eszte rce . Jogi vélemény a jövő számban jön. V á la s z  a  

le lk észek  f ize te sem elese  és k o rp ó tlé k a  ü g yeb en . Kénytelenek vagyunk 
ezt is a jövő szám részére félretenni.

M I T  I G Y U N K ?
hogy  e g é s z s é g ü n k e t  m eg óv juk , m e r t  c s a k i s  a 
t e r m é s z e t e s  s z é n s a v a s  ásványv íz  e r r e  a 
leg b iz to sa b b  ó v ó s z e r .  E l s ő s o r b a n  a m o h a i

Á G N E S
forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, 
kellemes és olcsó savanyúvíz ; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak 
biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
sóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor., és húgy

szervi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha gyomor-, bel- és 
légcsőhuruttól szabadulni 
akarunk. Dr. Kétly.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha a vesebajt gyó
gyítani akarjuk.

Dr. Kövér.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben 
minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telitett 
víznél, sőt a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes- 
forrás vizét a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse.
K ed velt b orv íz . ----------------- K ed v e lt borvíz.

Kapható minden főszerüzletben és elsőrangú vendéglőben.

Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha étvágyhiány és 
emésztési zavarok állanak 
be. Dr. Gebhardt.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha máj bajoktól és 
sárgaságtól szabadulni aka
runk. Dr. Glass.

Ifj. Kellner Ernő kő- és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-ntca 10.
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Zsinati előmunkálatok.
A lelkészi fizetés rendezése

Zsinatunknak ez lesz a legfontosabb tárgya. 
Ha most nem ragadjuk meg az alkalmat, hogy 
ezt a kérdést alaposan rendezzük, megint év
tizedek fognak elmúlni, míg erre megint alkal
munk lesz, a lelki csüggedésnek és anyagi nyomo
rúságnak évtizedei.

Azt hisszük, hogy panaszkodó lelkészeink 
és az egyházunkat vezető férfiak már meggyő
ződtek arról, hogy egyedül az 1848. XX. tör
vénycikk hangoztatása és ennek alapján az 
állami segély sürgetése nem vezet célhoz. Jelen
legi nyomorúságunknak főképeni oka, hogy ötven 
év óta mindent az államtól vártunk.

Sürgetésünkkel és jogainkra való hivatko
zással elértük azt, hogy az állam a felekezetek 
közötti egyenlőség és viszonosság elvét úgy 
alkalmazza, hogy milliókat juttat a róni. katho- 
likus egyháznak az egyenlőség és viszonosság 
címén.

Ideje, hogy annak belátására ébredjünk, 
hogy a lelkészi fizetések rendezésének kérdését 
nem tehetjük függővé attól, hogy az állam az 
1848. XX. törvénycikket végrehajtani fogja

És mit látunk?
A zsinati albizottság az E. A. V. részének 

módosítása és kiegészítése tárgyában elkészített 
javaslatában megint azt az álláspontot foglalja 
el, hogy akkor lesz fizetésrendezés amikor az

állam az 1848. évi XX. törvénycikket életbe
lépteti.

Nesze semmi, fogd meg jó l!
Az E. A. 234. §. ezt mondja. „Rendes lel

késznek hivatala után járó illetménye tisztességes 
lakáson és kerten kívül 800 frtnál kisebb nem 
lehet.“

Ezzel szemben a zsinati albizottság ezt 
javasolja:

„Rendes lelkésznek hivatala után járó évi 
összes illetménye, tisztességes lakáson, kerten 
és a megállapított stólán kívül legalább 2400 
korona alapfizetés és hat ízben 200— 200 korona 
ötödéves korpótlék. Mig ezen fizetési minimum 
az 1848. évi XX. törvénycikk a lápján kötelezően 
életbe lephetne, addig rendes lelkésznek hivatala 
után járó évi összes illetménye, tisztességes laká
son és kerten kívül 1000 koronánál kisebb nem 
lehet.“ *

A fizetésemelés tehát meglesz, ha az állam 
a congruát fel fogja emelni.

A vallásügyi miniszter azonban már a közös 
bizottság küldöttségének kijelentette, hogy a 
kongruát felemelni nem szándékozik, és csak 
korpótlékot Ígért, de ezen ígéretét sem váltotta 
be, sőt ez a miniszter már tőlünk el is bucsu-

* Észre sem veszik a javaslatot tevők, hogy ez a rendel
kezés feleslegessé teszi a lelkészi kongruának az állam részéről 
való kiegészítését, mert ha az 1600 koronát a zsinati törvény alap
ján az egyházközség megadni köteles, mit egészítsen ki az állam 
1000 korona erejéig? (Sz»rk.)

T a r t a lo m :  Sztehlo Kornél: Zsinati előmunkálatok. — Szlehlo Kornél: A házassági elválás problémája. — Nagy Lajos: 1917. — 
Jónás András: Az unió. — Szimonidesz Lajos: A lelkészek fizetésemelése és korpótléka. — Egyveleg. — Hírek. — 
Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések.

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4. ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Fömunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE.

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több-

«7 <W <W  h i r i i f > f é « p l ( i i Á I  m p u f > a v » 7 Á c  < 7 i > r i n t
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zott, a volt miniszter ígérete pedig az utódot 
nem kötelezi.

Van-e valakinek még arra reménye, hogy 
trónváltozás esetén és a hadügyi költségek előre 
látható emelkedése és a klerikalizmus terjeszke
dése mellett a bőség szaruja a protestánsok 
részére a jövőben bővebben fog ontani? Ne
künk nincs.

Ergo, magunknak kell a fizetések rendezé
séről gondoskodni.

A múlt évi egyetemes gyűlés elvben már 
megteremtette a lelkészfizetésrendezési alapot és 
ebbe egyelőre az állami segély bizonyos száza
lékát utalta be.

Ezen az alapon kell tovább haladni a zsi
natnak is, ezt a lelkészi alapot kell táplálni, 
növelni és gyümölcsöztetni.

De a lelkészi alap megteremtése és fejlesz
tése még nem elég.

A zsinatnak a fizetési minimumot már most 
kötelezőleg kell felemelnie legalább 2400 K alap
fizetésre és hat ízben 200—200 korona ötöd
éves korpótlékra, feltétlenül attól, hogy segít-e 
az állam, vagy nem és ezen rendelkezés életbe
léptetésére legfeljebb 3 évi határidőt kell kitűzni.

t á r c a !
A házassági elválás problémája.

Felolvasta Sztehlo Kornél budapesti ügyvéd a Dávid Ferenc- 
egyletnek a budapesti unitárius templomban ta rto tt estélyén.

(Folytatás.)
Azt mondják továbbá, a legnagyobb igazságta

lanság az, a házasságot egyoldalú engesztelhetlen 
gyülölség alapján felbontani. Igaz, hogy kizárólag 
jogi szempontból ez alig igazolható, de az életben 
mégis máskép van ez, mert hányszor fordul az elő, 
hogy ez a gyűlölet csak egyoldalú? Mikó Lőrinc, aki 
az unitárius házassági eljárást Írásba foglalta, prak
tikus érzékével azt tanította: „Ha az egyik fél foly
ton és állhatosan vallja, hogy a másikat gyűlöli, le
hetetlen, hogy a másik fél is előbb-utóbb meg ne 
gyűlölje az egyiket“.

•No, de engedjük meg, hogy vannak emberek, 
akik csak szeretni és gyűlölni nem tudnak, mártí
rok, akik az őket durván visszautasító kezet is csó
kolják és a tettleges bántalmazásban elszenvedett 
sebeiket a szeretet omló könnyeivel áztatják, a tár
sadalom érdekében áll-e az ily viszony fentartása? 
Azon a szerencsétlen megtört szivén nem segít a

Ki kell továbbá mondani, hogy azok az egy
házak, amelyek ezen törvény rendeletének saját 
erejükből eleget tenni nem képesek, a határ
időn belül segélyt kérhetnek a lelkészalapból. 
Ezen segélykérvények a kerületi gyűlés véle
ménye alapján egyetemes bizottság által lenné
nek elintézendők. Meg kellene továbbá engedni 
a kisebb egyházközségeknek, amelyeknek lélek- 
száma az ezeret meg nem haladja és amelyek 
a megállapított fizetésminimumot előteremteni 
nem képesek, hogy a lelkészi állás megürese- 
dése esetében valamely közel fekvő más egy
házközséghez csatlakozhassanak vagy azzal 
egyesülhessenek. Ily esetben azonban a lelkész 
nélkül maradt helyeken az isteni tisztelet rendes 
ellátása és az egyéb lelkészi teendők segéd
lelkészekre bízandók.

Ne essünk kétségbe, ha az a sokszor kért 
államsegély nem is fogja egyhamar duzzasztani 
a most még csak elvben létező lelkészalapot. 
A mi evang. egyházunk minden nyomorúsága 
mellett már megmutatta, hogy céltudatos és 
kitartó munkával életrevaló intézeteket létesíteni 
tud. Ha meg tudtuk teremteni a lelkészi nyugdíj
alapot, amely a rokkant lelkészek, özvegyeik és

kötelék fentartása, mert az elutasító ítélet az eltűnt 
hitveslársi szeretetet nem idézi vissza, sőt a gyűlöle
tet és elkeseredést lehetőleg fokozza. Ami pedig az 
igazságtalanságot illeti, azt kérdjük, vájjon a tör
vény azzal, hogy a vétkesség bebizonyításától téte
lezi fel a házasság felbontását mindig, az igazságot 
juttatja-e diadalra? Sajnos, hogy nem, mert annak 
ad igazat, aki bizonyítani tud. Ennél a perjogi axió
mánál pedig mindig a jóhiszemű ártatlan fél húzza 
a rövidebbet, mert minél ravaszabb és minél elvete
mül tebb valaki, annál inkább tudja úgy berendezni 
magaviseletét, hogy a sértések és kötelességszegések 
no történjenek tanuk jelenlétében. És igazságos-e az 
hogy ily esetben a sértett félnek vagy tovább kell 
tűrni és szenvedni, vagy ha módjában van, a bele
egyezést meg kell vásárolni?

Midőn az igazságügyminiszteri egyik ankéten 
figyelmeztettem Szilágyi Dezsőt, házassági jogunk 
nagyeszű megalkotóját arra, hogy az elválásnak az 
a módja, mely elhagyás és szinleges visszahívás 
alapján a házasságot felbontja, lényegében nem 
egyéb, mint a megegyezés és ezért helyesebb lenne, 
ha a törvény megengedné, hogy a házasság megegyezés 
alapján legyen felbontható, azt vetette ellen, hogy
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árváikról tud gondoskodni, meg fogjuk tudni csi
nálni azt az alapot is, amely a gyakorló lelkészek
nek a megélhetést lehetővé teszi.

Sokat törtük és törjük a fejünket azon, 
mikép lehetne a reformáció ünnepét méltóan 
megünnepelni. A felmerült tervek közül eddig 
egyik sem bír népszerűséggel és talán azért is 
lassan folynak a gyűjtések. Nem lenne-e méltó 
megünneplése a reformációnak ha 1917-ig a 
lelkészalapnak egy millió koronát tudnánk össze
gyűjteni ?

Sztehlo Kornél.

1917.
Az evangéliumi protestáns világ nagy ünnep 

előtt áll. Sok szó esik hazánkban is az 1917. méltó 
megünnepléséről. Folynak is a készülődések. Hisz 
a magyar szeret is nagyon ünnepelni. Vannak neki 
öröm- és gyásznapjai; az örömnapokon nemzeti 
kokárdát tűz föl, a véres emlékű ünnepeken gyász
szalagot köt, karácsonykor a fólgyult gyertyák ezrei 
lopnak be egy kevés karácsonyi hangulatot a szi
vekbe, husvétkor bimes tojásokat festenek s ami 
aztán mindannyi ünnepet jellemzi s ami tulajdon
képpen — hogy úgy mondjam — az ünnep lényegét 
alkotja: emelvényekről vagy szószékekről „magas
röptű“ beszédek hangzanak föl.

A szónok befelé mosolyog s titkon és megelé 
gedetton gratulál önönmagának, az ünneplő hallgató
ság pedig szent ahitattal figyel s közben-közbon a 
Szabadság, Egyenlőség, Testvériség s Krisztusi Sze
retet hangzatos szavainál tetszését fejezve ki helyes
lő ig  bólintgat — s ahol helye van : vivátot is kiált 
s tapsol is — s azután hazamegy s a gazda leszidja 
a cselédet, a cseléd visszamordul a gazdára s meg
kezdődik újból a köznapi élet. De azért büszkén veri 
a mellét, hogy ünnepet szentelt, ünneppel áldozott 
a nagyok szellemének s üstökénél fogva egy-két 
dohos eszmét is előcibált a múltnak ködéből. Dohosat, 
mert hisz azt csak ünnepnapokon szokták szellőz
tetni. De, hogy az az eszme céllá magasztosuljon, 
tartalmat nyerve életté legyen, valósággá izmosodjék 
s hogy még a hétköznapokat is ünnepnapokká szen
telje, de amely ünnepnapnak lényege nem az üres 
szó, a cifra beszéd, hanem a tartalmi valóság, az 
ami ünnepeinknek valódi célja nem igen szokott 
lenni.

Az pedig, ami egyedül és kizárólag tenné az 
ünneplést igazi és méltó ünneppé: hogy az eszmét, 
amely valaha fölvettetett, tovább vigyük, tovább fej
lesszük, az új kor szellemének megfelelőig új tar
talommal töltsék meg s ha szólunk, arra igyekez
zünk, hogy minden szavunk a ma gyermekéhez szól
jon, a ma gyermekének lelkét ihlesse meg és gyújt
son szent lángolásra s annak érzés- és gondolatvilá 
gát foglalkoztassa — ez a törekvés vajmi kevesek 
szivében vert eleddig gyökeret.

a megegyezés erkölcstelenek dolog, az egyének pe
dig lehetnek erkölcstelen, de a törvény nem dek- 
retálhat erkölcstelenséget. Mintha csak az a .Justicia 
istennő szólalt volna meg, akinek a szeme be van 
kötve. Miattam lophattok, rabolhattok, gyilkolhattok, 
csak én ne lássam. De nem azért van ám a Justiciá- 
nak a szeme bekötve, hogy az életet ne lássa, ha
nem azért, hogy ne tegyen különbséget azok között, 
akik hozzáfordulnak.

Éppen az a baja a mi igazságszolgáltatásunk
nak, hogy a biró a paragrafusokba bújva az életet 
látni nem akarja, de azt, hogy ki kér igazságot, saj
nos, igen gyakran, bekötött szemmel is látja.

Nincs az a törvény, amely megakadályozni 
tudja azt, hogy igazságtalanság no történjék. De a 
törvény ne akarjon ott kizárólag a jogosság szem
pontjából kényszert gyakorolni, ahol a kényszer al
kalmazása lehetetlen és célhoz nem vezet. A szeretet 
ethikai világában a törvény nem parancsol. Oda 
tehát bele ne nyúljon, hanem maradjon meg saját 
terrénumán és alkalmazza a megtorlás eszközeit 
kíméletlenül azon a téren, amelyen ő az úr. Ha azt 
találja, hogy valamely házastárs engesztelhetlen gyű
löletének konzekvenciáival a másoknak jogait sérti,

ezen a téren büntessen és adjon elégtételt. Alkalom 
nyílik neki erro a házassági viszonyból származó 
vagyoni kérdések rendezésénél és a gyermekek el
helyezése kérdésében.

És az a sajátszerű, hogy jogrendünk, amely 
kíméletlen tud lenni ott, ahol a bontás kérdéséről 
van szó, a házassági viszonyból kifolyó vagyoni és 
gyermokelhelyezési kérdésekben a legnagyobb igaz
ságtalanságoknak nyit tárt kaput. Látni fogjuk ezt 
néhány példából.

Elfogadta a törvénykezési gyakorlat, hogy a 
nőnek, aki férjétől különél, csak akkor jár nőtartás- 
dij, ha ő maga egészen ártatlan és nem jár, ha a 
különélés előidézésében ő is vétkes. Nőtartásdijai 
tehát csak a valóságos angyal kap, de nem emberi 
természettel biró nő. Ha a férjnek sikerül bizonyí
tani, hogy az általa vérig sértett, porig megalázott 
felesége azt mondotta néki elkeseredésében, hogy 
„gazember“, ez a nő már nem kap tartást. Hiába 
védekezik a nő, hogy már nem bírta, hogy kitör: 
belőle az indulat. A bekötött szemű .Justicia nem 
látja az életet, hanom hallja a tanút és irgalmatla
nul elutasítja a nőt.

Sokkal igazságosabb e tekintetben a német tör
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Ez alkalommal a reformáció, a lelkiismeretbeli 
szabadság, a szellemi újjászületés, az eszmei föl- 
lángolás négyszáz éves emlékének megünnepléséről 
van szó.

Nem új dolog, ha azt mondom, hogy maga 
már a szó: reformáció, megjelöli ama nagysorsú kor
nak a messze jövőbe nyúló, világmissziói hivatását; 
hogy az nem jelenthet stagnálást 1517 október 31-ike 
fölött de igenis, reformálást köveid minden időben, min
den téren, vagyis jelent örök folyamatu reformációt. 
Reformálást, — hogy kimondjam e bús merészségű 
igazságot — még a reformátorokkal szemben is. Jaj 
volna nekünk, ha a reformációt nem igy értelmez- 
nők s ha ama nagy horderejű kor emlékünnepét nem 
ily tartalommal akarnók megtölteni.

Nem ünneplés az sohasem, legalább nem méltó 
ünneplés, hogy ha a késő kor gyermeke egy egy 
megvilágosodott elméjű, fölgyult agynak örökségén 
élősködik anélkül, hogy azt az örökséget gazdagí
tani, gyarapítani igyekeznék s ami korhadt, amit 
az időnek vasfoga megőrölt, azt újjal helyettesíteni 
tudná, vagy akarná.

Az ősök, a nagyok szellemét meghazudtolja 
minden olyan fölfogás, mely letűnt évszázadok 
igazságait akarja molegházi virágként ápolgatni s 
májusi virágként ráerőszakolni a mai kor gyerme
kére. Amint arculcsapása minden nagy eszmének az 
a törekvés is, amely az eszmét dogmává rögzítve az 
erő és az élet csiráit örökre kiirtja, hogy az ne 
lehessen mindenkor közkincsévé.

vény, amely szerint a különélő nőnek mindaddig, 
mig a házasság felbontva nincs, tekintet nélkül arra, 
hogy ki okozta a különélést, feltétlenül jár tartás. 
Előfordulhat ugyan, hogy ezen törvény folytán a 
férj gyakran az arra méltatlan nőt lesz kénytelen 
eltartani, de a tartás nem jutalom a nő hűségéért, 
hanem annak a ténynek a következménye, hogy a 
férj a nőt feleségül vette és sokkal kisebb baj, ha 
az arra méltatlan nő egy ideig meg nem érdemlett 
előnyben részesül, mint az, ha a bizonyítani nem 
tudó ártatlan nő megfosztatik a megélhetés eszkö
zeitől.

Azt is elfogadta a törvénykezési gyakorlat, hogy 
a vétlen nőnek is csak akkor Ítél tartást, ha nincs 
miből megélnie. Ha a szerencsétlen, férjétől ok nél
kül elűzött nő az életfentartási ösztöntől kényszerítve, 
munkát vagy hivatalt vállal, a férj vígan fütyörész- 
het, mert most már nem kell neki tartást fizetni. Ha 
az ily nőnek egy kis tőkéje van, melynek csekély 
kamataiból csak nélkülözések árán tud megélni, a 
bíróság nem itól neki tartást dúsgazdag férje ellen, 
aki őt kényelmes otthonából, minden szükségleteit 
bőven kielégítő környezetéből ok nélkül az utcára 
kidobta, mert a kis tőke kamataiból telik egy hóna-

Ily gondolatok és meggyőződések rajzottak löl 
lelkemben, amikor az „Evangélikus Orálló“ 8. szá
mában Rátz Vilmos pozsonyi lelkész 1917. című 
cikkét olvasván. Rátz Vilmos, aki pozsonyi theo- 
logiai tanár is volt, a többek között a következő
ket írja:

„Vigyázzunk, hogy Luther-ünnepünk ne legyen 
demonstráció maga Luther ellen. Vigyázzunk, hogy 
annak a férfiúnak, aki azt mondotta: Itt állok, más
ként nem tehetek, évszázados jubileuma napján, ne 
bizonyítsuk cselekedeteinkkel épp az ellenkezőjét: 
Itt állok, máskép is tehetek. Ultramontán fülek 
számára ez lesz a legédesebb zene, de számunkra a 
legbúsabb melódia “ (Rátz Vilmos melódiázott ugyan 
már más hangból is s más tónusban — én azonban 
semmiféle melódiát, amely tőle eredt, nem vettem 
komolyan)

Itt állok, máskép nem tehetek — mondotta a 
lelkiismeret szent meggyőződésével a nagy reformá
tor, de nem demonstráció Luther ellen, de egyene
sen az ő rombolni akaró és alkotni tudó szelleme 
teszi szent kötelességünkké, hogy mi máskép is tehes
sünk s tudjunk is s akarjunk is tenni az általa meg
jelölt úton, a reformálás útján, az evangélium örök vilá
gánál!, annak mindinkább tisztultabb formáit valló s az 
igazság lényegét, az igazság lelkét kereső szellemében.

Mert hiszen afelett talán vitázni sem lehet, 
hogy amint a keresztyénség keletkezésével a meg
keresztelt pogányok és zsidók vallási szokásaikat 
bevitték a keresztyén kultuszba, úgy semmiféle át-

pos szobára és a mindennapi éh«ég lecsillapítására. 
Mindezt azért, mert a bíróság szerint a nőnek csak 
a szükséges tartás jár, vagyis annyi, ami arra szük
séges, hogy éhen ne haljon.

A nő jogait csorbítja a mi törvénykezési gya
korlatunk azáltal is, hogy a különélő nő a házas
ság felbontása előtt kiházasitási ingóságait (kivéve a 
kizárólag a saját használatára szolgáló szükséges 
tárgyakat) el nem viheti. A törvénykezési gyakorlat 
abból indul ki, hogy a kiházasitási tárgyak a házas
ság tartama alatt a házastársak közös használatára 
szolgálnak, ami a fértet a nő bútorainak és háztar
tási berendezésének visszatartására feljogosítja. Hogy 
mi történik a válóper hosszú tartama alatt a nő in
góságaival, azzal a biró nem törődik. Volt esetem, 
hogy a férj azokat elraktározta és a válóper ötévi 
tartama alatt a nő bútorait és szőnyegeit a moly 
mind megette.

Mikor mi öregek még az egyetemre jártunk, 
volt egy öreg tanárunk, a hires Wenzel professzor, aki 
nem győzte eléggé kiemelni, hogy a magyar magán
jog mindig igen lovagias volt a nők irányában és 
azok nálunk több joggal bírnak, mint a nyugati álla
mokban. Már a felhozott példákból láthatják, hogy ez
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alakulást egy ember, egy korszak el nem végez
het; nem lehet tehát befejezett dolog maga a refor
máció sem.

Luther is csak korának gyermeke volt, bár 
lelke tele volt isteni erővel, de abból a dogmatikus 
világnézetből, amely az akkori kort uralta, termé
szetes, hogy nem tudta magát ő sem teljesen eman
cipálni. Ami rejtve maradt az ő szemei előtt, meg 
kell világítani azt az utókor gyermekének. S ez lesz 
az igazi s méltó ünneplése Luthernek.

*  *  *

Az unióról is sok szó esik. Ezzel kapcsolatban 
fölújul lelkemben a marburgi kollokvium, ez első 
egyesitési kísérlet. Olt áll előttem Luther és Zwingli 
glóriás alakja, de lelkembe markol a kérdés is: I ram 
Isten, ha más lett volna a kollokvium eredménye, 
mily más volna a protestantizmus sorsa és jövője 
e világon. De bármily imponáló, tiszteletet ébresztő 
is előttem Luther rideg, visszautasító magatartása, 
sziklaszilárd meggyőződése s elvhűsége, nem tartóz
kodom azt sem kimondani, hogy fenségesebb s von
zóbb színben tűnik föl előttem Wartburgban a köny- 
nyes szemű Zwingli, aki lelkében és testében meg
remegve mondja: „Nincsenek a földön olyanok, akik
kel inkább óhajtanám az egyezséget, mint a witten- 
bergiekkel“.

Nem titkolom ugyan azt a nézetet sem, hogy 
a lutheri megközelíthetetlenség s ridegség jelenleg 
inkább református testvéreink körében vert gyökeret, 
de viszont óhajtandó és kívánatos volna mindkét egy-

a dicséret a mai jogállapotokra nem illik, sőt én 
merem megkockáztatni azt az állítást, hogy sok 
válópernek gyakran az az okozója, hogy a magyar 
jog mostohán bánik a nőkkel. Elég ha ráutalok 
arra, hogy a nő nem követelheti vissza hozományát, 
sem, közszerzeményi osztályrészét a házasság fel
bontása előtt. Az a nő már most, aki talán vallásos 
meggyőződésből, vagy gyermekei érdekéből irtózik a 
válástól, kénytelen válópert indítani, hogy férjétől 
vagyonát visszakapja. Es hány válóper maradna el, 
ha a törvény nem állítana fel egy hat hónapi elévü
lési időt a kereset beadására? így a sértett fél sietni 
kénytelen, mert megszűnvén a kereseti jog a bon
tásra, megszűnik a hozomány és közszerzemény kö
vetelésére vonatkozó jogigény érvényesítésének lehe
tősége is.

Az is szaporítja a válóperek számát, hogy a 
nem vétkes fél csak válóperben érvényesítheti a vét
kes féllel szemben a gyermekeknek nála való el
helyezését. Válóperen kívül az árvaszék határoz 
ezekben a kérdésekben és ez — eltekintve a szülők 
erkölcstelen életmódjától — azzal a kérdéssel, hogy 
szülők közül melyik okozta a különélést, nem törő
dik és a fiúkat az apának, a leányokat az anyának

házra nézve, ha annak a léleknek az ereje működne 
közöttünk s vonna bennünket egymáshoz, amely a mar
burgi kollokvium végeztével könnyes szemeiben tük
röződött.

1529 és 1912 között évszázadok tűntek le. 
A mai kor gyermeke nem fúlhat a dogmák özönébe 
s áldatlan vitákat célul maga elé nem tűzhet s a 
hit normájául — legalább a reformáció szellemé
ben — kényszerzubbonyt a lelkekre nem alkal
mazhat.

A reformáció történeti igazságait nézzük el
fogulatlanul s viseltessünk irántuk kegyelettel, de 
élni mégis már csak a huszadik században akarjunk 
s ne a középkorban s éljünk egyénileg szubjektive, 
mint amily életet élt a mi Példaadónk, a mi nagy 
Mesterünk: Jézus.

Sajnos, hogy azt a benső, egyéni életet, amely egyéni 
élet adja pedig meg mindenkinek az értékét,megélni so
kan nem akarják, vagy ha titkon élik is, hiú, kicsinyes 
célok szem előtt tartásával vagy rút opportunizmus
ból meghazudtolják önönmagukat.

A reformáció legnagyobb érdeme, hogy a lelki 
bilincseket lerázta s a szellemet fölszabadította, a 
hitet egyénitotte s ezzel útját vette az igazi fejlődésnek 
s az igazi vallásosságnak.

Már most ha ünnepre készülünk, a reformáció 
nagy ünnepének méltó megünneplésére, nem ünne
pelhetünk szebben és igazában, mintha mindenki 
szivének, lelkének legtisztább, logegyénibb s leg
szentebb érzéseit s megnyilatkozásait viszi áldozatul

kénytelen átadni. Számtalan esetem volt, hogy az 
anya csak azért indított válópert, hogy a fiúgyerme
ket megtarthassa.

Miután a válópöröket legtöbbnyire gazdasági 
okok és vagyoni differenciák okozzák, no csodálkoz
zunk azon, hogy a válóperek száma az utolsó 
években ijesztő módon szaporodott. Amig abban a 
korban, amikor még az egyházi bíróságok a házas
ságokat állítólag derüre-borura felbontották, alig ha
ladta meg Magyarországon az esetek száma az eze- 
ret, a statisztikai évkönyv kimutatása szerint 1909-ben 
a felbontott házasságok száma már 6294-et tett ki. 
Hogy ezen magas számot az a körülmény is okozta, 
hogy 1907-ben meg lett szüntetve a válóperek hiva- 
talbóli revíziója, az kétséget nem szenved, de a váló
perek szaporodásának jmás okai is vannak, amelyek 
között nem kis szerepet játszanak az erkölcsi fel
fogásnak megromlása a társadalomban és a nő jogai
nak a törvény által való meg nem védése.

A feministák hasznos munkát végeznének, ha 
politikai jogok után való törekvés helyett, ebben a 
kérdésben iparkodnának a nők részére jogvédelmet 
követelni.

(Vége.)
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az ünnep oltárára s ha a vallásos megnyilatkozások 
ezer és ezer szinpompájában olvadnak össze s úgy 
dicsőítik egy szívvel, egy lélekkel a seregek hatal
mas Urát.

Gyúró.
Nagy Lajos

ev. lelkész.

Az unió.
Az „Evangélikus Lap“ folyó évi 5. számában a 

lap felelős szerkesztője felvetette az unió eszméjét. 
Az „Orálló“ február 17-iki számában „Veritas“ né
hány megjegyéssel ez eszmét agyon akarja ütni.

Én az unió eszméjét sokkal nagyobbnak és 
fontosabbnak tartom, semhogy azt egykönnyen agyon 
lehetne csapni. S megvallva az igazat, nagyon tudok 
azon csodálkozni, ha valamely lelkész, kinek óletelve 
a Krisztus evangelioma kell, hogy legyen, ezen gyö
nyörű eszme ellen minden erejével támad. Az evan- 
geliomokban maga Jézus megjövendöli ennek az 
eszmének diadalát, mikor az egy akol és egy pász
torról beszél.

Vigyázzon az úgymondott orthodoxia és ne 
akarja az igazságot egyedül a lutheránus számára 
lefoglalni, mert különben akarva, nem akarva bele
esik az egyedül üdvözítő téves tan szolgálatába, amj 
ellen legkivált a nagy Luther reformátor! szelleme 
tiltakozik. A legnagyobb tévedések egyikének tar
tom az unió eszméje ellen fegyverül előrángatni 
Luther szavait: „Ihr habt ein anderen Geist“ s ezzel 
igyekezni cáfolni az Üdvözítő tanítását.

Én Luther reformátori nagyságát épp úgy el
ismerem s épp oly hódolattal vagyok iránta, mint a 
legbuzgóbb paptársam. Azonban ez még nem azt je
lenti, hogy őt istenítsem s benne tévedést, gyarlósá
got és gyengeséget ne tételezzek fel, sőt vallom, hogy 
ő is velem együtt gyarló. (Tessék jól megjegyezni, 
hogy ez nem Luther kisebbítése és magamnak sze
rénytelen feltolása, hanem oly tiszta szinigazság, 
melyet mindenkinek el kell ismernie.) És egyik nagy 
tévedését én éppen abban látom, hogy a legválságo
sabb időben haraggal odavágta: „Ihr habt einen an
deren Geist“. Ne feledjük, hogy a Krisztus evange
lioma soha senkit haragra fel nem jogosít, hacsak 
nem a bűnben megátalkodott farizeusokról van szó.

Nagy emberek tévedései nagy eredményeket 
szoktak maguk után vonni. így volt ez Lutherrel is. 
Ne vegye hát senki tőlem rossz néven, ha én a pro
testantizmus ereje szétforgácsolódásának okát ebben 
a tévedésben keresem és találom meg.

Nem tagadom, sőt tudom, hogy a nagy refor
mátor eme gyarlóságát lehet menteni s azt sem állí
tom, hogy a többi reformátorok hasonló tévedéstől

mentek lettek volna, de az igazság igazság akkor is, 
ha ellenünk látszik tanúskodni.

Azoknak, kik annyira idegenkednek az unió 
eszméjétől, felteszem a kérdést, hogy mint pap, ki
nek vagyok én szolgálatában? Sem Luthernek, sem 
Kálvinnak, hanem a Krisztusnak, Krisztus evangé
liumának.

Ez az evangeliom pedig minden kétséget kizá
rólag azt parancsolja, hogy legelső sorban a szeretet 
prédikátora és cselekvője legyek. És csak ki e sze
retőiben vagyon, él s cselekszik, csak az tarthat szá
mot a Krisztusban lett váltságra s Isten kegyelmére, 
nem egyszerű oknál fogva, mert csak ezzel a szere
tettel lehet követni a Krisztust. A Krisztus evange
lioma tehát a felekezetieskedésen felül emeli az em
bert és teszi sem nem lutheránussá, sem nem kálvi
nistává, hanem teszi keresztyénné. És szerintem épp 
ebben van az igazi, tiszta s valódi unió. És az unió 
tehát nem egyeseknek soha be nem következő utó
piája, hanem egy oly dolog, melynek megvalósítá
sára Krisztus minden szolgájának törekednie kell.

Ez nem egy lehetetlen valami, mint sokan sze
retik azt feltüntetni, hanem egy nagyon is megvaló
sítható eszme, melyhez csak az szükséges, hogy 
igazi keresztyéni álláspontra helyezkedjünk. Ugyanis, 
ha én az igaz keresztyéni álláspontról, a krisztusi 
szeretet álláspontjáról tekintem az emberiséget, nem 
találok semmi megbotránkoztató dolgot abban, hogy 
az egyik talán nem annál az oltárnál szolgál, mint 
a másik; hogy az egyik kovásztalan, a másik pedig 
kovászos kenyeret vesz az Úrvacsoránál; hogy az 
egyik hisz a predesztinációban, a másik pedig ta
gadja, stb. Ezeknek a dolgoknak a keresztyénségbe 
való bevivése és ott előtérbe állítása mindig az em
beri gyarlóság következménye.

Hisz ezek voltak azok a dolgok, melyek a ke- 
resztyénség kebelén belül az egyes felekezetek közt 
a gyűlöletet, a szeretetlenséget szították és sok egyéb 
dolgok mellett kiváltkép ezek az okai ma is, hogy 
épp a leghivatottabbak embertársukban nem tudják 
testvérüket tekinteni.

Az evangeliom, igenis az tökéletes. De az evan
geliom egyes szavaiba belekapaszkodni és azután 
abból a betűből a végső konzekvenciát is levonni, 
de vakon, vagyis, nem tekintve az evangeliom lénye
gét s aztán ki ezt a levont eredményt nem fogadja 
el, arra anathémát kiáltani, engedjen meg bárki is, de 
ez mégsem egyezik meg a Krisztus evangeliomával.

Az evangeliom az krisztusi. A dogma pedig, 
mihelyt abba emberi okoskodás vegyül, mindjárt gyarló 
s mihelyt gyarló, azonnal nem a jót munkálja, ha
nem az ellenkezőjét. Mert a dogmák körvonalozzák 
az egyes felekezetek körét. A dogma az egyes fele
kezetek számára határvonal. Ez pedig mindig vá
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laszt, pedig a Krisztus evangelioma nem választ, ha
nem a Krisztushoz gyűjt.

Ha keresztyének vagyunk, szükség az evange- 
liomi álláspontra helyezkednünk, de nem a dogmá
kéra; a dogmák nevében nem szabad tehát evange- 
liomellenes dolgot cselekedni s egymás ellen szent 
dühhel támadni.

Befejezésül még csak egy kérdést.
Vájjon miről ismernek meg bonnünket, hogy a 

Krisztus tanítványai vagyunk, ha szerotet nincsen 
mibennünk? Bizonyos, hogy a dogmákról nein, sem 
ezen, sem a más világon.

Jónás András,
ev. lelkész.

A lelkészek fizetésemelése és kor- 
pótléka.

Február 4-én levelet írtam a szerkesztő úrnak. Inter 
alia megemlítettem benne a legújabb fizetésreudezési tervet 
is. A szerkesztő úr levelemet lenyomatta s Krupecz alesperes 
úr elolvasta. Megjegyzéseimen megsértődve azután egy cikket 
irt a 9. számban. Ebben az én fejemet alaposan megmossa s 
az ő tervezetüket „támadásommal1* szemben megvédelmezi. 
A mosdatást békével tőröm, mert bántő szándékom nem volt. 
A tervezet és alkotóinak .támadása*, lekicsinylése és meg- 
gvanusitása se volt célom. Én csak arra akartam rámutatni, 
hogy a tervezetre ráférne egy kis kritika. Krupecz alesperes 
úr cikke után sem terjeszkedem ki szem élyi momemumokra. 
Nem tiltakozom a „testvérragadó beszéd1* ellen sem „(buzgó- 
sági) babérjaimat* nem védelmezem. Nekem az ügy fontos, 
azért csak vele foglalkozom.

Krupecz alesperes úr és Lombos lelkész úr 
egy új fizetésrendezési tervet készítettek. Tervezetük 
ugyan még nincs publikálva, de az én indiskrécióm 
és Krupecz alesperes úr cikke után — lehet róla 
beszólni. A terv lényege az, hogy a mostani 1600 
koronás minimum emeltessék 2400 koronára s azon
felül adassék a papoknak hat ötödéves korpótlék is 
á 500 korona. A korpótlékra való tekintettel az 
összes lelkészi állások hét osztályba Boroztatnak s 
úgy számoztatnak, mint a — liszt. A legutolsó osz
tály, a 6. számú, a „kongruás papoké“ s azoké, akik
nek 2400—2900 korona a fizetésük, az 5. osztályba 
tartoznak a 2900—3400 koronás fizetésűek — és igy 
tovább 500 koronás emelkedésekkel. A legelső, leg
finomabb osztály nem számmal, hanem „0“-val jelöl
tetik s azokat a lelkészi állásokat foglalja magában, 
amelyekkel 5400 vagy több korona fizetés jár. A kor- 
pótlékokat a lelkészek igy kapják: a 6. osztályban 
levők őt év után, az 5.-ben levők, tiz év után, a 
4.-ben levők tizenöt év után stb. kapják az első 
korpótlékot és pedig úgy, hogy 6. osztályú lelkész 
hat, az 5. osztályú ö t . . .  az 1. osztályú egy, a 0. 
osztályba tartozó pedig semmi korpótlékban nem 
részesedik.

Az, hogy a rákospalotai és pesti magyar 
„gavallér papok“ ebbe a „0.“ osztályba tartoznak, 
az az ő bajuk. Az ő fizetésük miatt senkinek a feje 
nem fáj. Az azonban határozottan érdekes, hogy a 
tervezet a kongruás lelkészeket hogyan viszi a pesti 
fizetések szédítő régióiba, mig a többiek emelkedé
sét csak akkor engedi meg, hogy ha az ő fizetésük 
nívóját a kongruásoké mar elérte. A tervezők fizetés- 
leszállításra nem gondoltak s ezt helyesen s mindenek- 
folett emberségesen tették, a nivelláló tendenciát 
azonban le nem tagadhatják, mert céljuk az „egyen
lősítés felé vonzódó kongruás lelkészek“ gondolko
zásának megfelelő testvériség statuálása.

A „szegény kongruás papok“ fizetésjavitását és 
korpótlékát senki sem irigyli. Azért mert a terve
zetnek ezt a szépséghibáját az ember megszólja, nem 
szükséges mindjárt „a szegény kongruás papokon“ 
sajnálkozni, hogy már az „igazi testvériségért s a 
mindennapi kenyérért“ sem küzdhetnek. Az is fölös
leges, hogy egyes papok „gavallérságára“ s „egy 
elsőrendű papijavadalmazasú főesperes“ lemondásban 
megnyilvánuló jóakaratára hivatkozzunk. Csak arról 
van szó, hogy okvetlen igy kellett-e a dolgot ki
eszelni? Nem jobb lett volna-e, hogyha a tervezők 
a „suum cuique“ és a „jobb adni, mint venni“ állás
pontjára helyezkedtek volna? A magam részéről 
csak hibáztatni tudom őket, hogy nem voltak kissé 
bőkezűbbek. Úgy se került volna — nekik semmibe ! 
Mert a „kongruás papoknak“ azt hiszem, az mind
egy, ha más is kap s ugyanannyit kap, amennyit ők 
kapnak, csak ök kapjanak!...

Azonban éppen ez a nagy kérdés. Az egész 
tervezet attól függ, hogy megadja e az állam a fel
emeléshez szükséges 1,700.000 korona kongnia meg
váltást, vagy a másfél millió korona államsegélyt 
„szabad rendelkezésre“. Vagyis az egész terv „pium 
desiderium“. Mint óhajtás, megfelelő számú aláírás
sal ellátva figyelemreméltó megnyilvánulása lesz 
sokak vágyainak. Megvalósítása tisztán az állam 
kegyelmétől függ.

Ez a délibábkergetés — mert mi más ma egy 
másfél millió koronás államsegély, mint délibáb — 
nem mutat valami nagy praktikus érzékre. Ez pedig 
nagy hiba, mert az idő múlik, mi a számár árnyéka 
felett veszekszünk, a fizetésrendezés, emeles, korpót
lék stb. pedig marad a jövő zenéje.

Az végtére nem volna baj, hogy a sokak által 
„rés nulliu8“-nak tekintett államvagyonból várjuk és 
kérjük a segítséget. Az azonban igen komoly mu
lasztás, hogy magunk nem sokat teszünk a „magunk 
falain belől“ a sokszor panaszolt állapotok szanálá
sára. Minden papnak megvan a fizetése, elégtelen
ségén kívül az a baja, hogy mindenfélével fizetik, 
csak pénzzel nem. Ezen is segíteni kell. És pedig az 
egyháznak kell segíteni. Módját kellene találni, hogy
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az egyházközségek becsületbeli kötelességévé tétes
sék ezeknek az állapotoknak a rendezése s azonfelül 
értésükre kellene adni mérvadó helyről, hogy a mai, 
megváltozott viszonyokhoz alkalmazkodni igyekezze
nek ők is. Végezetül pedig — s ez a legfontosabb
— az egyetemes egyháznak kellene a legmesszebb
menő takarékossággal s a mai üzemi kiadásoknak 
a lehetőségig való leszállításával fizetesrendezési ala
pot teremteni. Ez legalább ötven, száz, vagy — ezer 
év múlva b iztosítaná a fizetésrendezést.

Mert az államsegély nem olyan biztos, hogy 
ezekkel a dolgokkal ne kelljen törődni.

A kérvény nem árt. Az egyenlőségnek benne 
való az az értelmezése azonban, amely szerint az 
úgynevezett 6. osztályú pap 30 évi szolgálat után 3000 
korona korpótlékot, az 1. osztályú pedig csak 500 koro
nát kap, mégis túlzás. Ha legalább azt megengednék 
a terv alkotói, hogy esetleg az 1. osztályú egyházak 
adják meg az államsegélyből az általok nem enge
délyezett korpótlókokat ? !. . .

A kongruás papokat senki sem bántja. Az „egy
házi vezérleti magasság helyéről" kapott sorokat 
s az „előkelő világi férfiúnak az oszlopok sorából"
— a véleményét szívesen aláírjuk, hogy sem a fize
tésemelés (1600 koronáról 2400 koronára) nem sok, 
sem a korpótlók nem túlzott. Csak a tervnek arra a 
szűkmarkúságára mutattunk rá, hogy a kongruás 
lelkészeket a testvériség nevében az égig emeli, a 
többieknek meg csak kényszerűségből juttat valamit. 
Ez nem rokonszenves megoldás. Az igaztalanság 
akkor is igaztalanság, hogyha „szegények" érdeké
ben — „gavallérok" rovására követtetik el. A test
vériség pedig jobb, ha másban nyilvánul meg közöt
tünk, mint egyenlő fizetés után való törekvésben.

Ebben a pontban tehát a tervezet feltétlenül 
javításra szorul — az ón érzésem szerint. Az is csak 
előnyére szolgálna, hogyha a fizetés kérdésének más 
irányú rendezését is felölelné. Mert az államsegély 
emelésének kérése hátha nem csalhatatlan gyógy
szer ? 1...

Szimonidesz Lajos.

Egyveleg.
T ájékozatlan  tolvajok. A múlt héten ismeretlen 

tolvajok a budapesti Ihász-utcai református imaház 
sekrestyéjébe betörtek. Az eredmény az volt: ahol 
nincs, ott ne keress!

*

0 fel . . .  A „Western Christian Advocate" ame
rikai újság következő mulatságos históriát közli: Egy 
amerikai misszionáriusnő teára volt meghiva a man
darin nyolc feleségéhez. Ezek kíváncsian vizsgálják

az amerikai Mistress ruháját, haját, fogait, végül 
lábait, amelyek nagysága felett megbotránkoznak: 
„Hiszen te úgy tudsz járni és futni, mint egy férfi". 
„Hát természetesen". „Akkor bizonyoson lovagolni 
és úszni is tudsz?" „Hogyne tudnék!“ „De hiszen 
akkor te olyan erős vagy, mint egy férfi ?“ „Azt re
mélem." „És te nem hagynád magad férfitől meg
verni, még a férjedtől sem?" „Bizony nem." A nyolc 
mandarinnő ámulva nézett össze és végre a legidő
sebb megszólal: „Most értem, miért van a fehér ör
dögnek csak egy felesége, ő fél . . .“

*
A keresztyénség diadalának megünneplése. 1913-

ban lesz 1600 esztendeje annak, hogy a keresztyén
ség Konstantin császár által a római birodalomban 
a pogány vallással egyenjogúvá tétetett. Az égi jel „In 
hoc signo vinces“ már 912. évi október hóban tűnt 
fel Konstantin előtt, midőn Maxentius ellencsászárt 
Róma mellett megverte. Rómában a pápa és a római 
katholikus egyház ezt az évfordulót nagyban készül
nek megünnepelni és a pápa a múlt héten egy fo
gadtatás alkalmával kifejezte azt a kívánságát, hogy 
az ünnepségeknek kizárólag vallásos és ne politikai 
jellegük legyen. A keresztyén érzés és gondolkodás 
hatalmas felébredését várja a pápa ezektől az ünne
pektől. Kérdés, hogy mi protestánsok milyen állást 
foglaljunk el ezen ünnepekkel szemben? Hogy a ke
resztyénség a pogányság felett Konstantin alatt győ
zedelmeskedett, annak mi, mint keresztyének termé
szetesen szintén örülünk, de ha figyelembe vesszük, 
hogy Konstantin azáltal, hogy az egyházat eredeti 
szegénységéből kivetkőztetve, szerfeletti politikai ha
lommal és gazdagsággal ruhásta fel, megvetette a 
pápaság és a hierarchia alapját és ezzel a római 
klerikalizmust, akkor bizony nem igen van okunk 
ünnepelni Konstantin császár szereplését.

*

Az „Őrálló“ megint csipked. Múlt heti számában 
Scholtz Ödön cikket ir Dánia lakosságának orthodox 
vallásosságáról és ezzel végzi: „Boldog dán evangé
likus nép, hol vagyunk mi tőled I Nálunk megtör
ténhetik, hogy az egyház egyik legfőbb tisztviselője 
lapot alapit az egyház hitelveinek aláásására és bár 
maga is még csak látcsövei keresi az Istent és a 
mennyeknek országát, másokat és az egyházat véli 
okoskodásaival boldogítani. De eljön bizony nálunk is 
az idő és úgy véljük, hogy nem lehet már messze, mi
kor végre nálunk is felébred az egyház hivő népe jó
hiszemű álmából és odakiáltja az ily vezéreknek, hogy: 
eddig és ne tovább /“ Most csak arra vagyunk kiván
csiak, mikor hivja össze Scholtz Ödön azt a tilta
kozó népgyűlést, amely a dánországi népgyűlés min
tájára az egyetemes ügyész eltávolítását követeli. 
Talán egyszerűbb és célravezetőbb volna az egyete-
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mes ügyész ellen az E. A. 324 §. a. pontja alapján
fegyolmi eljárást indítani?

♦

R everzális s ta tis z tik a . A m. kir. központi sta
tisztikai hivatal havi közleményei alapján a gyerme
kek vallására vonatkozó megegyezések 1911. évi 
előzetes (s nőin végleges) adatai a nyereség veszteség 
levonásával a kővetkezők .

Vesztessóg Nyeroség

1. Január havában
ev.

39

ref. ev. ref.

2. Február » 94 87 — —

8. Március » — — — 73
4. Aprilis » 18 — — 11
6. Május » 27 37 — —
6. Junius > 61 23 — —
7. Julius > 33 3 — —
8. Augusztus » 14 22 — —
9. Szeptember * 25 13 — —

10. Október » 47 24 — —
11. November * 70 61 — —
12. December > 21 — — 75

449 269 _ 159
169
110

Kassa. Homola István,
e r . lelkész.*

Uj Motu proprio . A római pápa egy új motu 
propriót készül kiadni, amely szerint a magasabb 
fáldozári) rend fölvétele a 28-ik életév beltöltéséhez 
van kötve. Ezt a dekrétumot azzal indokolják, hogy 
a katholikus egyháznak azt az eljárását, hogy 23 
éves ifjaktól a szüzességi fogadalom letevését köve
telik, kifogásolják, mert ily korban az ifjú még ezen 
fogadalom jelentőségét mérlegelni nem képes. Több 
időt is akar adni a pápa leendő papnak, hogy elmé
letileg és gyakorlatilag jobban kiképezhesse magát. 
Amig a cölibátust el nem törlik — ez is valami. Az 
ám, csakhogy mire a lap korrektúra alá került, már 
hirdeti az „Osservatore romano“ , hogy ebből a hír
ből egy szó sem igaz.

*
Római kegyesség . Tudvalévő a lapokból, hogy a 

censtochaui törvényszéki eset római katholikus szer
zeteseknek legocsmányabb bűntényeit napvilágra 
hozta. A legborzalmasabb azonban ami őzen a ter-

mószetfölötti világ kultuszára nevelt egyházi férfiak
nak lelkületót a keresztyénség szégyenére jellemzi 
Maczoch Darnach fővádlottnak az a vallomása, hogy 
ő leütötte Maczoch Vaclavot, de amikor azt látta, 
hogy még él, abseoluciót adott néki és azután megfoj
totta. A gyilkos tehát Isten előtt merészkedik áldoza
tának bűneit megbocsátani. Milyen rettenetes az a 
lelki pusztulás, ami itt emberi agyban végbe menti 
Az olasz banditának imája a Madonnához, hogy 
bűnös vállalkozásánál segédkezzék, semmitmondó 
ezen római kath. szerzetes észjárásával szemben.

(D. E. K.)

Kérelem. Tisztelettel kérem azokat a lelkész- 
társakat, akik az őszi egyetemes gyűlés alkal
mával tartandó lelkészi értekezleten felolvasást 
hajlandók tartani, legyenek szívesek azt nálam 
bejelenteni, a felolvasás tárgyának megjelölésével.

Orosházán, 1912 márc. 11.
Veres József

az értekezlet elnöke.

H Í R E K .
A p ro te s tá n s  közös b izo ttság  legközelebbi ülését 

folyó évi április hó 26-án fogja megtartani. A tárgy- 
sorozatot, mihelyt végleg meg lesz állapítva, közölni 
fogjuk.

A m agyar p ro te s tá n s  irodalm i tá r s a s á g  pozsonyi 
kö re  folyó hó 9-én a felolvasások huszadik soroza
tát nyitotta meg. Március 9-én dr. Daxer György 
theol. akad. tanár olvasott ,,Krisztus keresztjé“*ről. 
A következő felolvasások ezek lesznek: március hó 
16 án .,Újabb Petőfi-nyomozások“, Albert József ev. 
lyceumi tanár. Március 23. „Wagner Rikárd zene
drámái“, L. Schmidt Károly Jenő, esperes és theol. 
tanár. Március 29-én „Két Prónay“, dr. Wagner La
jos igazgató. „Énekek“, Lámpért Géza, a Potőfi-tár- 
saság tagja.

A tó to k  m em orandum a. A mi tótjaink, Mudrony 
Pál, turócszentmártoni lakos és társai, mint a tót 
nemzetiségi párt tanácskozmányainak kiküldöttei, 
legújabban emlékiratot adtak be gróf Khuen Héder-

Az „EVANGÉLIKUS LAP“ teljes első évfolyamát egyházi és 
iskolai könyvtáraknak és evangélikus lelkészeknek 4 K 60 fill, 
beküldése ellenében szállítja az Evangélikus Lap kiadóhivatala 
€  €  €  €  €  Budapest, II., Fő-utca 4. szám. f* &■ ** W Sfr
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váry Károly miniszterelnökhöz a tót nemzetiség kul
turális téren szenvedett sérelmeinek kegyes orvoslása 
iránt, amelyben az elkobzott „Matica“ előbbi álla
potba való visszahelyezését is sürgetik. Nem vagyunk 
soviniszták, de bármennyire szeretjük szegény tót 
népünket, igen igen hibáztatjuk azt, hogy vezetői a 
nyelvi kérdésből politikai kérdést csinálnak. Az a 
nemzetiség, amely Magyarországon politikai külön
állás után törekszik, politikai pArtot alkot, ellentétbe 
helyezkedik a magyar állam érdekeivel és maga ellen 
provokálja az államhatalom egész erejét. Különben, 
ha időnk lesz, a memorandummal még fogunk fog
lalkozni.

(Sz—o.)
Nagy adomány. Lándori dr. Kéler Zoltán, a du- 

náninneni kerületi gyámintézet elnöke a kerületi 
gyámintézetnél tett szép alapítványát újabb 2338 
korona adománnyal 4444 koronára emelte. A köve
tésre méltó példa önmagát dicséri.

A dobsinai papvá lasz tás. A dobsinai egyházta
nács f. hó 3-án élénken látogatott rendkívüli gyűlést 
tartott illencfalvi Sárkány Kálmán egyházi felügyelő 
és Weisz Antal nyug. leik. társelnöklete alatt. Arról 
folyt a tanácskozás a szavazás, titkos legyen-e vagy 
nyilvános a folyó hó 17-ére kitűzött lelkészválasz
tásnál? A dobsinaiak ugyanis tekintettel arra, hogy 
másodlelkészük is pályázik az első lelkészi állomásra, 
feszélyezve érzik magukat a nyilvános szavazás által 
és azért kívánják a titkos szavazást. Ezt azonban a 
főesperes, akit a kerületi lelkészválasztási szabály- 
rendelet köt, nem akarja megengedni. Ebből nagy 
kavarodás támadt a gyűlésen, amely végre határo
zathozatal nélkül oszlott szét. Mint értesülünk az 
egyháztagok egy része számos aláírással ellátott 
kérvénnyel fordul ez ügyben a püspökhöz. Ez az 
eset is bizonyítja, hogy nem célszerű a gyülekezetek 
rendelkezési jogát szabályrendeletekkel túlságosan 
megszorítani.

V allás- és közoktatásügyi m inisztérium . A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 28.989. sz. rendeletével 
elrendelte, hogy a folyó évben május és junius hó
napokban a középfokú intézetek tanulói részére ifjú
sági tornaversenyek rendeztessenek. A tornaverse
nyek helyéül kijelöltetett: Kassa, Komárom, Pécs és 
Kolozsvár.

K abarét egyházi cé lra . A bajai kis evangélikus 
egyház javára Friedrich Zsigmondné, ev. lelkész neje 
és az egyház buzgó nőtagjai folyó évi március 3-án 
egy kedves és úgy anyagilag, mint erkölcsileg fénye
sen sikerült fehérkabaret-előadást rendeztek kézi
munkatombolával összekötve. Ez alkalommal Téger 
Béla áll. tanítóképző intézeti tanár Peterdy Andor
nak három hatásos költeményét adta elő, mély érzés
sel. Ezután Marcell Andorné úrasszony ragadtatta 
el a közönséget több műdalnak művészies eléneklé- 
sével, Bacsó Kató úrleány rendkívül bájos közvet
lenséggel szavalta el Krüger Aladárnak a „Herceg 
csókja“ című költeményét. Karig Emil áll. tanítóképző 
intézeti tanár művészies hegedűjátéka zárta be az 
előadást. Az éneket remekül kisérte Germany Gyula 
zenetanár, a hegedűjátékot pedig Bárdy L. áll. tanitó- 
képzőintézeti növendék. Az összes bevétel volt 770 K 
56 fillér, ebből levonva a 132 korona 56 fillér ki*

adást, marad tiszta jövedelem egyházi jótékonycélra 
638 korona.

A pozsonyi ág. hitv. evangélikus theo lóg ia-aka- 
démia „Székács József Kör“-e 1912. évi március hó 
15-én a theol. akad nagytermében március 15-iki em
lékünnepélyt rendezett. Műsoron volt: 1. „Szent az 
érzet“. Irta Török János, énekelte a theol. akadémiai 
énekkar. 2. Megnyitó beszéd, mondta Kovács Sán
dor, theol. akad. tanár, a Székács József kör elnöke. 
3. „Feltámadunk“. Irta Vojtkó Pál, szavalta Magócs 
Károly, theol. akad. hallgató. 4. „Az evangélikus 
lelkész a szabdságharcban“. Irta és felolvassa Gáncs 
Aladár, theol. akad. hallgató. 5. „Petőfi szobra“. 
Melodráma, irta Szepessy László, előadta Szántó 
Róbert, theol. akad. hallgató, zongorán kisérte Gazsó 
Pál, theol. akad. hallgató. 6. „Tied vagyok, tied 
hazám“. Irta: Sz. Nagy Károly, énekelte a theol. 
akad. énekkar.

L elkászválasztás. A kolozsvári egyház megürese
dett első lelkészi állására több pályázó közül túl
nyomó szótöbbséggel Kirchknopf Gusztáv Ede kézs- 
márki lelkészt választotta meg.

H alálozás. Ajkán (Veszprémmegye) hosszú kí
nos szenvedés után jobblétre szenderült folyó hó 
9-én Tamaska Lajos lelkész. A megboldogult, ki 
1849-ben Bükön született 1874 ben Karsay Sándor 
püspök által a lelkészi állásra felavatva, mindvégig 
hűen betöltötte magasztos hivatását. Ajkán 1882. óta 
működött, mint a gyülekezetnek lelkes buzgóságú 
vezére. Halála gyászba dönté gyülekezetét, az egy
házmegyét, melyben több bizottságnak tagja volt, és a 
köztiszteletnek örvendő családját, melynek az elköltö- 
zöttel „leesett fejének koronája“. Legyen áldott em
lékezete.

Szerkesztői üzenetek:
U nokatestvérek  közötti házasság . Az ily házasság 

Magyarországon tilos, de az igazságügyminiszter fel
mentést adhat. A folyamodványt hozzá kell beadni. 
A kérvényt nehány nap alatt intézik el és rendsze
rint nem csinálnak nehézséget. Mellékelni kell: 
mindkét házasuló születési bizonyítványát, továbbá 
közhatósági orvos bizonyítványát arról, hogy a háza
sulok egyike sem szenved átörökölhető betegségben. 
A miniszter határozata ellen nincs helye felebbezés- 
nek, de a kérelem bármikor megújítható.

A házasfe lek  közö tt a conceptio  e lh á r ítá sa  erkölcs
telen dolog ugyan, de az állam törvényei szerint nem 
büntetendő cselekmény. Az embryo megölése, elhaj- 
tása és az erre irányuló kísérletek azonban a magzat
elhajtás bűntettét képezik. Nem büntetendő ezen 
cselekmény, ha szakértő orvos teszi a nő, és ha férje 
van ennek beleegyezésével abban az esetben, ha a 
magzat elvétele a nő életének megmentése céljából 
szükséges. Óvatosságból két-három egyetemi tanár 
véleménye kikérendő, mert a büntető bírótól függ 
annak megítélése szükséges volt-e a magzat-elvé
tel vagy nem ?
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Sass János u rnák . A vallásos testületek versenye 
már ki van szedve, de nem tudunk neki helyet szorí
tani, mert igen terjedelmes és aktuális cikkeknek kell 
hely. A temetési beszédet is közöljük mihelyt rákerül 
a sor.

H irdetés segéd telkészi á l lá s ra . A német nyelvben 
is teljesen jártas segéd lelkészt keresek. Fizetése 800 K 
készpénz, szabad lakás és teljes ellátás. Az állás 
azonnal elfoglalható. Kakaslomnicz, 1912 március hó.

Székely Gyula főesperes.

Luther Társaság könyvkereskedésében
Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi-utca 
::—:: 5l/a. szám kapható

Székács József 
Imádságok és buzgólkodások

cimü könyve.
Vászonkötésben a r a n y m e ts z é s s e l .......................... 6 K.
f  hagrinbőrkötésben » ...........................8 »
Borjubőrkötésben > ...........................10 *

Sántha  Károly: B u z g ó s á g  könyve .
2. kiadás.

Most je le n t meg a LUTHER TÁRSASÁG k iad ásáb an .

Egyik püspök kitűnőségünk így  ír e műről : .Sántha Károly 
„Buzgóság könyve" című imakönyve a magyar és főként az 
evang. hymerologiának egyik legbecsesebb, legmaradandóbb 
értékű alkotása, valóságos kincs, amelynek m élységes értékéről 
mi, gyakorlati lelkészek tehetünk bizonyságot: látva és utólagos 
hálanyilvánítások alakjában hallva is azt a mély áhítatot, 

amely az imák nyomán a lelkekben támad."

Kapható fekete, bordó, barna, kék angol vászon- 
kötésben példányonként 2 koronáért.

Vászonkötésben aranymetszéssel, tokban ára 3 K 20 f 
Chagrinbőrkötésben „ w „ 6 * — „
Borjubőrkötésben . „ „ 8 w — „

Szives megrendeléseket kér

A LUTHER TÁRSASÁG
könyvkereskedése

Budapest, VIII., Szentkirályi-u. öl/a sz.

L e g e l t e r j e d t e b b  i m a k ö n y v ek

Gjrurátz Foreuc
„ L e l k i  v e z é r “ és „A h i t  o l t á r a “

oLmü Im akönyvek.

Mindkettő a legkülömbözőbb kötésekben (1.50-től 26 K.-ig) kap
ható s a kötéseket körülíró árjegyzékkel készséggel szolgálunk.

Sántha K ároly: »Őrangyal* c i m ü  im&könyve.

Vászonkötésben . 2.— K.

Borjubőrkötésben 7.— * 

K ovács A ndor: *L'lki tavam  .« Kék vászonkö

tésben 2 K. Fehér vászonkötésben arany nyomással

8 K. Bőrkötésben c s a t t a l .....................................................6.— K.
R uttk ay  S án d or: »Ki» imakönyv« versekben. 

Papirkötésben 60 fill. V á szo n k ö tésb en .......................... 1 — >

Szives megrendeléseket kér a

Luther Társaság*
könyvkereskedése,

B U D A P E S T ,  VIII. kér., Szentkirályi-utca 5l/a.

A Luther Társaság
könyvkereskedőiében

VIII. kér., Szentkirályi-utoa 51/a szám.

A Dunántúli uj énekeskönyv
a következő kötetekben k a p h a tó :

1. Fél vászonkötés kehelynyom ással......................2.20 K.
2. Egész vászonkötés > tokban . . 2.80 »
3. Fekete sima bőrkötés fényez, vörös metszéssel

tokban .................................................................... 4.60 »
4. Fekete sima bőrkötés aranymetszéssel tokban 6.20 •
5. Színes sima bőrkötés aranymetszéssel tokban 5.60 >
6. Finom chagrin bőrkötés aranymetszéssel,

tokban .....................................................................6.— *
7. Finom chagrin bőrkötés aranymetszéssel pár

názva, d o b o zb a n .....................................................7.50 »
8. Legfinomabb borjubőrkötós párnázva, vagy

párnázatlanul aranymetszéssel dobozban . . 9.— »

50 példányon felüli megrendelések esetén 
bármelyik kötésű kiadás árából 25 száza

lék engedményt adunk.
Szives megrendelést kér a L u t h e r  T á rsa sá g  könyv
k e re sk ed é se , Budapest, Vili., Szentkirályi-u 51/a.
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S Z T E H L O  KORNÉL egyházjogi és □
vallásbölcseleti munkái.

(Kaphatók Toldy Lajos könyvkereskedésében. Budapest. 
II. Fö-utca 2.)

A Ne tem ere decretum . Egyházpolitikai tanul
mány. Irta: M o n ta n u s fia .

K étszáznegyven esztendő az egyház szo lgá la tá 
ban. Művelődéstörténeti rajzok. Képekkel 
illusztrált munka. Ára 6 korona.

A p ro testan tizm us je len tősége M agyarországon.
A nő h iv a tá sa  a p ro te s tán s  küzdelemben.

Sztehlo Kornél felolvasásai:
I. Modernizmus és p ro testan tizm us. A jövő

vallása . Együtt 1 korona.
II. A klerikális mozgalom M agyarországon. Dogma

és tü relm etlenség . Együtt 1 korona.
III. B orom aeus Encyklika történelm i megvilágí

tásban . — IV. Quo v ad is?  Elmélkedések 
a lá th a tó  és lá th a ta tla n  túlvilágról. Együtt 
1 korona.

M IT  I G Y U N K ?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a 
term észetes szénsavas ásványvíz erre a 
legbiztosabb óvószer. Elsősorban a m ohai

AGNE S -
forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, 
kellemes és olcsó savanyúvíz ; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak 
biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
sóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyom or., és h ú g y 

sz e r v i b e te g sé g e k n e k . Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha gyomor-, bel- és 
légcsöhuruttól szabadulni 
akarunk. Dr. Kétly.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha a vesebajt gyó
gyítani akarjuk.

Dr. Kövér.
Háztartások számára mísfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben 
minden k é te s  értékű m e ste r sé g e se n  sz é n sa v v a l i;e lite tt  
v ízn é l, sőt a szódavíznél is olcsóbb an  ad ja  hogy az Á g n es-  
forrás v iz é t  a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse.
K ed velt borv íz . ----------------- K ed v elt borvíz.

Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha etvágyhiány és 
emésztési zavarok állanak 
be. Dr. Gebhardt.
Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha majbajok’ól és 
sárgaságtól szabadulni aka
runk Dr. Glass

Kapható minden faszerüzletben és elsőrangú vendéglőben

€
€

M

€
4»
€
€
€

€
€

41

P ontos és 
legjobb O R A K 5 évi

jó tá llá s  m ellett !

Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak azf- részletfizetésre is. " V

J a v ítá s o k r a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k r e  kü«  
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest, VII, Erzsébet-körút 29. Pontos Jutányos
kiszolgálás! á ra k !

»
&

w

»
»

(ííf ít)  Gíífí«/ E^fíe) Csátié: (íj

lfj. Kellner Ernő kő- és könyvnyom dája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szekularizáció.
Máté 10., 9.: „Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt 

a ti erszényetekbe.“

Az Úr parancsai közül talán egyik ellen 
sem vétettek annyit az <3 követői (?), mint ezen 
parancs ellen. Jézus tanítása szerint az ember
nek egyik főbűne a mammon. Az egyház ezért 
hirdette és dicsőítette is a vagynntalanságot, 
szerzeteseivel fogadalmat tétet erre, hogy mél
tóbb követői legyenek a Krisztusnak és mégis, 
nincs intézmény, mely jobban ragaszkodik a 
mammonhoz, mint a róm. kath. egyház.

A keresztyénség első térfoglalása hazánk
ban vagyonszerzéssel kezdődött. Két tényező 
segítette ebben az egyházat. Saját pénzvágya 
és a királyok politikája, amely az oligarchia el
len szövetséget keresett és talált a klérusban. 
De azt meg kell adni, az egyház a kapott 
földi javakért bőségesen szolgálta az államot.

Ápolta és gyógyította a betegeket, gondját 
viselte az elhagyott öregeknek, táplálta a szegé
nyeket, fölkarolta az árvákat, segített a király
nak igazságot szolgáltatni, sőt a közigazgatás 
és törvényhozás legfontosabb teendőit a papok 
végezték.

Az egyház volt a népnek kizárólagos taní
tója és közismert dolgok, hogy ezért a szolgál
tatásért is dús beneficiumokban részesült.

A főpapok voltak a király legelső tanács
adói, a legfőbb állami méltóság viselői, a királyi 
ház nevelői.

De a legfőbb ellenszolgáltatás, amit a fő
papok a javadalmazásukra bocsátott roppant 
birtokok révén a magyar királynak és a hazá
nak tenni tartoztak: bizonyos számú honvédelmi 
haderő kiállítása volt, amit maguk vezettek a 
harctérre a király vezérlete alatt.

Mi maradt meg mindebből? A vagyon, 
melyet a magyar állam oly bőkezűen adott, az 
egyház birtokában megmaradt, az ellenszolgál
tatások azonban elmaradtak.

Az egyház juttat ugyan még ma is klas- 
tromokban némi meleg levest az éhező szegé
nyeknek, apácáival nemcsak hittérítésben, hanem 
olcsó ápolásban is részesíti a betegeket, irgalom
házaiban elhelyez vagyontalan aggastyánokat, 
de ezek a morzsák nincsenek arányban azokkal 
az óriási jótékony alapítványokkal, amelyeket 
e célra kapott. Ezeket gondosan birtokába vette 
és összeolvasztotta a közegyházi vagyonnal.

A tanítást ugyan szívesen vállalja az egy
ház ma is saját iskolájában és az állami isko
lákban, de nem ingyen. A jogegyenlőség alapján 
épp úgy megköveteli az államtól a segélyt, mintha 
ezekre acélokra soha egy fillért sem kapott volna.

Az igazságszolgáltatás és a honvédelem 
terén mai nap az egyház már semmivel sem 
segédkezik az államnak. Ma tehát, midőn rop
pant jövedelmeit, amelyeket ezen célra ka
pott, másra költi el, elvesztette már tökéletesen 
azt a jogi alapot, mely őt valaha az óriási föld
területek haszonélvezőivé tette.

T a r t a lo m :  Sztehlo Kornél: Szekularizáció. — Sass János: Vallásos testületek versenye. — Egyveleg. — Sztehlo Kornél: Szabad-e 
egyházi alapítványt részvényekben elhelyezni. — Hírek. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések.

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Fómunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR. HOKNYÁNSZKY ALADÁR

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért G fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint
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Találóan mondja idevonatkozólag egy 
nemzetgazdasági író : „A történeti fejlődésen 
végig azt látjuk, hogy a főpapság terhei a 
királyság első századaitól kezdve folyton keves- 
bednek. Míg a keresztyénség első századaiban 
harcolni, téríteni, tanítani, szegényeket gondozni, 
betegeket ápolni s gyógyítani kellett; utóbb 
minden kötelesség alól kibújnak és a vagyon 
egyedül személyes haszonélvezetül marad birto
kukban“.

A jogtudósok a törvényt is idézni tudnák, 
melynél fogva az egyházi javak jövedelmei, míg 
az illető főpapi állás üresedésben volt, mindig 
az államkincstárba folytak be. S csak jelenleg 
uralkodó királyunk utalta azokat az u. n. vallás
alapba. Mivel pedig a vallásalap az országgyű
lés által 1877-ben kiküldött bizottság jogi véle
ménye szerint az állam tulajdona, az annyit 
jelent, hogy: az egyházi javak jövedelme volta
képpen az állam tulajdona s csak haszonélve
zetül bocsátja azt ideiglenesen az egyházi mél
tóságot betöltő egyén rendelkezésére.

Mária Terézia s még inkább II. József 
alatt ez a jogelv egyes szerzetesrendek birtokai
nak konfiskálása által gyakorlatilag is többször 
érvényesült, úgy, hogy az egyházi javak szeku-

Vallásos testületek versenye.
Irta; Sass János.

Az ember törekvéseinek végcélja még ebben a 
mai eszménytelen korban is a lélek egyensúlya, nyu
galma, mely akkor áll be, ha a szívben élő vágya
kozások elérik kielégíttetésüket, ha az ember az ő 
benső, eszményi világában és az őtet környező kül
világ körülményei közt egyetértést, összhangzatot 
talál. Ez az az állapot, melyet boldogságnak, vallá
sos szempontból üdvnek nevezünk.

És minthogy ennek az összhangzatos nyuga
lomnak forrása abban a felfogásban rejlik, melyet 
az ember magának a világrendről s a világkormányzó 
hatalomról megalkotott, az ember lelki üdvéről való 
gondoskodás azon testületeknek feladata, melyek 
hivatásszerűen foglalkoznak a véges teremtmény s a 
végtelen hatalom közötti viszonnyal.

Természetes, hogy bizonyos időszakokban a 
történet folyamán ezen testületek közt — ép úgy 
mint a politikai testületek, az államok közt, csak
hogy más célokért — versengés fejlődik ki azon

larizációját még a legmerevebb jogi álláspont
ról sem lehet törvénytelennek állítani.

Mivel a főpapok az egyházi javak haszon- 
élvezetét csak bizonyos társadalmi s honvédelmi 
föladatok fejében kapták és mivel ezeket a nagy
fontosságú ellenszolgáltatásokat nem teljesítik 
többé: világos dolog, hogy azokat az állam 
bármikor teljes joggal visszavehetné tőlük.

Nagy szükség is volna reá, hogy vissza
vegye. Népünk, főképp a színmagyar földmíves 
nép sehogyan sem tudja saját hazájában állan
dóan megvetni lábát. Nem tud maradandó, 
firól-fira szálló örök otthont alapítani, mert — 
nincs föld. A föld javarészét a meddő főpapok, 
szerzetesrendek bitorolják.

Gyenge argumentum az, hogy mi, protes
tánsok az egyházi javak szekularizációját azért 
ne kívánjuk, nehogy egyházunkat irigységgel 
vádolhassák! Hát nem vádolják-e enélkül is? 
S csupán azért a föltevésért tűrje a protestáns 
egyház, tűrje a kivándorlásra kényszerített föld
éhes nép s tűrje a pénzforrásokban szűkölködő 
állam azt, hogy a roppant terjedelmű egyházi 
javak még további ezer esztendeig a főpapok 
személyes uralkodásának, határtalan kényelmé
nek s fényűzésének szolgáljanak eszközül ? Nem!

kérdésben, melyik találta meg ama viszony számta
lan módozatai közt a leghelyesebb álláspontot, ame
lyen az ember lelki vágyainak megvalósulása leg
tökéletesebb mértékben érhető el, mely legtöbb em
ber egyéniségének felel meg. Szóval az a kérdés 
merül fel gyakran: melyik a legjobb vallás ? Külö
nösen olyan korszakokban veti fel ezt a kérdést a 
társadalom, mikor a művelődés egyéb ágai által egy
oldalúig igénybe vett lelki erők ebben a munkában 
kifáradtak s a társadalom közérzése az egyoldalú 
haladás nagy hátrányait felismerve, ismét az elha
nyagolt vallási ügyekre tér vissza. A történeti fejlő
désnek ez a képe tűnik szemünk elé ma is. Hosszú 
ideig egyéb gondjaink voltak, másféle kérdések fog
lalkoztatták figyelmünket. A fejlemények most lélek
tani következetességgel a vallási ügyeket tolják elő
térbe ; az emberben fölébredt a vágy vallásos érzü
leteinek kielégítésére, minek folytán önként felmerül 
a kérdés: melyik vallásos testület képes a kereső
nek legtöbbet nyújtani ?

Vegyük sorra őket, legalább azokat, melyek 
a mi szellemi művelődésünkre mélyebb benyomást 
gyakoroltak s jelöljük meg röviden általános elvein-
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Az „irigység“ igen gyenge érv, törpe fogalom 
azokhoz a nagy horderejű állami érdekekhez s 
szociális föladatokhoz képest, amik megvalósí
tásukat csak az állam anyagi megerősödésétől 
várhatják.

Ez az anyagi megerősödés pedig mulhat- 
lanul szükségessé teszi az egyházi javak állami 
szekularizációját.

Találóan mondja egy nemzetgazdász: 
„Magyarország jövendője megköveteli, hogy né
pének földet adjanak és az összes szemek 
szükségszerűen ama birtok felé irányulnak, mely 
régi hivatását nem teljesíti többé s mely csak 
egyes kiszemelt egyének határtalan kényelmének 
szolgál alapul“.

Farkas Mihály
esperes.

*

A z  E van gélik u s Lap álláspontja a 
szekularizáció kérdésében.

Közöltük Farkas Mihály esperes úr cikkét, 
mert jobban domborítja ki alább kifejtett, az 
övétől lényegesen eltérő nézetünket az egyházi 
vagyon jogi természetéről, amelynek helyes meg
állapítása nélkül pedig a szekularizáció kérdé
sét nem lehet igazságosan megoldani.

Cikkíró és azok, a kik vele egynézeten vau

két, előnyeiket, melyek őket versenyképesekké avat
ják. Kezdjük a legrégebbivel:

A zsidóság az ő elsőszülöttségét, legmesszebb 
visszanyúló történetét, faji, nemzeti s nyelvi egysé
gét tekinti oly kapocsnak, mely a testület egyes 
tagjait szorosan összetartja. Több ezeréves múlt, 
melynek fejleményei a keresztyénségnek, sőt a mo
hamedánizmusnak is alapját képezik és a teljesen 
elkülönített faji zárkózottság bizonyára emelik a val
lásos testület tagjainak önérzetét. Kincsek ezek, mi
nőket más vallásos testületek nem képesek fel
mutatni s amelyeknek létfentartó ereje az együtt
érzésnek és az egymáshoz, valamint az egészhez 
való ragaszkodásnak tüzót állandóan táplálja. Emel
lett hatalmasan fejlesztő erő rejlik azokban a kijelen
tésekben, melyeket a szent könyv szerint Isten 
Ábrahám előtt tett. Szövetséget kötött Ábrahámmal, 
népeknek, királyoknak atyjává tette, minek folytán 
a zsidóság Isten kiválasztott népének tekinti magát. 
Ez a tudat serkenti e vallásos testület tagjait kitartó 
munkásságra, szívós türelemre. Ezek az eszmék tart
ják fenn az önbizalmat, élesztik a hagyományok s 
az egész szervezet iránti hűséget, fejlesztik a szapo-

nak tévednek abban, hogy azt a vagyont, 
melyet a katholikus egyház az államtól kapott, 
állami vagyonnak tekintik, amelynek csak haszon- 
élvezete illeti meg a róm. katholikus egyházat. 
Ez a nézet épp oly téves, mint az a másik, 
amely szerint ez a vagyon a róm. katholikus 
egyház vagy az egyház intézeteinek (püspök
ségeknek, káptalanoknak stb.) tulajdonát képezi.

Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy a 
róm. katholikus egyház intézeteinek*) nem lehet 
magántulajdona.

Amit valaki a róm. katholikus egyház vala
mely intézetének a cél megjelölése nélkül aján
dékozott, hagyományozott, az éppen úgy képezi 
kizárólagos magántulajdonát az egyháznak, mint 
más testületnek hasonló címen szerzett vagyona. 
De, amit a magyar állam a róm. katholikus 
egyháznak adott, ideértve a királyi adományo
kat (amelyek a szent korona jogán adományoz- 
tatván, közvagyonból erednek), az a dolog ter
mészete szerint: célvagy on. Ez a vagyon alapít
vány természetével bír, melynek saját rendelte
tése van ; ezzel az egyház, mint magántulajdon-

*) A kánoni jog nem ösmer egyházi tulajdont, mely az 
összegyházat, vagy valamely nemzeti egyházat illetné meg. ív. ö. 
Kérész, a kath. autonómia közreműködése a főkegyúri jog gyakor
latában. Budapest, 1912 Cirill Károlynál.

rodás vágyát és a létfentartás egyik fontos tényező
jének, a vagyonnak gyarapítására ösztönzik az 
egyest és az összességet.

A pápás egyház alapgondolata egyrészt hala- 
ladást mutat a zsidósággal szemben, de másrészt 
nemcsak hasonló, sőt egészen azonos a zsidóság 
alapgondolatával. Amíg a zsidóság Isten kiválasztott 
népének tartja magát és éles különbséget állít fel 
önmaga s a többi nép közt, addig a pápás egyház 
népoket gyűjt össze egy vallásos testületbe, mert 
Jézus tanítása szorint Isten nem egy népnek, hanem 
az egész emberiségnek atyja, mi pedig mindnyájan 
faji — de csak faji — különbség nélkül testvérek 
vagyunk. Az örök üdvösségnek azonban csak a pá
pás egyház tagjai lehetnek részesei. A más vallásúak 
örök kárhozatra jutnak, vagy csak a purgatorium 
iszonyú kínszenvedéseiben megtisztulva sikerül nékik 
a mennyország küszöbét átlépni.

De a földi életben is becses előnyökkel kecseg
tet ez egyház. Nem is említve azt, hogy megjelenése 
akár szertartásaiban, templomai építkezésében és be
rendezésében, akár ünnepélyeiben meglepően nagy
szerű, megragadó s az érzékekre rendkívüli hatást
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nal, nem rendelkezhetik. Egy igen egyszerű 
példa meg fogja világosítani a dolgot. A római 
pápa felhívást intéz a világ összes katholikusai- 
hoz, hogy az egyház valamely nagy vállalatát 
pénzzel segítsék. A magyar katholikus egyház 
hierarchikus képviselete vagy a kath. autonó
mia révén alkotandó egyházi képviselőtestület 
nem adhat az államtól kapott javakból egy 
fillért sem a mondott célra, míg, ha ez a va
gyon a róm. kath. egyház intézetének magán- 
tulajdona lenne, semmi sem korlátozhatná ab
ban. Az egyházi javadalmak célvagyontermésze- 
tét számtalan magyar törvény bizonyítja, hogy 
csak egyre hivatkozzunk: az 1723:71. t.-cikk 
szerint az egyházakat s javadalmakat nem gon
dozó, azokat pusztulni engedő javadalmasok 
jövedelmét a király, mint az egyházak legfőbb 
kegyura, zár alá vétetheti.

Az államtól kapott vagyon alapítványszerü 
természete magával hozza, hogy az állam az 
egyházi vagyont az egyháztól egyszerűen el nem 
veheti*) a már az egyháznak átengedett vagyon
kezelést azonban nemcsak ellenőrizni, hanem, 
ha azt tapasztalja, hogy a vagyonkezelés nem 
felel meg a célnak, az egyházi érdeknek, azt

*) Werbőczy is így tanítja H. K. I. R. 10. cím. 3. §.

másképp szabályozhatja, esetleg azt magának 
fentarthatja.

A vagyonkezelés feletti jog megilleti az 
államot nemcsak a magy. királyt megillető leg
főbb felügyeleti jogból, hanem a király legfőbb 
kegyúri jogából kifolyólag is.*)

A magyar szent korona ezen jogokat a 
magyar katholikus püspökségeknek és más egy
házi intézeteknek adományozott vagyonra nézve 
mindig igen nagy liberalitással gyakorolta. A 
püspököktől nem szokta számonkérni, mire for
dítják az egyházi vagyon jövedelmét. Tűri, hogy 
a püspökök — tisztelet a kivételeknek — nem 
egyházi célokra költik el a jövedelmeket, sőt 
adósságokkal terhelik a stallumot, melyeket 
azután az interkalaris jövedelmekből szoktak 
fedezni. Csak a püspök halálával nyilvánul 
erősebben a királyi jog, amikor az alapítványi 
ügyigazgatóság ráteszi a kezét a püspökség 
jövedelmeire.

A legtöbb kegyúri jognak ezen liberális 
gyakorlata azt a nézetet keltette még alapos 
jogászoknál is, hogy az egyes egyházi intéze

*) V. ö. Kérészy id. műve, ki azt az ellentétet, mely a 
legfőbb kegyúri jog természetét illetőleg fenforog ismerteti és 
amellett foglal állást, hogy ez nem a király személyes joga, de 
a magy. szent koronát megillető, át nem ruházható felségjog.

gyakorolva megkönnyíti a léleknek a világi gondok 
félretételét s a vallásos áhítatba merülést; nem cse
kély vonzó s összetartó erő rejlik abban az egyházi 
s politikai hatalomban gazdagságban, mellyel az 
egyház buzgó hivek áldozatkészsége folytán rendel
kezik. Jól esik a hivőnek tudnia azt, hogy hatósága 
nagy dolgokat képes cselekedni, a gyengét erős kéz
zel támogathatja, ellenségeire éles, súlyos fegyverek
kel csaphat le.

Legnagyobb hatalma azonban a pápás egyház
nak alkalmasint a gyóntatószék. Mert a bűntudat 
nehéz kölönc az ember lelkén. Hasztalan igyekeznek 
ezt tagadni, akik azt hiszik, hogy a tagadás által 
meg is szabadulnak tőle. Megbénítja úgy a léleknek, 
mint a testnek működését és akit annak terhe nyom, 
az sem testileg, sem lelkileg nem egészséges. Azért 
minden vallásrendszernek egyik főmozzanata ősidők
től fogva a bűntudat emésztő lángjától való szaba
dulásra, a haragvó Istenek kiengesztelésére irányuló 
törekvés. A pápás egyház e téren is aránylag elég 
könnyű s kényelmes utat, módot, anyagi áldozato
kat ajánl, minek folytán a papi hatalom feloldozza 
a hívőt bűneinek terhe alól. Az önsanyargatás, imád

kozás, pénzbeli adományok akár misére, akár más 
jótékony célra, tulajdonkép mind anyagi áldozatok. 
És ez a módja a megigazulásnak különösen olyan 
korszakokban, amikor az ember kiváló előszeretettel 
keresi a célhoz jutás minél könnyebb útját, kétség
kívül sok embert megtart az egyháza iránti hűség
ben, sőt másokra is vonzó erővel hat. De minthogy 
mindezen előnyökben csak az lehet részes, ki feltét
lenül aláveti magát az egyházi hatóság törvényei
nek, a kizárólagosság itt is uralomra került azzal a 
különbséggel, hogy itt nem egy faj különíti el ma
gát minden más fajoktól, hanem egy határozottan 
kikerekített egyházi szervezet állítja maga felől, hogy 
egyedül nála vannak úgy a földi boldogságnak, mint 
a földöntúli paradicsomnak kulcsai.

Azon jézusi álláspontra, miszerint Isten előtt 
nincsen sem zsidó, sem görög és nincs oly tökéle
tes vallásszervezet, mely magát joggal nevezhetné 
egyedül üdvözítőnek; Isten nem tesz különbséget 
abban, hogy az ő gyermeke a Sión vagy a Garizim 
hegyén, vagy a lourdesi szűz előtt hozza meg áldo
zatát, erre az álláspontra a pápás egyház nem ké
pes felemelkedni. (Folyt, köv.)
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teknek átadott vagyon azoknak tulajdonát ké
pezi.*) Ez a nézet azonban téves, mert a tulaj
donjog fogalmából az következik, hogy a tulaj
donos a dolog felett, másnak kizárásával, kor
látlanul rendelkezhetik, ami a kath. egyház 
intézeteinek adományozott javaknál nincs meg, 
mert azok állaga felett sem a javadalmas (püs
pök stb.), sem az egyház (püspökség stb.) nem 
rendelkezhetik. A javadalom tehát minden tekin
tetben a cél vagyon természetével bir.

Az a jogi tény azonban, hogy ez a va
gyon célvagyon, két szempontból bir fontos
sággal.

Először, hogy a magyar szent koronát a 
róm. kath. egyháznak átengedett javadalmak 
felett a legmesszebbmenő felügyeleti és ellen
őrzési jog  illeti meg.

Másodszor, hogy abban az esetben, ha a 
cél többé el nem érhető, az állag feletti rendel
kezési jog  is a szent koronára visszaszáll.

Látnivaló ezekből, hogy az a sokak által 
követelt szekularizáció nem olyan egyszerű do
log, még akkor is szerzett jogokat sért és az 
alapítványi jog alapelvébe ütközik, ha elfogad
juk azt, hogy a róm kath. egyházak javadal
mai nem képezik a róni. katholikus egyház 
tulajdonát.

Nekünk, magyar protestánsoknak legke- 
vésbbé érdekünk a szekularizációt sürgetni, mert 
a szekularizáció együtt jár az államnak az egy
háztól való teljes elválasztásával.

Azok, akik a szekularizációt Magyarorszá
gon keresztül fogják vinni, valószínűleg be fog
ják szüntetni a protestáns egyházak állami 
segélyezését is.

Egy következő cikkben megfogjuk vizsgálni, 
mennyiben valósítható meg a katholikus auto
nómia az itt kifejtett elvi álláspontokkal szemben ?

Sztehlo Kornél.

Egyveleg.
A nyíregyháziak második püspököt kérnek. Nem

elég nekik egy evangélikus püspök, a város képviselő
testülete f. hó 14-én tartott közgyűlésében felajánlott a

*) Kcrészy id. műnk. 66. lapon.

vallásalapnak 280,000 koronát és 30,000 koronát, ha 
az újonnan felállítandó görögkatholikus püspökség is 
Nyíregyházán lesz felállítva. Evangélikus pénzzel gazda
gítják a katholikus alapot, valószínűleg azért, hogy jó 
tőkebefektetést vélnek ezzel tenni. Nem akarjuk ugyanis 
hinni, hogy hiúság bántja őket. Úgy értesültünk, hogy 
a nyíregyházi evangélikusok között mozgalom indult, 
hogy ebből az alkalomból a paritásra hivatkozva, ők is 
kiszorítsanak valamit a várostól. Ne ezt kívánják uraim! 
ne adják el pénzért hegemóniájukat az evangélikus város
ban. Hanem álljanak össze és kézzel-lábbal védekezze
nek az ellen, hogy Nyíregyházára katholikus püspökség 
jöjjön. Ennek a felállítása Nyíregyházán jezsuita gondo
lat. Az ecclesia militans mindig a leginkább veszélyez
tetett pontokra állít fel őrszemeket. Az evangélikus Wiir- 
temberget és Poroszországot elárasztották kolostorokkal. 
Berlinben vetették meg az ultramontanizmus legerősebb 
fészkét, mely a mérsékeltebb kölni irányt ellenőrzi, most 
Nyíregyházára vetette szemét a propaganda, hogy ebben 
az evangélikus erődben vesse meg a lábát és ott sza
porítsa befolyásával a reverzálisok számát és püspökei
vel és kanonokaival befolyást gyakoroljon a városi köz
ügyekre. Reméljük, hogy evangélikus testvéreinknek meg 
fog nyilni a szemük és nem fognak lépre menni.

(S f-o  )

Uraim , ro ssz  ú tr a  té r tü n k . Ezen a cimen egyhá
zunk illusztris vezérférfia Zsilinszky Mihály az „Evang 
Örálló“-ban mossa azok fejét, akik a nagygerezsdi 
egyesség kiegészítése alkalmából a kálvinisták ellen a 
harci riadót megfujták A fejmosással egyetértünk, de 
miután Zsilinszky: a vitatkozó theologus és ügyvéd ura
kat leckézteti, legyen szabad konstatálnunk azt, hogy 
lapunk szerkesztőjének, aki ugyanazon az állásponton 
van, mint Zsilinszky, a leckéztetés nem szólhat.

Szteh lo  c o n tra  S zteh lo , vagy talán találóbb, ha 
azt mondjuk a megjavított Sztehlo. Ez körülbelül a Pro
testáns Egyházi és Iskolai Lap f. évi 11 számában fog
lalt, a nagygerezsdi egyesség kiegészítése tárgyában el
készült javaslat felett megirt bírálat tenorja. Sztehlo 
ugyanis a papírkosárba vándorolt, de az „Ev. Orálló“ 
által az utókor részére megmentett javaslat helyett egy 
másikat készített, melyet a bizottság elfogadott. A pro
testáns e. és isk. lap most kimutatja, mennyivel jobb 
ez a másiknál. No hál’ Istennek, ha csak jobbnak 
találja! de miért nem hagyja a másikat nyugodni — a 
papírkosárban ?

Szavazzunk. Lombos Alfréd válaszos levelezőlapon 
megszavaztatja az összes evangélikus papokat, kik fogad
ják el a 150 lelkész által tervezett lelkészfizetési rende
zése memorandumot. Jó lett volna egy-egy szavazólapot 
a vallásügyi és a pénzügyi minisztereknek is elküldeni, 
vájjon igennel szavaznak-e ők is?
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Szabad-e egyházi alapítványt részvé
nyekben elhelyezni.

Ügyészi vélemény.

Megkeresés folytán a következő véleményt adom.
A r . . . . i egyháznál 24 darab igen jól jövedel

mező takarékpénztári részvény van egyházi alapítványul 
letéve. Az alapító végrendeletében nem kötötte ki, hogy 
az alapítvány ezen részvényekben kezeltessék. Az egy
ház a részvényeket nem értékesítette, és az alapítványt 
ma is ezekben a részvényekben kezeli.

Újabban elhatározta az r . . . .  i takarékpénztár, 
hogy a részvénytőkét felemeli, és minden régi részvé
nyesnek 400 korona áron elővételi jogot enged egy új 
részvényre. A régi részvények ezidőszerinti árfolyama 
650 korona.

Kérdés: 1. Meg van-e engedve az, hogy az r . . . .  i 
egyház az alapítványt takarékpénztári részvényekben 
kezelje ?

2. Joga van-e az alapítványi hatóságnak az elővé
teli jogot az alapítvány megterhelésével igénybe venni?

3. Terheli-e anyagi felelősség és kiket az alapít
ványnak esetleg származható káráért?

Egyházi alkotmányunk 231. §-a kifejezetten rendeli, 
hogy miben helyezendők el alapítványi tőkék. Ingó tőkék 
az ideiglenes elhelyezéstől eltekintve csak árvaszerü 
biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben vagy 
oly közértékpapirokban gyümölcsöztetendők, melyeknek 
árvaszerü biztossága államhatóságilag elismertetik.

Ilyenek: állampapírok, az osztrák-magyar bank, a 
m. k. földhitelintézet, a hazai első tkpénztár, a pesti m. 
kér. bank és még néhány elsőrangú pénzintézet zálog
levelei.

Azt különben, hogy mely papíroknak van árva
szerü biztossága, miniszteri rendeletek állapítják meg.

Részvények egyáltalában nem bírnak ezzel a minő
sítéssel.

A E. A. 231. §-ának utolsó bekezdéséből követ
kezik, hogy az árvaszerü biztonsággal való elhelyezés 
akkor is megkivántatik, ha az alapítványul letett pa
pírok nem bírtak árvaszerü biztossággal, hacsak az ala
pító határozottan nem rendelte, hogy az alapítvány az 
általa letett papírokban őriztessék.

A r . . . . i egyház tehát köteles volt és most is 
köteles a takarékpénztári részvényeket eladni és az el
adásért befolyt árt árvaszerü biztosítást nyújtó papírok
ban elhelyezni.

2. Ebből kifolyólag nincsen joga az egyháznak az 
elővételi jogot igénybe venni, kivéve ha az egyház a 
magáéból adja az új részvények beszerzéséhez szüksé
ges pénzt, de nem szabad ezt az alapítvány netaláni 
készpénzéből fedezni, vagy az alapítványt a beszerzési 
árral megterhelni. Egy részvénytársaságnak az a financ- 
operációja, amellyel részvénytőkéjét felemeli spekuláció, 
mely nyereséggel járhat ugyan az új részvényt 
vásárlókra de vesztességgel is, mert hogy milyen lesz 
a részvényeknek az árfolyama a jövőben azt előre tudni 
nem lehet. A részvénytársasági vagyonkezelés egyáltalá
ban nem oly könnyen áttekinthető dolog, még a pénz
embereket is megtévesztheti, valamely egyházi testület 
pedig legkevésbé sem lehet hivatott arra, hogy egy 
tészvénytársasági financoperáció esélyeit megbírálhassa, 
és az alapítványi tőkét vagy annak egy részét kockára 
tegye. Havazok a r . . . . i takarékpénztári részvények 
tényleg olyan jók, hogy 670 koronát érnek akkor fog
nak akadni olyanok akik a jogot 200 koronáért meg
veszik, ami az alapítványnak 5000 korona biztos jöve
delem. Ha pedig az elővételi jog megvételére senki sem 
vállalkozik, akkor nem is oly bizonyos, hogy az új 
részvények egy év múlva 650—670 koronát fognak 
megérni.

3. Ha az alapítványt az elővételi jog igénybevéte
léből károsodás érné, ezért mindazok akik a határozat
hoz hozzájárultak egyetemlegesen kártérítéssel tartoznak.

Sztehlo Kornél 
egyetemes egyh. ügyész.

HÍREK.
Dr. Pank-alapitvány. Dr. Fánk Oszkár, leipzigi 

szuperintendens, titkos tanácsos, 50 évi lelkészi és 
a némethoni Gusztáv-Adolf-Egyletben korábban 10 
éven át viselt elnöki szolgálata után f. évi május 
havában nyugalomba vonul. Barátai és az a sok 
testület, melyekben felszázadon át lelkesen és áldá
sosán működött, ezen alkalomból a tisztelet és a

k z  „EVANGÉLIKUS LAP“ teljes első évfolyamát egyházi és 
iskolai könyvtáraknak és evangélikus lelkészeknek 4 K 60 fili, ; 
beküldése ellenében szállítja az Evangélikus Lap kiadóhivatala 

; <8 41 4§ 41 M Budapest, II., Fő utca 4. szám. & B- I* & &■
I  ....
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hála impozáns megnyilatkozásának számos jelével 
óhajtják öt kitüntetni. A magyarhoni gyámintózet, 
amely oly sokszor tapasztalta Panknak hazai egy
házunk iránt tanúsított rokonszonvót, jóakaratát, 
nem maradhat el az ünneplők sorából, minélfogva 
Schölte Gusztáv püspök, egyet, gyámintézeti elnök a 
kerületi elnökségekhez fölhívást intézett, hogy egy 
dr. Pank nevéről elnevezendő örökös alapítvány léte
sítése céljából egyházanként gyűjtés rendeztessék, 
melynek főösszegét egy kiküldendő bizottság fogja 
a jubilánsnak átadni.

K icsinyek a s z e re te t  m unkájában . Rozsnyón a
tiszakerületi polg. leányiskolában e napokban meg
alakult egy ifjúsági gyámintézet, melynek feladata, 
nemcsak adományok gyűjtése, hanem foglalkoztatás 
is szegény egyházak templomi díszleteinek előállí
tására és szegény gyermokek számára ruhák készí
tése. A megalakulás egy kedves ünnepély keretében 
történt, melyet az ügyvezető elnök Fleckstein Amália 
tanítónő nyitott meg a szeretet munkáját megvilágító 
szép beszéddel: Ezután Terray Gyula m. kir. udvari 
tanácsos főesperes, Bartholomeides Adél igazgatónő 
és Smid István lelkész intéztek a gyermekekhez buz
dító beszédeket. Az ifjúsági gyámintézet fogja mag- 
vát képezni a leányegyesületnek, amennyiben az 
intézet volt növendékeivel is fenn akarja tartani az 
összeköttetést és együttműködést.

A budai evang. M ária D o ro tty a  jo tekonysag i nő 
egylet f. hó 17-én tartott közgyűlésén egyesült az 
alakulófélben volt budai protestáns közművelődési 
egylettel akkép, hogy ezen egylet 070 korona kész
pénzből álló vagyonát a Mária Dorottya egyletnek 
adta át és tagjait felhívta, hogy ezen egyletbe lépje
nek be. A Mária Dorottya nőegylet ezáltal jelenté
kenyen megerősödött, a közművelődési cél pedig nem 
fog szenvedni, mert a nőegylet elvállalta a protestáns 
esték rendezését is. A nőegylet elnökévé Scholtz 
Gusztávné Sztehlo Arabella, alelnökévó May-Münsz- 
ter Kornélia, pénztárossá Sztehlo Irén és titkárrá 
Ilüttl Tivadar lettek megválasztva.

A dobsinai p a p v á la sz tá s  el lett halasztva, mert 
az elkeseredés a pártok között oly nagy volt, hogy 

. csaknem tettlegességre került a dolog, most végre 
megegyezés jött létre, hogy a két lelkészi állást rang 
és javadalom tekintetében egyenlővé teszik és abban 
is megegyeztek, hogy az egyik állásra Poputhot, a 
dobsinai másodlelkészt a másik állásra Pósch toporci 
lelkészt választják meg. A választás valószínűleg 
holnap fog megejtetni.

Hymenhir Zatkalik Károly bánki evang. lelkész 
eljegyezte Rosnóbányai Újházi írónkét.

L e lk észv á lasz tá s . A vanyarci egyház e hó 3-án 
Králik Ervin, lcgéndi lelkészt választotta meg lelki- 
pásztorának. — Az ősagárdi egyház a lelkészi ál
lásra pályázók közül Palkovits A., Bogyay A., 
Mráz Gy. és Horeczky Aladár lelkészeket hívta meg 
próbára.

B izo ttság i ü lések . A dunáninneni egyházkerület 
tavaszi bizottsági üléseit a következő napokon tartja 
Pozsonyban: Márc. 26-án Reischel-bizottság, márc.

28 án pénzügyi bizottság. Ezekenkivül még a kerületi 
törvényszék is ülésezni fog.

Nyugdijbavonulás. Slávik György, felsődacsolami 
lelkész benyújtotta nyugdíjaztatási kérvényét.

Segedlelkészi meghívás. A nagyhonti esperes 
Qiesz Lajost hívta meg esporességi s. lelkésznek, a 
nógrádi főesperes Zsilinszky Károlyt, a losonci egy
ház Lamnek G.-thivta meg vallástanárnak.

Szerkesztői üzenetek:
L. A, H. Gy. uraknak és mindazoknak, akik Szimo- 

nidesz Lajost még cáfolni akarják. Sziuiouideaszel már a 9-ik 
számban Krupec végzett, ós a párbaj szabályai szerint is 
több sértett fél köztil csak egynek köteles a sértő k iái lan i. 
Eszerint tehát ez a »testvéri párbajügy« be legyen fejezve! 
En értem a felháborodásukat tisztelendő uraim, de mégis 
komikus afelett, veszekedni, és »testvériséggel* élesen egy
másnak rontani, mert az egyik többet, a másik kevesebbet 
akar kérni az államtól, holott az állam sem a többet, sem a 
kevesebbet nem akarja megadni. A medve bőre felett veszek
szünk uraim, a papírkosárba tehát a test várháborút hirdető 
cikkekkel, és fontoljuk meg azt,'amit az Ev. Lap 11-iki számá
ban elmondott. A 150 lelkész memorandumát külömben a leg
közelebbi számban közöljük, és ha ahhoz valaki tárgyilagosan 
— de röviden hozzászólani kíván — arra is hely lesz az Ev. 
Lapban.

Lelkészi kinevezés tudósítója Hagyjuk ezt a dolgot. Szót 
sem érdemel, rendben van.

Lapzárta után:
A zsinati nagybizottsag üléseit báró Prónay Dezső 

egyetemes felügyelő és Baltik Frigyes püspök együt
tes elnöklete alatt folyó hó 20-án délelőtt megkezdte 
s mire e sorokat Írjuk, még mindég az Egyházi 
háztartásról szóló V. fejezetet tárgyalja. Az albizott
sági javaslatok szakaszonként tárgyaltatnak, kitér* 
jeszkedve szókőtósi és stiláris módosításokra is 
Beláthatlan, hogy mikor készülnek el a nagy anyag
halmazzal. Egy érdemleges dolgot mégis elvégeztek. 
Tárgyalták ugyanis a lelkészek fizetésrondezésének 
kérdését, ami körülbelül 6 órát vett igénybe. Igen 
élénk eszmecsere fejlődött ki a bizottságban, de mi 
azt nem is tekinthetjük egyébnek, mert a zsinat 
aligha fogja a Sztehlo Kornél javaslatának elveté
sével elfogadott szöveget magáévá tenni. A bizott
ság sehogy sem akarja belátni, hogy az egyetemes 
egyház kötelessége állami segély nélkül is a lelké
szeken segíteni és mindent az államtól vár. Minden 
reformtörekvésnek a „non possumus“ kijelentését 
szegezi ellen. Végül az egyetemes felügyelő javas
latát fogadták el, mely a „non possumus“ és Sztehlo 
javaslata között közvetít. A tárgyra a legközelebbi 
számban visszatérünk.
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Hirdetés segédlelkészi á l lásra .  A német nyelvben 
is teljesen jártas segéd le lkeszt keresek. Fizetése 800 K 
készpénz, szababad lakás és teljes ellátás. Az állás 
azonnal elfoglalható.

Kakaslomnicz, 1912 március hó.
S zék e ly  G y u la

főesperes.

Luther Társaság könyvkereskedésében
Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi-utca 
::—:: 5l/a. szám kapható

Székács József
<j , I •'< X

V'‘*1 'v tImádságok és buzgólkodások
ciniii könyve.

Vászonkötósben a r a n y m e ts z é s s e l ................................5 K.
Chagrinbőrkötésben >  8  »
Borjubőrkötósben »  10 »

L e g e l t e r j e d t e b b  i m a k ö n y v e k

C t y n r á t z  F o r e n c

„Le l k i  v e z é r “ és „A h i t  o l t á r a “
c im ü  im & könyvek.

Mindkettő a legkülömbözőbb kötésekben (1.50-től 25 K.-ig) kap
ható s a kötéseket körüliró árjegyzékkel készséggel szolgálunk.

S á n th a  K á r o ly :  »Őrangyal« cimü imakönyve.

Vászonkötésben . 2.— K.

Borjubőrkötésben 7 — > 

K o v á c s  A n d o r :  »Lfilki tavasz.« Kék vászonkö

tósben 2 K. Fehér vászonkötésben aranynyomással

3 K. Bőrkötésben c s a t t a l ................................................... 6 .— K.
R u t tk a y  S á n d o r :  »Kis imakönyv« versekben. 

Papirkötósben 60 fill. V á sz o n k ö té sb e n ......................... 1 — »

Szives megrendeléseket kér a

Luther Társaság
könyvkereskedése,

B U D A P E S T ,  VIII. kér., Szentkirályi-utca 5l/a.

Sántha Károly: B u zg óság  könyve.
2. kiadás.

Most je lent meg a LUTHER TÁRSASÁG kiadásában.

Egyik püspök kitűnőségünk így  ír e műről : „Sántha Károly 
„Buzgóság könyve“ című imakönyve a m agyar és főként az 
evang. hymerologiának egyik legbecsesebb, legmaradandóbb 
értékű alkotása, valóságos kincs, amelynek mélységes értékéről 
mi, gyakorlati lelkészek tehetünk bizonyságot: látva és utólagos 
hálanyilvánítások alakjában hallva is azt a mély áhítatot 

amely az imák nyomán a lelkekben tám ad.“

Kapható fekete, bordó, barna, kék angol vászon
kötésben példányonként 2 koronáért.

Vászonkötésben aranymetszéssel, tokban ára 3 K 20 f 
Chagrinbőrkötésben „ „ „ 6 „ — „
Borjubőrkötésben „ „ „ 8 „ — „

Szives megrendeléseket kér

A LU TH ER -TÁ R SA SÁ G
könyvkereskedése

Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a sz.

A Luther Társaság
könyvkereskedésében

VIII. kér., Szentkirályi-utoa 51/a szám.

A Dunántúli uj énekeskönyv
a következő kötetekben kapható:

1. Félvászonkötés kehelynyom ással.........................2.20 K.
2. Egész vászonkötés » tokban . . 2.80 »
3. Fekete sima bőrkötés fényez, vörös metszéssel

tokban ...................................................................... 4.50 »
4. Fekete sima bőrkötés aranymetszéssel tokban 5.20 »
5. Színes sima bőrkötés aranym etszéssel tokban 5.60 »
6 . Finom chagrin bőrkötés aranymetszéssel,

tokban .................................................................. 6 .— »
7. Finom chagrin bőrkötés aranymetszéssel pár

názva, d o b o z b a n ................................................... 7.50 »
8 . Legfinomabb borjubőrkötós párnázva, vagy 

párnázatlanul aranymetszéssel dobozban . . 9.— »

50 példányon felüli megrendelések esetén 
bármelyik kötésű kiadás árából 25 száza

lék engedményt adunk.
Szives megrendelést kér a L u t h e r  Társaság könyv- 
kereskedése, Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a.

Ifj. Kellner Ernő kő- és könyvnyom dája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
I

EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Hazai evangélikus lelkészi karunk tiszte
letreméltó pátriárkáját vesztette el Sztehlo 
Jánosban.

Isten kegyelméből 88 esztendőt élt.; Hosszú 
élete javát áldásos munkában töltötte, hirdetvén 
az igét, építvén az Istennek országát és még 
késő aggkorában is csodálatos szellemi ru
ganyossággal és élénk érdeklődéssel kísérte 
mások e célra irányuló munkásságát. Ifjabb 
lelkésznemzedékünk és egyházunk fiatalabb 
tagjai is jól ismerhették azokból a „Vissza
emlékezésekéből és „Merengésekéből, ame
lyekkel olykor-olykor még a legutóbbi években 
is felkereste magyar és németnyelvű egyházi 
lapjainkat és közölt érdekesnél érdekesebb rész
leteket és eseteket hosszú működéséből és a 
nagy nyilvánosság előtt lefolyt életéből.

Petrovácon született, mint hasonnevű apjá
nak, aki bácskai főesperes volt, második fia. 
Tanulmányait az újverbászi algimnáziumban 
kezdte, a soproni liceumban, az eperjesi kollé
giumban folytatta és a jénai egyetemen fejezte 
be. Ez utóbbi helyen két szemesztert töltött és

különösen Hase Károly történeti és dogmatikai 
előadásait hallgatta nagy előszeretettel.

Lelkészi pályáját édes atyja oldala mellett 
kezdte el. Rövid, alig hat heti, petrováci műkö
dése után 1846 november 18-án Eperjesre 
kapott meghívást Kolbenhayer Mór helyére.

Eperjesi lelkészi állásában 50 esztendeig 
működött. Igen hamar kedveltette meg magát 
gyülekezetével, mely mindvégig nagy szeretet
tel környezte lelkipásztorát. Kiváló képességeit 
az esperességben is korán méltányolták. 1848- 
ban a hat szabad királyi városi esperesség 
jegyzője, 1864-ben főesperessé lett, mely tisztségét 
31 esztendeig viselte. Mint a közegyház bizal
mának letéteményese mindig különös figyelem
mel volt a gyámintézeti ügyekre: esperességi 
gyámintézeti ügynök, egyházkerületi gyáminté
zeti pénztáros, végre tiszai kerületi gyámintézeti 
elnök volt. Czékus szuperintendens halála után 
a megürült püspöki hivatal teendőit, mint leg
idősebb esperes, négy hónapig végezte. A püspök
választásnál is sokan őt ajándékozták meg bizal
mukkal.

T á r u l o m :  H. A.: Sztehlo János. — Zsinati előmunkálatok. — Sass János: Vallásos testületek versenye. — Az új egyházi adó
rendszer. — Egyetemes ev. lelkészt fizetésrendezés tervezete. - Hírek. — Hirdetések.

Sztehlo János
1824. m á j u s  22. —  1912. m á r c i u s  26.

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHI.O KORNÉL

Fömunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábns egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor,, 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint
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Lelkészi működésének áldásos voltáról hálá
val emlékeznek meg mindazok, akik vele érint
kezésbe léptek. Kegyessége, erkölcsi tisztasága, 
istenfélő élete fényes mintaképül szolgált egész 
nemzedékeknek.

Egyházközsége és esperessége több ízben 
fényes bizonyítékát adták iránta való tisztele
tüknek és szeretetüknek.

Boldog házas életet élt 44 esztendeig for
rón szeretett hitvesével született Kéler Mathild- 
dal. Midőn 1894-ben ezen őrangyalát, lelkének 
jobb felét elvesztette, kedélye elborult, lelki ereje 
megrendült. Hivatalos kötelességeit csak fájdal
mas erőlködéssel folytathatta.

Gyülekezete nagy fénnyel készült megünne
pelni 50 éves lelkészkedésének örömnapját. De 
ő ennek elejét vette és 1896-ban lemondott 
hivataláról. Nyugalom után vágyott és azt meg 
is találta gyermekei körében. Az élet zajától 
visszavonultan besztercebányai csendes házában 
és virágos kertjében élte le a nyugalom napjait s 
ámbár a súlyos csapást, mely őt nejének el
vesztése által érte, nem heverte ki többé, szel
lemi frisseségét megőrizte élete végéig. Nagy
számú családja körében boldogan fejezte be 
életét, látván gyermekeit, unokáit és szép
unokáit. Emlékezetét családján és egyházán ki-

T Á R C A .

Vallásos testületek versenye.
Irta .‘ Sass János.

A protestantizmus az önálló, szabad gondolko
dás szülötte s egyszersmind zászlóvivője. A szabad 
gondolkodás vezeti reformátorainkat, hogy a keresz- 
tyénséget a századok folytán emberi érdekből szár
mazott tévirányoktól megtisztítsák. Érvényre emel
ték a magasztos eszmét, miszerint az ember az ő 
lelkiismeretével semmi földi hatalomnak, egyedül a 
mindentudó Istennek a mennyei atyának felelős és 
reá nézve e tekintetben a többség szavazata sem 
kötelező. A protestantizmus nem támaszkodik sem 
ősrégisógre, sem faji különállásra, sem anyagi hata
lomra. egyetlen egy kincsnek van birtokában s ez 
az egyéni szabadság, a lelkiismeret függetlensége- 
Ezen az állásponton egyedül üdvözítő egyház az 
egyének különfélesége folytán nem lehetséges. Reám 
és hitsorsosaimra nézve bizonyára az a vallás leg-
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vül hazánk határain túl is sokan őrzik kegye
lettel. Nyugodjék békében!

Emlékezete közöttünk is áldott legyen!
H. A.

Zsinati előmunkálatok.
Egy megbukott indítvány.

A zsinati nagybizottság a múlt héten tár
gyalta az albizottságnak az E. A. V. részére 
vonatkozó javaslatnak a lelkészi fizetés mini
mumát megállapító szakaszát. Amint már lapunk
11. számában közöltük, az albizottság által ja
vaslatba hozott szöveg ez:

„Rendes lelkésznek hivatala után járó évi 
összes illetménye, tisztességes lakáson, kerten 
és a megállapított stólán kívül legalább 2400 
korona alapfizetés és hat ízben 200—200 ko
rona ötödéves korpótlék. Míg ezen fizetési mi
nimum az 1848. évi X X  törvénycikk alapján 
kötelezően életbeléphetne, addig rendes lelkész
nek hivatala után járó évi összes illetménye, 
tisztességes lakáson és kerten kívül 1600 ko
ronánál kisebb nem lehet. “

Az egyetemes ügyész az „Evangélikus Lap“ 
11. számában közzétett álláspontjának megfele- 
lőleg ezen szakasz második pontjának törlésé
vel más szöveget indítványozott, amelynek lé

jobb, legüdvözítőbb melyben nevelkedtünk, melyben 
élünk, melynek tanításaiból táplálkozik egész lelki 
életünk; de viszont más felebarátom az istenimádás 
más alakját találja egyéniségéhez mérve legmegfele
lőbbnek és nekem nincs jogom azt állítani, hogy 
másokra nézve is az én vallásom volna a legjobb, 
annál kevésbé tagadhatom meg más vallású felebará
tomtól a testvéri szeretetet. Jézusunk legfőbb törvé
nyének: szeresd felebarátodat, tehát ez az álláspont 
a legtökéletesebb alakja.

Az egyén feltétlen szabadságán alapszik a pro
testáns ember megigazulásának módja is. Nem ha
landó ember előtt, hanem közvetítés nélkül a min
dentudó Isten előtt vallja és bánja meg bűneit és 
azon tudatban, miszerint birájánál tudva vannak az 
ő szívének legtitkosabb gondolatai is, bűnbánatát 
gyermeki őszinteséggel, szíve szerinti megalázással s 
föltétien bizalommal végezi; az Isten törvényei sze
rinti életre pedig nem a poenitenciától való félelem
ből, hanem a mennyei atya iránti szeretet és hodoló 
tisztelet által ösztönöztetve határozza el magát. E



1912. március 30. Evangélikus Lap. 13. sz 3. oldal

nyege az, hogy ne várjuk be az állami segély 
felemelését, hanem ettől függetlenül, az egyete
mes gyűlés által már múlt évben megalkotott 
lelkészalapból emeljük fel a lehetőséghez ké
pest a lelkészi fizetést és korpótlékot.

Ezen indítvánnyal szemben az az aggály 
merült fel, hogy attól lehet tartani, ha mi a 
fizetést magunk emeljük fel 2400 koronára, az 
állam a már eddig megadott lelkészi kongruát 
be fogja szüntetni. Azon ellenvetés folytán, hogy 
a törvényt úgy lehet szövegezni, hogy ennek a 
veszélynek nem leszünk kitéve, a bizottság az 
egyetemes felügyelő indítványára felkérte az 
ügyészt, hogy miután eszméje a megfontolást 
megérdemli, adja be indítványát írásban és kö
vetkező ülésen terjessze azt elő.

Az ügyész a következő ülésben a kérdé
ses szakasznak a következő szövegezését in
dítványozta :

„Rendes lelkésznek hivatala után járó összes illetménye 
tisztességes lakáson, kerten és a megállapított stólán kivül leg
alább 2400 korona alapfizetés és hat Ízben 200 -  200 korona 
ötödéves korpótlék.

Az egyház ezen fizetési minimum és korpótlék megállapí
tásánál nem mond le az 1898. évi XIV. törvénycikkben meghatá
rozott lelkészi kongrua igénybevételéről és az 1848. évi XX. tör
vénycikkben biztosított jogairól. Addig azonban mig az állam a 
lelkészi fizetést a fenti minimumra ki nem egészíti és a jelen 
szakaszban meghatározott korpótlékban meg nem adja, ezen ki
egészítés és korpótlékfizetés az egyetemes lelkészi alapból fog 
ennek anyagi erejéhez mérten fokozatosan megtörténni.

Az időpontot, amikor ez a rendelkezés életbelép, az egye-

lelki folyamat következménye a bűntudat terhe alól 
való szabadulás, a bűnbocsánat tiszta érzetéből szár
mazó lelki nyugalom s teljes megújulás. És mivel az 
igaz protestáns, vagy — a protestantizmus lóvén a 
keresztyénség legtisztább nyilvánu’ása — az igaz 
keresztyén mindenütt s életének minden pillanatá
ban a mindentudó s végetlenül igazságos Isten köz
vetlen színe előtt érzi magát, annálfogva ő a mezőn, 
vagy a családban, a műhelyben, vagy az íróasztal
nál, az üzletben, vagy a föld méhében, mint munka
adó, vagy mint munkás, gazdagságban és szegény
ségben, hatalom birtokában vagy alárendelt helyzet
ben úgy érez, gondolkodik és cselekszik, mint Isten 
szent oltára előtt. Nem polgári törvények, nem tár
sadalmi szokások vezérlik akaratát, hanem az isteni 
törvény, mely lelkiismeretében nyilatkozik. Nem azért 
kerüli — amennyire gyarló erejétől telik — a go
noszságot, hamisságot, csalást, erőszakoskodást, nem- 
telenséget, mivel azt halandók által alkotott törvé
nyek tiltják, hanem mivel amiatt saját lelki bírája 
előtt kellene pirulnia. Ennélfogva az igaz keresztyént

temes közgyűlés fogja — tekintettel az állam által adott kongrua 
biztosításának szükségére is — meghatározni.

Az egyetemes gyűlés felhatalmaztatik a lelkészalap műkö
dését és az abból való segélyezés kérdését szabályrendelettel 
meghatározni.

Az indítvány előterjesztése után felkelt Bal- 
tik püspök és sajnálatát fejezi ki a felett, hogy 
azt el nem fogadhatja, mert szerinte a lelkészi 
fizetések felemeléséről első sorban az egyház- 
községek lennének kötelesek gondoskodni Nem 
tartja célszerűnek, ha a fizetést magunk emel
jük fel 2400 koronára, mert ezzel az eddigi 
kongruát veszélyeztetjük. Elegendőnek véli, hogy 
a korpótlékok megadására szorítkoznánk. Külön
ben azt indítványozza, hogy a lelkészi fizetés 
rendezésének kérdése külön törvény által sza- 
bályoztazsék.

Gyurátz püspök sem fogadja el az indít
ványt, mert ezzel a lelkészekben vágyakat köl
tünk fel csupán, amelyeket nem vagyunk képe
sek kielégíteni. Előrelátható, hogy ezen indít
vány elfogadása esetén nagy ostromoknak 
leszünk kitéve a lelkészek részéről, kik a tervbe 
vett fizetésfelemelést türelmetlenül sürgetni fog
ják. Egyáltalában ellenzi tehát, hogy a zsinati 
törvényben a 2400 koronára való felemelés ki- 
mondassék.

Szcntiványi Árpád kérdi, miből fogja majd 
az egyház az alapot megteremteni? Szerinte a 
terv egyáltalában keresztül nem vihető. Az álla-

föltétlen szavahihetőség, megbízhatóság, erkölcsi 
tisztaság és becsületesség jellemzi. A szabadság mel
lett ez a mi második elidegeníthetlen kincsünk, mint 
annak szükségképeni gyümölcse.

A nagy versenyben tehát, mely most a vallá
sos testületek közt ama végetlenül fontos kérdés fe
lett folyik, miszerint korunk szülöttének a földi élet
ben a lélek üdvét ki tudja a legkielógitőbb módon 
— emberileg szólva legtökéletesebben — megne
vezni, protestantizmusnak nem a hitelvek csorbittat- 
lan fentartását kell elsősorban figyelembe venni, mi
vel a lelkiismeretszabadság nem tűri meg a hit dol
gában a korlátolt rendszerek bilincseit, hanem arra 
kell fordítnia legfőbb gondot, hogy ezeket a kizáró
lagosan protestáns szellemű kincseket híven meg
őrizzük, ápoljuk és fejlesszük. Arra kell törekednünk 
mindenek előtt, hogy amely talentumokat az isteni 
kijelentés a mi nagy reformátoraink által reánk bí
zott, híveink lelkűidében az egész emberiség javára 
gazdagon gyümölcsöztessük. Arra kell törekednünk, 
hogy büszke öntudattal a világ előtt, bizalomteljes
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mot kell szorítani, hogy tegyen eleget köteles
ségének. Különben a kongruás lelkészek hely
zete nem is olyan kétségbeejtő, mert köztudo
mású dolog, hogy némely kongruás lelkésznek 
több a valóságos jövedelme, mint más nem 
kongruás lelkésznek. Nem fogadja el az indítványt.

Haviár az albizottság szövegével meg van 
elégedve csak az 1848. évi XX. törvénycikkre 
való hivatkozást akarja törölni.

Szelényi megakarja állapíttatni, hogy a fize
tési minimum 1600 korona, de kimondandó, 
hogy ez a lehetőséghez képest 2400 korona és 
korpótlékigényre fog felemeltetni.

Laszkáry attól tart, ha nagyon őszintén 
feltárjuk a helyzetet, azok, akik nincsenek irán
tuk jó indulattal, ezt ellenünk felhasználhatják. 
Ötven év kellene ahhoz, hogy a lelkészalap azt 
a segélyezést megadhatná, amelyre szükség 
van. Ezért mi a segítséget csak az államtól 
várjuk. Különben hozzájárul Baltik indítványához.

Zsigmondy lényegében egyetért az indít- 
dítvánnyal, csak némi módosításokat hoz ja
vaslatba.

Händl a régi zsinati törvényen nem akar 
változtatni. Csak haladjunk tovább ezen az 
utón, amelyen eddig haladtunk és sürgessük az 
államsegélyt.

Terray azt mondja az indítványról, hogy

megnyugvással az Isten előtt mutathassunk egész 
egyházi életünkre s egyházunk tagjainak nyilvános 
és magánéletére, hol a lelkiismeretszabadság és en
nek minden édes gyermeke viruló erőben tenyósz és 
hódit azok közt is, kik nem a mi oltáraink előtt 
imádják az egy igaz Istent. Ha igaz protestánsok, 
igaz keresztyének lenni tudunk, akkor lelki békét és 
elégedettséget nyújtunk az egyénnek, nyugalmas jólétet 
az egész társadalomnak.

Nem lehet tagadni, — de tán nem is tagadja 
senki — hogy az ember korunkban betegség nap
jait éli. A vidámságot aggodalmas komorság váltotta 
fel, a lelki nyugalmat feldúlja a bizalmatlanság és 
félelem, a szeretet irigységnek és gyűlölködésnek 
adott helyet s már-már odajutottunk, hogy nem hi
szünk az Isten jóságában sem, nem hisszük, hogy 
amit ő tesz, az mind jó. Nem találunk a földi élet
ben boldogságot, hanem vak keserű szenvedést és 
lélekemésztő tusakodást.

(Folyt, köv.)

elvben szépen hangzik, de nem látja útját 
annak, mikép lehetne azt megvalósítani.

Geduly püspök kijelenti, hogy ő az indít
ványozó kiindulási pontját osztja, hozzájárul 
azonban Baltik indítványához, hogy a kérdés 
külön zsinati törvényben oldassék meg.

Gyürky szerencsétlen gondolatnak mondja 
a lelkészalap megalkotását. Ez most csak zavart 
okoz és az erők szétforgácsolására vezet. A célt 
meg lehet valósítani az adóalap keretében, csak 
annyival többet kell ebből az alapból az egy
házközségeknek juttatni, amennyi a fizetésfel
emeléshez szükséges.

Kéler hozzájárul Baltik indítványához, de 
a lelkészfizetésrendezési törvényt nem a közeli 
zsinat, hanem egy későbbi zsinat által akarja 
megoldani.

Jaasz a bizottság előadója elfogadja Bal
tik indítványát és egy albizottságot javasol ki
küldetni a törvényjavaslat elkészítésére.

Sztehlo hosszabb előterjesztésben védel
mezi indítványát és cáfolja az ellene felhozott 
érveket. Sajnálattal konstatálja, hogy a bizott
ság csak a hasznossági szempontra volt tekin
tettel a kérdés tárgyalásánál, arról pedig, hogy 
az autonómia szempontjából lelkészeinket az 
államhatalommal szemben függetleníteni kell, 
egészen megfeledkeztek. Nem tartja elodázhat
nak a megoldást, az államtól gyökeres segítsé
get nem vár, azért jutottunk a mai siralmas 
állapotba, mert a helyett, hogy magunkon se
gítettünk volna, mindig csak az államtól vártuk 
a segélyt. Számokkal mutatja ki, hogy a segé
lyezés a lelkészi alapból, ha nem is azonnal 
teljes mértékben, de fokozatosan megvalósítható 
lesz. Azt különben nem ellenzi, hogy a rende
zés külön zsinati törvényben történjék meg, de 
történjék ez a legközelebbi zsinaton, mert ad 
graecas calendes nem szabad a rendezést el
tolni.

Veress szokott erélyes hangjával az állami 
segélynek nem kérését, hanem követelését tartja 
szükségesnek. Az irányadó köröket kényszerí
teni kell, hogy Ígéretüket beváltsák, ha erélye
sen fellépünk, nem maradhat el a siker.

Scholtz püspök feleslegesnek tartja a lel
készi fizetés minimumának 1600 koronában való
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megállapítását, mert ez az állami kongnia által 
már megállapítva van. Egyébként hozzájárul 
Zsigmondy indítványához, hogy a fizetésjavítás 
működési pótlék vagy ehhez hasonló címen 
adassék meg.

Báró Prónay Dezső a nézetek elágazó 
volta folytán maga terjeszt be közvetítő indít
ványt, amelynek az az érdeme, hogy az elágazó 
és a kérdés lényegében negativ álláspontot fo g 
laló véleményekkel szemben, az elvet, hogy az 
egyetemes egyház a lelkészi fizetések feljavítá
sát maga kezdeményezze — megmenti. Az 
egyetemes felügyelő indítványa, amelyet a nagy
bizottság elfogadott, a következő:

Az 1898. évi 14. t.-c.-ben biztosított lelkészi fizetés kiegé
szítésére való igény érintetlen fentartása mellett a rendes lelkész
nek hivatala után járó évi összes illetménye, tisztességes lakáson, 
kerten és a megállapított stólán kívül, 1600 koronánál kisebb * 
nem lehet.

Az 1848. évi XX. t.-c. alapján az evangélikus egyházat 
megillető állami javadalmazásnak ügyét részletesen szabályozó 
külön törvény megalkotása esetén a rendes lelkészt megillető 
legkisebb alapfizetés 2400 koronában állapittatik meg.

Addig is, míg ez megtörténik, a lelkészeknek figyelem
mel a megváltozott életviszonyokra — a meglevő anyagi eszkö- 
zökhez mérten teendő segélyezéséről az egyetemes közgyűlés 
egy segélyalap létesítése által gondoskodik, a segélyezés módo
zatait és feltételeit szabályrcndeletileg állapítván meg.

így habár hígított alakban, mégis valami 
megmaradt az ügyész indítványából, korpótlékot 
azonban a javaslat néni biztosít, mert az egye
temes felügyelő ilyennek megadását elvi szem
pontból ellenezte. Ebből persze nem következik, 
hogy a zsinat is el fogja ejteni a korpótlékot. 
Annak a gondolatnak, hogy magunknak kell 
magunkon segíteni és hogyan is tudunk is ma
gunkon segíteni, még meg kell érnie. Míg a 
zsinat összeül, talán meg fog érni.

Az új egyházi adórendszer.
A zsinati nagybizottság az E. A.-nak az adó

zási rendszert illetőleg a következő szakaszokat hozza 
javaslatba:

255. §.
Amennyiben az egyházközségi vagyon jövedelme és 

esetleg az egyháztagok önkéntes adakozásából befolyó összeg, 
valamint az egyházközség rendes vagy rendkívüli bevételei a 
szükségletek fedezésére nem elégségesek, a hiányzó fedezet 
az egyháztagoktól kivetés útján szedendő egyházi adóval pó- 
toltatik.

256. §.
Az egyházközségek eddigi adókivetési rendszereit to

vábbra is megtarthatják.

267. «.
Ha az egyházközség új adókivetési rendszert alkalmaz, 

köteles az adókivetést a következő rendelkezések szerint esz
közölni :

Az egyházi adó lehet
a) személyadó,
b) osztályadó,
c) állami adó alapján kivetett százalékos adó.

268. §.
Személyadót minden, a 240. §. szerint adóköteles és 

helyben lakó egyháztag köteles fizetni.
A személyadót minden egyházközség saját viszonyaihoz 

mérten minden egyes tagra egyenlő, de legfeljebb 4 korona 
összegben állapítja meg.

259. §.
Az osztályadómennyiség aránvlagosan, tekintettel a ta

gok keresetére, társadalmi állására és vagyoni viszonyaira, 
állapítandó meg a következő osztályok szerint:

L 2 - 4 VI. 18 XI. 86 XVI. 60
11. 6 VII. 20 XII. 40 XVII. 70

III. 8 VIII. 24 XIII 45 XVIII. 80
IV. 10 IX. 28 XIV. 60 XIX. 90

V. 12 X 82 XV. 65 XX. 100
Minden egyházközség saját viszonyaihoz mérten álla

pítja meg ezen kereten belül az adózás alapját képező osztá
lyok számát, mely tíznél kevesebb nem lehet; az osztályokba 
sorozás a legalsóbb osztályból kiindulva, aránylagosan emel
kedve és közbenső osztályok átugrása nélkül eszközlendő. Az 
osxtályadó csakis a helyben lakó és a 240. $ szerint adóköte
les egyháztagokra vethető ki.

260. §.
Az államadó alapján kivetett százalékos adó az egyház

községnek és a 240. § szerint hozzátartozó községeknek terü
letén fizetett állami egyenes adó után, annak legfeljebb 5°/<>-á- 
ban róvható ki, de 500 koronával magasabb nem lehet. Ezen 
adókivetésénél az állandóan az egyházközség területén lakó 
egyháztagok adója fele összegében veendő számításba, mely 
utóbbi esetben az adó összege 700 koronánál több nem lehet. 
Máshol lakókra ezen adó csak akkor vethető ki, ha a helyben 
lakóknál is alkalmaztatott.

261. §.
A személyadó mellett első sorban az osztályadó alkal

mazandó ; amennyiben a személy- és osztályadóból a szükség
let nem volna fedezhető, kiróhatja az egyházközség a százalé
kos adót és ha ezen kivetés a szükségletét nem fedezné, az 
osztályadót a hiánynak megfelelően aránylagosan felemelheti 
a megállapított kereten belül, de a maximum ezen esetben 
sem haladhatja meg a 100 koronát.

Egyetemes ev. lelkészi fízetésrendezés 
tervezete.*

(Az egyetemes ev. nyugdíjintézet 1006. évi összeírása alapján 
történt számvetéssel.)

A lelkészi fizetések egyetemes rendezése elvitáz- 
hatatlanul égető szükség s mert erről a már eléggé 
ismert indokok alapján az illetékes körök is meg 
vannak győződve, felesleges indokolásával e helyütt 
helyszűke miatt nem foglalkozunk. E helyütt inkább 
kívánságaink mérvéről és azok megvalósításának mi-

* A Lombos Alfréd által kidolgozott tervezet.
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kentjéről akarjuk az illetékes köröket röviden tájé
koztatni, mert úgy látjuk, hogy döntő helyen min
den elismerő nyilatkozat ellenére is igénytelen mor
zsák adásán gondolkoznak s azokat is akkor szán
dékoznak nyújtani, mikor majd a tanárok jelenlegi 
fizetéséhez mért rendezés is idejét multa már, mert 
nem lép nyomába a rohamosan emelkedő drágaság
nak. Ha ezen morzsákkal való kedveskedésnek és 
halogatásnak az az ürügye, hogy más felekezeti lel
készségre is tekintettel kell lenniök, megkeressük a 
magas kormányt, hogy ne rendezzen lelkészi fizeté
seket, mert ezzel csak a többi anyagilag jól szituált 
egyházakat juttatná valóban indokolatlanul újabb 
előnyökhöz. Hanem az 1848. évi XX. t.-c. folyománya
ként kérjük, hogy az egyházi szükségletek fedezésére 
szolgáló állami támogatáshoz formált jogaink további 
fentartásával a két protestáns egyháznak szabad 
rendelkezésre sürgősen annyi újabb s törvényhozási- 
lag biztositandó évi dotációt adjon, amennyi szüksé
ges ahhoz, hogy lelkészeik fizetését a kor követel
ményeinek megfelelőleg s ezért a középiskolai taná
rok fizetéséhez hasonló mértékben saját hatáskörük
ben rendezhessék.

A két protestáns egyháznak adandó évi állami 
dotáció nagyságának megállapításánál kérjük figye
lembe venni az evangélikus lelkészi kar részéről fel
merülő kívánságokat, melyek jelen fizetésrendezósi 
tervezetben foglaltatnak.

A la p fiz e té s .

Adassák minden evangélikus lelkésznek 2400 
korona alapfizetés s ennek házilag való financiroz- 
hatása céljából biztosítson a törvényhozás az evan
gélikus egyháznak évi 605.652 korona dotációt, mi
nek ellenében az eddig folyósított kongrua (214,155 
korona 21 fillér) megszüntetendő lesz. (Szóval az 
alapfizetéshez az újabb állami hozzájárulás csak 
391,497 korona volna.)

Ezen 605,652 korona dotációból fedezetet találna 
az eddig folyósított kongrua évi 214,155 K 21 fill, 
a 356 kongruás lelkésznek 

1600 koronáról 2400 koro
náig való fizetésemelkedése
(356X800)...................... évi 284,800 K — fill.

és 175 eddig nem kongruás 
lelkésznek 2400 koronáig
való fizetésemelkedése . . évi 106,697 K — fill.

összesen évi 605,652 K 21 fill.
K o r p ó tlék o k  sk á lá ja .

A 2400 korona alapfizetés korpótlékkal eme
lendő olyformán, hogy a fizetés 30 év múlva 5400 
koronára emelkedjék s 35 évi szolgálat után ezen 
maximális fizetés képezze az élvezőnek nyugdíjalap
ját. Az alapfizetés ily emelkedéséhez 6 izbeii* 500

korona ötödéves korpótlék válik szükségessé, minek 
következtében:

a fizetés 5 évi szolgálat után 2900 korona
r» 10 n y> 55 3400 55
55 15 »5 5» >5 3900 55
15 20 51 55 If 4400 55
55 25 55 >5 55 4900 55
!í 30 55 55 5) 5400 5*

volna.
E g yh á zk ö zség ek  o sz tá lyo zá sa .

A korpótlékok méltányos és igazságos kiosztá
sának lehetővé tételére az egyházközségek a stó lák  
n é lk ü l szá m íto tt javadalmazás szempontjából 7 osz
tályba sorozandók, mely szerint az oly egyházközség, 
melyben a mindenkori lelkész fizetése az 5400 ko
ronát meghaladja, a 0. osztályba,

melyben 5400—4900 korona közé esik, az 1 . osztályba,
„ 4900-4400 77 77 77 a 2 . 77
„ 4400—3900 77 V 77 a 3. 77
„ 3900—3400 77 77 77 a 4. 77
„ 3400-2900 >7 77 77 az 5. 77
„ 2900- 2400 77 77 77 a 6 . 77

jutna. — iUzen osztályozás Keresztuiviteienei Kö
rülbelül :

0- ás osztályba jutna: Békéscsaba (Szeberényi), 
Mezőberény II., Bulkeszi, Cservenka, Szeghegy, 
Orosháza (Veres), Pesti magyar és Rákospalota, ösz- 
szesen 8.

1- ső osztályba jutna : Pincéd (Horváth), Torzsa, 
Tótkomlós (Gajdács), Tótkomlós (Hrdlicska) és Solt- 
vadkert, összesen 5.

2- ik osztályba jutna; Mezőberény I., Bácsuj- 
falu, Szarvas (Placskó), Szarvas (Kellő), Pesti német, 
Buda, Nagylak (Hrdlicska), Harta és Győr (Isó), 
összesen 9.

3 ik osztályba jutna: Dunagálos, Tiszaistván- 
falva, Ókér, Petrőc, Óverbász, Ujverbász, Lajosfalva» 
Antalfalva, Orosháza (Kovács), Budapest fasor, Nagy
lak (Boór), Alberti, Czinkota, Pilis, Pozsony (Okályi), 
Győr (Pálmai), Sopron (Brunner), Sopron (Zábrák) 
és Lőcse, összesen 19.

4- ik osztályba jutna: Békéscsaba (Koren), Kis
kér, Kölpény, Franzfeld, Szarvas (Zvarinyi), Neu- 
dorf, Cegléd, Rákoskeresztúr, Maglód, Kecskemét, 
Pozsony (Rácz), Pozsony (Schmidt), Nemesdömölk, 
Sopron (Menyhárd), Bonyhád, Nyíregyháza (Geduly) 
és Nyíregyháza (Paulik), összesen 17.

5- ik osztályba jutna : Kiszács, Liliomos, Ujsoóvé, 
Tótaradác, Kondoros, Budapest tót. Tiszaföldvár, Pit
varos, Hódmezővásárhely, Aszód, Irsa, Kiskörös 
(Blázy), Kiskörös (Koren), Péteri, Tótpelsőc, Losonc - 
tamási, lpolymagyari, Vanyarc, Nagyszombat (Far
kas), Pozsony (Prőhle), Zágráb, Bátaapáti, Csikos- 
töttös, Ecsény, Felsőnána, Kalazno, Kéty, Kistormás, 
Ráckozár, Varsád, Szombathely, Pápa, Kővágóörs, 
Nagyrőzse, Balogpádár, Ratkósebes, Szirk, Miskolc,
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Rimafürész, Klenóc, Rimakokova, Osgyán, Rima
szombat, Eperjes I. és Debrecen, összesen 45.

6 ik osztályba ju tla ;  minden itt fel nem sorolt 
egyházközség. (Helyes osztályozás érdekében újabb 
pontos összeírás eszközlendö.)

Az osztályok korpótlékai,
0. osztályú egyházközségben a lelkész korpót

lékot nem kapna.
1 . o sz t .-b a n 1 . p ó tlé k o t a 3 0 -ik s z o lg á la t i  é v tő l k e z d v e

2 . 99 2 . 99 a 2 5 -ik 99 99 9«

3 . #> 3. 99 a 2 0 - ik  ^ 99 99 9»

4. >9 4. »9 a 15-ik  * 99 99 99

5. »» 6 . 99 a 1 0 - ik 99 9 t 99

6 . 99 6 . 99 az 5 -ik 99 99 99

Amely egyházközség lelkésze kevesebb korpót- 
lékot kapna, több korpótlékot élvező uszttársanál 
még mindig előnyösebb helyzetben volna, mert már 
korábban élvezi a nagyobb javadalmat, melyre nem 
kell esztendőkön át várnia. A nngyobb egyházköz
ségekben felmerülő munkatöbbletért pedig a lelkész 
a stólajövedelemben nyer kárpótlást, mely jelen ter
vezet szerint a törzsfizetés tartozékát nem képezvén, 
munkapótlék számba veendő. Ezen igazságos osztá
lyozástól való eltérés lehetetlenné tenne minden 
gyökeres fizetésrendezést, mert a kormány idegen
kedne attól a törekvéstől, mely a legjobb javadal- 
mazású lelkésznek fizetését is korpótlékok utján 
összesen 1000 koronával javítaná. S hogy e törekvés 
a fizetésrendezés kerékkötőjévé ne váljék, az itt 
ajánlott osztályozást célravezetőbbnek tartjuk.

A korpótlékok összátlaga.
1 . o s z t .  ban & k ö z sé g it 500 K  k o rp ó tl -n a k  á t la g a 1250  K
2. „  9 11 á 1 0 0 0  „ ., „ 4 5 0 0  „
3. „ 19 ti á 1500 ,, „ „ 14 .250  ..
4 „ 17 11 á 2 0 0 0  „ 17.000 „
6 .  „ 45 1! á 2 6 0 0  „  ,, ., 6 6  260
6 . „  6 8 6 11 á 3 0 0 0  „ i, ti 8 7 9 .0 0 0  >t

ö s s z e s e n  : 97 2 .2 5 0  K

mely összeg teljességében az állam által évi dotá
cióként az egyetemes egyháznak volna adandó.

Állami dotáció.
Az evangélikus lelkészek egye

temes fizetésrendezéséhez e 
szerint az alapfizetésnek 2400 
koronáig való kiegészítésére 605,652 K 21 fill,

a korpótlékok fedezésére pedig 972.250 K — fill.
összesen: 1.577,902 K 21 fill, 

állami dotáció szükséges. De mi
vel az állam a kongruára már 
úgyis é v i...................................214.155 K 21 fill.

összeget ad (1906. évi adat szerint),
az újabb állami dotáció csak évi 1 363,747 K — fill, 
volna.

Ha ezen 1,363.747 korona újabb állami dotáció 
a kongrua rendszer meghagyásával is folyósitható

lenne, e formában is elfogadandónak tartjuk ; de 
amennyiben a többi vallásfelekezetekre való tekin
tettel a fizetésrendezés e cimen valóban megoldha
tatlan, a kongrua-rendszer megszüntetésével — ennek 
kárpótlása miatt nagyobb összeget — összesen 
1.577.902 korona törvényhozásilag biztosítandó évi 
dotációt kérünk az egyetemes egyháznak szabad ren
delkezésre sürgősen kiutalni.

Kelt 1912. évi március hóban.
150 aláírás.

H ÍR E K .
Lapunk szerkesztője üdülés céljából négy hétre 

délvidékre utazott. A lapot illető közlemények távol
léte alatt is a szerkesztőségbe (II., Fő-utca 4.) kül
dendők.

A zsinati nagybizottság a múlt héten befejezte 
az egyházi háztartás feletti tanácskozást. A tanács
kozásokat április hó 22-én folytatják.

Gyúrói ag h ev. egyházközség 1912. évi már
cius hó 24-én vallásos estélyt rendezett, melynek 
műsora ez volt: 1. Közének. 2. Ima, mondta Nagy 
Lajos lelkész. 3. Péter könnyei. Fölolvatsa: Sípos 
András budapesti lelkész. 4. Örök élet, Szabolcska 
Mihály tói, szavalta Kiss Terka. 5. Isten felséges ado
mánya két hangra betanítva, énekelték az iskolás nö
vendékek. 6. Szántóvetö imádsága, Pósa Lajostól, sza
valta : Udvaros Ferenc. 7. Miben kell a vallásfelekeze
teknek egyesülni? Előadta Nagy Lajos ev. lelkész.
8. Cél, Nagy Lajostól, szavalta: Gurabi Gyula. 9. Jé
zus, halál meggyőzője, énekelték az iskolás növendékek. 
10. Édes anyák, szavalta: Szalai Géza. 11. Közének.

Aranykönyv. A kispéc-kajári gyülekezetnek fel
ügyelője, Szalay Sándor, annak emlékére, hogy több 
éven át a gyülekezet vezéri állását betölté, a gyüle
kezet javára 500 korona alapítványt tett. — Néhai 
Kiss Lajos végrendeletében a pápai egyháznak három 
hold földet adományozott.

Felügyelöválasztás. A kispéc-kajári (Győrm.) ev. 
gyülekezet felügyelőül választotta Csermez Béla győr- 
megyei aljegyzőt.

Új lelkészválasztás lesz Lébenyben, hol az egy
hangúlag megválasztott Szalay Mihály bokodi lel
kész és Magyarszombathelyen, hol Szabó Ferenc 
lelkész a felajánlott lelkészi állásokról lemondottak.

Esperesi értekezlet. Az előző évek gyakorlatá
hoz hasonlóan a folyó évben is összehívta Gyurálz 
Ferenc püspök a dunántúli egyházkerület espereseit 
az egyházi ügyek megbeszélése végett. Ez összejö
veteleknek, mint a tapasztalat mutatja, igen jó ha
tása van az egyházi ügyeknek összhangzatos veze
tésénél.

Alulírottnál megrendelhető a Prot. egyházi 
beszédtár I—V. kötete, mely 123 ünnepi s vasárnapi 
beszédet, a Prot. alkalmi beszédtár I—III. kötete, 
mely 90 beszédet, a Hazafias beszédtár I. kötete, 
mely 17 beszédet, összesen 230 beszédet tartalmaz. 
Ára 20 korona, mely részletekben is fizethető.

Margóczy József,
koronaőr, u y . e v . le lk é s z ,  fő e s p e r e s .
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Sántha Károly: B uzgóság  könyve.
2. kiadás.

Most jelent meg a LUTHER TÁRSASÁG kiadásában.

Egyik püspök kitűnőségünk így ír e műről : „Sántha Károly 
„Buzgóság könyve“ című imakönyve a magyar és főként az 
evang. hymerologiának egyik legbecsesebb, legmaradandóbb 
értékű alkotása, valóságos kincs, amelynek mélységes értékéről 
mi, gyakorlati lelkészek tehetünk bizonyságot: látva és utólagos 
hálanyilvánítások alakjában hallva is azt a mély áhítatot, 

amely az imák nyomán a lelkekben támad.“

Kapható fekete, bordó, barna, kék angol vászon
kötésben példányonként 2 koronáért.

Vászonkötésben aranymetszéssel, tokban ára 3 K 20 f 
Chagrinbőrkötésben „ „ „ 6 „ —,,
Borjubőrkötésben „ „ „ 8 „ — „

Szives megrendeléseket kér

A L U T H E R  TÁRSASÁG
könyvkereskedése

Budapest, VIII , Szentkirályi-u. 51/a sz.

M I T  I G Y U N K ?
hogy  e g é s z s é g ü n k e t  m egóv juk , m e r t  c s a k i s  a 
t e r m é s z e t e s  s z é n s a v a s  ásványvíz  e r r e  a 
le g b iz to sa b b  ó v ó s z e r .  E l s ő s o r b a n  a m o h a i

forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, 
kellemes és olcsó savanyúviz ; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak 
biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
sóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyom or., és h ú g y 

sz e r v i b e teg ség e k n ek . Azért tehát

Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha gyomor-, bel- és 
légcsőhuruttól szabadulni 
akarunk. Dr. Kétly.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha a vesebajt gyó
gyítani akarjuk.

Dr. Kövér.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben 
minden k é te s  értékű m e ste r sé g e se n  sz é n sa v v a l te l íte t t  
v ízn é l, sőt a szódavíznél is olcsóbb an  adja. hogy az Á g n es-  
forrás v iz é t  a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse.

K ed velt borv íz . —

Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha étvágyhiány és 
emésztési zavarok állanak 
be. Dr. Gebhardt.
Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha majbajoktól és 
sárgaságtól szabadulni aka
runk Dr. Glass

K ed v elt borvíz.
Kapható minden főszerüzletben és elsőrangú vendéglőben

€
'“ve)

TB*

P ontos és  
legjobb O R A K 5 évi

jó tá llá s  m e lle tt! ■%.
§§r

Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is. ""3P1

3
3
3
3

^  J a v ítá s o k r a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k r e  kü«  
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

ftj
J f  Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

1 POLGÁR KÁLMÁN
J f

műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

j  Budapest,VII, Erzsébet-körút 29.
*s

Pontos 
kiszolgálás!

Jutányos
árak!

Ifj. Kellner Ernő kő* és könyvnyom dája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Feltámadás.
Istentelen dolog a kijelentésben nem hinni, 

istentelen dolog a feltámadásban nem hinni.
Ehhez kétség nem fér, csak az a kérdés 

mit értünk isteni kijelentés és mit értünk fel
támadás alatt?

Egy példa fogja megvilágítani azt, hogy 
mit ért a modern protestáns ember ezen fogal
mak alatt.

Az átlagos ember kimegy a mezőre és 
gyönyörködve nézi a rengő kalásztengert, 
mely bő terméssel kecsegtet. Az átlagos ember
ben, aki emellett rendesen eljár a templomba, 
imádkozik és könyv nélkül megtanulta a „hiszek 
egy Istent“ , ez a szép kalásztenger más gon
dolatot nem ébreszt, mint azt: „Hál’ Istennek, 
jól fizet a búza“ !

A gondolkodó ember, aki a hiszek egy 
Istennel be nem éri, kezébe veszi a buzasze- 
met és csodás alkotást szemlél benne. A gazda 
ősszel egy szemet vetett el. Ez gyökeret eresz
tett, szárat hajtott és a szár végén virág nőtt, 
a virágból pedig éppen oly buzaszemeknek 
sokasága, amilyenekből egy szem lett elvetve. 
A gondolkodó ember keresi ennek okát és az 
Isten eszméjéhez jut. Ez a gondolkodó ember
nek az isteni kijelentés.

Még egy példa.
Az átlagos embert a haszonvágy, a kapzsi

ság, az irigység és az emberi természetnek 
más rossz indulatai arra ösztönzik, hogy ember

társának ártson, a gonosz indulatok a bűnre 
csábítják.

Az Írásokból azonban azt olvassák lelki 
vezetői, hogy az aki jót cselekszik a túlvilágon 
meg lesz jutalmazva, aki rosszat cselekszik, 
meg lesz büntetve.

Ö tehát jót cselekszik, mert az Írásokban 
meg van Ígérve, hogy jutalmat kap érte, a 
rosszat kerüli, mert fél a büntetéstől.

A gondolkodó ember, aki az Istent fel
ismerte, az Istenség eszméjében a véghetetlen, 
örök jóság tökélyét látja és nem jutalom remé
nyében cselekszi a jót és nem a büntetéstől 
félve kerüli a rosszat, hanem azért, mert egy 
belső szózat arra ösztönzi, hogy Istenhez méltó 
életet éljen.

Ez a gondolkodó keresztyén ember isteni 
kijelentése.

Ez a kijelentés képezi alapját az ő hité
nek. Erős meg nem ingatható hit keletkezik 
ilykép, mert ez a hit belső tapasztaláson és 
meggyőződésen alapszik, ez az élő hit.

Az egyszerű embernek, aki nem gondol
kodik a buzaszem felett, ilyen hite nincs. Annak 
sincs ilyen hite, aki csak a kijelentett Ígéret 
alapján cselekszi a jót és a kijelentett bünte
téstől félve kerüli a rosszat.

Az ezeréves elavult írásokból, vett h it 
oktrojált, átkölcsönzött holt hit. Csak addig 
marad meg, niig az érdek tartja és meginog, 
ha csalódás éri az embert.

Szombatonként jelenik meg. Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

SZTEHLO KORNÉL
Főmunkatársak:

Dr. MASZNYIK ENDRE,
KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
(éloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a l o m :  Szlehlo Kornél: Feltámadás. — S üss János: Vallásos testületek versenye. — Dr. M asznyik Endre: Tolstoj a vallásról. 
— Zsilinszky Mihály: A zsinat előtt. — Dr. Szelényi Ödön: Levél a Szerkesztőhöz. — Egyveleg. — Hírek.
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A valódi, értékes hitnek alapját az az isteni 
kijelentés képezi, mely bensőleg nyilvánul meg 
az emberben. Erős meg nem ingatható hit 
keletkezik ekkép, mert ez a hit belső tapasz
talaton és meggyőződésen alapszik, ez az 
élő hit.

Ezek a gondolatok ébrednek fel bennem 
itt az Adria partjain, ahol a természet meg
ragadó szépsége husvétvasárnapján közelebb 
visz átélt hitem alapján Istenemhez, a mennynek 
és földnek mindenható urához.

Itt látom és csodálom a feltámadást, mely 
a mint Pál apostol is mondja, nem a romla- 
dozó testnek feltámadása hanem a halhatatlan 
léleké.

Feltámadás! Az írások szerint Jézus meg
halt és testileg feltámadott. Abban a valóságos 
húsban, vérben és csontban, amelyben élt, 
kikelt a sirból halála után és ezzel a romladozó 
testtel szállt fel az égbe.

Aki ezt el nem hiszi — Istentagadó.
Ha Jézus ember volt, romladozó testét 

nem vihette fel a mennyországba.
Ha Isten volt, mi szüksége volt neki a ter

mészetfeletti világban az emberi testre?

T Á R C A .

Vallásos testületek versenye.
Irta; Sass János.

És hasztalan okoskodunk új törvényeken, jó
tékony intézményeken, társadalmi szervezeteken; 
mind ezek csak ideig óráig tartó könnyebbülóst hoz
hatnak. Korunk betegségének egyedüli, gyökeresen 
gyógyító szere az, hogy legyünk jók, legyünk igaz ke- 
kereaztyének. Ahol istenfélelem, megbízhatóság, er
kölcsi tisztaság és becsületesség uralkodik, ott a 
társadalom élete nyugodtan halad a tökéletesedés 
útján, az egyes keblében boldogság üt állandó tanyát.

A megoldás kulcsa a protestantizmus alapelvei
ben van. Ennek az egyháznak tehát — szándé
kosan beszélek egyes számban — szent kötelessége, 
világtörténeti hivatása a közéletben, mint gyű
léseinken búzgó igyekezettel foglalkozni azon bajok
kal, melyek az emberi szív rontását és szenvedését 
okozzák. Mint a lelkiismeretes orvos behatóan ta
nulmányozza betegének testi és lelki szervezetét s 
ahhoz alkalmazza gyógyszereit és utasításait, ha-

De az Istennek csodát kellett tenni, hogy 
higyjenek benne!

Uram Istenem, mily gyarló és korlátolt 
felfogást árul el ez az okoskodás!

Hát neked Istenem a te véghetetlen nagy
ságodban szükséged van-e arra, hogy a föld
nek, mindenséged ezen hitvány porszemének 
a lakója téged imádjon?

Vagy emberi hiúság birt-e téged arra, 
hogy az Írásokban tanított kálváriát ezen a 
porszemen végig járjad, hogy ezzel meggyőzzed 
a porszem lakóit, hogy te vagy az Isten?

Vagy oly tehetetlen vagy-e te hatalmas 
Isten, hogy máskép nem bírtad volna meg
tanítani az embert az igaz hitre, mint ily 
rendkívüli eszközök által?

Feleljetek ezekre a kérdésekre ti az Urnák 
felkent papjai!

Nékem ahhoz, hogy Istenben higyjek, nincs 
szükségem a testi feltámadásban való hitre, az 
a kijelentés amit én a napfénytől ragyogó 
tenger hullámaiból és a buzaszem csodás alko
tásából olvasok, nékem erősebb bizonyítéka az 
Isten létének, mint a ti dogmátok a test fel
támadásáról.

sonlókép kell egyházunk vezetőségének is kutatni 
korunk betegségének okait, figyelemmel kisérni je
lenségeit és gyógyulási törekvéseit: a társadalmi s 
tudományos mozgalmakat; a szocializmust, spiritiz- 
must, feminizmust, az egykerendszert, baptizmust, 
szabadházasság elvét, antialkoholizmust stb. s ami 
Jézusunk végetlenül bölcs tanításainak vezérfényó- 
vel bevilágítva az eszmék alaktalanul háborgó töm
kelegébe — távoltartva a betegtől s be nem vehető 
megemészthetlen gyógyszert — biztos tapintattal, 
hitteljes meggyőződéssel mutatni reá a gyógyulás 
csalhatatlan útjára és eszközeire.

Miként pedig Jézus urunknak saját élete volt 
az ő elméleti oktatásainak élő példája, úgy kell, hogy 
a protestáns egyház is az ő saját elveinek gyakor
lati megvalósúlását mutassa fel. Ezt a célt pedig szi
gorú, alkut nem ismerő fegyelem nélkül elérni nem 
lehet. Egyéni vélemény, de ám szóljanak hozzá 
mások is, miszerint a protestáns egyháznak nem 
tiszta életű s az egyházhoz hűséget nem tanúsító 
emberektől sem egyházi adót, sem semmiféle ado
mányt, sem hivatalbeli működést nem kellene elfo
gadnia, bár az egyház kegyelmi ajándékait (keresz
telés, esketés, temetés stb.) viszont nem kellene sen-
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Az Isten lélek és akik őt imádják, kell, 
hogy lélekben és igazságban imádják. 

(Lovrana.)
Sztehlo Kornél.

Tolstoj a vallásról.*
Irta Dr. Masznyik Endre.

Mi vagyok? Miért élek? A létnek és életnek ez 
alapkérdése ősidőktől fogva a legélénkebben foglalkoz
tatta s a legmélyebben ragadta meg a gondolkodó 
embert. S ezen éppenséggel nincs mit csodálkoznunk.

Az emberi lélek ős eredeti s mondhatnám legha
talmasabb szükségérzete vetette föl a kérdést és nem 
tudott és ma sem tud megnyugodni, amig arra önma
gának feleletet nem ád. Pillanatra — talán mert épp 
oly félelmetes erővel és követeléssel jelentkezik, sokszor 
akaratunk ellenére is — elutasíthatjuk magunktól s 
hogy ne is találkozzunk vele, menekülünk olyan körbe, 
s környezetbe, ahol azzal mintha végleg leszámoltak 
volna, fölcsapunk e világ fiainak, belevetjük magunkat 
a múlandó élet forgatagába s úszunk a nagy, szennyes 
áradattal, ajkunkon a régi epikureusi jelszóval: egyél, 
igyál, mulass, — halál után úgy sincs semmi gyönyö
rűség !

* Felolvastatott a pozsonyi „Toldi Kör“ tudományos szak
osztályának márc. 16-iki estclyén.

Mindhiába. Azt az örök kérdést el nem lehet né- 
mitani bennünk. Mikor nem is sejtjük, mikor meg sem 
is gondoljuk, felhangzik a mélyből, — mert érezzük 
(óh, nagyon is sokszor érezzük), — hogy ez a világ és 
annak múlandó javai — még ha jutottak azokból ne
künk is! — nem elégitnek ki, hogy a mi szivünk ősz* 
tönszerüleg más világ és abban igazi, állandó s örök 
boldogság után vágyódik.

E vágy teremtette meg az összes vallásokat is, 
kezdve a legprimitívebb fetisimádástól fel, fel egész a 
magaslatig, a keresztyén hitig

S csodálatos, az emberi lélek ez örök szükséglete 
talán soha nem jelentkezett oly elementáris erővel, mint 
éppen napjainkban.

A mi korunkat úgy egész általánosságban hitetlen 
és erkölcstelen kornak szokták bélyegezni, — pedig 
ennél igazságtalanabb ítéletre alig lehetne rámutatni.

A látszat nagyon csal. Mi csak a felületet a felü
leten úszó szennyes áradatot — a sok piszkot látjuk. 
Lent a mélységben, — az emberi lelkek láthatatlan 
műhelyében azonban leírhatatlan forrongás és átalaku
lás megy véghez. Itt ott már erupciói is jelentkeznek.

A lelkek nem a hittől, hanem a hitnek csak ezen 
a — vagy azon hagyományos és magukat lejárt, mond
juk elavult formáitól fordultak és szakadtak el. Maga 
a hiterő azonban a lelkekben eleddig nem ismert mér
tékben növekszik s mint az új bor az ócska tömlőket 
szétrepesztvén, új életformákat kezd teremteni a maga 
számára.

Akiknek szemeik vannak a látásra, akik meg tud-

kitől megtagadni. Igaz, hogy Széchenyinek azon 
mondásaként, miszerint oly kevesen vagyunk, hogy 
az apagyilkosnak is meg kellene kegyelmezni, nn 
protestánsok is elmondhatnék, hogy szegénységünk 
mellett a tolvaj adományát se kelleno megvetni, ne
kem mégis úgy tetszik, hogy erkölcsi fedhetetlenség 
birtokában lévén gazdagabbak vagyunk s történeti 
hivatásunknak tökéletesebben megfelelhetünk, mint 
ha milliókat képviselő uradalmak állanak rendelke
zésünkre.

Különösen fontos, hogy papnövendékeínk lelki 
épségére legnagyobb gondot fordítsunk s azokat az 
ifjakat, kiknek szorgalma, komolysága, erkölcsi ér
zéke s lelkiismeretessége kifogás alá esik, az oltár 
elé semmi szín alatt ne bocsássuk. Ez a szempont, 
ez a feltétel sokkal fontosabb, lényegesebb legyen 
előttünk papjaink s minden tisztviselőnk kiválasztá
sánál, mint az, hogy egy ház tagjaink mennyiben ve
tik alá lelkiismeretüket az ezelőtt több mint más- 
félozroddel hozott zsinati határozatok tekintélyének. 
De talán attól kell félnünk, hogy a szigorúság if- 
jainkat a papi pályától elriasztja? s maholnap nem 
egy lelkészi állásunk betöltetlen marad. Lehet, hogy 
néhány évig majd lelkészhiányt tapasztalunk, de ez

az aggodalom, ez az anyagias, eszménytelen irány, 
mely az ifjakat a jövedelmezőbb pályákra hajtja, ép 
oly kevéssé tántorítsa meg a mi alapeszméink 
iránti hűségünket, mint ahogy őseinket a gályarab
ság gyötrelmei hitűkhez meg nem ingalhatták. A 
nyilvános templomi istentisztelet utáni vágyat a 
hívekben, valamint a valódi hivatásérzetet inaink
ban sokkal inkább fölgerjeszti, ápolja, neveli a stiik- 
ségértet, mint az olyan papi szolgálat, mely a búz- 
gólkodni óhajtó közönségben legalább is elidegene
dést, ha nem épen megbotránkozást szül.

Az eszmék forradalmának háborgó korát éljük. 
Csökönyös ragaszkodás a múlthoz, szabadulni vá
gyakozás a magukat túlélt bilincsekből és a sza
badság utáni törekvés féktelen köves kinövései élet
halálharcot vívnak egymás ellen s úgy az egész 
lelki ^nyugalmát, mint a társadalom rétegeinek egyen
súlyát tökéletesen felzavarták. A felzaklatott s örö
kös izgalomban szenvedő lélek pihenés után eped, 
szomjuhozza azt a mennyei boldogságot, melyet 
csak az igazi vallásos élet örökzöld virányai nyújt
hatnak a halandónak. Ezt az égető szomjut semmi 
sem oltja teljesebben, mint ami oltárainknál búzgó 
forrás; a társadalom nyugalmát semmi se állítja
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ják figyelni az idők jeleit, azok előtt ez a, kétségkívül 
örvendetes jelenség immár nyílt titok.

Nem oly régen egy francia tudós azzal a kijelen
téssel lepte meg a világot, hogy a tudomány csődöt 
mondott. Hát, — ha jól értelmezzük a dolgot, — nem 
is mondott olyan nagy bolondot.

A tudomány, melynek alaptörvénye az okosságnak 
törvénye és tere köre a természeti, az érzékelhető, a 
látható világ és annak jelenségei, egy esetben feltétle
nül csődöt kell, hogy mondjon s ez az eset az, amikor 
határsértést követ el, vagyis, ha oly kérdésben akarja 
kimondani az utolsó szót, amely kérdésben ő már nem 
illetékes, mert az nem e világ, hanem az e világ mö
gött vagy fölött levő, szóval a más, a természetfeletti, 
az érzékelhetetlen, a láthatatlan, vagyis a szellemi világ 
kérdése.

A tudás köre ott végződik, ahol a hit köre kez
dődik s megfordítva, a hit köre ott kezdődik, ahol a 
tudás köre bevégződik. E részben alapigazság, hogy 
amit tudni lehet, azt nem kell hinnünk s amit hinnünk 
kell, azt nem lehet tudnunk.

S tény, hogy minden baj, a lelkeknek és a gon
dolatoknak teljes kaosza voltaképp onnat származott 
korunkban s az táplálja még ma is ezt a káoszt, a hi
tetlen tudományt és a tudománytalan hitet, hogy hosz- 
szú századokon át a theológusok diktáltak a tudomány
nak s aztán — mikor a tudomány fölszabadult a theo
logia zsarnoksága alól — a tudósok kezdtek diktálni a 
theologiának s diktáltak úgy, hogy nem csupán a

helyre biztosabban, mint a mi eszméink megvalósu
lása az életben.

Legyünk igaz keresztyének 1 Ne aggódjunk a 
protestantizmus jövőjón, ne csüggedjünk anyagi ha
talmunk fogyatékossága miatt. Oly kincseknek va
gyunk letéteményesei, melyeknek értékével semmi 
gazdagság, semmi hatalom föl nem ér, oly műkö
dési tér áll előttünk nyitva, hol ellenség mi felettünk 
győzelmet nem arathat, munkatárs velünk nem ver
senyezhet. Legyünk igaz keresztyének! Merítsünk 
erőt ami eszméink utolérhetetlen jótékonyságából, 
merítsünk erőt az azok iránti rendithet.len hűség ér
zetéből és Isten igéjében vetett feltétlen bizalommal, 
a győzelem biztos reményével vegyük fel a harcot 
az ember boldogságának elleneivel szemben, kik 
akár a sötétség bilincseivel, akár a féktelenség li- 
dórcfényével vezetnék tévútra a jó pásztor nélküli 
nyájat. Legyünk igaz keresztyének s akkor ami ha
jónk a fenyegető zivatarok közt a tornyosuló hullá
mokon —- vitorlái új szellem áramlatától dagadva — 
nyugodt méltósággal evez szebb jövő békés kikötője 
felé. A jövő miénk I

(Vége.)

theologia álmodozásait, hanem a lelkek élő hitét is ki
irtották.

Ma már nagyot változott a világ, mindenképpen 
beléptünk egy új világba vagy legalább már a küszö
bén állunk.

Mintha csak a régi prófétai jövendölés kezdene 
teljesedésbe menni: Kiöntök reátok — mondja az Úr — 
az én lelkemből és prófétálni fognak a ti fiaitok és 
leányaitok.

Én nem azt mondom, hogy általán a tudomány 
mondott csődöt — szó sincs róla. Az igazi, a józan és 
komoly tudomány épp ellenkezőleg most fejti ki a 
maga igazi erejét s osztja legnagyobb sikereit, most, 
hogy határsértést nem követ el, hogy többé nem theo- 
logizál, hanem fáradhatatlanul kutat és dolgozik azon a 
mezőn, melyet a gondviselés jelölt ki számára. Ami 
csődöt mondott, az a materializmus, ez a lelketlen és 
hitetlen tudákosság, amely felületes vizsgálódások alap
ján axiómaként állította fel, hogy csak az van, amit 
megfoghatunk, amit érzéki szemeinkkel láthatunk, ke
zünkkel tapinthatunk — és semmi más.

Az a tudomány mondott csődöt, amely a világban 
nem látott mást, mint egy lelketlen mechanizmust, az 
emberben nem látott mást, mint egy tökéletesebb álla
tot, az a tudomány, amely az emberiség életéből szám
űzött minden titokzatos szellemi erőt, kiölt minden 
ideálizmust és felszabadította az állati ösztönöket és 
szenvedélyeket s trónra ültette a nyers, a vak és vad 
önzést, megölte a hitet, kipusztitotta az erkölcsöt, egy
szóval detronizálta az Istenséget.

A materializmus bűne az, hogy az ember e vilá
gért lemondott az igazi, a szellemi erkölcsi világról, 
hogy önmagáról, emberi mivoltáról, méltóságáról és 
fenségjogáról megfeledkezve, csak külső életet élt és a 
benső élet, a szív és lélek dolgaival, ideális jogaival 
éppenséggel nem törődött.

S ennek átkát nyögjük még ma is. Nyögjük min
denütt, ahová csak tekintünk. Nyögi egész társadal
munk, amelynek züllött viszonyai szinte kétségbeejtők, 
nyögik az államok, amelyeknek népe a pauperizmus 
örvényébe sülyedve kenyér után kiált, nyögik az egy
házak, amelyeknek szent hajlékai elnéptelenedtek s 
hívei a bóditó bigottság vagy az érzéketlen közönyös
ség útait tapossák s nyögi kiváltképp a család, mely
ből ama más, ama szebb és édesebb világ ideáljaival 
együtt eltűntek, messze szállottak a hit, remény, sze
retet s ezzel együtt a békesség és megelégedés boldog- 
ságos angyalai.

De im hajnalodik. Az istenség újra közeledik hoz
zánk — és e világban újra feltárulnak lelki szemeink 
előtt ama más, szebb, igazabb s boldogabb világ 
kapui.

Üdítő szellemi levegő áramlatai indulnak meg 
Európaszerte.

Áramlatok, amiknek céljuk egy és ugyanaz; visz-
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szaadni az embert önmagának s önmagában örök lénye
gének : az Istenség boldogságos s boldogító világának.

Áramlatok, amelyeknek, akár csak valami menyei 
fényözönnek világosságánál ez a világ s mi magunk is 
ama más világ tükréből nézve, szebbé, jobbá válunk: 
a szegénység gazdagsággá, az Ínség bővelkedéssé, a 
fájdalom örömmé, a gyűlölet szeretetté, a nyomorúság 
boldogsággá, a halál életté változik.

Az Isten igaz ismeretének napja újra felkelőben! 
Sok, sok jelből következtetem ezt.

Nem szólok azon tapasztalataimról, amiket társa 
dalmi érintkezéseim közben szerte az országban sze
reztem. Nem emlitem, hogy különösen a műveltebb kö 
rökben titkon és nyíltan a hit és a lélek legfenségesebb 
kérdései napirenden vannak, hogy a közélet vezető 
tényezői az isteni szeretet bűntől és nyomortól meg
változó irgalmas cselekedeteit odaadó buzgósággal gya
korolják, hogy csaknem minden felvilágosodott egyén 
szinte ösztönszerűleg érzi a megbomlott vallási és tár
sadalmi viszonyok isteni rendje helyreállításának szűk 
ségét s keresve keresi a köztünk, emberek között jogo
sulatlanul felemelt szétválasztó falak ledöntésének s 
mindnyájunk hitben és szeretetben való összeforrasztá- 
sának, egyesítésének útait s módjait.

Csak két jelenségre akarok rámutatni különösen 
is. Az egyik a modern katholikus, a másik a még na
gyobb jelentőségű theosophistikus mozgalom.

A modern katholicizmus egyike szerintem azon 
jelenségeknek, amelyek a mai, már szintén megviselt 
világon az új világ megvalósulásának jelentős útegyen- 
getői, mert épp azon akadályokat háritgatja el, amik az 
emberiség haladásának, egy eszmében s egy célban 
való egyesülésének eleddig útját állották.

Nálunk Prohászka Ottokár, Székesfehérvár püspöke 
volt — sajnos, hogy csak volt! — legkiválóbb kép
viselője. Ö maga visszaszivta indexre került tanait, de 
eszméi élnek s terjednek.

A katholikus „Egyháei Közlöny" múlt évi kará
csonyi számában ez a nagy lélek igazán karácsonyi 
cikket közlött. Olvastára, mintha csak a bethlehemi an 
gyalsereg éneke zendült volna meg fülünkben s szi
vünkben: „Dicsőség a magasságban az Istennek, a föl
dön békesség és az emberekhez jóakarat“.

Hirdeti a cikkben, hogy a hit, a lélek és az élet felül 
áll minden formákon. Mert azok erő s erők alakítják a 
a formákat s épp azért a formák fejlődésben és hala
dásban akadály nem lehetnek. A formák, (tehát a dog
mák is!) változtathatók, fejleszthetők, mert azok nem 
válhatnak soha a szellem tömlöcévé s szabad mozgá 
sának béklyóivá.“ Igen — mondja szinte prófétai ihle 
téssel — „úgy érezzük, hogy nem vagyunk leszögezve, 
nem vagyunk lekötve; nem szorultunk bele középkori 
városokba (tehát Rómába se!), tehát középkori intéz
ményekbe se; fejlődésünket nem korlátozzák kasztru
mok falai s bástyái: szabad a tér, nyílt az út minden

felé. Az egyház régi formái nem állhatják a haladás 
útját, nem gátolhatják a fejlődést. A múlt nem való a 
jelenbe s minden jelen valami új“.

Sőt — mintha érezné, hogy e nagy igazságok, 
mely oldalról szülhetnek visszatetszést, szinte reformátori 
merészséggel veti oda az ósdi theológusoknak: „A 
theológia nem válhatik grammofonná, mely megőrzi szá
munkra a régi nagy emberek és szentek szavait és mely 
nemcsak gondolataikat, hanem akcentusukat is vissza
adja s lelkűnkbe lopja be. A theológia nem merevülhet 
meg úgy, hogy ne érvényesüljön benne a feltalálás s 
ugyancsak a kritika szabadsága. S a társadalmat sem 
lehet lekötni középkori formákba s fejlődése a szociális 
igazságnak és a demokráciának állama felé tart “

Mi ez, ha nem látomás !! Víziója ama szebb, ama 
jobb, ama más világnak, amely után eped ezredévek 
óta az emberi lélek. Víziója ama kornak, amelyben 
maga a Lélek fog uralkodni az összes lelkekben és aka
ratával, amelyben a szeretet teremt összhangot, egysé 
get és barátságot ott, ahol most gyűlölet, visszavonás 
és háborúság uralkodnak.

Ez lesz a szabadság és haladás megelevenítő Lel
kének boldogságos kora.

Nem mi, a Lélek akarja ezt . . A Lélek, az Isten 
az, a ki itt beszél még akkor is, ha választott emberei 
elnémulnak vagy elnémittatnak.

Ha hallgatunk e reá?
íme az egyik jelenség, a melyből ama más világ 

hajnalhasadására következtetek.
A másik jelenség, melyet szintoly örvendetesnek 

tartok, ma már egész világmozgalommá nőtte ki magát 
s végső célja szintén nem egyéb, mint e világba ama 
más világnak bevezetése.

E mozgalmat legrövidebben az u. n. theosophis
tikus mozgalom névvel jelölhetjük.

Nem célom a modern theosophia részletes ismer
tetése Eredete, gyökérszálai messze korba nyúlnak s 
jelen mivoltában épp az ős hatások alatt sokféle váltó 
zatot mutat. Egy ideig a buddhizmus, majd legújabban 
a keresztyén óközép- és újkori misztika bélyegeit hordja 
magán. Csak mozgató elvére akarok reámutatni és ez 
nem más, mint az a magában véve nemes és jogosult 
törekvés, melynél fogva a lelketlen és élettelen mate
rializmussal szemben egy oly világnézetet hirdet és tér 
jeszt, amely a természetben és az emberben a durva 
anyagnál többet, magát az Istent, a teremtő és alkotó 
szellemi erőket keresi s mindent ez alapon fog fel és a 
vallási és bölcselmi életideál szolgálatában van. Köve 
teli tőlünk, hogy önmagunkban az állatembert meggyőz
zük és az istenembert kifejlesszük, hogy tekintetünket a 
földről, a közönséges, múló dolgokról az eszményi és 
örökkévaló dolgokra s célokra irányítsuk, hogy az ön
zésből lelki önképzés és önfegyelmezés által kivetkőz
zünk s érzéki lényekből, szellemerkölcsi lényekké vál
tozzunk át.
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Egyszóval hadat üzen annak a kóros és vészes 
irányzatnak, amely a materialisztikus világ- és életfelfo
gásból táplálkozva kipusztitotta az emberekből az igazi 
embert, a finomabb szellemi erőket, a nemesebb érzé
seket, hajlamokat és vágyakat s belekergette a durva 
érzékiségbe, állatiságba s ami ennek nyomában jár, 
az ínség és nyomor, elégedetlenség, testi-lelki züllés, 
kétségbeesés és kárhozat állapotába.

Ez örvényből akarja kiemelni s a hozzá méltó 
díszes, magas polcra emelni az embert a manap, fő
ként az ú. n. művelt körökben Európaszerte mind na
gyobb mértékben terjedő s a hitelüket vesztett, feleke- 
zetieskedő vallások fölé emelkedő s minden vallás és 
bölcselet örök igaz elemeit önmagában egyesitő theo- 
sophismus, amelynek korunkban egyik legkiválóbb kép
viselője, Tolstoj Leó volt. Az ő tanait is elkárhoztatta 
egyháza, de ő nemcsak nagy tudós, hanem nagy jel
lem is volt: eszméit meg nem tagadta soha, mert azok 
valóban az ő eszméi s az ö élete igazsága voltak s 
volt ereje, bátorsága, hogy azokért mindenha és min
den hatalmassággal szemben helyt álljon.

A történet kevés hozzáfogható szellemnagyságot, 
kevés oly önmagában egységes és teljes eredeti egyé
niséget mutat fel. Csudálatos harmóniába olvadt őbenne 
az ember, a keresztyén, a politikus és a költő. Ő — 
egyik életirója és méltatója szerint — az Isten, az élet 
és művészet nagy háromságát testesítette meg. Művé
szete életének s élete művészetének hű tükre s egyik
ben, mint másikban csak egyet: az Istent kereste.

Alapjában véve vallásos ember Minden szava, 
minden tette ama nagy igazság hirdetése, hogy: a val
lás nem valami mellékes dolga az életnek, amint leg
többen gondolják, hanem a mi életünk maga a vallás. 
S az ő élete valóban az volt. Miként az ószövetség 
prófétái, ő is mindent vallási szempotból fogott fel s 
Ítélt meg, mert ránézve az érzésnek, gondolkodásnak s 
cselekvésnek csak egyetlen kategóriája létezett — s ez 
maga az Isten volt.

Ne gondoljuk azonban, hogy ő a vallás alatt 
azt értette, amit az alatt közönségesen érteni szoktak.

A vallás lényegét szerinte csakis úgy érthetjük 
meg, ha egy oly kérdésre, amely minden öntudatra 
ébredt ember lelkében felmerül, feleletet adtunk. S ez 
a kérdés: miért élek, mily viszonyban állok az engem 
környező végtelen világhoz? Erre nincs ember, aki a 
maga módja szerint ilyen vagy olyan feleletet ne adna 
— s amilyen feleletet ád, az az, ami minden vallásnak 
lényegét alkotja A többi: a vallások egész metafizikája, 
az istenségre vonatkozó összes tanai, ez mind külső, 
geográfiái, ethnografiai és históriai feltételektől s viszo
nyoktól függő mellékes dolog.

Nincs vallás — mondja Tolstoj — kezdve a leg
durvábbtól a legfenségesebbig, amely magában ne fog
lalná az ember élete céljának és a világ viszonyának 
meghatározását. S nincs egyetlen még oly otromba

ceremónia, avagy rafinált kultusz sem, amely ne e lé
nyeges pont körül forogna. És ha az összes vallásokat 
mind egybevetjük s ebből a szempontból vizsgáljuk, 
egyszerre előttünk áll azok három nagy osztálya.

A legalsó fejlettségi fokon állanak azok a vallá
sok, amelyek a lét és élet célját közvetlenül magában 
e világban keresik s épp azért az egyéni önzés, az 
egoizmus szolgálatában állanak, vagyis, amelyek szerint 
az ember csakis önmagáért, önmagának él s egyetlen 
célja, hogy másokkal nem törődve a maga életét mi
nél kellemesebbé tegye, hogy a világot kiélvezze.

Ebben az állapotban találjuk a kis gyermeket, 
mihelyt a világba lép, a vad népeket és mindazokat, 
akik erkölcsileg a legalantasabb fokon állanak. A vi
lághoz való eme viszonyból sarjadtak az összes régi 
pogány vallások s a nagy történeti vallásoknak, a budh- 
izmusnak, a mohamedánizmusnak és a keresztyénség- 
nek is elkorcsosult alakjai.

Ebből eredt minden pogány vallási szokás és 
szertartás: a jóslás, az emberhez hasonló lények vagy 
az érte imádkozó szentek istenitése, minden áldozat és 
a földi javak kieszközléseért s a testi bajok és csapá
sok elhárításáért mondott imák is.

Valamivel magasabb, a második fejlettségi fokon 
állanak azok a vallások, amelyek az élet célját már nem 
az egyén, hanem az egyénekből alakult kisebb közös
ségek, közelebb a család, a faj, a nép, az állam, sőt 
(mint ezt az ú. n. pozitivistáknál látjuk) némiképpen 
az emberiség javában, jólétében keresik. Ezek szerint 
az egyesnek önmagában semmi jelentősége és értéke 
nincs, hanem csakis, mint valamely közösség tagjának. 
E viszonyból sarjadtak az összes patriarchalisztikus és 
más egyéb hasonló jellemű, ú. n. közösségi, vagy tör
téneti törvényvallások, minők a kínai, a japán, a zsidó, 
a római államvallás s a keresztyén felekezeti egyházi 
vallások is. Az embernek az élethez és világhoz való 
eme közvetett viszonyán alapulnak Kínában és Japán
ban az ősök tiszteletével kapcsolatos összes szokások, 
Rómában az imperátorok istenitése, Izraelben az egész 
komplikált theoretikus kultusz és mindazok a családi, 
közösségi, keresztyén-egyházi szokások, imák, áldoza- 
zatok, amiket az államfők és államtagok jólétéért, üd
véért — s az államkatonaság fegyveres sikeréért vé
geznek.

A harmadik, a legmagasabb fejlettségi fokon áll 
végre a minden egyéni s közösségi önző elemektől füg
getlen és tiszta, az igazán Jézusi keresztyénség, Isten
nek az a láthatatlan szellemi országa, amelybe most 
lép be az emberiség, ahol az élet értelmét és célját 
nem keresik többé sem az egyes ember, sem az egyes 
felekezeti korlátok közé szorított részszerű közösségek 
különleges érzéki vagy szellemi jólétében és boldogsá
gában, hanem annak a végső, végtelen és tökéletes 
akaratnak szolgálatában, amely akarat az embert és ezt 
az egész világot is életre hívta s amely mindennek és
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mindenkinek egyetlen jogosult és igaz célját maga
magában, vagyis abban jelölte meg, akit közös szóval 
mindnyájan Istennek nevezünk.

A léthez és élethez való ez egyedül helyes vi
szonyból erednek mindazon előttünk ismeretes vallási 
tanok, amelyeknek csirái már az őskorban megtalálha
tók a pythagoreusoknál, a therapeutháknál, az essenu- 
soknál, az egyiptomiaknál, a persáknál, a brahmánok- 
nál, a buddhistáknál, illetőleg ezek legkiválóbb szellemi 
képviselőinél s amelyek a legtisztább és legtökéletesebb 
alakban az eredeti, a hamisítatlan keresztyénségben, a 
Jézus evangeliomában jelentkeznek. A világnak és élet
nek e felfogásából sarjadnak az összes régi és újabb, 
ebből sarjad a jelenkori igazán kegyes és hivő lelkek 
minden vallási gondolata, érzése és cselekvése s ezen 
épül majd fel a jövő, felekezeti korlátokat nem ismerő, 
az egy Istenben, mint mindnyájunk szerető Atyjában, 
egyetemes testvéri közösséggé alakuló világraszóló, dicső, 
fenséges, boldogságos szent vallása.

E három vallási csoportba minden vallás beso
rozható s nincs ember ezen a világon, aki azok közül 
valamelyikbe ne tartoznék. És ez igen természetes, 
mert nincs gondolkodó ember, aki önmagáról és ahhoz 
a világhoz való viszonyáról, amelyben élnie kell, vala
melyes képzetet ne alkotna. Az a közönségesebb s épp 
a műveltebb körökben elterjedt nézet, hogy a maga
sabb szellemi képzettséggel biró embereknek vallásra 
többé nincs szükségük, voltaképp csak annyit jelent, 
hogy amennyiben az illetők már kinőttek egyik vagy 
másik vallásfelekezet elavult formái közül, egész öntu
datlanul beleolvadtak más alantasabb vallásközösségbe 
vagy visszaestek talán éppen a legalsó fokra, a merő
ben érzéki és önző, ne mondjam állati élet körébe, 
vagyis anyagimádókká lettek. Mert ember vallás, vagyis 
a világhoz való valamelyes viszony nélkül épp oly ke
véssé képzelhető, mint ember szív nélkül. Lehet, hogy 
az illető nem tudja, hogy neki vallása van, aminthogy 
sok ember nem tudja azt sem, hogy szive van, de 
azért vallása épp úgy van, mint szive, mert ezek nél
kül az ember nem élhet.

De ellenvethetné valaki, hogy hiszen az ember e 
világhoz való viszonyának megállapítása nem a vallás, 
hanem a tudomány s különösen is a filozófia dolga. 
Tolstoj figyelmét nem kerüli ki ez az ellenvetés sem,

mert épp abban látja a vallásra, tudományra és erköl- 
csiségre vonatkozó, kiváltképpen a művelt körökben 
uralkodó nagy fogalomzavarnak okát.

(Folyt, köv.)

A zsinat előtt.
Nagy figyelemmel és meleg érdeklődéssel olvas

tam az „Evangélikus Lap“ f. évi 13-ik számában „Zsi- 
nati előmunkálatok“ cime alatt közölt indítványokat a 
lelkészi fizetés minimumának biztosítása tárgyában.

Talán nem fogja hívatlan tolakodásnak venni e 
becses lapnak érdemes szerkesztője, ha e fontos kér
désben felmerült sokféle indítványokra nézve én is 
aki a bizottságnak már tagja nem vagyok — megteszem 
igénytelen észrevételeimet. Teszem ezt őszinte jóindu
lattal a csekély fizetéssel biró lelkészeink nehéz sorsa 
iránt, — és azon törekvéssel, hogy e tekintetben végre- 
valahára jó célt érjünk el.

De lehet-e célt érni ott, ahol annyiféle indítvány 
és eltérő vélemény nyilvánul, mint itt az egyház fő
vezérei között?

Nézetem szerint az albizottságnak azon javaslata, 
mely szerint „rendes lelkésznek hivatala után járó ösz- 
szes illetménye, tisztességes lakáson, kerten és a meg
állapított stólán kívül legalább 2400 korona alapfizetés és 
hat ízben 200—200 korona ötödéves korpótlék adassék“, 
egészen helyes volt. Az is helyes javaslat volt, hogy 
„amig ezen fizetési minimum az *1848. évi XX. t.-c. 
alapján kötelezően életbe léphetne, addig rendes lel
késznek hivatala után járó évi összes illetménye, tisztes 
lakáson és kerten kivíil 1600 koronánál kisebb nem lehet.“

Ezen az alapon lehetett volna célt érni; de akkor 
is csak úgy, ha az összes főhatóságok, a rokon más 
hazai protestánshatoságokkal egyetértve, lépett volna fel 
a hazai összes protestáns papok érdekében !

Nem tudom eléggé hangsúlyozni abbeli erős meg
győződésemet, hogy együttérzésben és egyetértésben van 
az erő; és hogy sem a magát önámitóan „egyetemes 
cv. egyháznak“ nevező négy ev. egyházkerület; sem az 
erdélyi szászok, sem külön a hazai reformátusok egye
teme, sem külön a hazai unitárius egyház nem fog célt 
érni, amig az 1848 XX. t.-c. becsületes végrehajtását 
nem fogják teljes egyetértéssel követelni.

Az „EVANGÉLIKUS LAP“ teljes első évfolyamát egyházi és 
iskolai könyvtáraknak és evangélikus lelkészeknek 4 K 60 fill, 
beküldése ellenében szállítja az Evangélikus Lap kiadóhivatala 
4* 4f €  41 €  Budapest, II., Fő-utca 4. szám. & & & ! * »
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Ez lenne az én erős meggyőződésem szerint, az 
egyedül helyes és célhoz vezető eljárási Az 1848. XX. 
t.-c. nem szól evangélikusokról, sem reformátusokról, 
sem unitáriusokról kü lön -kü lön , hanem szól az összes 
tö rvén yesen  bevett va llá sfe lekeze tekrő l. Éppen ezért hely
telen és céltalan az egymástól ridegen elzárkózó kisebb 
vallásfelekezeteknek külön-külön való f o ly a m o d á s a ! 
Minthogy a törvény világos, tehát nem kell külön kol
dusokként „ k é r n i“ a magas kormányt, hogy legyen ke
g ye s meghallgatni a protestánsokat, hanem együ ttesen  
követe ln i ke ll a  k ir á ly i la g  szen tesíte tt tö rv én yn ek  becsüle
tes vég reh a jtá sá t.

Z s i l in s z k y  M ih á ly .

Levél a Szerkesztőhöz.
Méltóságos Uram!

B. lapja 10-ik számának vezércikkében úgy mél- 
tóztatik hivatkozni A z  ev. k eresz tyén ség  v ilá g n é ze te  c. 
tankönyvemre, mint amelynek I. és II. része között 
áthidalhatatlan ellentét van, amennyiben az első rész
ben a dogmákat emberi alkotásoknak mondom és azok 
megváltoztatásának lehetőségét hirdetem, a második 
részben azokat mégis úgy tanítom, a mint őket „nem 
vallásunk megalapítója, hanem középkori elfogult szer
zetesek a kath. egyház zsinatain megállapították".

Engedje meg, hogy ezen állítására teljes szerény
séggel néhány felvilágosító megjegyzést tegyek.

Elsőben is konstatálom, hogy mégsem oly áthidal
hatatlan az ellentét a két rész között, mint első tekin
tetre látszik, mert az I. rész kifejtvén a vallás lényegét 
és alkatrészeit, a keresztyénség jellemző vonásait stb. 
voltaképen azokat az elveket vezérlő szem pon toka t je lö l i  
m eg, m elyekrő l a va llá s  érte lm i elem e és ig y  ev. eg yh á 
zu n k  ta n a  is  értékelen dő . A következő rész pedig köte- 
lességszerüen egyházunk hivatalos tanát ismerteti. Mikor 
a növendék ide eljut, már megértette, hogy egyházunk 
érvényben lévő hittana nem követeli tőle a dogmák vak 
elfogadását, mert az tu la jd o n k ép  a z  eva n g é liu m  re fo r
m ációkorabe li fe lfo g á sá n a k  a u ten tik u s  k ife jezése . Ma po
zitivek és liberálisok egyaránt követelnek új dogmákat, 
vagyis az evangélium lényeges tartalmának új fogalmi 
formulázását, tehát élő dogm át leg á lis  dogm a helyett, de 
ez nem történhetik meg máról holnapra, hanem csak 
hosszú munkásság eredménye lehet. Ilyen új dogmákat 
egyházunk eddigelé nem alkotott és igy természetes 
kötelességünk hittanunkat a régi hitvallások szerint taní
tani, annál is inkább, mert azokban kétségkívül sok 
aranyigazság foglaltatik.

A másik dolog, hogy isk o la i tankönyvről lévén 
szó, sok olyat mellőznöm kellett, a mi e fokra pe
dagógiai szempontból nem való. Hiszen Szerkesztő úr 
is megjegyzi vezércikkében, hogy „a nagy átalakításban 
a legóvatosabban kell eljárnunk, a haladásban és fej

lesztésben konzervatívoknak kell lennünk és figyelemmel 
kell kiváltkép lennünk arra, hogy népünk zöme még 
nem érett a vallási reformra," — nos, nézetem szerint 
a 17 éves ifjú sem érett még a teljes vallási reformra 
és könnyelműség volna szivéből a régi dogmák iránti 
kegyeletes érzést teljesen kiirtani, annál kevésbbé, mert 
még sokan teljes meggyőződéssel ragaszkodnak hoz
zájuk. Végül készséggel elismerem, hogy könyvemnek, 
mint úttörőnek sok a fogyatkozása, hogy egyebek mel
lett nem teljesen egyöntetű, minek oka részben abban 
rejlik, hogy eredetileg az 1906-ikí tanterv szemelőtt- 
tartásával Íródott, újabb átdolgozásánál azonban figye
lembe vettem a legújabb tantervet is, de nem áldoztam 
fel egészen a könyv régi alakját sem.

Pozsony, 1912. március 20.
Mély tisztelettel

D r .  S ze lé n y i Ö dön.
*

V á la sz  D r . S ze lé n y i Ö dönnek.

Kedves Barátom!
Igen megörültem az Ön levelének, mert az csak 

megerősité azt amit jeles könyvére való hivatkozásom
mal bizonyítani akartam, ez pedig az, hogy evang. egy
házunk hivatalos hittanitása és a mai kor felfogása 
között oly ellentét van, a melyet mindnyájan érzünk és 
tudunk, de amelyet a reformációbeli tarthatlan dogmák 
feláldozásával nem merünk kiegyenlíteni: Ön elégnek 
véli azt, hogy „a 1 7  éves fia ta lem ber m á r a z  első r é s z 
ből m eg tu d ja , h ogy a zt, am i a m á so d ik  részben  v a n , nem  
k e ll vakon  h in n i .“ Ebben nem tudok Önnel egyetérteni, 
mert én is voltam 17 éves fiatalember és habár akkor 
még nem adtak kezünkbe oly könyvet, mint az Öné, 
mégis kinevettük külömben igen okos hittanárunkat, 
Trsztyénszkyt, amikor nekünk ördögök és angyalok 
valóságos létéről komoly előadást tartott. Ön koncedálja, 
„hogy ma a pozitivisták és liberálisok egyaránt új dog
mákat követelnek (Noszkóék nem követelnek), de ilyen 
dogmákat egyházunk eddigelé nem alkotott és igy ter
mészetes kötelességünk hittanunkat a régi hitvallások 
szerint tanítani." No, lássa itt van a bökkenő. Itt van 
a hypokritizmus és az ellenkezés Krisztus elvi állás
pontjával, ki a farizeusokat azért ostorozta, mert Istent 
nem lélekben és igazságban imádták, hanem képmuta
tók voltak és a törvény holt betűjéhez ragaszkodtak. 
A  m i h iva ta lo s  eg y h á zu n k  u g ya n e ttő l a fa r ize u s  sze llem 
től va n  m eg b én ítva , tőle ne v á r ja  tehát se n k i, hogy a z  Ön  
á lta l  is  szü k ség esek n ek  v é lt ú j  dogm ákat m e g a lk o ssa : A z t  
Ö nökn ek ke ll k ezden iök , a h itta n á r  u ra k n a k  a z  isko lában . 
És ne féljenek nálunk „Spruch-kollegiumtól," mert ha
bár Noszkó azt mondja, hogy én egyedül állok, úgy 
érzem, hogy mi, a kik az őszinteség után vágyunk, a 
hivatalos egyházban is többségben vagyunk.

Fogadja egyébként kedves fiatal Barátom elös- 
merésemet eddigi munkálkodásáért és bátran előre!

S zteh lo  K orn él.
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Egyveleg.
Evangélikusok hódola ta  a róm ai pápának . A lapok

ban olvassuk, hogy az eperjesi evangélikus kollégium 
nevében Tahy .József kollégiumi felügyelő és Korbély 
Géza evangélikus lelkész; az eperjesi evangélikus 
egyházközség nevében Bánó Aladár vármegyei fő
jegyző mint egyházközségi felügyelő, végül a sárosi 
evangélikus egyházmegye nevében Bánó Miklós 
császári és királyi kamarás, mint egyházmegyei fel
ügyelő a magyar nyelvű szertartá9Ú görög katholikus 
püspökség felállításának engedélyezéseért Rómába 
külön-külön latinnyelvü táviratokat küldtek. Nem 
tudjuk, mit táviratoztak az evangélikusok a pápának, 
de akár kértek tőle valamit, akár megköszönték neki 
a püspökség felállitásat, egyaránt helytelen dolog az, 
hogy a felállítandó görög katholikus püspökség 
magyarnyelvű szertartást kap, csak hátrány a pro
testantizmusra nézve, mert a katholikus propaganda 
egy fegyverrel többre tesz szert azzal, hogy magyar. 
Róma nagyon jól tudja mit tesz, midőn a naciona
lizmussal paktál, miért no venné szolgálatába azt is, 
ha kihasználhatja. És mi evangélikusok örüljünk 
ennek, mint a gyermekek a nemzetiszinű szalagnak? 
Képzeljük, hogy nevetett a markába Merry de Vai, 
amikor a mi evangélikusaink hódoló táviratait 
olvasta! *

A kivégzés után. Az „Evangélikus Őrálló“ 12. 
számában három cikkben is szerkesztőnk kivégzésé 
vei foglalkozik s miután ez neki oly fényesen sike
rült, Noszkó úr leteszi a tollat és egy „Végszóban“ 
elmondja: Consummatum esti — Igazán meddő dolog 
volna ezután azt bizonyítani akarni, hogy nem az 
az igazság, amit az „Ürálló“ theologusai hirdet 
nek, mert nemcsak hogy nem tudjuk őket meg
győzni, de nem is akarjuk őket meggyőzni, mert 
„boldogok a lelki szegények !“ és vétek volna vala
kit boldogságától megfosztani akarni.

«

A ném et evangélikus templom Rómában. Midőn 
ezen templom alapkövét múlt évi junius hó 2-án 
letették az „Egyházi Közlöny“ azzal vigasztalta ma
gát, hogy az egy jelentéktelen kis templomocska 
lesz, amely szót sem érdemel. Hát persze jelenték
telen templomocska lesz Szent Péter székesegyhá
zához hasonlítva, de hát, ha Krisztus urunk a földre 
lerándulna és véletlenül Rómába tévedne, kérdés 
h o l  találná magát inkább otthon, Szent Péter templo
mában-e, v a g y  abban a szerény hajlékban, amelyet 
a német evangélikusok áldozatkészségo a pápa szék
városában létesít? Az evangélikus templomocska 
különben egyike lesz a  modern építészet gyöngyei
nek és h o g y  nem lesz oly  jelentéktelen, bizonyítja

az, hogy az építkezési költség 700.000 márkára van 
előirányozva. Az építkezés most javában folyik és 
1913. évi április elsején át akarják adni a templo
mot rendeltetésének.

*
Egy k irá ly i  h e rceg  t r a g é d iá ja .  Róma nem bánik 

el egyenlően a megtérő bűnösökkel, példa reá Miksa 
szász királyi herceg. Mig a dicséretesen magát alá
vető Prohászka püspöknek sajátkezű aláírásával el
látott arcképét küldte be és őt „carissimus filius“ 
gyanánt keblére ölelte, addig a reformáció mellett 
küzdött szász fejedelmek jámbor utódjának semmi
képp sem tudja megbocsátani azt, hogy mélyreható 
tudományos kutatásokkal kisütötte, hogy a nyugati 
és keleti egyház közötti szakadásnak mik voltak a 
valódi okai és azon fáradozott hogy a két egyház 
között az uniót létesítse. Már pedig az a vezeklés 
amelynek a szegény herceg magát alávetette, rit
kítja párját. 1910. évi december 22 ón Rómába idé
zik és a dominikánusok klnstromába elzárják. A kül
világgal nem szabad közlekednie, senkit sem eresz
tenek bo hozzá.

Hosszas lelki gyakorlatokkal és lelki kínzá
sokkal gyötrik a dominikánusok. He kell vallania, 
hogy cikkét „in consideramente“ meggondolatla
nul. kíméletlenül és könnyelműen irta meg. Csak 
miután 18 rendbeli dogmatikai, bölcsészeti és törté
neti tévedéseiről egy bűnbánó nyilatkozatot irt alá, 
amellyel tudományos ekzisztenciáját véglegesen meg
semmisítette, nyert engedélyt arra, hogy a Vatikán
ban a pápa lábaihoz boruljon és megbocsátásért 
esedezzen. Ezzel azonban a szerencsétlen herceg 
kálváriája még nem volt befejezve. A freiburgi 
egyetem meg lett dorgálva és a királyi herceg tan
székéből el lett mozdítva. A katholikus fakultások 
pedig egész Németországban el lettek tiltva a királyi 
herceget befogadni. Most a kölni érsek könyörült 
meg rajta és a püspöki szemináriumban adott neki 
egy tanszéket, mert hát a szegény királyi herceg 
hivatásáról nem akar lemondani.

H ÍR E K .
Petöfi-relikviák a pozsonyi theologiai akadémián.

Érdekes emlékeket mutatott be Kovács Sándor theol. 
akad. tanár, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
Pozsonyi Körének utolsó böjti estéjén, kapcsolatban a 
felolvasás tárgyával. A theologiai akadémia kebelében 
fennálló „Székács József-kör“ tulajdonában van két 
könyv Petőfi hagyatékából, mindkettő a nagy költő tu
lajdon kezeirásával. Az egyiknek cime: „M. Tudós Tár
sasági Névkönyv 1837-re.“ Belül a tábláján a követ
kező Petőfi-irta szavak: „Örömfy Vidor Szeberényi La
josnak 1839.“ Alatta Szeberényi megjegyzése olvas
ható : E könyvet a Selmecről távozó Petőfi Sándortól 
kaptam, ki itt magát Örömfy Vidornak irta. Szeberényi
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Lajos. A másik német könyv: „Christian Gottlob Brö- 
ders, Wörterbuch zu seiner kleinen lateinischen Gram
matik für Anfänger. Leipzig 1832.“ Belül a tábláján 
ugyancsak Petőfi gimnázista Írásával e latin versecske: 

„Hic liber est meus 
Testis est Deus 
Hic nomen erit 
Alexander natus 
Petrovits vocatus“.

Alatta ismét Szeberényi megjegyzése: „A Selmec- 
röl távozó Petőfi hagyta nálam. Szeberényi Lajos.“ A 
két értékes könyv Szeberényi Lajos volt pozsonyi espe
res és theol. akad. tanár ajándékozása folytán került a 
theol. akadémia birtokába, mely ezeket a többi ritka 
hires könyvek közt Luther saját kezeirásával dedikált 
bibliával féltő hűséggel őrzi. E Petőfi-relikviáról a nyil
vánosság eddigelé semmit nem tudott.

Halálozás. Scholtz Lajos, a budapesti ág. hitv. ev. 
elemi és polgári leányiskola igazgatója, a bányakerület 
levéltárosa március 27-én életének 58-ik, odaadó, lel
kes tanári működésének 38-ik évében elhunyt.

Lelkészavatás. Scholtz Gusztáv püspök Starke 
Sámuelt, aki a ruttkai leányegyháztól kapott segédlel- 
kész-hitoktatói hiványt f, hó 1-én pappá avatta.

Lóvay József  levele a pozsonyi p ro te s tán s  esték 
közönségéhez. Még a múlt évi ádventi Protestáns Esték 
bezáróján történt, hogy Kovács Sándor, theol. akad. 
tanár, kezdeményezésére a Protestáns Esték közönsége 
mintegy 100 aláírással meleghangú üdvözlőiratot kül
dött Lévay Józsefnek azon alkalomból, hogy a 87 éves 
költőt, mint a Kisfaludy-Társaság félszázados tagját, 
országszerte ünnepelték. A költő válasza csak a böjti 
sorozat első^estéjén kerülhetett felolvasásra. Lévay szép 
levele igy hangzik:

„Azon rendkívül nagyszámú üdvözletek és meg
emlékezések sorában, melyekkel engem életem és Kis
faludy-Társaság tagságom évfordulója ünnepies alkal
mából oly sokan megtiszteltek, utolsónak érkezett a 
tisztelt Közönség f. évi december 16-iki gyülekezéséből 
kelt üdvözlet és áldást kívánó megemlékezés. Utolsónak 
érkezett, de a legelső helyet foglalja el nemcsak az 
üdvözletek hosszú sorában, de szivemben is. Vallásos 
érzelemtől áthatott nemes szivek nyújtják ezt nekem 
egy, a múzsák társaságában töltött egyszerű, hosszú 
élet jutalmául s bátoritóul ama titkos útra, mely az 
élet után következik. Fogadják mélyen érzett hálás kö- 
szönetemet mindnyájan, egytől-egyig, akik a nagybecsű 
üdvözlő sorokat nevük aláírásával is oly igen értékessé 
tették; fogadják mindazok, akik ez ünnepies alkalom
ból reám gondoltak, Isten áldása legyen rajtok, vallá
sos egybegyülekezésökön s adjon mindnyájoknak bol
dog új esztendőt.

Miskolc, 1911 december 29.
hálás tisztelettel

Lévay József.11
A p ro tes táns  o rszágos árvaház  javára dr. Zsi

linszky Mihály v. b. t. t. 100 és egy katholikus 
emberbarát 200 koronát adott. Az árvaház 1911. évi 
karácsonyfájára rendezett gyűjtés eredményéről szóló 
nyomtatványos * kimutatás a minap jelent meg és 
megküldetett minden egyes adakozónak. A kimuta
tás szerint 5946 korona 20 fillér folyt be a mondott 
célra. Gyűjtöttek: özv. gróf Teleki Sándorné 830, 
báró Dániel Ernőné 1265, özv. Azary Ákosnó 382, 
Bálint Sándorné 164, özv. Domanovszky Endréné 209,

Elek Pálnó 50, Geduly Elekné 219, Geduly Gyu- 
láné 255, özv. Gyöngyélyi Jánosnó 175, Guoth Sán
dorné 10, özv. Koch Jánosnó 107, Kovácsy Sán
dorné 1158.20, özv. Liedemann Sámuelné 534, Meh- 
nert Ernőné 70, özv. Nagy Lajosné 82, Petri Elekné 
112, Szilassy Aladárné 100, Thirring Gusztávnó 225 
és Brocskó Lajos igazgató 500 koronát.

Március 15-ót szépen ünnepelték meg az árva
házban nagyszámú közönség jelenlétében, amelyek 
soraiban képviselve volt a Kossuth-család is Ambro- 
zovics Béláné Meszlónyi Ilona, a jeles Írónő szemé
lyében, ki meghatottan nézte végig a jól sikerült 
előadást, amelynek rendezői Brocskó Lajosné, az 
az árvák szeretett nénije és Jakab Gizella, az árva
ház volt növendéke voltak.

Luther Társaság könyvkereskedésében
Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi-utca 
::—:: 5l/a. szám kapható

Székács József 
Imádságok és buzgólkodások

cimü könyve.
Vászonkötésben a r a n y m e ts z é s s e l ................................5 K.
Chagrinbőrkötósben »  8 »
Borjubőrkötésben »  10 »

IMIT I G Y U N K ?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a 
természetes szénsavas ásványvíz erre a 
legbiztosabb óvószer. Elsősorban a mohai

forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, 
kellemes és olcsó savanyúvíz ; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak 
biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
sóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor., és húgy

szervi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha gyomor-, bél- és 
légcsőhuruttól szabadulni 
akarunk. Dr. Kétly.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha a vesebajt gyó
gyítani akarjuk.

Dr. Kövér.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben 
minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telített 
víznél, sőt a szódavíznél is olosóbban adja, hogy az Agnes- 
forrás vizét a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse.

Használjuk a mohai Ágnes 
forrást, ha étvágyhiány és 
emésztési zavarok állanak 
be. Dr. Gebhardt.
Használjuk a mohai Ágnes- 
forrást, ha máj bajoktól és 
sárgaságtól szabadulni aka
runk. Dr. Glass.

K ed v e lt b orv íz . K ed v e lt b orvíz .
Kapható minden főszerüzletben és elsőrangú vendéglőben.

Ifj. Kellner Ernő kő- és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K. Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
léloidal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  Szlehlo Kornél: Szekularizáció. — Dr. Af isznyik Endre: Tolstoj a vallásról. — Dr. Horváth Károly: A kamaszkor és 
az iskola. — Sass János: A temetési beszéd. — Egyveleg. — Hírek.

Szekularizáció.
Lapunk 12. számában kimutattuk, hogy a 

magyar államtól a róni. katholikus egyház cél
jaira átengedett vagyon, akár átadta azt az ál
lam az egyháznak, akár maga kezeli azt, cél- 
vagyon, amelyet állandóan azokra a célokra 
kell fordítani, amelyekre adományoztatok.

Az a körülmény, hogy azon célok között, 
amelyekre a vagyon adományoztatok, nem ki
zárólag egyházi célok, hanem közigazgatási, 
igazságszolgáltatási és honvédelmi célok is fog
laltattak, nem elegendő ok arra, hogy az át
adok vagyon vagy annak egy része az egyház
tól elvétessék, mert hiszen ezeket a célokat az 
egyház már évszázadok óta nem szolgálja és 
az állam az egyházat ezen javak birtokában 
mégis meghagyta, az elvétel tehát egy száza
dos gyakorlat által teremtett állapotot sértene.

Ezen százados gyakorlat — mondjuk el
nézés — azonban nem zárja ki azt, hogy az 
állam ne foglalkozzék behatóbban azzal, vájjon 
az egyház tényleg egyházi célokra fordítja-e a 
néki átengedett vagyont és ne avatkozzék a va
gyon mikénti használatának kérdésébe.

Ez a jog az államot, mint a célvagyon 
adományozóját és a szent koronát, mint leg
főbb királyi kegyurat korlátlanul megilleti.

Ezen elv folyamodványakép az állam nem 
sértene szerzett jogokat és nem is cselekednék 
az egyház valódi érdekei ellen, ha például tör

vény által meghatározná, hogy a rosszul kezelt 
és ezért keveset jövedelmező egyházi birtokok 
eladassanak, azoknak vételára biztos helyen, 
például az állampénztárban kezeltessék és a 
jövedelmek az egyház céljaira kiadassanak.

Nem követne el jogsértést az állam azzal 
sem, ha meghatározná, hogy a püspök évi jö
vedelme 20—30 ezer korona, a kanonoké 
10— 12 ezer korona legyen, a többi jövedelem 
pedig más egyházi célokra, különösen az al- 
papság fizetésének feljavítására fordítassék.

Ilyen értelemben tehát a szekularizációt jo
gosnak tartjuk, de nem csak jogosnak, hanem 
a rom. kath. egyház érdekében állónak is, mert 
ennek nem állhat érdekében az, hogy jólelkü, 
vagyont kezelni nem tudó főpapjainak százez
rekre menő jövedelmeit gazdasági tisztek vagy 
püspöki rokonok elkezeljék.

Ugyanezen elveket az át nem adott ala
pokra alkalmazva nem látjuk szükségét annak, 
hogy ezen alapok (vallásalap, tanulmányi alap) 
a róni. katholikus egyháznak, vagy az autonómia 
folytán létesítendő testületeknek kezelés végett 
átadassanak, mert a cél, hogy ezeknek az ala
poknak jövedelmei kizárólag a róm. kath. egy
ház szükségleteire fordítassanak, úgy is elér
hető, ha azokat az állam továbbra is kezeli. 
Politikai szempontból pedig káros lenne a ma
gyar államban a róm. katholikus egyház hatal
mát és befolyását a politikai hatalmat biztosító 
jelentékeny földbirtok átengedése által fokozni.
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Kétségtelen ugyanis, hogy a vallási béké
nek lenne hátrányára, ha a klerikalizmusnak új 
táperő adatnék azzal, hogy a nagy kiterjedésű 
alapítványi birtokokon mint földesúr is érvénye
síthetné politikai befolyását.

Az alapok tehát csak maradjanak állami 
kezelés alatt, még akkor is, ha a katholikus 
autonómia úgy fog szerveztetni, hogy a laikus 
elemnek is lesz majd befolyása a vagyonkeze
lésre.

Nem lehet itt hivatkozni a jogegyenlőségre 
a protestánsok autonómiájára utalva.

Nem lehet azért, mert a róm. katholikus 
egyház sajátszerü hierarchikus szervezeténél fogva 
sohasem tud a protesiánsokéhoz csak hasonló 
autonómiát is megalkotni, mert ügyeit mindig 
első sorban a püspök, utolsó fórumban pedig 
a római pápa, tehát idegen hatalom fogja be
folyásolni.

A róm. kath. autonómia által alkotandó 
önkormányzati testületeknek akkor is elég tág 
rendelkezési joguk lesz, ha az állam csak az 
alapok jövedelmeit bocsátja rendelkezésére és 
ezek, valamint az átadott egyházi javak jöve
delmeinek hováfordításáról fog rendelkezni.

Kívánjuk, hogy ez a rendelkezési jog a

T Á R C A .

A kamaszkor és az iskola.
Irta: dr. Horváth Károly.

A gyakorlati pedagógia sok titokzatos tárgyról 
leemelte a leplet. Újságok, folyóiratok, tanügyi gyű
lések foglalkoztak a gyermeki elme fejlődésével, de 
mindig csak elméletileg. A régi nevelőket a gyakor
lat tetté emberré, a gyermeki lelket megértő taní
tóvá. A mai nevelőknek már sokkal könnyebb a 
helyzetük, mert a gyakorló iskolák ellátják őket 
megfelelő utasításokkal. Mégis sok olyan kérdése 
van még most is a pedagógiának, amelyre nem 
egyezik meg a pedagógusok véleménye. Ezeknek a 
kérdéseknek legfontosabbika a pubertas (kamaszkor) 
kérdése, ahol igazságtalansággal vádolták eddig egy
mást kölcsönösen az érdekelt felek. Ez indította a 
pedagógusok, lélekbúvárok legjobbjait, hogy beha
tóan foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Leginkább a 
németeknél tették meg ezt. Cramer, a müncheni 
egyetem ideg- és elmekórtani intézetének igazgatója, 
Meumann és Gudden pedagógusok vizsgálódtak

róm. kath. autonóm testületeket teljes mérték
ben megillesse ; ha nem tudják ezt sem meg
valósítani, amitől alaposan tartunk, miért köve
telik még a tőkét is ?

Hogy ez megint csak az átadott egyházi 
vagyon sorsára jusson?

Ezt az egyházuk érdekeit szívükön hordó 
katholikusok maguk sem kívánhatják!

Sztehlo Kornél.

Tolstoj a vallásról*
Irta Dr. Masznyik Endre.

(Folytatás.)

A tudomány, beleértve a filozófiát is, szerinte 
az embernek a végtelen világhoz s ennek eredeté
hez való viszonyát nem állapíthatja meg, már csak 
azért sem, mert az a viszony nem eredménye, ha
nem ellenkezőleg alapföltétele minden tudománynak 
és bölcselkedésnek; az a viszony megvan, mielőtt 
tudomány és bölcselkedés volna, sőt anélkül egy
általán képtelenség minden gondolattevékenység s 
minden életviszonyulás.

Amily lehetetlen bármely tetszés szerint való 
mozgás közvetítésével, megtalálnunk azon irányt,

* Felolvastatott a pozsonyi „Toldi Kör“ tudományos szak
osztályának márc. 16-iki estélyén.

ebben az irányban. Nyomukon kíséreljük meg vá
zolni a kamaszkor pedagógiáját.

A pubertas (kamaszkor) alatt azt az időszakot 
értjük, amelyben a nemi élet érettsége férfiassággá 
változik át. Rendesen előbb fellép a kamaszkor, 
mint azt közönségesen feltesszük és egész fokozato
san halad előre, miközben a legkülönbözőbb testi és 
lelki tünemények lépnek fel. A külső jelek között 
mindnyájunk előtt ismeretes a hang megváltozása, 
a gyors növekedés beállta. A növekedés t. i. nem 
egyszerre történik, hanem fokozatosan. Ennek alap
ján megkülönböztetünk olyan fejlődési időszakokat, 
amelyek inkább a hosszúságra vagy nyúlásra és 
olyanokat, amelyek a szélesedésre és tömörülésre 
szolgálnak.

A pubertás lelki képébe eleinte még gyerme- 
kies vonások keverődnek. A gondolkodás kevésbé 
általános fogalmak szerint történik. Az eszmetársitá- 
sok, főleg az egyéni képzetekben mozognak. Igen 
érdekes, amit Ziehen és Meumann egymástól füg
getlenül állapították meg, t. i., hogy a tehetsége
sebb gyermekeknél a 12—13 éves korban az egyéni 
képzetek uralkodnak. Meumann „pedagógiailag és 
lélektanilag jól megokoltnak“ tartja azt, hogy a
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amelyben tovább mozognunk kell, noha tiszta do
log, hogy minden mozgásnak valamely irányban 
kell történnie, éppoly lehetetlen a tudományos avagy 
bölcselőn gondolkozás közvetítésével megtalálnunk 
azt az irányt, amelyben ezt a munkát kell végez
nünk. A szellemi munka mindig már bizonyos adott 
irányban halad s ezt az irányt egyes egyedül a val
lás határozza meg.

Könnyű szerrel ki lehet mutatni, hogy végső 
elemzésben minden tudomány és bölcselem vallási 
alapon mozgott. Plátónak és követőinek bölcselme 
pogány bölcselet volt, amely úgy az egyén, mint az 
egyének összességének legfőbb javát az államban 
kereste és találta meg. A középkori, ugyanazon po
gány bölcseletből sarjadt egyházi kereszt, bölcselőt az 
egyének megmentését s számukra a legfőbb jónak a 
jövő életben való biztosítását szintén az egyházállam 
körében kereste s munkálta. A legújabb bölcselem 
alapja is a közösségi államvallási életfelfogás volt 
egészen Hégelig, mig a pesszimizmus, a Schoppen 
hauer és Hartmann bölcsőimé a héber vallási ala
pot a buddhizmussal cserélte föl.

Úgy van. A bölcselem soha sem volt s ma sem 
egyéb, mint annak kutatása, ami az embernek val
lásilag meghatározott világhoz való viszonyából foly, 
mert e viszony megállapítása előtt a kutatásnak 
anyaga nincsen.

A vallás, vagyis a mi világhoz való viszo
nyunk eszerint mindent, tudományt, bölcseimet meg
előz. Ezt a viszonyt nem az ész állapítja meg egy-

gyermek fejlődése közben meglehetős hosszú ideig 
marad a konkrét egyéni képzetek világában, mert 
azáltal nagymennyiségű konkrét megfigyelésre tesz 
szert, amelyre később elvont gondolatait felépítheti. 
Minél nagyobb a konkrét képzetek készlete, annál 
pontosabbak és biztosabbak, jobbak és élesebbek 
lesznek később elvont szóértelmezései.

Ziehen asszociációs kísérletei azt eredményez
ték, hogy a különböző szavak ellenére is nagy a 
hajlandóság arra, hogy egy és ugyanazon képzetek 
térjenek vissza, továbbá azt, hogy a térben és idő
ben távolabb fekvő képzetek előnyben részesülnek a 
közelebb fekvőkkel szemben. Ez arra mutat, hogy a 
felnőtteknél a képzelet érzésminősóge feltűnő nagy 
szerepet játszik és arra, hogy az asszociációk a gyer
mekeknél sokkal lazábbak, mint a felnőtteknél. Ezt 
pedagógiai szempontból figyelemre kell méltatnunk, 
annál is inkább, mivel a kamaszkorban ez még foko
zódik, ami az iskolás gyermekek nagyon sok csele
kedetét megvilágítja, például a hirtelen fecsegést, 
nevetést, némely mozgást, figyelmetlenséget. Ezek 
mind olyan dolgok, amelyeket a nevelők és tanítók 
legtöbbször mind illetlenséget vagy rakoncátlan 
rosszaságot könyvelnek el és úgy is büntetik őket.

oldalúlag, hanem első sorban az érzés, a lelki erők 
együttes hatása. Elmondhatjuk és magyarázhatjuk 
ezerszer is, hogy minden valódi létező eszme, hogy 
minden csupán atom, vagy hogy az élet substantia 
vagy akarat, vagy hogy hő, világosság, mozgás, elektri- 
citás egyazon energia jelenségei, mindez az embernek, 
ez érző, szenvedő, félő s remónylő lénynek helyzetét 
ezen a világon meg nem világosítja. Ezt egyes egye
dül csak a vallás cselekszi meg, amely igy szól 
hozzá: „A világ csak érted létezik, azért vedd ki 
részedet ez életből, amint kivehetőd; vagy : Te Isten 
választott népének tagja vagy, légy e nép szolgája, 
teljesítsd mindazt, amit Isten parancsolt és néped 
által boldog leszcsz; vagy: Te annak a legfőbb aka
ratnak eszköze vagy, aki téged o világra küldött, 
hogy a reád bízott munkát, életfeladatodat megold
jad ; ismerd meg ez akaratot és teljesítsd és meg
tetted, ami rád nézve a legjobb s amit megtehettél“.

Ebből pedig szükségkép foly, hogy tehát val
lás nélkül nincs erkölcs sem, illetve, hogy amilyen 
valakinek a vallása, olyan az erkölcse is. Az a ki- 
sérlot, amely az erkölcsi életet vallás nélkül akarja 
megalapozni, hasonlít annak a gyormeknek az el
járásához, aki a letépett kedves virágot gyökér nél
kül ülteti a földbe. Nem, vallási alap nélkül épúgy 
nincs igazi morál, amint nincs igazi növény gyökér 
nélkül. Hiszen a morál nem egyéb, mint vallási vi
szonyból sarjadó életirányzat.

Hogyan jutott Tolstoj a vallásnak e kétség
kívül legmagasztosabb s szinte kémiai tisztaságú

Az egyéni képzetek kapcsolatával lépést tart a 
hiányos Ítélőképesség is. Amikor a gyermekek lát
szólag önállóan és helyesen Ítélnek, sokkal inkább 
tisztán utánzásról, szuggesztióról, vagy egy sikeres 
beszajkózás eredményéről beszélhetünk. Az értelem, 
a céltudatos megfontolás és kritika csak sokkal ké
sőbb fejlődnek ki. A gondolkodás azért jó, de rövid. 
A legjobban az akaratlan eszmetársitások ragadnak 
meg. Az akaratos figyelmességet könnyen eltéríthet
jük, mert még nem edzett az akarat, amit bizonyít 
az is, hogy a lelki felindulásokat, mint például a 
félénkséget, zavart, nevetést vagy könnyeket nem 
tudják a tanulók visszatartani vagy elfojtani.

Bár a kamaszkorban az intellektuális tulajdon
ságok, az akarat és az önérzet továbbfejlődnek, 
mégis a 14. és 16. évben a szellemi képességek még
sem tartanak többé lépést a testi fejlődéssel. Felü
letesek lesznek a tanulók, nem tudnak megjegyezni 
semmit.

Mégis a legfontosabb jelenség a pubertásban az 
érzések megváltozása. A gyermokok vidámsága a 
legtöbbször egy csapásra megszűnik. Ennek rend
kívüli hatása van az egész lélekre. Az akarat és az 
értelem növekedése még nem alkotják meg a jelle-
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keresztyén felfogására, azt tavalyi, az ő megtérésé
ről tartott felolvasásomban fejtegettem. Kinos, keser
ves életfejlődósének érett gyümölcse vala az. Mint 
nagy gondolkodó saját értelmetlen életének igazi ér
telmét, célját kereste, mert parazita módra, értelem 
s cél nélkül élni nem tudott. De hát kiért, miért 
éljen? Ha van célja az életnek, akkor annak akarata 
szerint kell azt folytatnunk, aki azt a célt kitűzte. 
Ki az a valaki? Kereste az Istent? „Úgy éreztem e 
keresés közben magamat — mondja — mint a fész
kéből kiesett kis madár, mely lent a fű között ver
gődve fájdalmasan csipog anyja után“. És megta
lálta anyját, az Istent. S ha rágondolt, feléledt, ha 
elfordult tőle, halálos dermedtségbe esett.

Mi az ? kérdó akkor. Élek, ha érzem. Érzem ? 
De hát mit keresem akkor? Ha érzem, akkor itt 
van, akkor nélküle nem élhetek. Istent ismerni és 
élni tehát egy. Isten az élet s igy én az Isten, az 
élet szolgája vagyok. Én csakis ő érette, csak neki 
élhetek, mert ő az én célom, ő az egész világ célja.

Megtalálta önmagában az Istent s az Istenben 
önmagát és leszállva a magas polcról, hova szüle
tése emelte, otthagyva a fényt, pompát, élvezeteket, 
az önzés egész birodalmát Istennel szivében Istenért 
felkereste a sötétségben ülő szegény és tudatlan né
pet rongyos piszkos viskóiban, lett az atyátlanok 
atyja, a pásztor nélkül valóknak pásztora, vezére, 
tanítója, útmutatója, gyámolója. Visszavezette őket 
az eredeti, az őskeresztyénség, a Jézus vallása tiszta, 
üdítő, éltető és boldogító forrásaihoz.

met, mert az az érzelmek és az akarat együttes ki
fejlődésétől függ. Ha az egyik rész visszamarad, 
visszatartja a másikat is, ami az egész egyén meg
rázkódtatásával jár. A kamaszkorban tehát egy lelki 
folyamat lép fel, amilyet sem az előbbi, sem a kö
vetkező korszakban nem veszünk észre. A nép szája 
már régóta különös szóval jelzi azt a kort, „kamasz
kornak“ nevezvén azt. Ezalatt a legtöbben a rakon- 
cátlanság, a dac, az önzés, a regényes önfeláldozás, 
a semmirekellő gyerekség korszakát értik, miközben 
a kedély és a képzelet belső forgatagainak csak na
gyon kevés figyelmet szentelnek; igy például a ka
maszkorban levők saját személyüket illetőleg végte
lenül érzékenyek, de másokat minduntalan heccel- 
nak. Azok a fiatalok, akik minden csínyre készek, 
akik annak sikere felett végtelen örömet éreznek, 
igen gyakran nagyon felháborodnak, ha jómaguk 
esnek egy ilyen csíny áldozatául. Úgy a fiúk, mint 
a leányok ebben a korban vagy túlságos antipáthiá- 
val vagy szertelen szimpáthiával viseltetnek környe
zetük iránt. Igen gyakran idegesek és hidegek még 
a legkedvesebb hozzátartozóikkal szemben is és he
vesen kikelnek, sőt küzdenek mindennemű gyámság 
ellen. Környezetük legkisebb gyengeségét kihasznál-

Tolstoj bevezette újra az életbe az élet, az igazi 
élet vallását. A múltat — s ez vallási felfogásának 
egyik lényeges jellemző vonása — a saját múltjával 
együtt teljesen lezárta. „Mire emlékezzünk folyton a 
a múltakra? — mondja Marinkája — ami elmúlt, 
elmúlt. Nem Pál apostolnak szava ez : A régiek el
múltak, ime mindenek megújultak. S nem Jézus 
parancsának követése: „Aki kezét az eke szarvára 
vetette és hátrafelé néz, nem alkalmas Isten or
szágára ?“

És nem nézett hátra. Még ifjú s férfikora bű
neire sem. „Felejtsd el — mondja — bűneidet s ne 
emlékezzél róluk, hanem élj, tedd azt, ami jó, ahol 
s amikor teheted és megszabadultál a bűntől.“

S nem tépelődött a jövő felett sem. Mi lesz 
velünk, mi vár reánk, jutalom, avagy büntetés, ez 
nem a mi dolgunk. Ez az Isten dolga. Az igazi élet 
kezdete az Isten szolgálata. Ragadd meg a jelent s 
élj hivatásodnak. Ez az igazi keresztyén jelszava. 
Kötelességeink folytonos és örömteljes teljesítése, ez 
az élet legfőbb boldogsága. Ebben áll magunk s 
mások, az egész emberiség közös java, haszna. S 
minden kötelességet abban a tudatban kell végez
nünk, hogyannak minden embertársunkra nézve nagy 
jelentősége van. „A kőmives napi munkájának nagy 
sikere és jelentősége éppen abban a tudatban van — 
mondja — hogy épületet emel. S mi Istennek, a 
nagy építőmesternek munkásai vagyunk. A terv, a cél 
nem a miénk, hanem az övé s nekünk az ő objek
tiv világcélját kell a saját életünk céljává tennünk.

ják, rájuk gúnyneveket, vicceket gyártanak. Ugyan
ezt az érzést tanúsítják a felnőttekkel szemben is, 
túlságos igazságérzetüket fitogtatják minden téren.

Éppen azok, akikből később a legjellemesebb 
emberek lesznek, semmivel sem sérthetők jobban, 
mintha igazságtalanul bánnak velük, vagy ha a fel
nőttek, akiknek tekintélye ellen tehetetlenek, gúnyos 
beszédekkel bántják őket. Különösen akkor mérge
sedik el a dolog, ha a gúny céltáblája valamely 
testi fogyatkozás vagy feltűnő külső, esetleg szemé
lyes családi dolgokra vonatkozik a gúnyolódás. Itt 
nagyon kell a tanítónak és tanárnak vigyáznia, hogy 
ő bele ne essék ebbe a hibába, mert amit az iskola
társaktól könnyen felvesznek vagy hasonlóval viszo
noznak, az egészen másként hat és hangzik a tanár 
szájából. Egészen nyugodtan mondhatjuk — írja 
Gudden — hogy sok tanár figyelmetlensége a nö
vendékek ezen érzékenységével szemben, azok nagy 
részének iskolaidejét elkeseríti, úgy, hogy némely 
diák öngyilkosságának ebben rejlik az oka és sok 
diák amiatt megy tönkre, mert az iskolában minden 
önbizalmát elrabolták.

(Folyt, köv.)
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„A fény kigyúlt, haladjunk utána, ha nem is tudjuk, 
hogy hová vezet“.

Igen, Tolstoj hirdeti az élet, a jelenvaló élet 
vallását. Ami túl van ez életen, a régi vallások egész 
motafizikáját, transcendens dogmatikáját, mint feles
leges lomot, üres ábrándkópeket, álomhüvelyezést le
rázza magáról.

O a szó igaz értelmében határozott pozitivista. 
Őt — s ez vallásos felfogásának másik jellemző vo
nása — csak a kézzelfogható valóság érdekli. Ami 
azon túl van, az iránt épp oly kevéssé érdeklődik, 
mint az iránt, ami már elmúlt. Nála nem az az alap
kérdés, ami a dogmatikus vallásoknál: mit cseleked
jem, hogy az örök üdvösséget elnyerhessem ? Hanem 
praktikus életügynek tekintve a vallást, azt kérdi: 
mit tegyek, hogy itt o földön haszontalanul ne él
jek. S erre azt a nyílt, őszinte és becsületes felele
tet ad ja : szolgáld az Istent, munkáld a magad és 
felebarátaid javát, boldogságát. A többit bizd az 
építőmesterre, az Istenre, ó  megcselekszi.

Nem Pál apostol szava ez?: „Állasd oda egész 
életedet Istennek élő, szent és kedves áldozatul, mert 
ez az okos istentisztelet. Es teljesítsd az ő tökéle
tes akaratát“.

Nem Jézus szava ez?: „Az az én eledelem, 
hogy az én mennyei Atyám akaratát teljesítsem- .

Kertész ez ember, a kert az ember élete, gyü
mölcsözzünk a gazdának, Istenünknek.

Ez a Tolstoj vallásának alapgondolata s éppen 
azért szerinte minden vallásnak csakis annyi értéko 
van, amennyi hasznot húz abból az egyén és az 
egész emberiség, vagyis amennyit erkölcsi elvei, szo
ciális intézményei, politikai és kulturális alkotásai 
érnek, egyszóval amilyen viszonyt létesít az élet
hez és a világmindenséghez.

E főszempontból alkotja meg Tolstoj az ő egész 
világ- és életfelfogását s e célra alapul a legtökéle
tesebb vallás magna chartáját, a Jézus evangéliumát 
vette s ragadta meg s igy született meg az ő evan
géliuma, amelynek részletes megismertetését azon
ban más alkalomra halasztóm.

(Vége.)

A temetési beszéd.
A szilaj gyorsasággal előhaladó korszakokban, 

aminőt mi is élünk, a magán- és társasólet minden 
nyilatkozata változás, sőt újítás után vágyódik. Szá
mos intézmény elavul a felette elrohanó fejlődés 
folytán s az új viszonyok közt már hasznavehetet
lenné válik, sokaknak a régi csak azért nem tetszik, 
mert régi, még mások pusztán azon okból igyekez
nek újítani, mivel ez az irány korszerű, valósággal 
divattá vált; vannak, kik megunták az élet bizonyos

régi alakzatait s elfogultan abban a gondolatban, 
miszerint minden új jobb, mint a régi, 6zives-örö- 
mest csatlakoznak az újítók táborához.

Igen természetes, hogy ez az általános újítási 
vágy a vallásos szertartásokat se hagyja érintetle
nül, hanem szorgalmasan keresi, hol lehetne a régit 
valami újjal, jobbal fölcserélni.

így vetődött fel többek közt az a kérdés is, 
hogy temetkezési szertartásunkon változtatni kellene, 
nevezetesen ol kellene hagyni a halotti beszédeket. 
Igen hatalmas érvet hoznak ellenük abban, hogy 
azok nem ritkán a való igazsággal homlokegyenest 
ellenkező állításokban bővelkednek olyannyira, hogy 
a hallgatók közül azok, kik az eltagadhatatlan té
nyeket jól ismerik, valóban megbotránkozva hall
gatják a lelkész ajkairól elhangzó szavakat.

Ez a vád a halotti beszédnek általánosan szo
kásos tartalma ellen kétségkívül alapos. Tény, hogy 
azok — talán abból a régi közmondásból: do mor
tuis nil nisi bene kiindulva — rendesen annak a cél
nak szolgálnak, miszerint az elhunyt érdemeit a le
hető legszembetűnőbb színekkel magasztalva állítsák 
a gyászolók és hallgatók szemei elé. E törekvés 
aztán természetesen beletéved abba a hibába, hogy 
kiváló tulajdonokat fedez fel ott is, hol nincsenek, 
sőt még a kirívó gyarlóságokat is nagy erényekké 
varázsolja át. A vallásos érzület aztán, mely abban 
n hitben gyökerezik, miszerint a köznapi élet gyarló
ságai, ferdeségoi, ellentétei, álalakzatai felett van, 
létezik tökéletesség (emberi szempontból szólva) össz- 
hangzat, örök igazság van ezen a világon és e fel
emelő eszmék a vallás birodalmában jelennek meg ; 
a temetési beszédek o szokásos tartalmával semmi
kép se tud megbarátkozni. Ezek a dicsőítő „szentté 
avató beszédek valóságos visszaélés a vallásos szer
tartásokkal.

De nem kell feledni azt a szabályt, miszerint 
abusus non tollit usum. Ha a temetési beszédek 
helytelen, az igazi vallásos érzülettel valóban össze- 
egyeztethotlen irányt vágtak be, ebből nem lehet azt 
következtetni, hogy azok feleslegesek, sőt, hogy azo
kat egyenesen el kellene törölni.

A vallásos testületeknek az az egyik elenged
hetetlen feladata, hogy az élet kimagasló körülmé
nyei között, amikor az egyén valamely nagy ese
mény kezdetén vagy befejezése után nevezetes for
dulóponton áll, amikor nagy aggodalmak felhője bo
rul reá, nagy örömben részesül, vagy súlyos csapás 
folytán nagy szenvedés tengerébe merül, figyelmez
tessék őt a minden áldás örök kútforrására, az is
teni gondviselés végtelen bölcsességére; bizalmat 
ébresszenek a csüggedő lélekben, szavakat adjanak 
a kebelben felbuzduló hálaérzotnek, világot gyújtsa
nak a fájdalom nyomasztó sötétségében vigasztalást 
kereső léleknek. A család mennyei örömét a gyér-
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mek születésekor a vallás szenteli meg. Az anya 
szerencsés felgyógyulása felett természetszerűen fel
gerjedt hálaérzet az oltár előtt elrebegett imában ta
lálja kielégítő megnyilatkozását. A jegyesek egymás 
iránti hűségfogadalmát az Isten színe előtt nyilvá
nosan elmondott eskü erősiti meg. A bűntudat súlya 
alatt szenvedő lélek a vallásos cselekményben lel 
megnyugvást, megigazulást, ott nyer erőt új életre. 
A koporsó mellett kesergő s z ív  fájdalmára a vallás 
malasztja csepegtet enyhítő balzsamot.

Az életnek ily nevezetes pillanataiban a lélek 
szükségét érzi oly közbenjárónak, ki érzelmeit tolmá
csolja, gondolatainak irányt adjon. A vallásos testü
leteknek ily körülmények közt kell különösen fel
venni a lélek gondozásának szerepét. Ezzel bizonyít
ják be főképp az ő létjogosultságukat.

Mulhatlanul szükséges tehát, hogy a koporsó
nál az egyház hivatásos kiküldöttje, a lelkész meg
jelenjék és ott megnyissa ajkait. És ha nem hozza 
magán a dogmák kónyszerzubbonyát, nem a hiva
talos kötelesség rideg parancsszavát tartja szem 
előtt, hanem igaz felebaráti szeretet és az isteni 
gondviselés bölcsességében vetett rendithetlen hit, 
szóval igaz vallásos érzület dobogtatja kebelét, úgy 
megtermékenyül az ő lelke oly gondolatok gazdag 
sorával, melyek szavakban megnyilatkozva a vallás 
mindenható erejét hirdetik minden népeknek. A szív
nek teljességéből megtelik a száj.

Ezzel a fenkölt hangulattal lépve a végtelen 
szomorúságtól körülvett helyre, nem a koporsó néma 
lakója lesz központja gondolatainak, hanem csak az 
életben maradt, kínos szenvedéstől gyötört felebará
tok, kik azt zokogva körülállják. A szivettépő fáj
dalom enyhítése, a pótolhatlan veszteség felett két
ségbeeső lélek fölemelése, az úttalan sivatag tóvete- 
gébe jutott ember lábai előtt a vigasztalás zöld virá- 
nyába vezető ösvény megnyitása, a felháborult kebel 
megnyugtatása, a megdermedt agyvelő felengeszte- 
lése és megtermékenyítése, hogy belőle szabadító 
gondolatok serkenjenek, szóval az a feladata a val
lásos érzületnek a koporsó mellett, hogy a fájdalom 
által önmagát elvesztett embert önmagának vissza
adja, a halál fagyos birodalmából az életre, a köte
lességek teljesítésére, Isten szép világának kifogy- 
hatlan örömeire feltámassza.

Az a kérdés foglalkoztassa tehát a pap egész 
lelkét, hogy ezeknek és éppen ezeknek a kesergő 
sziveknek sajgó sebére, számot vetve azok miveltségi 
fokával, körülményeivel, életviszonyaival, gondol
kodásmódjával, lelki állapotával, éppen ezen jelen 
esetben, mely gondolatokkal lehet enyhítő gyógyirt 
csepegtetni. Ne az önkényesen felvett alapige adja 
meg beszéde tartalmát, hanem a jelen esethez, az 
előtte szomorkodó egyének lelki állapotához keressen 
alkalmas alapigét, melynek bokráról a vigasztalás

zöld leveleit koszorúba fűzheti. Vagy ha tán nem 
talál erre az esetre megfelelő alapigét, beszéljen alap
ige nélkül, szavai folyamán hintegetve el azon bib
liai igazságokat, melyekben a gyászoló felek enyhü
lést, vigasztalást lelhetnek. De szavai ne legyenek 
általánosan tartott közhelyek, melyeket bárkinek 
sírjánál, bármely gyászoló közönség előtt kevés vál
toztatással el lehetne mondani, hanem mindig a je
len esetre alkalmazottak. így tűnik ki minden szó
ból, hogy azok a jelen eset által megindított részt
vevő érzelmekből fakadtak és bizonyos, hogy akkor 
szívhez is találnak.

Ily tartalmú gondolatokat imába szorítani nem 
lehet. Az imának egyik természetszerű főkelléke a 
rövidség. Az áhitat azon magas fokán, ahol az ér
zelmek imában — Istennel beszélgetésben — keres
nek megnyilatkozást, a lélek nem képes huzamosb 
ideig megmaradni. Hosszú ima alatt az érzelmek 
lassanként ellankadnak, a gondolatok szerte kalan
doznak s az ima végre üres szavak felmondásává 
köznapiasodik.

A vigasztalás célját szolgáló szavak ellenben, 
habár áhitat forrásából származnak, mégis inkább 
az értelemnek, okoskodásnak működése folytán jön
nek létre s különösen oly alkalmaknál, midőn több 
különféle korú s viszonyú egyénekhez kell szólni, 
természetszerűen nagyobb terjedelemben bontakoz
nak elő s igy önkénytelenül is beszéddé alakulnak. 
Arra az eredményre kell tehát jutnunk, miszerint 
temetkezési szertartásunkból a papi szónoklatot ki
hagyni annyi volna, mint megfosztani lelkészeinket 
hivatásuk egyik legszebb cselekvénye terjesztésé
nek lehetőségétől. Holott éppen arra kell töreked
nünk minden erőnkből, hogy a legalkalmasabb ese
teknél a papi hivatal nólkülözhetlen szükségességé
ről bizonyságot tegyünk.

Meg lehetne oldani a kérdést oly módon is, 
hogy a koporsónál a lelkész csak egy rövid imába 
foglalja a vallásos vigasztalást, de azután később 
meglátogatva a gyászoló családot, ott mondja el azt, 
amit a halotti beszédben belátása szerint elmondott 
volna. Azonban a jó pap úgy sem mulasztja el — 
amennnyire lehetséges — lesújtott híveit otthonuk
ban is fölkeresni, de látogatással a szertartást pótolni 
nem lehet. Mert — különösen népesebb gyülekeze
tekben — ez ki nem vihető és mivel a szertartásnak 
nemcsak az érdekelt felekre, hanem az egész gyü
lekezetre kell hatni.

Amellett kell tehát maradnunk, hogy a ha
lotti beszédeket az egyház hivatása szempontjából 
fenn kell tartanunk, de arra kell minden lehető mó
don törekedni, hogy azok tartalma az igaz vallásos
ság követelményeinek megfeleljen.

Sáss János.
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Egyveleg.
K risztus szolgája. A nyitrabajnai római katho- 

likus plébános Boll János nem igen követte Krisztus 
urunk parancsát, amely igy szól „Békesség néktek !M 
Harcot prédikált a szószékről azok ellen a képviselő
jelöltek ellen, akik nem tartoztak a néppárthoz. 
A nyitrai törvényszék izgatásért 3 napi fogház és 
20 korona pénzbüntetésro Ítélte. A pozsonyi királyi 
tábla a büntetést 14 napi fogházra és 100 korona 
pénzbüntetésre emelte fel, amely Ítélet jogerős, miután 
a Curia a semmisógi panaszt visszautasította.

*
Fülgyónás. A katholikus hitoktató meghagyta a 

fiúknak, kik első gyónásra készültek, hogy gondol
kozzanak felette miben vétkeztek, hogy el legyenek 
készülve, mit gyónjanak.

— Hát hogy tudjuk mi azt? — kérdezték 
a fiúk.

— Olvassátok el a tiz parancsolatot, azután 
magatokba szállva, minden egyes parancsolatnál 
kézdezzétek meg magatokat, vétkeztetek e ezen 
parancs ellen.

A fiúk szót fogadtak, figyelemmel elolvasták a 
tiz parancsolatot és erre a kis Elemér odaszalad 
mamájához és mondja neki:

— Mama, én paráználkodtam!
— Mi jut eszedbe, bohó gyermek, hisz te nem 

is tudod, hogy mi az a paráználkodás ?
— Éppen azért, mert nem tudom, csak az 

lehet az én vétkem. A többi parancsolat ellen nem 
vétetem, hát csak ez ellen véthettem . „Ne paráz
nálkodjál 1“ Mama, mit jelent az paráználkodni ?

H ÍR E K .
A „Theológiai S z a k la p “ előfizetőit tisztelettel ér

tesítem, hogy az első és második szám husvót után 
együttesen jelenik meg. Ez egyetlen mngyar tudo
mányos folyóiratunk most kezdi meg tizedik évfolya
mát. Fentartása nem volt könnyű, támogatása nem 
volt nagy. A iheologiai tudomány művelőit és az 
irodalom barátait kérem, karolják fel folyóiratunkat. 
Az előfizetés egy évre 6 korona. Cikkek és előfize
tési pénzek Budapest, IV., Deák-tér 4 címre külden
dő k . A szerkesztőség tagjai: Bilkei Pap István, 
Hamar István, Pokoly József, Tüdős István dr.

Raff'ay Sándor,
feleld» szerkesstő.

A győri evangélikus s z e re te th á z  f e l a v a tá s a  Már
cius 24 én adták a győri evangélikus szeretetházat 
magasztos rendeltetésének, Horváth Sámuel esperes 
bevezető imádsága után dr. Fischer Gyula egyház- 
községi felügyelő mondott megnyitó beszédet, mél
tatva az ünnepély jelentőségét, üdvözölte az ünne
pélyen megjelenteket, a város polgármesterét, főjegy
zőjét, tanácsosát, a testvér református egyház képvi
selőit s az egyesületek kiküldötteit.

Az ülés megnyitása után Gyuráte Ferenc püs
pök tartotta meg nagyszabású felavatási beszédét, 
többek közt ezt mondván:

„A nap — úgymond — a föld ápolója és élte
tője. Az erkölcsi világban az éltető nap Krisztus 
Jézus, az igazság és szeretet megtestesitőjo. Ő tárja 
elő a szorotet tanát, melyen Istent az ember követi. 
A kor haladásával minden változik. Változnak a tör
vények, változnak a jelszavak, de Jézus mindig 
ugyanaz marad, a benne testet öltött ige halhatat
lan. A hit, remény és szeretet állandó lesz, mig fáj
dalom és könny marad. A győri gyülekezet meg
értette az idő szavát. Megalkotta a szeretetházat. 
Forrást nyitott, melyből a szeretet árad s igy nem
csak szóval, de tettel is dicsőítik a mennyei Atyát. 
Megértették, hogy nemcsak magunkért születtünk, 
hanom másokért is kell munkálkodnunk s ebben a 
munkájában igaz örömet találni, ez méltó az ember
hez.“ Ezek után a Szentegyház nevében átadta az 
egyháztanácsnak a fölavatott és megáldott szere- 
totházat.

Pálmay Lajos ismertette ezután az építés törté
netét. 1884-ben az addigi árvaház alkalmatlan lett. 
Kérésükre a város adott telket, melyet később tíz
ezer korouával megváltott. Szerény tervet készitettek 
ekkor, de néhai dr. Fischer Sándor buzgalma, Bálint 
Mihály 60.000 koronás adománya lohetővé tették 
nagyobbszabású terv kidolgozását. Köszönetét fejezte 
ki végül azoknak, kik nagyobb adományokkal járul
tak az építéshez és fentartashoz.

Az árvák nevében egy kis árva fiú, Huber 
Dani mondott megható bőszedet, melynek hallatára 
kicsordult a hallgatóság szemeiből a könny — a szá
nalom és öröm könnye.

Dr. Fischer Gyula zárószavai után Isó Vince 
lelkész mondott imát, majd a kar énekével az ünne
pély véget ért.

A sz a tm árn em e t i - i  evangélikus egyház templom-
egyesü le te  Megható meleg ünnepe volt virágvasár
nap a 8zatmárnémeti-i evangélikus egyháznak. Mi
után temploma építési költségeinek fedezésére az 
országos könyöradománygyüjtési engedélyt meg
kapta, maga az anyagiakban szegény (híveinek zöme 
tisztviselő és iparos), de lelkesedni tudásban élő és 
állandó buzgóságban az ősök emlékéhez méltó ifjú 
(csupán négy éve alakult) egyház is teljesíteni akar
ván kötelességét: templomegyesület alakítását vette 
tervbe. E célból virágvasárnap előzetes értekezletet 
tartott, melyen Duszik Lajos lelkész hatalmas be
szédben hívta fel a kis gyülekezetei az egyesület 
megalakításának kimondására s a templomalap gyűj
téshez leendő hozzájárulásra.

Az állami iskolának istentiszteleti célra szol
gáló tantermét zsúfolásig megtöltő szépszámú közön
ség lelkét megkapta a nagy pillanatokat teremtő 
ihletés. Rég letűnt idők lelke visszatért a késő 
unokákba.

Nemcsak egyhangúlag, lelkesedéssel fogadta az 
egyház közönsége a templomegyesület tervét, ha
nem az alapszabályok jóváhagyásáig megalakitotta 
azt s betöltötte a főbb tisztségeket: elnöknővé: 
Markóné-Radvány Alice úrnőt, alelnöknővó az egy
ház felügyelő nejét, Szláviné-Karkalics Margit ref. 
úrnőt, alelnökkó: Thurner Albert másodfelügyelőt, 
jegyzővé Sárkány József banktisztviselőt és pénztá
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rossá Broczkó Gyula tkpénztári könyvelőt választván. 
Majd a kitett iveken alig félóra alatt 2300 koronát 
jegyeztek s ajánlottak fel az alig kétszáz felnőtt ta
got számláló egyház hivei az épitendő templom 
alapjára. Különben a kis egyház már megalakulása 
óta közel 9000 koronát gyűjtött ez alapra s ami a 
legmeghatóbb: idegen felekezetitek, római katho- 
likusok (sőt zsidó is) nagyobb adományokkal vagy 
rendszeres gyűjtéssel segitik e kis egyházat szép 
célja felé.

A mi templomkerülő korunkban a sok holló
fekete, elkedvetlenítő jelenség mellett ime egy fehér 
galamb. Van még buzgóság. Az ősi lelkesedés ham
vadó parázsa még lángot v e t!

A szatmári egyház új templomát — Isten és 
közegyházunk segítségével — 1917 október hó 31-én 
akarja megnyitni. Legyen az egy kihelyezett őr
bástya itt a magyar evangélikus végvidéken s legyen 
nagy reformátorunk emlékére Luther-templom a szatmári 
templom! Ez is méltó emléke lesz a reformáció négy
százados jubileumának.

Erre kéri a kis, küzdelmes életű, de nagy hi- 
vatású szatmári egyház egyetemes egyházunk s test
véregyházaink testvéri támogatását.

D.
„SiloahV Három évvel ezelőtt megalakult Uj- 

pazuában a „horvát szlavon-boszniai evangélikus árvák 
Siloah egyesülete“, mely céljául tűzte ki evangélikus 
árváknak gondozását, nevelését. Ezen Isten és em
berek előtt kedves célt szolgáló egyesület megalaku

lása után rövid két évre már megnyitotta árvaházát 
két árva részére és ma már 12 árva részesül benne 
testi-lelki gondozásban. Két kis árva magyarhoni, 
3 boszniai, 7 horvát-szlavonországi. A mind inkább 
ismertté váló jótékony intézményt közel s távolról 
sűrűn keresik a szegény elhagyatott árvák; mind
nek befogadására szűknek bizonyult a jelenlegi 
árvaház. Az ügybuzgó vezetőség az intézménynek 
fejlesztése végett március hó 14-én megvett Zágráb
ban 40.000 koronáért egy házat és 5/é holdas kert
nek való területet és azt tervezi, hogy az árvaházat 
— leányinternátussal kiegészítve — Horvát-Szlavon- 
ország fővárosába helyezi át, ami minden tekintet
ben igen helyes intézkedés. Az egyesületnek ily- 
irányú további működésére Isten áldását kívánjuk 
és ez nem is fog elmaradni, mert az ily munka a 
szeretet igéjének megvalósulása és ahol a szeretet 
van, ott van magaCaz Isten.

A kőszegi felsőbb leányiskola fe jlesz tése  abban 
az esetben, ha az intézet Kőszegről Szombathelyre 
helyeztetnék át, Szombathely városa 80.000 koronát 
ajánl fel a dunántúli evangélikus egyházkerületnek. 
Az ügyben az egyházkerületi közgyűlés fog dönteni, 
vájjon ezt az ajánlatot fogadj a-e el vagy Kőszeg 
városáét, amely egy telket 50.000 korona értékben 
ajánlott fel.

Megszüntetett  államsegély. A vallás- és közokta
tásügyi minisztérium Tarrós evangélikus leányegy
háztól — miután iskolájában csak hat tanköteles 
gyermek jár — megvonta a tanítói fizetéskiegészitést.

F̂e>
Tfi

P ontos és i k n  Ä  m r  =  5 év i =  
legjobb 1 »  - *  Mm jó tá llá s  m ellett!

Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is. “IP1

J a v ítá s o k r a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k r e  kü«  
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

i  POLGÁR KÁLMÁN
g  műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

I  Budapest,VII, Erzsébet-körút 29. Pontos 
kiszolgálás!

Jutányos 
árak!

Ifj. Kellner Ernő kő- és könyvnyom dája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

A jezsuita-veszedelem.
Most amidőn különösen Németországban, 

Ausztriában és hazánkban a jezsuita-rend gőz
erővel dolgozik azon, hogy céljait elérje és mű
ködése nálunk máris valóságos országos vesze
delem jellegét ölti magára, időszerű lesz ezen 
renddel és legújabb ténykedéseivel is foglal
kozni.

A jezsuiták, amint tudva van, a protestan
tizmus legelkeseredetebb ellenségei és mint ilye
nek rendszeresen ébresztik és szítják a feleke
zeti viszályt. Az Antwerpenben 1640-ben meg
jelent „Imago primi saeculi societatis Jesu ‘ című 
munkában a 19. oldalon olvassuk:

„Luthernek, Németország ezen szégyenfolt
jának, Epikur csordájából való ezen disznónak, 
a földkerekség ezen vészterhes szörnyetegének, 
az Isten és az ember ezen undorának Isten 
örökérvényű elhatározásával szembeállította Lo
yola Ignácot.“

Perrone jezsuita tanítja: „a protestantizmust 
gyűlölnöd kell teljes szívedből, megvetéssel kell 
illetned, mint a legnagyobb bűnt“.

A jezsuita-rend ma is dicsekszik azzal, 
hogy elvei és feladatai nem változtak, ma is 
azt tanítja iskoláiban, hogy protestáns templo
mot, habár csak kíváncsiságból is látogatni, a 
legnagyobb bűn.

A Mária Kongregációk, amint azt jezsuita

írók bevallják, a jezsuita-rend vezetése alatt 
állanak.*

A belépő ifjaktól fogadalmat vesznek ki, 
melyben hivatkozással Istenre és az evange- 
liomra fogadják: „Elítélem, elvetem és elátko
zom az összes eretnekségeket, amelyek az egy
ház részéről mindenkor elítéltettek. Gondom 
lesz reá, hogy az igaz katholikus hit, amely 
nélkül senki sem üdvözülhet, alantasaimtól és 
azoktól, akik hivatalomban gondozásomra bízva 
lesznek, megtartassák, tanítassék és hirdetessék.

Ezt a fogadalmat oly éretlen ifjaktól veszik 
ki, akiknek az igaz katholikus hit mivoltáról 
még fogalmuk sincs.

Fogadalmat vesznek ki az ifjaktól, hogy 
most és a jövőben, közéleti működésükben is 
mindig a gyóntató atya tanácsát fogják kikérni 
és követni. A Kongregáció élén jezsuita páter 
áll, aki gondosan őrködik arról, hogy a kém
rendszernek alávetett ifjak fogadalmukat híven 
megtartsák.

Hogy a hazánkban alakult Mária Kongre
gációk a római anyakongregációnak vannak 
alárendelve, hogy csak úgy részesülhetnek azon 
lelki kegyekben, búcsúkban és kiváltságokban, 
melyeket a pápák a római anyakongregációnak 
a „prima primária“-nak adományoztak, ha az 
anyakongregációhoz csatlakoznak, azt olvassuk

* Bangha Béla S. J. „Mi a kongregáció“ című röpiratában 
a 42. lapon: „Igaz, a kongregáció jezsuita műhelyben készült. 
A Jézus-társaság a kongregációban látja egyik legfőbb alkotását*.

Szombatonként jelenik meg. Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

Szerkesztőség és k iadóhivatal: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K. Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeii hirdetésért 28 kor., 
léloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  Sztehlo Kornél: A jezsuita-veszedelem. — Dr. Horváth Károly: A kamaszkor és az iskola. — Szimonidesz Lajos: 
Monista prédikációk. — Czékus László: A kortársak Ítélete dr. Luther Mártonról. — Irodalom. — Hírek.
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Bangha Béla S. J. idézett munkájában, amely
ből azt is tudjuk, hogy minden egyes kon
gregáció élén egy-egy áldozópap, mint igaz
gató áll.

Bangha szerint a Mária Kongregáció „a 
tettek katholicizmusának iskolája. A krisztusi 
lélekkultura gyakorlótere“. „Aki idekerül az ge
rinces, öntudatos, sziklaszilárd hitvalló lesz, 
aki mindenekelőtt magában alakította ki a krisz
tusi jellemet s azután annak meggyőződéses 
híveket toborozni indul11.

Ezen nyíltan bevallott cél és öntudatos be
széd konzekvenciáit közéletünkben nagyon is 
megszenvedtük Barkóczy kongregánista főnök köz
hivatali működésében. Félő azonban, hogy Bar
kóczy eltávolításával nem múlt el a veszedelem.

A jezsuiták ádáz működésének szomorú 
eredményét tapasztaljuk több állami gimnázium 
és reáliskola múlt évi értesítőiben. A balassa
gyarmati, budapesti III. kér., fehértemplomi, 
nagybányai, pancsovai, tordai, temesvári, új
pesti, zalaegerszegi, zombori állami főgimnáziu
mok, az egri állami főreál, a győri állami fő
reál, a kassai állami főreál, a körmöcbányai 
állami főreáliskola magasztalólag nyilatkoznak a 
Mária Kongregációknak áldásos működéséről.

T Á R C A .

A kamaszkor és az iskola.
Irta : dr. Horváth Károly.

Már csekély alkalom is elegendő arra, hogy a 
tanuló érzékenységét és túlságos igazságérzetét meg
bántsák, amivel a tanár és tanuló közti bizalmas 
viszony meglazul. Hogy melyek azok a körülmé
nyek, amelyek leggyakrabban erre vezetnek, azt 
dr. Messmer pedagógus fejtette ki az ő lélektani 
megokolásában. Ő azt Írja: „Túlsók esetben látunk 
rosszakaratot, tudatos rosszakaratot. Ez először is 
azon alapszik, hogy megfeledkezünk az emberben 
működő ösztönről, ösztönszerűségről, akaratlanság
ról és igen gyakran számítást és tudatos cselekvést 
látunk a dologban. Továbbá még azt a megfigyelést 
tettem, hogy a leggyakrabban akkor tesszük fel 
igazságtalanul a tudatos rosszakaratot, ha a tanuló 
viselkedése nekünk nem tetszik. Ebben az esetben 
az, amit arról a tanulóról gondolunk az antipátiával 
és boszúvágyással áll összeköttetésben. Ilyen esetek-

A jezsuiták ezen állami intézetek ítéletére mint 
bizonyító tényekre hivatkoznak, mi nem látunk 
ezekben egyebet, mint bizonyítékát annak, hogy 
Barkóczy és a jezsuiták máris eredménnyel mű
ködtek.

Magyarországon a jezsuita-rend el van tö
rölve. Mária Terézia, a katholikus érzelmű, 
vallásos királyné törölte el azt a magyar szent 
koronát megillető legfőbb kegyúri joga alapján.

Külföldi szerzetrendeket az országba be
hozni és itt letelepíteni, a magyar törvények 
szerint, csak a magyar törvényhozás beleegye
zésével szabad.

A jezsuita-rend eltörlése óta sem a magyar 
királytól, sem a magyar országgyűléstől nem 
kapott engedélyt arra, hogy itt az országban le
telepedjék.

Kérdjük, miért tűri a magyar kormány, 
hogy egy rend, amelynek hazánkban létjoga 
nincs, itt iskolákat alapít, ingatlan vagyont sze
rez és a vallásközi béke feldulására célzó 
egyesületeket létesít ?

Miért tűri a kormány ezen egyesületek lé
tesítését és működését, holott ezeknek alapsza
bályai bemutatva és kormányhatóságilag jóvá
hagyva nincsenek? Sztehlo Kornél.

ben nehezen tudjuk bebeszélni magunknak azt, hogy 
az a tanuló akaratlanul cselekedett. Mérgünk és ér
vényesülési ösztönünk többé-kevésbé azt súgja ne
künk, hogy a tanuló azért cselekedett úgy, mert 
rosszakaratú. . . Milyen sok dolog van pedig a ta
nulóknál, ami folytonosan mérgesít és boszússá tesz 
bennünket, pedig azok az ő egész természetes moz
gási és működési ösztönük, ami őket nyugtalanságra, 
játékra, fecsegésre és a tanítás más egyéb, csekély 
zavarására vezeti; ilyenek még a tanulóknál az ér
deklődés hiánya, a figyelmetlenség, a szorgalmatlan- 
ság, amik szintén testi állapotokra vezethetők vissza“. 
Messmer szerint tehát a tanítónál, tanárnál a tanuló 
által felkeltett boszuság az, ami a rosszakarat hitére 
kényszeríti, pedig ez a valóságban tényleg hiányzik. 
„A tanulónál az igazi rosszakarat csak másodfoku- 
lag fejlődik ki s rendesen azért, mert felteszik róla, 
hogy rosszakaratú. Ha egy tanuló, különösen egy 
idősebb, észreveszi, hogy egy cselekedetét, amit pil
lanatnyi kényszernek a befolyása alatt, vagy éppen
séggel akaratlanul vitt véghez, a rosszakarat meg
nyilvánulásának tartják, vagy kezdettől fogva inkább 
rosszat, mint jót tesznek fel róla, ebben az esetben
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Monísta prédikációk.
A hamburgi monista-kongresszust tavaly Ost- 

wald Vilmos ezekkel a szavakkal fejezte be: „A mo- 
nisták első kongresszusát bezárom s megnyitom a 
monista évszázadot.“ íme, ilyen nagy és bizakodó a 
„monista öntudat- !

Ma még persze nem lehet megmondani, hogy 
úgy lesz-e, ahogy Ostwald jövendöli. Igazán korai 
volna eldönteni, sikerül-e a „monista-tudománynak“ 
a vallást teljesen feleslegessé tenni, az egyházak hí
veit elhódítani és az egyházak örökébe beleülni. Ma 
még mindkettő lehetséges: az is, hogy ez a frázis 
„tudományos jövendölés“, melyet a tények utólag 
igazolni fognak és az is, hogy a „monista évszázad'1 
üres szó marad, szállóige lesz, anélkül, hogy igaz 
lenne. Az az egy bizonyos, hogy a keresztyén val
lás és egyház még mindig nem megvetendő ellenfél. 
Egyes formái felett diadalmaskodhatik a tudomány, 
egy pár kövülete — múzeumba kerülhet, de a s z í v  

mélyéből fakadó, magát folytonosan az igazsághoz 
alkalmazó élő hit alapjait semmi tudomány nem 
tudta eddig megingatni. A keresztyénség egyéb fun
damentumai is még mindig elég szilárdan állanak: 
Häckel „Welträtsel“-je nem tette feleslegessé a bib
liát s Drews Arthurnak a monisták által pártfogolt 
kalandos vállalkozása sem járt a kellő eredménnyel. 
Jézus történetiségéhez ma épp úgy nem fér kétely, 
mint Drews apostolkodása előtt. — Az egyházból 
való kilépés tervszerű előkészitóse, segítése és szer
vezése sem fogja az egyházakat ogy-kettőre romba-

tényleg kifejlődik benne tanára iránt az ellenszenv, 
sőt az az akarat is, hogy olyan dolgokat tesz, ame
lyekről tudja, hogy azok a tanárját bántják és bo- 
szantják“.

Nagyon gyakran még nehéz ballépések esetén 
is felteszik elhamarkodva a rosszakaratot. A gyenge 
akaratra és a túlságos lelki ösztönökre vajmi keve
set tekintenek és az orvosi tanácsról, amely számos 
esetben lényeges volna, egészen megfeledkeznek. A 
tanulók kihallgatásánál, ha ugyan kihallgatják őket, 
minden őszinte szabad szó, amit el mernének mon
dani, csak még jobban rontaná a helyzetüket. Nem 
arra törekszenek, hogy jóakaratúlag felderítsék a 
tanuló belső életét és hogy őt csendesebb utakra 
vezessék, önérzetét felkeltsék, hanem mindjárt elő- 
állanak a büntetésekkel vagy éppen a kizárással. Az 
iskolai fenyítések (kivált a középiskoláké) kemény
sége még a büntető törvényeinket is felülmúlják, 
amely a fiatalkorúakkal szemben a legmesszebbmenő 
gyengédséggel bánik, sőt visszaesés esetén is csak 
ideiglenes Ítéletet hoz és első sorban jobb felügye
letről és nevelésről gondoskodik.-

Minél élesebb határokat von a tanító vagy a

dönteni. Szilárdabb talajon állanak azok, minthogy 
ez a disszidens találmány, melynek a monisták is 
hasznát fogják venni, sokat árthatna nekik.

Az egyház- és vallásellenes monista-agitáció s 
a „monista évszázad“ megvalósítása komolyan folyik 
s — kipróbált egyházi eszközökhöz is hozzányúl, 
így például nem veti meg az evangéliumokat se s 
mint sokszor, mások, a monisták is felhasználják 
őket a „dogmatikus“ egyházak ellen. Kroner Alfréd 
kiadásában, Lipcsében, megjelentek az evangéliumok 
a monisták közé tartozó dr. Schmidt Henrik (Jéna) 
magyarázataival,* azért, mert „Jézusnak a zsidóság 
pozitív vallása ellen való harca mintául szolgálhat a 
dogmatikus keresztyénség „pozitív“ vallása ellen való 
küzdelemben is“. Az evangéliumok egyházellenes 
tendenciája mellett azonban kiemeli a fordító azt, 
hogy „ezenkívül is van az evangéliumokban elég 
szép és jó, ami érdemessé teszi őket arra, hogy nép
könyvek legyenek“. „A segíteni kész megváltó, a bölcs 
tanító, a farizouspárt megkövült vallása s erkölcse 
ellen küzdő próféta képe pedig megragad minden 
szivet, amely az igaz emberiért és a tragikus nagy
ságért lelkesedni tud.“

Ez az év pedig meghozta a monista prédikáció
kat. Ostwald Vilmos, a németországi „Monisten- 
Bund“ elnöke, a kiváló s 1909-ben Nobel-dijjal is 
kitüntetett chomikus irta őket.** Ezeknek a „prédiká-

* Die vier Evangelien [.] Deutsch, mit Einleitung u. 
Anmerkungen von Dr. Heinrich Schmidt (Jena). Ára 1 márka.

•• Monistische Sonntagspredigten von Wilhelm Ostwald. 
Erste Reihe Leipzig. Akademische Verlagsgesellschaft ki
adása. .Ara 1 márka.

szülő maga és a tanuló között, minél kevésbé tud
ják ennek képzelő és érzelmi életét, de különösen a 
pubertas „április idejét* értékelni, annál szigorúbban 
bánnak a tanulóval és annál rosszabak lesznek egy
részt az eredmények, amelyeket a tanár az osztály
ban elér, másrészt a nevelés eredményei a szülői 
házban. Ellenben mennél kollegiálisabban bánnak a 
szülök és tanárok az ö tökéletlenségeikkel és ha 
azok belső feszültségi csapját idejében és ártatlan 
módon nyitják meg, annál könnyebbé és kelleme
sebbé válik a nevelés mindenki részére és annál 
frissebben és nagyobb örömmel tanulnak a gyer
mekek.

A pubertas időszaka az ideges és a lelki be
hatásoknak még egy ogész sorozatát foglalja magá
ban, amelyek majd jobban, majd kevésbé észrevehe
tő ig  érvényesülnek és testileg gyenge vagy „haj
lamos“ egyéneknél beteges formákat öltenek. Azt 
tudjuk, hogy a lelkibeteg egyének részére a puber
tas igen veszedelmes időszakot jelent.

A pubertas kifejlődésének egyik rendes lelki 
tüneménye a szórakozottság. A figyelemnek ezt a hiá
nyos összpontosítását az új szervek kifejlődése, a
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dóknak“ egy része a keresztyónség és a monista 
„világnézet“ összehasonlításával foglalkozik. AJatho- 
esetet kettő világítja meg, Nietzschét pedig egy tár
gyalja le. A többi népszerűén fejteget fizikai és 
egyéb tudományos kérdéseket, — sokszor egészen 
tankönyv-stilusban. Huszonhat prédikáció között a 
legtöbb olyan, amely a munkáról, energiáról, a gé
pek gazdaságosságáról, a halálról, a bölcsek kövé
ről és a nap haláláról elmélkedik.

A könyvön végighúzódó veres fonál a vallás 
és egyház másodrendűségének az örökös hangozta
tása. A tudomány az első, csak a tudományos világ
nézetnek van jövője. A vallások megöregszenek, a 
tudomány örökké fiatal marad. A vallásos világnéze
tet öreg emberek teremtették s ma is öreges gon- 
dolkozású emberek pesszimizmusa, a tudomány el
lenben optimista: „Frohe Wissenschaft“. A vallás 
vagy a múlt paradicsomával, vagy pedig a jövő 
menyországával kecsegteti híveit, holott „a tudo
mány a legcsekélyebb támpontot sem találta arra 
nézve, hogy jövő élet léteznék“. Az igaz bölcseségre 
a monizmus tanit. „Az ember rendezze be úgy az 
életét, mintha a halál mindennek véget vetne.“ A 
monizmus =  tudomány. A tudomány pedig nem fő
iskolák privilégiuma, hanem „az élet ismerete, mint 
az élet művészetének alapja“ mindenki számára. 
A vallás, az emberiség kulturtevékenységónek öre
gebb s primitivebb megnyilvánulása, eljátszotta a 
szerepét. A maradi egyházakat a tudomány, mely a 
fejlődést tette alapelvévé, legyőzte. Az egyházak 
maradisága miatt támadt örökös revoluciók helyére

sok elvonás, az erősbödő ösztönök, uj kedólyizgal- 
mak és a sok képzeleti fogalomnak átminősülése 
könnyen megmagyarázzák.

A legerősebb változások azonban a nemi érzé
kek terén állanak be. Eltévelyedés könnyen beáll
hat, különösen ha nincsenek résen a szülők és ne
velők. Szükség esetén a leányokat az anya, a fiúkat 
az apa oktassa ki a szükséges ismeretekre, hogy ez
által későbbi bajoknak elejét lehessen venni.

Még egy fontos, az elfáradhatás jelenségét kell 
megbeszélnünk. Minden munkánál legyen az testi 
vagy szellemi, meghatározott idő után természet sze
rint beáll, többé vagy kevésbé való gyengülése a 
munkaképességnek, egy állapot, amit elfáradásnak 
nevezünk. Sokoldalú és különböző utakon végzett 
kísérletek, amelyekben pedagógusok, pszichológusok 
és orvosok egyenlő módon vettek részt, mindenkorú 
ifjúságra nézve egyértelmüleg beigazolták, hogy a 
szellemi munka, amint azt a tanitásban és egyéb
ként is végezzük, szellemi kifáradást okoz, amely a 
végzett munka minőségcsökkenésében fejeződik ki. 
A szellemi munka neme befolyással van az elfára
dás fokára, úgy, hogy a tanítás tárgyai meghatáro-

a tudomány békés fejlődése lép. „A tudomány pó
tolja a vallást.4* A protestáns egyházak egyelőre még 
életképesek s jövendőjük is van, mert a tudományos 
fejlődéssel szemben nem helyezkedtek a merev ma- 
radiság álláspontjára, a tudományos fejlődés számára 
azonban már a protestantizmus is túlhaladott ál
láspont.

így gondolkozik Ostwald a vallásról s egyhá
zakról s természetes, hogy a haladás kerékkötőivé a 
papokat teszi. A papok hatalmi vágya élteti s tartja 
fenn az egyházakat; ők találták ki a minden régi
hez való ragaszkodást s azt, hogy a legnagyobb bűn 
az Isten akarata ellen való lázadás, az „engedetlen
ség“, mert ezzel saját tekintélyüket támogatják.

A monizmus programmja a tudomány eredmé
nyeinek az elismerése. Nem az „a priori egységéhez 
való ragaszkodás, „mintha a világ egy helyről vagy 
egy pontból eredt volna“, hanem felismerése annak, 
hogy e világ chaoszában minden egység felé törek
szik, összefügg egymással.

Azért a monista tudományos világnézetet alkot 
magának, melynek tartó oszlopai a fejlődés és a 
létért való küzdelem gondolata s a természettudo
mányok jövőt formáló hatalmában való hit. A leg
főbb törvény az ú. n. energetikus imperativus, amely 
igy hangzik: „Az energiát ne pazarold el, hanem hasz
náld fel!“ Ez a törvény szabályozza, irányítja egész 
életünket, minden törekvésünket, nemcsak a techni
kában, hanem az — erkölcs terén is ! A keresztyén 
nagy parancsolat helyére pedig, — „mivel a szere- 
tetet nem lehet senkire ráparancsolni“ — ez a tör-

zott sorrend, elfáradási skála szerint következnek. 
Mathematika, régi nyelvek és a kívülről tanulni 
valók nehezebbek, például mint a történelem, föld
rajz vagy a természetrajzi tárgyak közbeiktatott szü
netek általában kedvező hatásúak. Ami időt igy el
veszünk a tanításból, a jobb minőség révén gazda
gon megtérül.

Hatalmas változásokat követelnek a tantárgyak 
beosztásában, csoportosításában. Azt követelik, hogy 
engedjék be a modern életet is az iskolákba. Ne 
annak túlzásait, hanem csupán a hiteles igazságo
kat, mert csak igy nevelhetünk a kornak megfelelő, 
helytálló embereket. Az ember ne zárkózzék el még 
tanuló korában sem korának követelései elől, mert a 
nemzetek mai technikai és faji harcában az iskolá
nak az ideális értékek mellett első sorban ismerete
ket kell közölnie, amelyek az élet harcában gyakor
latilag alkalmazhatók, de nem kevésbé kell az isko
lának az egészség őrének, ápolójának és az ifjúság 
védelmezőjének is lennie.

(Vége.)
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vény lép : „Szeresd (!) felebarátodat szociális értékének 
megfelelően ! Szeresd (!) népedet és az emberiséget job
ban, mint teyimagadat / “ *

Vannak gyenge lelkek, kik babonás tisztelettel 
viseltetnek minden iránt, ami a tudomány köntösé
ben jelenik meg. Ezért lesznek sokan, akik nemcsak 
okulni, hanem „épülni“ is fognak ezeken a prédiká
ciókon s a bölcsesóg Csimborasszójának fogják tar
tani azt a lapos, mélységek é9 magasságok nélkül 
való „világnézetet“, mellyel a monizmus akarja a 
keresztyénséget feleslegessé tenni. De azért egyelőre 
ettől a konkurrenciától kár volna megijednünk.

A vallás létezését nem lehet kidisputálni a vi
lágból. Az is hiábavaló beszéd, hogy a vallásokat 
papi csalás és hatalomvágy tartja fenn s galvani
zálja. A vallásnak az emberi lélekben kipusztithaiatlan 
qyökerei vannak. S minél tudományosabban, vagyis 
a tények előtt meghajolva kutat az ember, annál több 
megnyilvánulását fedezi fel a lélek vallásos érzéseinek.

A vallásos világnézet másodrendűsógét is köny- 
nyű állítani, Ottó Rudolf** és Bonus Arthur*** pártat
lan, józan s kérlelhetetlenül logikus vizsgálatai óta 
azonban nehéz bizonyítani. Mert az első kimutatta, 
hogy a vallásos világnézetnek a naturalisztikus vi
lágnézet mellett is meg van a maga létjogosultsága 
s mindaketten megállapították, hogy a „tudomány“ 
tulajdonképpen csak a tapasztalati tények régióiban 
büszkélkedhetik feltétlen igazságokkal. Azontúl épp 
úgy hypothezisekre s sejtésekre van utalva, mint 
akár a — szellem tudományai: a filozófia és a theo
logia. Ha a vallás a tudomány pozitív eredményeivel 
szembe nen\ helyezkedik, akkor ö hatolhat bele legmé
lyebben a „világrejtély“ ismeretébe. A tudomány nem 
pótolja a vallást.

Igaz, hogy a monizmus úgy jelenik meg, mint 
„tudományos világnézet“, de éppen ez a legnagyobb 
— hibája. A „monista prédikációk“ tankönyvbe való 
olmefuttatásai, a technikának a „bölcsek kövévé“ 
való felmagasztalása s a józan oktató próza túlten- 
gése jellemző sajátosságai ennek a „vallásnak“.

A szónoki szépségek hiányát leghamarabb meg
bocsátanék. Ragyogó szóvirágokban s puffanó frázi
sokban eléggé bővelkednek az egyházi prédikációk 
úgyis 1 A technikát azonban nehéz a „bölcsek kövé
nek“ tartani. A természeti törvények felismerése és 
kiaknázása, az emberiség hasznára való fordítása 
csak külső, felületes haladás. A kultúrának az em-

* Jellemző e prédikációkra az a boszantóan mulatságos 
párhuzam, mely Jézus értünk való halálának a gondolatánál 
„sokkal, de sokkal“ magasabbra helyezi Jul. Robert Mayer 
felfedezését, az energia megmaradásáról szóló fizikai törvényt.

** Otto könyve: „Naturalistische u. religiöse W eltausicht.“ 
(Tübingen J. C. B. Mohr.)

*** Bonusé : „Vom neuen Mythos.“ (Jena, Eugen Die- 
derichs.)

béri lélek és érzések megnemesitése az igazi feladata. — 
Végül az iskolamesteri modor túltengése megfosztja 
ezt a „világnézetet“ még attól a vonzóerőtől is, ami 
a természet nagyszerűségét prédikáló és imádó natu
ralizmusban különben meg szokott lenni.

Mi is prédikálunk. De nem ilyen középiskolai 
tudományt s kultursmokkoknak való „világnézetet“ . 
A mi beszédeinket százféle korlát, szempont, meg
alkuvás és kényszerűség akadályozza szabad szárnya
lásukban. A perikopa rendszer s az ünnepkörökhöz 
való alkalmazkodás kényszere a mindenkori témá
kat szolgáltatja, a homiletikai tradíció a boszéd ki
dolgozásának a módját írja elő, a hallgatók szellemi 
nívójának tiszteletben tartása pedig a szónak és gon
dolatnak szárnyait szegi. És a mi beszédeink mégis 

- mélyebben szántanak.
Ostwald az Istenről csak annyit tud mondani, 

amennyi egy vérszegény értekezésben („az istenfoga
lom fejlődéséről“) elfér.

Mi nem nyugszunk addig, mig a látszat dacára 
meg nem találjuk s le nem borulhatunk előtte.* A 
monizmus érdeklődése a fizikai világ tüneményeire s 
törvényeire korlátozódik s ezeket hánytorgatja tudo
mányos komolykodással; — a mienk az emberi 
Boldogsága, nyomorúsága, múltja, jövendője foglal
koztatja szivünket, eszünket, tehát inkább arról be
szélünk, minthogy „tudományos aprópénzt“ hozzunk 
forgalomba. Mert tudjuk, hogy nem mindenki édes
vízi hajós, aki mindig part mellett csónakázhatik s 
ráér merengeni, nagyszerű „természeti törvényed
ben gyönyörködni. Sok embert viharzó tengerre vet 
a sors s mélységekbe dönt a balszerencse. Ezeknek 
reménység, erő, segítség kell. Lehet, hogy sem a mi, 
sem pedig a uionisták prédikációi nem sokat segíte
nének rajtuk. Sőt az egész monista „világnézet“ is 
csődöt mondhatna. A mienk nem. Az Istenben vetett 
hit az embert nem hagyja cserben sohal Csakhogy 
aztán az hit legyen ám !

Valóságon alapuló, tényekre épített, az igazsá
got éhező, élő hit. Sziklaszilárd meggyőződés, fel
tétlen odaadás!

A mi beszédeink ezt a hitet erősitik s a leg
szebb emberideál képét megrajzolva annak követé
sére lelkesítenek. Ez a „szükséges dolog“. Tudást és 
hitet az egyéni meggyőződésben harmonikus egy
ségbe olvasztani s a jóra, Jézus követésére törekedni 
— ez az igazi valláserkölcsi ideál, amit érdemes pré
dikálni. A vasárnaponként való tudománynópszerű- 
sitést s a monista vallást a maga egyoldalú s sok
szor nyomorúságos mivoltában („szeresd felebaráto
dat szociális értékének megfelelően“) — szívesen át
engedjük továbbra is a monistáknak.

Szimonidesz Lajos.
* V. ö. W. B ou sset: „Unser Gottesglaube“ c. gyönyörű 

füzetét (Tübingen, J. C. B. Mohr).
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A kortársak ítélete dr. Luther Mártonról.
Mosellanis Péter a lipcsei egyetem rektora 

1519-ben:
„Márton közepes testnagysággal bir, sovány, 

részint a gond, részint a tanulástól, úgy hogyha őt 
erősen nézzük, majdnem az összes csontjait meg 
lehetne számlálni, de még férfias erőben van s a 
hangja tiszta és csengő. Tudománya és esze a 
szentirásban oly páratlan, hogy majdnem az ujjain 
előszámlálhatja. Görögül és héberül annyira ért, 
hogy a magyarázatokból Ítélhet. Anyaga nem hiány
zik a beszédhez, nagy tárgy- és szóbősége van. 
A [társadalmi érintkezésben udvarias és nyájas, nincs 
benne semmi stoikusság vagy kevélység, illedelmes 
mindenkivel szemben. Társaságban vidám és kelle
mes beszédű, élénk és derűs, arca mindig élénk és 
vidám, mindig nyájasan néz, úgy hinnünk kell, hogy 
ő nem Isten nélkül jár oly nagy dolgokban.“

Dürer Albert 1521-ben (midőn Luther halála 
hírét költötték).

„Oh Isteni Hát meghalt Luther? Ki fogja 
ezután nekünk a szent evangyéliumot oly tisztán 
hirdetni? Istenem, mit Írhatott volna ő még ne
künk tiz vagy húsz évek alatt 1 Oh ti minden 
jámbor keresztyének, sirassátok meg velem együtt 
ezt az istenfélő férfiút és kérjük az Istent hogy 
egy más felvilágosodott férfiút küldjön helyette 
nekünk 1“

Melanchton Fülöp ( f  1560):
„Luther állandóan a tiszta tant védte és lelki

ismeretét sértetlenül megőrizte. Akik őt igazán ismer
ték azok mind tanúbizonyságot tesznek arról is, hogy 
ő igen jó ember volt és barátjai között mindig nyá
jasnak mutatkozott és sohasem volt makacs vagy 
civakodó. S amellett komolyság ömlött el egész lényén, 
mint egy oly férfiúhoz illik, röviden csalárdság nélküli 
szive és barátságos szája volt, vagy inkább amint Pál 
mondja: „amelyek igazak, amelyek tisztességek, ame
lyek tiszták, amelyek szerelmetesek és jóhirűek“, 
azok mind meg voltak ő benne; azért világos, hogy 
ama keménység az igazságért való komoly buzgal
mából és nem veszekedő vagy durva természetből 
fakadt. Ezt mi mindnyájan és sok idegenek bizonyít
hatják. Mily szép dicsőítő beszédet tarthatnék róla, 
ha elkezdeném e férfiú dicsőségét hirdetni, ha el
beszélném az ő életét, hogy mit tett hatvanhárom 
éven át, az istenfélelem folytonos komoly gyakorla
tában és minden hasznos ismeretek és művészetek
ben. Soha nem lehetett nála látni az erkölcstelen
ségnek semmi nyomát, soha nem hallott tőle senki 
lázitó beszédet, sőt sokszor kívánta ő a harcikészü
lés leszerelését, az egyházi ügyek tárgyalásánál soha 
nem kereste a bosszút, soha nem törekedett a maga

vagy övéi hatalmát növelni. Ily bölcseséget és erényt 
én oly nagyra becsülök, hogy az egyedül emberi 
szorgalom által nem is érhető el, hanem az Isten 
kegyelmének kell arra a lelkeket vezetni és rákény
szeríteni, különösen olyannál mint Luther volt, ki
ről tudjuk, hogy heves, nagy és tüzes bátorság
gal birt.“

Justus Jónás ( f  1585.):
„Luther egy kiváló hatalmas magyarázója volt 

az egész bibliának; még a kancelláriák is részben 
tőle tanultak meg németül helyesen Írni és beszélni. 
Mert ő a német nyelvet ismét visszahelyezte jogába, 
úgy hogy most ismét helyesen lehet németül 
beszélni és Írni, mint azt sok magasállású emberek 
bizonyítják és elismerik. Az ő természetes és nagy 
tehetségéről nem szólok semmit, hanem minden 
istenfélő szivet és keresztyént az ő könyveire, 
postilláira és magyarázataira utalok. Abból meg 
fogják látni, hogy egy kiváló szónok, pap és igazi 
püspök volt e férfiú. Adja Isten, hogy Németország
nak igen sok ily emberei és püspökei lennének 
igazán nagy szükségünk volna rájuk 1“

Dr. Weller Jeromos ( f  1572.):
„Nincs kétség abban, hogy mindazok, akik 

ésszel és tapasztalással Írásaik által Luthert felül 
akarják múlni és az ő iratait megvetik, valódi hűt
len mamelukok és tévelygő csólcsap lelkek. Luther 
sokkal több, hogy sem őt ilyen, a lelki harcok dol
gában járatlan emberek megítélhetnék. Mert ő lélek
ben, erőben, bölcseségben és tapasztaltságban a leg
kiválóbb prófétákhoz és apostolokhoz hasonlított, 
mivel először az evangyélium tiszta tanát ő hozta 
ismét napfényre. Másodszor, hogy ő a római pápát, 
ki ellen senki a legcsekélyebbet sem merte elkez
deni, megtámadta, minden emberi legcsekélyebb 
segély és védelem nélkül is maga egyedül, öröm
mel mert ellene föl-lázadni és ellenszegülni; miáltal 
ő az összes királyokat és fejedelmeket, sőtfa pokol 
minden kapuit is maga ellen izgatta és lázitotta; 
amit ő valóban nem tehetett volna, ha egy prófétai 
lélek, a hitnek kiváló ereje, nagysága és hatalma 
nem lett volna, ő benne, mely amint olvassuk, Illés 
prófétában volt, úgy hogy ón őt igazán és méltá
nyosan a harmadik Illésnek nevezhetem, kinek 
kevéssel az Ítéletnapja előtt el kell jönnie és min
deneket ismét rendbe kell hoznia. És ilyeneket ő 
nemcsak a szentirásból tanult, hanem a nagy üldö
zések és támadások voltak az ő mesterei és tanítói 
és amint előbb egy más próféta és apostol hordozta 
az ő testében a mi Urunk Jézus Krisztus jegyeit, 
úgy hordozta azt valóban Luther is, ennek én tanúja 
lehetek, mint aki az ő benső életét folytonos figye
lemmel kisértem és valóban nyolc egész éven át az
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6 asztaltársa voltam. Emlékezem, hogy egyszer az 
egyik asztaltársa azt kérdezte, hogy hogyan prédi
kálhat ő úgy, hogy mindenkinek úgy tűnik fel, 
mintha 6 belátna a megtámadottak és bánkódok 
szivébe és meggyógyítaná az összetört és megsebesí
tett szí veket, amire ő igy felelt: „Az én nagy meg
támadásaim tanítottak meg engem erre a művészetre 
és e mesterműre 1“ _

Mivel Luther ily hatalmas férfi és próféta volt, 
azért mi őt minden Íróknak, akik egykor az egyház
ban voltak, most vannak és ezután lesznek, jogosan 
elébe helyezzük. Azért intem mindazokat, akik theo- 
logiát tanulnak, hogy azok az ö könyveit folytonos 
olvasás által a leggyorsabban tanulják és ismerjék 
meg. Mert engem minden theologus hidegen hagy, 
aki Luther könyveit éjjel-nappal nem olvassa és 
nincs mitől félni, hogy az Isten igéjének hirdetői 
között viszály támadhatna, ha azok a Luther ira
tait szorgalmasan olvassák és felújítják.“

Spurgeon (született 1834, meghalt 1892) bap
tista szónok.

A hires angol pap ezt mondja Lutherről:
„Luther nyíltan bevallotta azt, amit h itt; most 

sokan titkos keresztyének óhajtanak lenni, hogy a 
kereszt bosszúságát elkerüljék. (3 bátor volt az 
igazságért való harcában, még mindig a leggyülöl- 
tebb ember ő bizonyos körökben s a nevére néme
lyek még ma is a fogaikat csikorgatják. ó  mély 
tisztelettel hajolt meg a szentirás e lő tt; ha e könyv
ből megcáfolták, örömmel visszavonta tanítását. Az 
írás egy szava lelkét tűzbe hozta; a szentirás volt 
az ő harci fegyvere. Hite rendkívül munkás volt; 
hogyan dolgozott! Mily erélyes volt ől Munkája 
száz kis ember erejét is igénybe vette volna. Hite 
gazdag volt az imában. Minő kérelmeket fejezett az 
k i! O órákon át imádkozó szobájában maradt és 
akkor igy szólott: „Győztem!“ Hite megszabadító 
őt az emberek félelmétől. A pápák, a császár, a dok
torok, a választófejedelmek mind semmik voltak 
előtte, ha azok az Urnák ellonállottak. Hite gazdag 
volt a szeretet tetteiben. Hol szűkölködőt lát, zsebét 
kiüríti. Kétszáz darab aranyat kapott s a felét mind
járt egy szegény hivataltársának adja és azután igy 
kiált föl: „Hol vannak a szegények? A másik felé
től is meg kell szabadulnom“. Hite megőrizte őt ki
mondhatatlan küzdelmei között. Ő leszállt a panasz 
örvényébe s felemelkedett a mennybe dicshimnuszai
val. A sátánnal való küzdelmei őt kimerítették 
volna, ha hite nem lett volna. Jézus segélyével győ
zött a legiszonyúbb párviadalban. Az ő hite üdvö
zítő hit volt. A hit, az Ur Jézus megragadása, el
sajátítása és elfogadása bensőnkben. S neki ilyen 
hite volt. Mennyire örvendenék, ha egy második 
Luthert láthatnék földünkön!“

Luther és X. Leó pápa, mint szemüvegviselök.
E bizonyára nem jelentéktelen témáról dr. Ko- 

telmann orvos Hamburgban egy magas színvonalon 
álló érdekes előadást tartott annak idejében. Elő
adásában feltüntette, hogy Luther szemüveget viselt, 
egy olyan tény, mely sokakra nézve egészen újság 
lesz. A reformátor, a nyers, gyakran erősen felizga
tott nép fia, öreg korában messzelátó lett. X. Leó 
pápa ellenbon, Luther kortársa és ellenfele, magas 
fokú rövidlátásban szenvedett. Mennyire magától 
kínálkozik e leletet a szellemi térre átvinni. Luther, 
e vallásos géniusz, ki kortársai közül több mint egy 
fejhosszat kimagaslott, kétségtelenül nagyban és 
egészben messzelátó volt. (> is korának a gyermeke 
volt, ebben volt a korlátja, de ő korából messze ki 
is magaslott, ebben van az ő jelentősége a világra, 
a jövőre nézve. X. Leó ellenben, ki oly finom 
műveltséggel birt, félreismerte az egész tényállást. Ó 
oly kevéssé látta meg az egyház nagy nyomorát, 
mint a reformáció jelentőségét. Midőn az már erős 
hullámokat vetett, ő azt tudvalevőleg még szerzetesi 
civakodásnak tartotta. Luther a hit hőse volt, azért 
volt ő lelkileg messzelátó X. Leó egy félig vagy 
egészen szabadgondolkozó, azért volt lelkileg rö
vidlátó.

Ceékus László.

IRODALOM.
K eresz tyénség  mint tö r té n e tv a l lá s .

A keresztyénség lényege a hivő embernek Krisz
tus által közvetített teljes közössége az Istennel. 
Mint ilyen, nemcsak bizonyos benső állapot és élet
viszony a keresztyén ember lelkében s nem is csak 
tan vagy elmélet, hanem főleg bizonyos történeti 
tényeknek az összessége. Rövidebben: a keresztyén
ség magasabb egysége a történeti valóságnak s egy 
vallásos psychológiai életfolyamatnak. Az itt tekin
tetbe jövő történeti tények a Krisztusban megjelent 
isteni kijelentésnek, az emberiség Istennel való ki
engesztelésének és általa való megváltatásának üdv
szerző tényei.

A keresztyénség alapját egy történeti tény s 
nem egy spekulativ eszme képezi. Ezt Pfleiderer igy 
fejezi ki: „A keresztyénség oly váltságvallás, amely
nek történeti forrása a názárethi Jézus vallásos sze
mélyisége és története“, és Nitzsch eképpen: „A ke- 
resztyónség oly történeti vallás, amelynek lényege 
alapítójának személye és megváltó műve által van 
meghatározva, tehát már eredetében van megadva 
annak tartalma is egyszersmind.“ S különben is az 
eszme a filozófiában és nem a vallásban a fődolog. 
Ezt a gondolatot Hegelek teljesen szem elől tévesz
tették. Történeti alapon a keresztyénség a zsidóság 
és a pogányság magasabb egysége.
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Ezzel a kérdéssel foglalkozik legújabban beha
tóbban Preuss lipcsei tanár „Das Christentum als 
Oeschichtsreligionu c. tanulmányában az „Alig. Ev 
Luth. K.-Ztg“ jelen évfolyamának 8. és 9-ik számá. 
ban, amelynek gondolatmenetéből közöljük a követ
kezőket :

Specifikus jellege a keresztyénségnek annak 
történetisége: a Krisztus történeti személyétől való 
függősége. A természeti vallások (parsismus, Zara
thustra, buddhismus stb.) teljesen nélkülözik e tör
téneti jelleget s még az islamnak sincs szent törté
nete. Érdekes, hogy Schopenhauer a keresztyén ség 
eme történeti jellegében annak hátrányát látja. Ab
ból, hogy a keresztyénség áll vagy esik a történet
tel, következő kérdések támadnak: hiteles, eredeti, 
elégséges és szükséges-e ez a történet?

A fölvetett kérdésekre az érdemes szerző követ
kezőleg válaszol: A keresztyénség föllépése a világ- 
történetben minden tekintetben hitelesnek és meg
bízhatónak mondható. A bibliai kritika — főleg 
újabban Harnack és Zahn kutatásai alapján — két
ségtelenül beigazolták, hogy az evangéliumokban 
teljesen megbízható történeti tudósításokkal van dol
gunk. Hogy Harnack p. o. még Lukács evangéliuma 
s az Ap. cselekedete könyvének keletkezését is az 
I. század 60. évére teszi. Ezek az evangéliumok hi- 
ven tükrözik vissza úgy kortörténetük milieu-jét, 
mint tan tartalmuk centrumát. Az evangéliumok „er
fanden nicht — sie fanden“. Jézus élet- és jellem
képének történeti hűsége minden kétségen felül áll. 
A keresztyénségben minden Krisztus történeti sze
mélyiségén és a hozzá való személyes életviszonyon 
fordul meg. Személyisége a legnagyobb történeti 
megbízhatóságot viseli magán s ezt a tanítványok 
ki nem gondolhatták. Történeti valóság, hogy az 
istenemberségnek tiszta eszméje Jézus élete történe
tében valósult meg a maga egész teljességében. Is
ten- és emberszeretetélete oly nagyszerű, hogy a 
tanítványok teljesen meg sem érthették, annál ke
vésbé kigondolhatták. Körülbelül olyan a különbség 
Jézus evangéliumi vallásossága és a pogány vallá
sosság között, mint a babyloniai és a bibliai terem
tési történet között. Abban különbözik a keresztyén
ség minden más vallásalaktól, hogy az oly történeti 
valósághoz van kötve, amely Izraelben elő volt ké' 
szitve s amely Jézus történeti személyében valósult 
meg teljesen. Tehát a keresztyénség minden ízében 
eredeti történeti vallás. Olyan a vallások rendszeré
ben, mint az ember a természet világában vagy a 
biblia a világirodalomban.

De ha az a keresztyénség minden oflóban meg
bízható, sőt sajátságosán eredeti történeti valóság, 
mennyiben tekinthető vallásilag elégséges, sőt szük
séges hitalapnak az emberiség vallásos életében? 
A vallási fejlődés törvénye nem azt parancsolj a-e, 

ogy inkább a későbbit, a fejlettebbet s ne az ere

detit valljuk? Jól mondja a szerző, hogy a történe
lemben nem mindig a későbbi a jobbik és fonto
sabb, amit a művészettörténet is beigazol. Az antik 
világ plasztikáját, vagy Bach, Dürer és Raíael mű
vészetét máig sem tudtuk felülmúlni. Az értékek 
kérdésében nem a történettudomány, hanem a praxis 
dönt. így a technikában s a hazaszeretet, művészet 
és vallás terén. A vallásos hit személyes életviszony 
s ez teszi a keresztyénség értefypét, értékét és cél
ját. Ez a személyes életviszony nem egyszerű törté
neti hagyomány, hanem személyes átélése és egyéni 
tapasztalata az isteni üdvtényeknek a Krisztusban. 
A történetiben személyesen átéljük a történetfeletti 
isteni életet. Szerves kapcsolatban van itt a vallásos 
hit a történettel. Ma már túl vagyunk a Lessing és 
Kannt féle racionálizmuson, amelyet Strausz nyomán 
legújabban Kalthoff és Drews elevenített fel s amely 
csak észigazságot keresett a keresztyénségben. Az 
eszmék platonikus valósága ma már a vallás terén 
sem elégít ki bennünket. Nem a gondolat, hanem a 
tény reánk nézve a való s a tények összege a his
tória. Megszűnik a vallás, ha nem a való istenből 
él. A keresztyénség az egyedüli vallás, mely a való 
történeten épül fel. Egy való történeti ténnyel: a 
Jézus Krisztus történeti személyiségében igazolta be 
az Isten, hogy mindnyájunk kegyelmes és bűnbocsátó 
menyei atyánk. Azért az istenorszsga sem tan, elmé
let vagy spekulativ eszme, hanem élő valóság és 
üdvözítő isteni erő a szivekben. Egyénileg az isten- 
fiúságban s társas közösségileg az isten országában 
áll a keresztyénség lényege most és mindenkoron.

Dr. Szlávik Mátyás.

HÍREK.
Uj Agenda. A múlt évi egyetemes közgyűléstől 

nyert megbízás alapján a püspöki kar legutóbb tar
tott értekezletén tárgyalta az új agenda szerkesztésé
nek kérdését. Ennek eredményekép Oyurátz Ferenc 
püspök a magyar agenda, Scholtz Gusztáv püspök a 
német nyelvű, Baltik Frigyes püspök a tót nyelvű 
agenda szerkesztésére vállalkozott. Ugyanazon az 
értekezleten megállapodtak azon lelkészek és theo- 
logiai tanárok személyében is, kik közreműködésre 
felkéretnek az agenda szerkesztésénél. Teljes tiszte
lettel a szerkesztők személye, tudása, buzgósága 
iránt, megjegyezzük: nem lett-e volna helyes meg
felelő formában az összes lelkészeket felhívni a 
közremunkálásra ? Az Agendába való imákat nem 
lehet mondva csinálni, azok inspirált lélek szüle
ményei, hátha éppen azon lelkészek közül nyertek 
némelyek ihletettséget, akik nem hivattak fel mun
káik beküldésére és mint fel nem hívottak szerény
telenségnek tartják, esetleg értékes dolgozataikat fel
kéretlen beterjeszteni a szerkesztő-bizottsághoz!

Házasság. Chovan Sándor ág. hitv. ev. lelkész 
és Doleschall Ilonka folyó hó 26-án esküsznek egy
másnak örök hűséget a nagylajosfalvai ág. hitv. ev. 
templomban.

Ifj. Kellner Ernő kő* és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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A  hitoktatás reformja Német
országban.

Németországban a felvilágosodottabb ele
mek régen belátták, hogy a protestáns egyhá
zak hitoktatása mai alakjában idejét multa, 
Ezen célra vallásoktatási reformszövetség ala
kult, mely Drezdában legújabban tartott gyűlé
sén a Weinel Henrik jénai egyetemi tanár által 
szövegezett következő vezérelveket fogadta e l :

„A vallásoktatás lényeges része az oktatás
nak általában és mint olyan az iskolának ön
álló intézménye (Veranstaltung).

A tanterv és a módszer nem dogmatikus, 
hanem pedagógiai szempontból határozandó 
meg. A vallásoktatás feletti egyházi felügyelet 
megszüntetendő.

A vallásoktatásnak feladata, a tanulót a 
keresztyén vallás eszméjébe és lényegébe, a 
múltban és a jelenben bevezetni és sajátos val
lásos élet ébresztéséhez hozzájárulni. Sem a ta
nítótól, sem a tanulótól ne követeltessenek hit
vallások. Ezért az ilyen vallástanítás minden 
tanítótól és ennek látogatása minden gyermek
től egyáltalában követelhető.

A tanítóképzőkben a vallástanítás a taní
tók mélyebb vallástudományi kiképzését köve
telő alapos reformra szorul“.

Ezen programm valamennyi szövetséges 
állammal közöltetik“.

Hazánkban is élénken érezzük a vallás
oktatási reform szükségét. A protestánsok között 
a vallás iránti közönynek fő, talán egyedüli oka 
az, hogy hitoktatásunk még mindig azon a 
nivón áll, mint négyszáz évvel ezelőtt. Mind
hiába, a modern müveit ember ezzel a maradi 
iránnyal nem tud megbarátkozni és inkább 
elfordul a vallástól.

A pedagógiai szempontra tehát nálunk is 
nagyobb súly volna fektetendő a dogmatikus szem
ponttal szemben. A középkori zsinatokon meg
állapított hitvallásokat ismertetnünk, azok törté
nelmi jelentőségét méltatnunk kell ugyan, de 
azokra mint vakon elhiendő tételekre hitvallást 
követelni ne legyen szabad. Idöelötti lenne azon
ban minálunk az egj'házi felügyeletet a vallás- 
oktatás felett megszüntetni. Ezt meg lehet tenni 
Németországban, ahol Bajorországot kivéve, pro
testáns kézben van az államhatalom. De kire 
biznók mi a felügyeletet, talán Barkóczyakra 
stb.-re?

Az egyházi felügyeletnek azonban nálunk 
sem szabad orthodox irányt követnie, mert kü
lönben ott leszünk vele, ahol a mádi izraelita, 
de nem is tartunk mi attól, hogy egyházi kor
mányzatunk nem lehetne elég liberális.

A fődolog azonban nálunk a theológiai 
akadémiák és tanítóképzők irányítása. A vallás
oktatási reformnak a tanítók köréből kell kiin
dulni. Az „Evangélikus Lap“ szívesen tért nyit 
azoknak, akik ehhez a kérdéshez hozzászólni
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akarnak. A zsinatnak pedig nem szabad oly 
fegyelmi szabályt felállítani, amely a mélyebb 
vallásosságra való oktatást célzó tanítást, azért 
mert dogmába ütközik, fegyelmi esetnek nyil
vánítja.

Bordighera, 1912 április 15.
Sztehlo Kornél.

A jezsuiták elleni mozgalom Német
országban.

Bismark azon törvényét, amely a jezsuitákat 
Németországból kizárta, folyton ostromolja a kleri
kális irányú Centrum. Már a múltban sikerült ki
vinni a törvény második szakaszának eltörlését, 
amely a jezsuitáknak Németországban való letelepe
dését és szervezkedését egyáltalán megtiltotta. Az 
egész törvény eltörlése iránt a Reichstag részéről 
tett inditvány a Bundesrathban megbukott, a jogi 
állapot tehát az, hogy jezsuitáknak, ha német hono
sok, szabad ugyan Némethonban letelepedni, de sem 
prédikálni, sem nyilvános előadásokat tartani, lelki 
gyakorlatokat nyilvánosan végezni, szentségeket ki
szolgáltatni nincs nékik megengedve. Az egyes kor
mányok, többi között a porosz is, igen lazán kezel
ték ezt a törvényt és elnézték azt, hogy egyes 
jezsuiták a S: J.-hoz való tartozásuk eltitkolásával 
prédikáltak, sőt mint állitólagos tanárok nyilvános 
előadásokat tartottak.

T Á R C A .

Utazás a Riviérára.
Április 10. Nagy gonddal és számítással meg- 

állapittattam menetrendünket Triesztből Milánóba a 
trieszti menetjegyirodában. Indulás reggel 8 óra 20 
perekor, érkezés este 7 óra 30 perckor. Szerencsésen 
elhaladtuk a vámot Udinéban. Az olasz finánc el
hitte a mamának, hogy a bőröndben nincs elvámolni 
való. Udinéban kiszállítottak a vasúti kocsiból, amit 
természetesnek találtam. Olasz vasútra szálltunk át. 
Délután 2 óra tájban érkeztünk Mestrére. Egy lélek 
sem törődik velünk, néhány utas kiszáll vonatunk
ról és átszáll egy másik vonatra. Ezek Velencébe 
mennek jegyeztem meg, mert éppen nem volt más 
dolgom. Azután fütyült a vonatunk és semmi rosszat 
nem sejtve haladtunk tovább. Egyszerre csak nagy 
vizet látok jobbra. „Ejnye, de kiöntött itt a Duna, 
vagy m ii“ Nézek a másik oldalra, ott is csupa viz. 
„Teringettét, hisz ezek a velenczei lagúnák“ és

A legutóbb megválasztott országgyűlésen a 
Centrum első dolga volt a jezsuitatörvény eltörlésére 
indítványát megtenni és most a szociálistákkal való 
szövetkezéstől reményük, hogy a törvény eltörlését 
a Reichstagon keresztülviszik, a Bundesrathban Ba
jorország támogatására számítván.

Ez utóbbi országban, bár a liberálisok szava
zatai a klerikálisokét csaknem kétszázezerrel meg
haladták, a választókerületeknek hátrányos beosztása 
folytán az országgyűlésen a klerikálisok nyerték meg 
a többséget és ezen választás eredményekép a libe
rális minisztérium megbukott és helyébe Kertiing 
ultramontan minisztériuma lépett.

Ez a Hertling kiadott egy rendeletet, amely a 
jezsuita-törvénynek oly magyarázatot ad, mely az 
országos törvényt teljesen megsemmisíti és a jezsui
ták részére teljes ügyködési szabadságot biztosit.

A bajor kormány ezen rendelete nagy hullá
mokat vert fel a liberális táborban, különösen Ba
jorországban, amelynek kétharmada és jóformán az 
egész intelligencia protestáns.

A német kancellár Bethmann Holweg is meg
nyilatkozott a „Nord. Alig. Zeitungéban oly állást 
foglalván el, amely a bajor kormány rendeletét tör
vénytelenek ítéli.

A müncheni „Neueste Nachrichten“ liberális 
napilap, naponként erős cikkeket ir a jezsuiták és a 
bajor kormány ellen.

Még az annyira konzervatív Kreuzzeitung is 
neki megy a jezsuitáknak, ezeket Írván: „Ha a je
zsuita-rend saját egyházának misszionálására szövet-

csakugyan 10 perc múlva beértünk a velenczei pálya
udvarba.

Velencze egy csöppet sem volt barátságos. 
Nagyon hidegen fogadott. „Egye meg a macska! 
hisz mi nem kértünk belőle.“ No de legalább láttuk 
az újonnan felépült campanilét, melynek csak egy 
hibája van, hogy nagyon új. Sehogy sem illik 
Velenczébe, ahol a századok piszka a falakra tiszte
letreméltó patinát rakott. Két hót múlva nagy 
ünnepséggel fogják a király jelenlétében zárkövét 
letenni. A. pápa is elküldte áldását az ő kedves 
Velenczéjében újból felépült Campanilére. Legújabban 
igen kacérkodik a pápa az olaszokkal. A tripoliszi 
kalandot is megáldotta. Használ-e majd valamit? 
Nem lehetetlen. Lehetetlen csak az Velenczében, 
magyarokkal nem találkozni.

A Szt.-Márk piacon minden a régi. Az angol 
missek és szentimentális német hölgyek még mindig 
etetik a galambokat, akik, mint egész Velencze, az 
idegenekből élnek. A két nagy kávéházban pedig, 
amelyek a piac felét elfoglalják, helyet lehet ugyan 
kapni, de uzsonnát nem. Egy ideig türelemmel vár
tunk, de megúnván a várakozást, ott hagytuk a
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keznék, úgy, hogy nem prédikálná egyszersmind 
gyűlöletet és megvetést a más hitűokkel szemben és 
nem zavarná meg ezzel a vallási békét, akkor nem 
lenne aggályunk az ellen, hogy a prédikálás és a 
szentségek kiszolgáltatása nekik megengedtessók. 
Azonban ennyire még igen soká nem vagyunk'1.

Ezen nyilatkozat nagy felháborodást okozott a 
német klerikális lapokban, amelyek azt kívánták, 
bizonyítsák be végre, hogy a jezsuiták másvallásúak 
ellen gyűlöletet prédikálnak.

Ezen felhívásnak eleget tesz a „Münchener 
Neueste Nachrichten“ április 13-iki számában je
zsuita írók műveiből idézvén. A legdrasztikusabbat 
közöljük. De Luca jezsuita páter nem kétszáz év 
előtt, hanem 1901-ben megjelent egyházjogi munká
jában ezt tan ítja :

„A világi hatóságnak az egyház meghagyásá
ból végre kell hajtani az eretnekeken a halálbünte
tést. Ezen büntetés nemcsak azokat éri, akik mint 
felnőttek a hittől elpártoltak, hanem azokat is, akik 
meg lettek keresztelve és a haerezist az anyatejjel 
magukba szívták és meglett korukban ahhoz maka
csul ragaszkodnak. Ez a büntetés éri, ahol be van 
hozva a visszaeső eretneket is, akkor is, ha újra 
meg akar térni, úgyszintén mindazokat, akik meg
előző intés után makacsok maradnak“.

Lapunk figyelemmel fogja kisérni a németr- 
országi jezsuitaellenes mozgalmat, mert ha az ultra- 
montanizmus Németországban győzelemre jutna, ez 
a magyarországi viszonyokra is erős* visszahatás
sal lenne. (Se—o.)

Levél a Szerkesztőhöz.
Igen tisztelt Kartárs úr!
Vonatkozással telefonikus beszélgetésünkre, illetve 

az „Evang. Örálló“ f. évi február 10-iki számában fog
lalt vádakra, mint a „Baár-Madas ref. felsőbb leányis
kola és nevelő intézet“ igazgató-tanácsának elnöke, a 
következőkben van szerencsém válaszolni, amennyiben 
a vádak az intézetre vonatkoznának:

1. Sem én sem az elnökletem alatt álló igazgató- 
tanács soha senkit nem kényszeritettíink arra, hogy val
lást változtasson, és a tanári erők megválasztásánál — 
bizonyságok erre az igazgató-tanácsi jkvek — sohasem 
állíttatott oda a megválasztás feltételéül az, hogy az 
ágostai vallásu pályázó legyen reformátussá. Viszont 
azonban nem lehet megakadályozni azt, hogy valaki 
önként, saját meggyőződésből, ne lépjen át az ágostai 
vallásból a reformátusba. Különben, hogy mily liberálisan 
jár el az igazgató-tanács e részben, bizonyítja az a tény, 
hogy az intézet tan- és nevelő személyzetében jelenleg is 
Ö88zezen 5 evangélikus vallásét van, és esze ágában sincs 
egyiknek sem az áttérés, amit mellesleg megjegyezve én, 
tekintve, hogy a 2 protestáns egyház hitelvei között alig van 
különbség, a magam részéről teljesen feleslegesnekistartok.

2. Ami azt a vádat illeti, hogy az ág. hitoktató 
ki van „tiltva“ az intézetből, e részben a következőket 
adom elő. A „Baár-Madas“ intézet tudvalevőleg kizáró
lagos református intézet, és célja az, hogy abban a 
Magyarországi műveltebb és jobbmódii református csa
ládok leánygyermekei magasabb nívón álló kiképzésben 
részesüljenek.

tallián kávéját. A postán hiába kerestük a poste 
restante Velenczéba várt leveleket és a már két hete 
nem látott Evangélikus Lapot. Az Őrállót is oly 
igen nélkülözöm. Vájjon még mindig rágódnak-e 
rajtam orthodox barátaim? A postán azonban nem 
találtunk semmit. Bizonyosan Velenczére címezték a 
küldeményeket és ott hevernek valahol a velenczei 
tó partján. Érdekes volna külömbon tudni, mikor 
keresztelték el a magyarok Veneziát Velenczének.

Velencze tele van idegenekkel. A Bauer-Grün- 
waldba nem kaptunk lakást és a Lunába szálltunk. 
Apró szobát adtak, amely fűtve is volt, de a levegő
jét valami kétes értékű szappanillat penetrálta. 
Mindezt eltűrtük volna, de az ágy tolipárnák hiányá
ban oly kemény volt, hogy nem tudtunk aludni. 
Másnap reggel 4 órakor már felkeltünk és 7 órakor 
a kelő naptól megaranyozott palazzók közt nagy 
hidegben gondoláztunk el a vasúti állomáshoz.

Aprilis 11. Az egész napot úton töltöttük. Az 
idő kissé hűvös volt, ami természetes, mert az alpesek 
tövig friss hóval vannak takarva. Gyönyörű látvány I 
Ez a tavasz pompájában zöldelő síkság telve virágzó 
gyümölcsfákkal és a napsugárban tündöklő havasok I

Elragadó látvány útközben a festői szépségű Gardató 
is, szintén hóval borított magas hegyekkel körül
véve. Mi itt a lombard sikon nem fázunk, de amint 
az újságokból olvassuk, Közép-Európában hóviharok 
dúlnak, amelyeknek hatását itt is megérezni.

Az ellátás ezen a gyorsvonaton silány. Délben 
ugyan lehetott volna Milánóban valamit hirtelen 
bekapni, de miután a hirtelenségnek az evésben nem 
vagyunk barátai, 2 lira 50 emórt vettem egy-egy 
papircsomagot, amoly állítólag fényes menüt tartal
maz; de midőn felbontottuk, bizony nem találtunk 
benne mást, mint két darab hideg húst, egy darabka 
sajtot, egy jó narancsot és egy rossz almát, amiket 
azonban tekintve kitűnő étvágyunkat az utolsó mor
zsáig nagy élvezettel elfogyasztottunk és hálásak vol
tunk a talliánnak, hogy a zsákban macskát nem árult.

Öt órakor délután megérkeztünk Genuába, 
amelynek hatalmas kikötőjét a nyugati nap sugarai 
leghatásosabb szinpompával aranyozták be. Azt 
mondják az olaszok: „Vedere Napoli, e morir“ I 
(Látni Nápolyt és meghalni.) Én szebbnek találom 
Genuát, meghalni azonban sem itt, sem ott nem 
akarnék.
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Az intézeti nevelés egyöntetűsége szempontjából és 
a vallástanitásra a felsőbb iskolákra nézve fennálló 
egyezmény értelmében (az ágostai intézetben a refor
mátusok az ágostai; a ref. intézetben az ágostaiak a 
ref. lelkésztől nyerik a vallásoktatást) a bentlakó növen
dékek, tekintet nélkül, hogy reformátusok avagy ágos- 
taiak-e, a református lelkésztől nyerik az oktatást, aki 
azonban utasítva van arra, hogy a 2 vallás közötti 
különbségeket ép az ágostai tanulókra való tekintettel, a 
legnagyobb alapossággal és részletességgel tárja fel, 
amit az illető lelkész, tudomásom szerint, a leglelki
ismeretesebb módon meg is tesz. A bejáró ágostai 
növendékeknek a vallástanulás tekintetében azonban 
teljesen szabad választásuk van annyiban, hogy vagy 
ők is az intézeti ref. lelkésznél tanulnak, vagy pedig az 
intézeten kívül veszik a vallásórákat az ágostai lelkész
től. Ha mindezekhez még hozzáteszem azt, hogy az 
ágostai növendékek tekintet nélkül arra, hogy bentlakók, 
avagy bejárók-e, igen természetesen, az úrvacsorát a 
saját templomaikban vehetik fel, és hogy dacára annak 
miszerint az alapítvány minden növendékre évenkint és 
fejenkint kb. 500 koronát reá fizet, a református és 
ágostaiak között sem az ellátási sem egyéb dijak fize
tését illetőleg semmi néven nevezendő külömbség nin
csen, hanem igazán egyforma szeretetteljes bánásmódban 
részesülnek az ágostaiak is (12-en vannak), minek leg
fényesebb bizonyítéka az, hogy az intézet fennállása óta 
soha, egyetlen egy ágostai szülő sem emelt a vallás- 
oktatás miatt a legkisebb panaszt sem, — akkor csak
ugyan érthetetlen, hogy miként lehet itt türelmetlenségről, 
kitiltásról stb. beszélni!

Midőn a fentiekben volt szerencsém igen tisztelt 
kartárs urnák a való tényállást előadni, és az „Ev. őrálló“ 
1912. febr. 10-iki számát mellékelve visszacsatolni, egy
szersmind kérem igen t. Kartárs urat, hogy nagy befo
lyásával és hatalmas tollával legyen szives mindent 
elkövetni oly irányban, hogy a két testvéregyház békéje 
túlzó egyének tapintatlanságai által meg ne zavartassák.

Kiváló tisztelettel kész szolgája: 
Dr. Darányi Gyula.

Tem plom ban.
(Újabb zsoltár.)

Hát igazuk volna mégis Őnekik ? 
Méltán lövetnék megvetésük tárgyát,
A gyűlöletnek izzó sugarát 
Arcom sötét, fonnyadt redöire ?
E  szent helyen énnekem nincs helyem, 
En nem vagyok közéjük való ? . . 
Zsoltárt ha mondok: Káromlás szavam, 
A lelkem gőgös, pogány, lázadó? —
Hát igazuk volna mégis őnekik ?
— Te Egy, Te Igaz, Te felelj nekem!

Igaz, nem hordtam követ az alaphoz, 
Téglát se raktam, — bérmunkás csinálta. 
Szemforgatáshoz nékem nincs közöm, 
Kemény derékkal nem tudok hajlongni, 
Hazugság árán kegyet nem lesek,
A lelkem sokszor szent haragtól ég,

Április 12. Sem Velenczében, sem Genuában 
nem tűnik fel, hogy az olasz nép nagy háborúba 
van keveredve. Mindössze egy csapat újonccal talál
koztunk Velencében, akik kipirult arccal, ordítozva 
és hadonázva haladtak végig az utcán. Csupa vézna 
gyerek, nyilván a külvárosok söpredéke. Ezekkel 
akarják a törököt megverni? Hiszen egy harcias 
Senussi ötöt megeszik ezekből a gyerkőcökből 
früstökre. Az olasz katona egyáltalában nem imponáló 
jelenség. Ideges és lármás, hiányzik benne az el
szánt nyugodt komolyság, amely bátran szembeszáll 
a halállal. Amilyen a katona, olyan a sajtó is. 
Naponként hasábos tudósitásokat hoz az olasz győ
zelmekről. Annyi a győzelem, i hogy az ember csak 
azt csodálja, hogy Afrikában eddig még maradt 
valami meg nem hóditott terület. A mai lapok mint 
óriási sikert hirdetik, hogy az olaszoknak a tenger
parton Zuara mellett sikerült csellel csapatokat a 
partra szállitani. Hátha még a tengerparton sem úr 
az olasz, ahová hadi hajóinak ágyúi elvisznek és 
cselre szorul, hogy kiköthessen, akkor a papiroson 
már véghezvitt annexió még igen keveset haladt 
előre. De hivatalosan már övék Tripolis és Cyrenaika,

igy mutatja azt egy térkép, melyet San-Remóban 
láttam s amelynek felirata: „Itália új provinciái“.

Miután otthonról már két hete nem kaptunk 
híreket, első menetünk Genuába a postára volt. 
Aztán körülkocsikáztunk a városban, amely több 
magas dombon terül el. Az egyes dombokról hatal
mas panoráma nyílik a kikötőre és a város külöm- 
böző részeire. A kikötőben egész raja fekszik az 
óceánjáró nagy hajóknak és a kereskedelmi forgalom 
élénkségét és gazdagságát illetőleg Genua az európai 
kikötők között egyike az elsőknek. Ha ezt a népet 
munkájában látjuk, nem fogjuk félteni jövőjét a 
tripoliszi kalandtól, de mégis sajnálkozunk afelett, 
hogy vezetőinek nagyzási hóbortja az olasz népnek 
annyi pénzébe és vérébe kerül.

A dolgozó néppel éles ellentétet képez az olasz 
papság. Többnyire jól kihizlalt sötétbőrű tipikus 
alakok, fejükön kerek kalap lelógó zsinórral. Fekete 
kabátjuk rendszerint piszkos és kopott. Szappant 
úgylátszik nem sokat fogyasztanak. Amint délután 
a villamos vasúttal Nervibe kirándultunk, szemben 
ült velünk két ilyen példány. Mindakettő apró imád- 
ságos könyvet tartott a kezében és ég felé fordított
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De mindig hű s miyidig alázatos 
Ha Téged hívlak, Te Egy, Te Igaz.

Hahó, hahó! I t t  helyem van nekem : 
R o m b o ln i  az egy Isten nevében,
Tépni hazug, színes foszlányokat,
Hogy míg a szentély kárpitja meghasad 
É p í t s e k  is az Isten nevében.
S zengjem a zsoltárt bátran és merészen :
A z I s te n  n in c se n  n é g y  fa l  kö z t  b e z á r v a , 
H em  is  s á r g u l t  í r á s o k  h a lm a z a , 
B il in c se t  v e r n i  ö  r á  n e m  leh e t,
A z Inten o tt  van a z  e m b e rs z iv e k b en  
M in t  ö sz töké lő , m u n k á s  S z e r e te t :
A z  I s ten  Éltet, s  őt m e g é ln i  kell.

Gyúró.
y a g g  L a jo s.

Egyveleg.
Kérdezd meg a n ag y p ap á t  A 11 éves írónké a 

kátét tanulván, odaszalad a mamájához és izgatottan 
kérdi:

— Mama, mondd meg, mi az a fogantatás ?
A mama zavaroa jön és kitérőleg felel:
— Ugyan minek neked azt tudni, csak tanuld 

tovább a kátét.
— De én tudni akarom és amíg meg nem 

mondod, nem tanulok tovább — felel izgatottan a 
kis leány.

— Hát Irónkém, ón magam som tudom, kér
dezd meg a nagypapát, az okos ember, az majd 
megmondja. *

Klerikálisok a színházban. A gráci színházban 
egy négy felvonásos „Das Gnadenbild“ cimü szín
mű került előadásra. A klerikálisok a nekik nem
tetsző darab előadását minden áron megakarták 
akadályozni, ami azonban nem sikerült. Erőszakhoz 
nyúltak tehát és a klerikális diákok dr. Üde nevű 
tanár vezetése alatt tömegesen részt vettek az elő
adáson és .P fui“ kiáltások, lábdobogás és orditozás- 
sal iparkodtak az előadást megakadályozni. A rend
zavarok azonban pórul jártak, mert a liberális érzelmű 
diákok brovi manu kidobták a zavargókat a szín
házból, a rendőrség pedig tizenhatot közülük Üde 
tanárral együtt letartóztatott. A legjobban a színház 
járt, mert ezzel a tüntetéssel oly reklámot csináltak 
a kifogásolt darabnak, hogy az igazgatóság ezután 
telt házakra számíthat.

*
A pápa  titkára. A  pápa legújabban egy Bressan 

nevű magántitkárt fogadott, aki arról nevezetes, 
hogy maga dicsekszik azzal, hogy a raisekönyvőn 
kívül semmiféle más könyvet nem olvas. X. Piusnak 
ilyen ember kellett. Ki is nevezte őt rögtön bibor- 
noknak. Nem csoda ha a pápai enciklikák egymás 
után csődöt mondanak, amikor szerzőik egész élet
tapasztalatukat és tudományukat a misekönyvből 
m erítik!

szemekkel valami imádságfélét morzsolgatott nikotin
tól piszkos odvas fogai között, közbe keresztet vetve 
magára és önérzetes mosollyal pislantva a vele 
utazókra. Látszott rajtok, hogy kiváncsiak a hatásra, 
amelyet lelki gyakorlatuk a közönségre gyakorol. A 
jámborok nem sejtették, hogy az Evangélikus Lap 
szerkesztője ül velük szemközt. De a szomszédom is 
egy véleményen volt velem: „Eckelhaft! Es wird 
einem Übel, wenn man das ansieht“, jegyzé meg a 
német. Pedig hát a szegény olasz klerikus aligha 
nem pönitenciát rótt le, amidőn felhasználta az egy 
órai utat arra, hogy száz Avemáriát, melyet bünte
tésül kapott, elmondjon. A papocska lemorzsolta a 
száz Avemáriát és a megbántott szűz az egekben 
ki volt engesztelve.

Nerviben meguzsonnáztunk az Eden Hotel 
gyönyörű parkjában, ahol 14 évvel ezelőtt kellemes 
8 napot töltöttünk, azután végigsétáltunk a gyönyörű 
parti sétányon, melyről szép kilátás nyílik a Portofino 
hegyfokra. Mélyen alattunk nagy robajjal törtek meg 
sisteregve és csattogva a tenger hullámai a sziklás 
partokon. Ami a Riviérát oly széppé teszi, itt minden 
egyesül; a tenger fensége a hegyek fenségével.

A Riviérán egyáltalában bámulatos a természet 
színgazdagsága. A tenger színe itt a legváltozatosabb. 
Mig a láthatáron egy sötétkék szegély vonul végig, 
közelebb egy lilaszinű őv terül el, mely világos 
kékbe, majd smaragdzöldbe megy át.

Ezüstös habfodor csillog a part felé közelgő 
hullámon s a morajló sziklákon megtörve gyöngyözve 
hull a reá váró sírba, vagy peregve temeti el a 
nyomában siető habfodrot. Fel-felcsillan egy habocska 
a távolban s egy néhány pillanatig csillog-villog s 
ismét elsimul a tenger szintjén, sötétkék, lilaszinű, 
smaragdzöld árnyalataival kápráztatja szemünket a 
nyugtalan tenger, sisteregve csapdossák a habok a 
szirteket, mintha valami órtetlen nyelven szólnának 
az emberekhez, akik meg nem értve a haboknak 
beszédét, robogó vonaton sötét alagutakon át sietnek 
Monte-Carlóba — játszani.

Riviera.
(Sz—o.)
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HÍREK.
Királyi elismerés. Őfelsége f. hó 3-án Bécsben 

kelt legfelsőbb elhatározásával megengedte, hogy 
Belohorszky Gábor ny. újvidéki lelkésznek, bácsi 
főesperesnek a katonai lelkószkedós terén szerzett 
érdemeiért legfelsőbb elismerése tudtul adassék.

Az új agenda. Az új agenda német nyelvű részét 
Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök szerkeszti. Az 
agendának német nyelvű része bizonyára a leg
messzebbmenő igényeket is ki fogja elégíteni, miután 
a szerkesztő egyházunk több jeles lelkészét és 
tanárát: Lie. Schmidt Károly Jenő, Stettner Gyula, 
Wagner G. Adolf főespereseket, Scholtz Ödön ágfalvai 
lelkészt és D. Dr. Daxer György s Stráner Vilmos 
theol. tanárokat a szerkesztő bizottságba belevonta.

Megsemmisített lelkószválasztás. A ferenczhalmi 
egyház lelkészi állására négy hónappal ezelőtt 
s z ív ó s  küzdelem után csekély szótöbbséggel Hildebrand 
Keresztély petőnémetfalvi lelkész választatott meg. 
A bánsági egyházmegyei törvényszék, miután a 
kisebbség a választást megfellebbezte, f. hó 16-án 
tartott ülésén a választást megsemmisítette. Előre
látható, hogy ez az Ítélet nem lesz az utolsó szó 
ebben az ügyben, hanem, hogy a lelkészválasztás 
ellen benyújtott petíció be fogja járni egyházi 
törvénykezésünk minden fórumát s hogy a perben a 
vesztes csak az egykor békésen fejlődő és virágzó 
ferenczhalmi egyház lesz.

A Gusztáv Adolf-egylet kiküldöttje. A Gusztáv 
Adolf-egylet Geissler főtitkárt kiküldte a horvát
országi gyülekezetek meglátogatására. Geissler buda
pesti tartózkodása alatt Scholtz Gusztáv egyetemes 
gyámintézeti elnök vendége volt. Hisszük, hogy ez 
a látogatás a gyámintézet s a Gusztáv Adolf-egylet 
közt fennálló szives viszonyt még inkább meg fogja 
erősíteni.

Helyreigazítás. Az Ev. Lap márc. 30-iki számát 
a szedő fantáziája egy érdekes sajtóhibával gazdagí
totta, amennyiben Margócsy József ny. losonczi 
lelkészt, pestmegyei főesperest koronaőri méltósággal 
ruházta fel. Ezt a végzetes sajtóhibát készséggel 
helyreigazitjuk annak kijelentésével, hogy Margócsy 
József nem őriz semmiféle koronát, következéskép 
nem koronaőr, — ha csak nem a szónak salamoni 
értelmében: szép és ékes korona a vénség, amely az 
igazságnak utaiban találtatik.

Egyházközségi tartalék - alap. Scholtz Gusztáv 
bányakerületi püspök az egyházmegyék elnökségéhez 
leiratot intézett egyházközségi tartalékalapok létesí
tése iránt. A tapasztalat ugyanis azt mutatta, hogy 
egy-egy templomnak renoválása, az iskolák fejlesz
tése és egyéb nagyobb kiadásokkal járó építkezés az 
egyházakban sok esetben kellemetlen vitákat és 
ellenségeskedést provokált, miután a hívek az ilyen
kor szokásos pótadó kivetéséről hallani sem akartak. 
Ennek a visszavonásnak akarja elejét venni Scholtz 
püspök intenciója. Az eszme, ha testet ölthet, az 
egyházak békés fejlődésének legfontosabb tényező
jévé lesz.

A Bethlen Gábor Kör f. hó 16-án, kedden este 
hat órakor tartotta meg „A keresztyénség a világ
nézetek mai harcában“ c. tudományos előadás ciklusá
nak az ötödik előadását „A keresztyén világnézet és

az idealisztikus monizmusil címmel. Az előadást, mint 
az előzőket Veress Jenő theol. magántanár tartotta. 
Ismertette Wundt és Paulsen voluntarisztikus moniz- 
musát, illetőleg parallelizmusát, a tudatii monizmust 
vagy a szolipsismust és a Hartmann konkrét moniz- 
musát. Azután ismerettani és világnézettani szem
pontból bírálta ezeket a világnézeteket, A ciklus utolsó 
előadása e hó 23-án (kedden) volt. Tárgya volt: 
„A keresztyén világnézet és a modern történelmi gondol
kodás .“

Igazgató-választás. A felsőlövői evangélikus tan
intézetek — főgimnázium és tanitóképzőintézet — 
újabb szervezet alapján teljesen különválván, atanitó- 
képzőintézet igazgatójául a főiskolai nagybizottság 
Stettner Aurél tanárt választotta meg. A főgimnázium 
igazgatója Németh Sámuel maradt.

Lelkészválasztások. A kétyi egyházközség közfel
kiáltással Gyalog István balfi lelkészt hívta meg 
lelkipásztorául. — A gyékényesi gyülekezet meg
választotta Kis Samu nagybarátfalui lelkészt az el
árvult lelkészi állásra.

Esperesi értekezlet. A dunántúli ev. egyházkerü
let esperesei ez évi értekezletüket ugyancsak Pápán, 
április hó 18-án tartották meg, Az értekezleten Stett
ner Gyula és Horváth Sámuel esperesek kivételével 
— kik akadályozva voltak az eljövetelben — meg
jelentek az összes esperesek. Az értekezlet több fon
tos korkérdést is tárgyalt s foglalt azokban állást, 
így a megbeszélés tárgyát képezte a próbaszónaklatok 
tartásának kérdése. Erre vonatkozólag az esperesek 
véleménye általában az volt, hogy ez a szokás a 
lelkészi tekintélynek határozottan rovására megy, 
hogy ez teljesen beszüntetendő és a legközelebb ké
szítendő egyetemes lelkészválasztási szabályzat-ban gon
doskodásnak is kell történie, hogy a jelenkorban 
már teljesen elavult szokás határozottan betiltassák. 
E kérdéssel kapcsolatban felvettetett az a jogos kér
dés is, mi módon lehetne elősegíteni a lelkészek 
avanzsmaját, azaz a gyengébben dotált gyülekeze
teknek és lelkészeknek oly osztályozása, amint az a 
református egyházban van — nem talált általános 
helyesléssel. Azon sajnos mindgyakrabban előfor
duló esetből kifolyólag, hogy híveink, de az egyházi 
tisztviselők maguk is — főkóp a tanítók közül so
kan — az egyházi hatóságok elé tartozó sérelmeik
kel, panaszaikkal az egyházi hatóságok megkerülé
sével a világi hatóságokhoz fordulnak, az értekezlet e 
mindjobban elharapódzó s az egyház autonómiáját 
aláásó helytelen abusus megszüntetése végett abban 
állapodott meg, hogy a gyülekezeti közgyűléseken 
felvilágositandók lesznek a gyülekezeti tagok afelől, 
hogy minden hű egyháztag ismerje kötelességének 
egyházi törvényeink tiszteletben tartását. Felolva
sásra kerülvén Stettner Gyula főesperesnek bekül 
dött munkája: A cura pastoralis céljáról és mikénti 
gyakorlásáról címmel. Az értékes tanulmány, mely a 
„dogmák“ fogalmát is tárgyalja, teljes egészében 
megnyerte az értekezlet tetszését és kérte annak va
lamely egyházi lapban közöltetósét. — Farkas Mi
hály a lelkészi javadalom rendezésé-nsk kérdéséről ho
zott munkálatatot. Ennek alapján az értekezlet abbeli 
meggyőződésének adott kifejezést, hogy a törvény- 
hozásnál teljes eréllyel szorgalmazandó lesz az 1848. 
évi XX. t.-c.-nek végrehajtása s pedig — Zsilinszky 
Mihály gondolata szerint — egyesülten a református
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ős unitárius egyházakkal. — Varga Gyula előterjosz 
tést tesz a nagygerezsdi egyezség revíziója tárgyában. 
Azértekezletaz előterjesztő véleményéhez csatlakozott, 
hogy t. i. „csak néhány pontból álló elvi kijelentést 
tartalmazó szabályrendelet alkottassák, melyben ki
mondandó, hogy ne tekintse egyik protestáns fél u 
másikat idegennek, hanem atyafinak s vele minden
kor atyafisagosan bánjék el, ahol jónak látják s 
együtt akarnak gyülekezetét alkotni s bizonyos egy
házi adózásra kötelezik magukat, ez a szerződés a 
két protestáns egyház felsőbbségének tudtával és 
beleegyezésével történjék. Iskolát, templomot, teme
tőt minden külön megadóztatás nélkül úgy és any- 
nyiért használhasson a fél, mint a másik a tulajdo
nos egyház hive“.

Németh Pál a horvát-szlavoyi gyülekezetek álla
potáról referált, kiomelve ama fontos kötelességét a 
közegyháznak, hogy az itt szétszórtan élő híveink 
lelki gondozásáért még igen sokat kelt tennie. Min
denek fölött szükségesnek látja Minszka vagy 
Brsljanica központtal újabb missziói lelkészi állás 
létesítését.

Stráner Vilmos theologiai tanár a pozsonyi 
eeyetem felállításával kapcsolatosan ev. theol. fakul
tásnak létesítése ügyében terjesztett elő, sok meg
szívlelendő gondolatot, kiterjeszkedvén a leendő lelké
szek gyakorlati kiképzésének kérdésére, melyet a 
németországi gyakorlat szerint vagy a Prediger-semi- 
nariat vagy a Lehrvicariat meghonosításával tart meg
oldhatónak. — Aíagyary Miklós az egytuizi adózásról, 
Zier mami Lajos a misszió ügyéről tartottak tartalmas 
előadásokat, ezekre vonatkozólag az értekezlet azt 
ajánlotta, hogy e kérdéseket hozzák a kerületi 
evangélikus egyesület gyűlése elé is.

A kultuszminisztériumból. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter a kongruás zsibritói lelkészi állás 
javadalmazásának felülvizsgálására állami szakértőt 
küldött ki. A kultuszminiszter megengedte, hogy az 
aszódi gimnázium V. osztálya folyó évi szeptember 
1-én megnyittassék.

Felekezetiség Magyarországon. Hogy nálunk javá
ban virágzik a felekezetiség kultusza és hogy az állami 
és megyei hatóságok is annak szolgálatában állanak, 
annak fényes bizonyítékát képezi az az ünneplés, 
amely Kassán a III. országos katolikus főiskolai diák- 
gyűlés alkalmából Apponyi Albert gróf patronatusa 
alatt a múlt héten megtartatott. Felvonultak a buda
pesti Szent-Imre kollégium, a Mária-leventék (a Mária- 
Kongregáció) és a Szent-Margit kör tagjai is Buda
pestről. Ez a modern Magyarország! Amikor még 
Deák, Kossuth és Eötvös szelleme uralkodott ebben 
az országban, ily ünnepléseknek nálunk nem volt se 
híre se hamva. De elvégre a kor iránya a szélsősé
gek küzdelmében nyilvánul és ha a szocialistáknak 
joguk van Apponyit megabzugolni (amint ezt Kassán 
tették), a püspököknek, prépostoknak és velők együtt
érző elemeknek joguk van a Mária leventéket nem
zeti hősökként ünnepelni. Kifogásunk csak az ollen 
van, hogy ez hatósági aszisztencia mellett történik. 
Az államnak és a törvényhatóságoknak a felekozo- 
teken felül kellene állani. Vájjon a protestáns vallásu 
főispán és alispán akkor is hivatalos kötelességében 
állónak tartotta volna az ünnepély fényét jelenlétével 
emelni, ha nem a Mária-Loventék, hanem zsidó val

lásu főiskolai tanulók rendeztek volna a zsidó vallás 
dicsőítésére szóló ünnepséget. Még azt som szeretjük, 
ha a hatóság a mi ünnepélyeinken is résztvesz, mert 
ez is csak a felokezetiségnek való hódolás, már pedig 
ha ez az irány lábra kap, mindig mi fogjuk húzni 
a rövidebbet.

Vallásos est. A fejérmegyei gyúrói egyházközség 
Nagy Lajos lelkészük vezetésével lélekemelő vallásos 
estélyt rendezett böjt 5. vasárnapján. A templom 
zsúfolásig megtelt. A közönség zárt soraiban nagy 
számmal voltak más vallásunk is, de ott volt a kör
nyék intelligenciája is. Az estély fénypontját: Sipos 
András budapesti s. lelkész előadása képezte, aki 
Péter könnyeiről beszélt szónoki hévvel, mély emberi 
igazságokat, Péter jellemében új meglátásu, lélektani 
mozzanatokat vésve a hallgatóság figyelmébe. Nagy 
Lajos, az egyházközség lelkésze pedig arról tartott 
mindenkiből nemesebb érzéseket kiváltó előadást, 
hogy miben kell az egyes hitfelekezeteknek egye
sülni. Kedves jelenség volt az iskolás gyermekek 
éneke ós szavalata is. Az est annál mélyebb benyo
másokat tett a hívek lelkében, amennyiben az ilyesmi 
előttük még teljesen ismeretlen dolog volt. Az orgona 
alap javára oflertóriumként bejött 42 korona.

A Kúria a kongregációkról. Egy különben szín
telen jogesettel kapcsolatban, a 3305/1911. számú 
ügyben alkalma nyílt a kir. Kúriának a kongregá
ciókról nyilatkozni, megállapítva ezek vagyonszerző 
képességét. A Kúria többek közt igy szól: Általános 
egyházjogi szabály, hogy viszont a tulajdonképpeni 
kongregációk tagjai tesznek ugyan fogadalmat, azon
ban ez csak egyszerű fogadalom, melynek éppen 
ezen minősége különbözteti meg ennek jogi hatását 
az ünnepélyes fogadalomtól. Ami különösen a sze
génységi egyszerű fogadalmat illeti, a kongregáció 
letett tagjai, ellentétben az ünnepélyes fogadalom 
hatályával, magának az egyszerű fogadalom jogi ter
mészetének megfelelőleg szerzés képesek; vagyonuk 
a testülethez tartozásuk ideje alatt is tulajdonuk 
marad s a testületből önkényes kilépésük esetén is 
nekik visszaadandó ; halál esetén a vagyonuk felett 
a fogadalom tartama alatt szabadon rendelkezhet
nek, végintézkedés hiányában a közönséges törvé
nyes öröklésnek van helye, magának a kongregáció
nak pedig tagjai hagyatékában törvényes örökösö
dési joga nincs és a tagok, amig a testület kötelé
kébe tartoznak, vagyonuk jövedelmének felhasználása 
tekintetében csak azoknak a korlátozásoknak van
nak alávetve, melyekot alapszabályaik tartalmaznak. 
Megállapítható tehát, hogy a kongregációk tagjaira 
az a meghatározás, mely az 1715. évi LXXI. t.-c.- 
ben foglaltatik, hogy a világra nézve meghaltaknak 
tekintendők, nem alkalmazható s igy a kongregációk 
nem tartoznak az 1715. évi C1I. t.-c.-nok a befoga
dásról szóló 3. §.-ában megjelölt szerzetes testületek 
közé. Ennek megfelelőleg alakult ki nálunk az az 
eddigi állandó bírói gyakorlat által megszilárdított 
jogállapot, hogy a kongregációk részéről már ezelőtt



8. oldal 1912. április 27.Evangélikus Lap 17. sz.

hosszú időn át történt ingatlan tulajdon szerzések 
alapján részükre a tulajdonjog bekebeleztetett s in
gatlanszerzési képességük, anélkül, hogy a befoga
dás kérdése bármely oldalról felvettetett volna, el
ismertetett.

Halálozások. A nagy időknek egy derék tanúja 
szállt ismét a sírba. Pongrácz Antal a gyékényesi 
ev. gyülekezetnek nyugalomban élő agg lelkipásztora 
f. hó 15-én elhúnyt az Úrban. Hű vitéze volt nem
zetének, melyet a szabadságharcban szolgált, mint 
nemzetőr, — hű bajnoka a Krisztus egyházának, 
melynek ügyéért egy egész élten át — múlt hó 
októberében ment nyugdíjba — katonáskodott becsü
lettel, lankadatlan buzgósággal, lelki atyai bölcse- 
séggel. Holt tetemét a gyászoló család unokái, neje, 
gyermekei már előre elköltöztek a jobb hazába — 
Nagyrákosról elszállittatták Gyékényesbe, hol a 
legnagyobb részvéttel helyezték el övéi, szerettei 
sorában a sírba.

Az élet és halál szabados ura f. hó 19-én el- 
szólitotta az Úr szőlőjének egy igen buzgó munkását: 
Koltay Rezső somorjai lelkészt. Életének legszebb 
korában — 37 esztendőt élt — ragadta el a typhus 
betegség. Áldozata lett nemes szivének, lelkipásztori 
buzgó hivatásának. Temetése óriási részvét mellett 
múlt vasárnap délelőtt a szokott istentisztelet idejé
ben ment végbe. Özvegyén és nagy számú rokon
ságán kívül a gyülekezet és Somorja város egész 
társadalma őszintén siratja a nép igaz barátját, a

békességnek és testvéri szeretetnek ez őszinte hirde
tőjét és megtestesítőjét. Isten békessége lengjen siri 
álmuk felett,

Freitag János, a csorvási egyház szervezője, 
első lelkésze 38 évi hű és buzgó lelkipásztorkodása 
után életének 65-ik évében f. hó 18-án elhúnyt.

Micsinay Pál egykoron budapesti kerepesi-uti 
evangélikus egyházi, később domonyi egyházközségi 
tanító április 4-én elhunyt Kondoroson, hol nyug
díjaztatása után pár óvet töltött ottani kis birto
kán. A boldogult 76 évet élt s özvegyén kívül 
négy árva siratja. Temetése nagy részvét mellett 
történt szombaton; Placskó István szarvasi és Russ 
Zoltán gádorosi lelkészek tartottak koporsója fölött 
beszédet.

Szerkesztői üzenetek:
Baráti levél R. Vilmoshoz. Szellemesen van megirva és 

talán mégis érdemli az illető, hogy oly kíméletlenül bánik vele. 
De ha mindazokat, akik nem meggyőződésből, hanem érdekből 
ütik a nagy dobot, leleplezni akarnék, nagyon sok lenne a dől. 
gunk. Az az úr talán nem is érdemli meg, hogy vele oly „ala
posan“ foglalkozzunk. De meg nem is érdeke az „Evang. L ap
nak“ személyes izű polémiákkal keserűséget kelteni. Bízzuk 
azt ellenfeleinkre, akik ehhez jobban értenek. Ne vegye tehát 
rósz néven, ha további tám ogatására számítva, ezt a leleplezést 
nem közöljük.
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I POLGÁR KÁLMÁN
J t  műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

I  Budapest,VII, Erzsóbet-körút 29. Pontos 
kiszolgálás!
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Ifj. Kellner Ernő kő- és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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Kérelem Nyíregyháza városához.
Nyíregyháza város közönsége a legközelebbi 

múltban 260.000 koronát és egy 30.000 koro
nát érő telket ajánlott fel a vallásalapnak, ha 
az újonnan felállítandó görög katholikus püs
pökség székhelye Nyíregyházán lesz. Nyíregy
háza város ezen nagylelkű ajánlata tanúságot 
tesz arról, hogy a nemes városnak a kultúra 
fejlesztése iránt érzéke és anyagi ereje van. Úgy 
értesülünk a lapokból, hogy a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter a város ezen ajánlatát el 
nem fogadta és az újonnan felállítandó görög 
katholikus püspökség székéül Hajdudorogot 
ajánlotta a király Ö felségének. A nemes város 
ennélfogva a kulturális célra felajánlott összeg
ről és telekről megint szabadon rendelkezik. 
Nem tudjuk feltételezni Nyíregyháza túlnyomóan 
evangélikus vallású közönségétől, hogy csak 
katholikus célokért tud hevülni, sőt bizonyosak 
vagyunk benne, hogy saját vérei és hitsorsosai 
égető szükségleteit épp oly készséggel fogja 
támogatni, mint a más vallásúakét, ha erre 
figyelmét felhívjuk.

Ezen áldozatkészség tanúsítására éppen 
most kedvező alkalom kínálkozik az által, hogy 
a magyarhoni evangélikus egyetemes egyház 
elhatározta, hogy egy evangélikus tanitónőképez- 
dét létesít. A terv kiviteléhez azonban még hiá
nyoznak az anyagi eszközök. Az sincs még 
meghatározva, hol legyen az felállítandó. Sop

ron, Szarvas, Kőszeg és Eperjes versenyeznek a 
kitüntetésért. De kétségtelenül legelső helyen 
fog lenni Nyíregyháza, ha a kulturcélra már 
felajánlott, de megtakarított vagyont az evangé
likus tanítóképzőintézetnek felajánlja. Nem is 
tekintve azt a gazdasági előnyt, melyet ezen 
intézetnek Nyíregyházán való felállítása a város
nak hozna, megbecsülhetetlen értéke van annak 
a szolgáltatásnak, amelyet a hazai nőnevelés
nek — amely jelenleg sajnos, nagy részben 
apácák kezében van — és az evangélikus egy
háznak tenne.

Igen kérjük Nyíregyháza város érdemes 
közönségét hallgassa meg kérésünket és ajánlja 
fel a megtakarított összeget és telket egy Nyír
egyházán felállítandó evangélikus tanítónőképezde 
céljaira.

A z  .'Evangélikus Lapu szerkesztősége.

A protestáns közös bizottság ülése.
A protestáns közös bizottság f. ó. április hó 26-ón 

délután ülést tartott a pesti magyar-német egjház 
sütő utcai dísztermében gróf Degenfeld József és 
Baltik Frigyes elnöklete alatt. Mindenekelőtt dr. Zsig
mondy Jenő helyébe dr. Baksa Lajost választották 
meg jegyzőnek.

Azután Sztehlo Kornél referált több ügyet, ezek 
közt a vallásügyi miniszter négy leiratát, amelyek
ben a protestáns közös bizottságtól véleményt kér.

A közös bizottság, többek között, véleményt 
adott a németországi egyetemeken létező alapítvá
nyok mikénti ellenőrzése tárgyában, továbbá a refor
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mátusok részéről a papi özvegyek nyugdíjának és 
árvák ellátási költségeinek emelése céljából az állam
tól külön kért segély tárgyában. Ez a vélemény kér és 
elvi jelentőséggel bír, mert azt tanúsítja, hogy a 
vallásügyi miniszter szolidaritást lát az állami segély 
kérdésében a két testvéregyház között és ezért nem 
akkor az egyik egyház által kért segély tárgyában 
a másik egyház meghallgatása nélkül határozni.

A miniszter ezen álláspontja a protestáns közös 
bizottság jelentőségét bizonyára fokozza.

A bizottság véleménye az özvegyi nyugdíj kér
désében az volt, hogy pártolja a rendes államsegély
nek a felvetett cél elérhetése végett való felemelé
sét, de a felemelést oly mértékben kéri, hogy az 
ágostai evangélikus egyháznak a felemelendő segély
ből szintén jusson arányos rész, mert habár az 
evangélikus lelkészi özvegyek és árvákról a nyugdíj- 
szabályzat bőven gondoskodik, ez csak úgy volt el
érhető, hogy az evangélikusok a segélyezést egyéb 
szükségleteiktől vonták meg, amelyek pedig szintén 
kielégítésre várnak.

Ezen véleményadást megelőzte a református 
konvent rokon természetű átirata, melyben a közös 
bizottságtól határozatot kér arra, hogy a két egyház 
külön is kérhessen államsegélyt, ha oly külön szük
ségleteket mutat ki, amelyek csupán az illető egy
háznál merültek fel. Az átiratot gróf Tisza István 
támogatta sérelmül felhozván, hogy a múlt évben a 
reformátusok külön kérvényben kimutatták, hogy

T Á R C A .

Utazás a Riviérára.
Monte-Carlo.

Április 17. Elmentünk Monte-Carloba, megnézni 
a bűnbarlangot. Barlangnak elég szép, mert a bűn 
palotája beillik fejedelmi laknak. Pazar kiállítása mu
tatja, hogy az üzlet jól jövedelmez ; hogyne, hiszen 
a bank fedezi a monacói hercegség összes kiadásait, 
még 12- szál katonából álló hadseregét is eltartja és 
a fejedelemnek is szépen jut a feleslegből. Ha az 
ember csak egy félórára odaáll az asztalhoz és nézi 
miként söpri be a croupié százával az aranyokat és 
csak imitt-amott fizetnek egy-egy nyereséget és ha 
meggondolja, hogy az egész éven át kora reggeltől 
késő éjfélig igy folyik, akkor tisztában van vele, 
hogy itt az embereket hatósági engedéllyel tudva 
kopasztják. Megmosolyogni való az a ceremónia, 
amellyel az embert beeresztik. Belépti jegyet kell 
váltani, amely rendes helyekre ingyenes, csak a sza
lon privé-be, ahol az arisztokrácia és a nagy gaz
emberek játszanak, kell 50 frapk belépti dijat 
fizetni. A jegyváltásnál a belépőnek személyazonos- 
nosságát kell igazolni, foglalkozását,, korát is kérdik.

nekik adócsökkentésre még egy millió koronára van 
szükségük, az evangélikusok ily kérelmet elő nem 
terjesztettek és a minisztérium a felemelt összeget 
mégis mind a két egyháznak adta ki. Ezen felszóla
lással szemben báró Prónay Dezső határozott és igen 
hatásos beszédben kimutatta, hogy a reformátusok 
ezen kívánsága az eddig még némi sikerrel járt 
együttműködést teljesen megbolygatná és ha ilyen 
határozathoz ragaszkodnának, kénytelen lenne ki
jelenteni, hogy az ág. hitv._ evangélikus egyház kül
dötteinek ilyen határozat hozatalára az egyetemes 
gyűléstől nincs felhatalmazásuk. Báró Prónay beszé
dének hatása alatt a reformátusok az indítványt 
visszavonták.

Oeduly Henrik püspök azt indítványozta, hogy 
a kormány tegyen intézkedéseket, hogy a protes
tánsok legnagyobb ünnepén, nagypénteken a protes
tánsok részére munkaszünet biztosittassék.

A bizottság elhatározta, hogy felterjesztést 
intéz a vallásügyminiszterhez, tegyen intézkedéseket, 
hogy nagypénteken protestáns állami és köztörvény
hatósági tisztviselők a hivatalos teendők alól felmen
tessenek. Az intézkedésnek szerintünk arra is ki 
kellene terjednie, hogy protestánsok nagypénteken 
bíróság vagy közigazgatási hatóság elé ne legyenek 
idézhetők és hogy protestánsokra nézve ezen a 
napon bármely mezőgazdasági vagy ipari munka 
szüneteljen.

Ezután gróf Degen féld elnök jelentést tesz arról,

A vallásra nem kiváncsiak, de ha valaki véletlenül 
pénztáros vagy jószágigazgató, be nem eresztik, fel
tételezik róla, hogy sikkasztott pénzzel akar játszani. 
Ilyen pénztől irtóznak a tisztelt urak, ők csak a be
csületes utón szerzett pénzt zsebelik be. Aztán attól 
is tartanak, hogy a sikkasztó vészit és öngyilkossá 
lesz, ők pedig semmitől sem irtóznak jobban, mint 
attól, ha csendes munkájukat egy pisztolylövés meg
zavarja. Az ilyen öngyilkosokat azután nem is teme
tik el nyilvánosan, pap nem beszól felettük, anya
könyv sem veszi be nevüket, csak úgy eltűnnek, Aki 
pedig közköltségen haza akar utazni, az veszítse el 
pénzét a bankon s aztán menjen el az igazgatóság
hoz és mondja meg nekik: pénzt vagy életet! Azt 
úgy értik persze, hogy az illető a saját élete elvéte
lével fenyegetődzik és kifizetik neki az útiköltséget, 
hogy hazamehessen. Mióta a salon privét behozták, 
nem oly érdekes a játék a rendes helyeken. A nagy 
játékot bent folytatják, arra pedig még sincs 50 fran
kom, hogy ennyit áldozzak a kíváncsiságért. Azért 
itt künn is előfordulnak nagyobb tételek. Egy telje
sen kopasz úr hosszú fekete szakállal arisztokratikus 
arccal 15.000 frankos tételeket rakott és hol vesztett, 
hol nyert. Amidőn ebéd után másodszor bementünk 
a játéktermekbe éppen kijött. Mankón járt; öt óra
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hogy a múlt évben nyert küldetés folytán a kilenc 
tagból álló küldöttség múlt évi december hó 6-án 
még az 1912. évi költségvetés megállapítása előtt 
az elnök vezetése alatt megjelent a vallásügy minisz
ternél és szóval és Írásban kérte, hogy miután a 
leikései kongruának 2400 koronára való felemelése 
és a lelkószi korpótlék az 1912. évi költségvetésben 
fölvéve nincs, a lelkészek pedig jogos igényeik ki
elégítésére nem várhatnak, gondoskodjék a minisz
ter arról, hogy abban az esetben is, ha a lel
kész! kongrua felemelése azonnal meg sem való
sítható, hogy a lelkészek helyzetének javítása 
vagy egy megfelelő korpótlék adása vagy egy na
gyobb segélyátalánynak a tárgyalás alatt levő költ
ségvetésbe való beillesztése által történjék meg. 
A miniszter megígérte, hogy az utóbbit meg fogja 
tenni és dacára ennek a költségvetésben, mely a 
reákövetkező héten tárgyaltatott, semmiféle felemelést 

0nem hozott javaslatba. Az elkeseredés a protestáns 
lelkészeknél emiatt igen nagy és ezért kéri a bizott
ságot nyilatkozzék mi legyen a további teendő. 
A kérdésben több felszólalás történt, végre is abban 
állapodtak meg, hogy a segély megadását az elnök
ség sürgesse. Sztehlo ezen sürgetéstől semmi ered
ményt nem vár, mert a miniszter az elnököknek 
mindent meg fog Ígérni, de a legközelebbi költség
vetésig ez az Ígéret megint füstbe fog menni. Az 
erélyes sürgetésnek a költségvetés elkészültekor kell 
megtörténni, de mindaddig, mig a parlamentben nem

találkozik senki, aki a költségvetés illető tételénél 
a minisztert adott Ígéretére figyelmezteti, eredményt 
nem várhatunk. Itt csak a parlament erélyes közbe
lépése segíthetne, de protestáns vallású képviselőink 
úgylátszik ezen kérdés iránt érzéketlenek. Azt indít
ványozza, hogy az elnökség sürgesse meg a minisz
tert, hogy mielőbb hívja meg tárgyalásra az 1848: 
XX. törvénycikk életbeléptetése tárgyában alkotandó 
törvényjavaslat feletti észrevételezésre.

Az indítványt a bizottság elfogadja és az elnök
séget megbízza, hogy mindkét irányban a miniszter
ieméi lépéseket tegyen.

Végül a bizottság tagjait egy kis meglepetés 
érte. Gróf Degenfeld József szóba hozta, hogy miután 
a minisztérium Debrecenben protestáns theologiai 
fakultást felállítani szándékozik, nem lennének-e 
hajlandók az evangélikusok megfontolás tárgyává 
tenni, vájjon ez a fakultás, mint közös protestáns 
fakultás létesíthető lenne-e? Báró Prónay Dezső el
mondja, hogy az evangélikusok, annak folytán, 
hogy a reformátusok Debrecenben külön református 
fakultást kívántak, a maguk részéről más egyetemen, 
első sorban a pozsonyin kértek evangélikus fakultást. 
Azon kérdésre, hogy nem jött-e még létre a meg
egyezés a kormány és a reformátusok között azt 
felelte gróf Degenfeld, hogy még nem jött létre, 
Sztehlo kérdésére pedig mi lesz a paritással az volt 
a felelet, hogy ez az anyagi hozzájárulás mérvétől 
függ. A reformátusok 70.000 koronát adnak hót tan

hosszat ült a teremben. Egy magyar fiú, aki a be
szélgetésünket hallotta, azt mondta, hogy ez a man- 
kós úr ma 100.000 frankot veszített.

A játszóasztalok körül állandóan nagy ember- 
tömeg tolong. A fele sem kap ülőhelyet, a többiek 
állnak és az ülők vállai felett dobálják be a téteket. 
Kétféle játék van : roulette és trente et quarante. 
Ez utóbbi a nagyobb játékosoké. Én azonban egyi
ket sem értem. Érdekes pszichológiai kombinációkra 
itt bő alkalom nyilik. Itt egy kifestett eblouissante 
francia cocotte, ujjai meg vannak rakva gyémánt
gyűrűkkel, meglátszik rajta, hogy könnyen szerzi a 
pénzt. Oly közönnyel nézi, amikor a croupió be
söpri a tétjét, amelyből egy szegény család egy évoD 
keresztül megélhetne. Mellette egy szintén kifestett, 
de az idő vasfogával már hiába küzdő fonnyadt 
női alak. Ez már csak itt remél pénzre szert tenni, 
miután előbbi kerosetforrása bájaival együtt eltűnt. 
Mohó ijedt arccal kíséri a golyó pergésót, mert utolsó 
pénzét rakta a 21-esre, amelynek most biztosan ki 
kell jönni. „Rien ne va plus!“ hangzik a játékot 
vezető monoton jelzése. Két másodperc múlva a pergő 
golyó megáll a 26-on. Az öreg kokotte letört.

Egy másik kép. Csinos fiatalember alig 24 éves. 
Három darab ezres bankót tesz impaire-re. A párat

lan szám megjön. A banko9 odadob neki három ez
rest. Ott hagyja. Megint kijön a páratlan szám és a 
fiatalember nyer 6000 frankot. Megint otthagyja. Be
tétje most 12.000 frank. A golyó röpül; a rien ne va 
plus elhangzik. Krik! megáll a golyó a 12-ön. A 
bankos mintha semmi sem történt volna behúzza a 
12.000 frankot, a fiatal ember pedig homlokáról 
törli a hideg verejtéket és szomorúan távozik. Letört.

így folytathatnék ezt a végtelenségig, de végre 
is elfog az undor és a termekben uralkodó hőség 
arra késztet, hogy szabad levegőro kívánkozzunk. 
Még széttekintünk a falakon. Aktok teljes mezte
lenségben fügefalevél nélkül. Nyilván a bűn templo
mának papnői. Vannak köztük érdekes tipikus ala
kok. Ilyen a pique dame. Gyönyörű test, trikóöltö
zetben, a mellére egy pique ász van hímezve. Magasra 
emelt karjában hegyes tőrt tart döfésre készen. Aj
kán gúnyos mosoly, jaj annak, aki bolondul utána I 
Kilépve a bűn csarnokából paradicsomba lépünk. A 
kaszinó parkja óriási pálmáival, gondosan ápolt vi
rágágyaival, lombdús sétányaival egyenes ellentéte 
annak, amit az épületben benn látunk. Itt lecsitul
nak a rut ösztönök s az állat helyébe a virág uralma 
lép. Az állatban a bűn, a virágban az erény nyilat
kozik meg. v -
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székért, az evangélikusok tehát annyi tanszéket kap
nának a hány 10.000 koronát adnak. Az evangéliku
sok végül a kérdést ad referendum vették azzal, 
hogy gondolkozni fognak felette. Nekünk az a néze
tünk, hogy ha eziránt a két egyház között meg
egyezés jönne létre ez hamar életre hozná azt a 
közös protestáns theologiai fakultást, amelyért év
tizedeken keresztül annyit esengtünk.

A nagygerezsdí egyezség előzményei.
Az alább közölt jelentés, amelynek eredetije a 

sárospataki református főiskola levéltárában fekszik, 
tanúskodik arról, hogy a tiszai egyházkerületekben 
már a múlt század első felében történtek kísérletek 
arra nézve, mikép lehetne a két egyház között az 
elszórt hívek lelki gondozásáról és az egyházi funk
ciók kiszolgáltatásáról kölcsönös segítséggel gondos
kodni. Nem lesz talán órdeknélküli, ha a nagy- 
gerezsdi egyezségnek több helyről kívánatosnak 
jelzett revíziójára való tekintettel, a tiszai kerületek 
részéről 1827-ben kiküldött deputációk ezen munká
latát közrebocsátjuk.

„Mi alább Írtak, egy részről a Tiszai Augusztái
v. t. követő, más részről a Tiszán innen lévő Helv. 
v. t. követő Fő Tiszteletű Superintendentiák részéről a 
két Atyafi Evangelika Valláson Lévő Prédikátorok 
fizetéseket, s tehető kölcsönös szolgálatokat tárgyazó 
kérdések el-igazitása tekintetéből kirendelt Deputá-

Áprilisl8—21. Nyugalmas napok egy-egy kirán
dulás San-Remoba, Mentoneba, Ventimigliába. San- 
Remo előkelő városka szép kirakatokkal, sok pálma
kerttel, de Menton messze felülmúlja. Egyáltalában 
azt találtuk, hogy Menton a legkellemesebb hely a 
Riviérán. Kirakatai, sétányai, parkjai versenyeznek 
Nizzáéival, de levegője, flórája sokkal különb. Nizza 
valóságos porfészek és a száguldó automobilok ben
zinfüstje még inkább rontja a levegőt.

Ha valaki szépet akar látni, menjen délelőtt, mikor 
a Riviera napja bearanyozza a hegyláncot és ezer meg 
ezer szinreflexet vált ki a pálmaligetektől és virágok 
tömegeitől boritott sziklapartokon és egy végtelen azúr
kék tengert világit meg sugaraival, kocsin vagy gya
log Ventimigliából Mentonba. Itt igazán gyönyörű a 
világ! Isten szép világa! Csupa fény, csupa élet, 
csupa öröm! Milyen ellentéte annak a világnak, 
amelyben tegnap 1800 ember a hideg tengerben lelte 
sírját.

A mentoni sétányon, úgy mint Nizzában remek 
kivitelű női csoportot látni márványból. Francia- 
ország keblére öleli leányait, ott Nizzát, itt Mentont. 
Ennek az ölelésnek az árát mi fizettük meg, midőn 
III. Napoleon hadseregünket Solferinonál megverte- 
Ezért kapta a francia jutalmul ezt a két szép leányt.
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tusok egyben gyűlvén az 1830-ik Esztendő Május 
6 ik napján vizsgálat alá vettük az ezen tárgyban 
az 1827-ik Esztendőben Januárius 18-ikán Zsoltzán 
tartott Deputátió munkálkodását, és figyelemre vévén 
a Tisza mellyéki Helv. v. t. követő Fő Tiszteletű 
Superintendentia, ezen Deputátió munkálkodására 
tett észrevételeit; ezekre nézve Biztos vélekedé
sünket alázatosan kívánjuk be nyújtani mind a 
két Evangélika Fő Tiszteletű Superintendentiának 
ekképpen.

A Zsoltzai Deputatiónak azon vélekedését, melly 
így következik:

Az 1-ső pont alatt. A Természeti igazsághoz 
képest; de Országunk Törvényének 1791-ik Eszten
dőbeli 26-iki tzikkelye következésében — is, mind 
a két vallástótelen lévő Evangélikusok, a Lecticatió 
fizetésekkel tsupán a magok felekezetbéli Prédiká
toroknak tartozzanak. A maga erejében tökélletesen 
meg hagyni láttuk.

A 2-ik pontra, melly ekképpen van: Azon akár- 
melly felekezetű Hallgatók, a kik több mértföld- 
nyire laknak Anya Eklézsiájoktól, és sem a Hely
béli Prédikátornak, sem a magok Lelki Pásztoraik
nak semmi Lectikálót nem fizetnek, s ezen függet
lenség mellett, mintegy semmi összveköttetésbe 
Ekklézsiájokkal nem lóvén, lassan, lassan, és tsak 
nem észrevehetetlenül Vallásuktól el-idegenülnek, 
főképpen ezen rossz következésű el-kortsosodás el- 
távoztatása kedvéért fizessék az Helyben szokásban

Boraigherában ma minden bolton falragaszok 
hirdetik, hogy „lutto citadino“, ami azt jelenti, hogy 
városi gyász. Okát kérdezve, megtudtam, hogy a 
80 éves városi plébános Giacomo meghalt. A bor- 
digherai lap rendkívüli dicséri szivjóságát és nagy 
érdemeit. Evangélikus vallásu penziótulajdonosnőnk- 
től azonban hallottam, hogy mikor 25 évvel azelőtt 
az első evangélikus, egy német szállodásnak a fia 
itt meghalt, a derék Giacomo tiltakozott az ellen, 
hogy az eretnek a temetőben legyen eltemetve és a 
tengerparton jelölt ki részére sirt. Midőn a hozzá
tartozók a temetőbe való eltemetéshez az engedélyt 
a hatóságnál kijárták, a pap egy négy méter széles 
és négy méter hosszú gödröt ásatott a temetőben, azt 
megtömette a tengerpartról hozott kaviccsal és ebbe 
temetette el a halottat, csakhogy valahogy szentelt 
földbe ne kerüljön. Érdekes találékonyság egy ily 
korlátolt elméjű embernél.

A bordigheriai üdülést két szomorú esemény 
zavarta meg. A Titanic katasztrófája és Khuen Hé- 
derváry bukása. Nem bocsátkozom refleksziókba, ha
nem sietek haza referálni. 26-án van a protestáns 
közös bizottság ülése.

Bordighera.
(Se—o.)
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lévé legkisebb Lekticálénak az felét az őket illető 
Classificatió szerint a Helybéli, más Felekezetű Lelki 
Pásztornák felét pedig a magok Felekezetekbéli 
Predicatorjoknak: Azonban a bizonyosabb s köny- 
nyeb bé szedés tekintetéből, szedje bé az egészet a 
Helybéli, s szolgáltassa által a felét az illető Lelki 
Tanítónak. Ezt-is ami ennek első pontját illeti a 
maga erejében meghagyni jónak lá tjuk; egyedül az 
utólsó ágát a Helv. v. t. követő Fő Tiszteletű Super
intendentia igen bölcs Jegyzésével jobbitatni kíván
nánk ; melly szerint ne a Prédikátor szedje be a 
másik Felekezetű Hallgatóitól fele bért, hanem kiki 
a maga Biztosa által szedetné azt bé.

A 3-ik pontra, melly ekképpen v an : — Az 
Egyházi Szolgálatokat, úgymint Keresztelést, Teme
tést, szabad légyen mind a két Felekezetű Hívek
nek, kik Anya Ekklézsiáiktól távol laknak azon 
Prédikátorral megtétettni, a kivel akarják az illető 
Prédikátorjok Generális Concessája mellett, mind az 
á lta l: mely esetben, a Helyben szokásban lévő ren
des stólát tartozzanak, a szolgálatot megtevő Lelki 
Tanítónak megfizetni.

A Concessa a Keresztelésre és Temetésre nézve 
kiterjedhet több esztendőkre is, de az Esketésre 
nézve mindig különös concessa adattasson át.

Erre nézve is az az alázatos vélekedésünk 
hogy: nagy igazság az, hogy a Stólát az a Lelki 
Szolga vegye, aki teszi a szolgállatot; de egyszer
smind ugyan az köteles légyen is azt a maga Matri- 
culájában be-irni akár keresztel, akár temet, akár 
esket a másik Felekezetnek, és ugyanezt extractus- 
ban az Esztendő végin a Concernens Prédikátornak 
tartozzon által küldeni.

A Generális Concessa felől pedig így véleke
dünk : hogy a Keresztelésre, és Halott temetésre 
nézve méltóztatna ki adattni mind a két Fő Tiszte
letű Superintendentia egy Generális Concessát; Az 
Esketós pedig, mivel soha sem olly sürgető, erre 
mindig Speciális Concessát kérjen az illető Prédiká
torától, a Házasuló Fél, hogy ha annak szolgálatá
val élni nem akar.

A 4-ik pontra melly ekképpen van : — A ve
gyes Házasságba lévők fizessék az egész Lectikálét 
két felé, a két Felekezetű Prédikátoroknak mind
egyiket az illető Ekklézsiába bé vett szokás és meny- 
nyiség szerint.

Általunk egészben jóváhagyatik.
Az 5-ik pontra melly ekképpen vagyon: 

A Transactiók, Conventiók, ha a novelláris Törvé
nyekkel nem ellenkeznek és az indító okai most 
is felforognak, továbbá-is maradjanak meg a ma
gok erejekben: — Úgy mindazonáltal nem vol
nának megerősítve, az első Superintendentiális Gyű

lésre adódjanak bé Jóvá hagyás végett, természete
sen magában értetődvén, hogy ha a Superintenden- 
tiák azokat jóvá nem hagyják, azonnal elemésztet- 
tcknek tartassanak.

Ezen pontot is a maga erejében jónak láttuk 
meghagyni. — Valamint —

A 6-ik pontot is, melly az Ususokról ekképpen 
szóll; Az ollyan Ususok, mellyek semmi Conventión, 
Transaction nem fundálódnak, vagy is inkább abusu- 
sok ezennel szűnjenek meg. Következésképpen:

7-szer. Az egygyik Felekezeten levő Prédikátor 
a másik Felekezeten lévő Hallgatóktól, kik a maguk 
felekezeten lévő Prédikátornak szolgállatjával kíván
nak élni, törvényesen semmi fizetést nem kívánhat, 
kivévén a fellyebb irt 2-ik és 3-ik pontok alatt meg 
írt fele, és stóláris fizetéseket.

Ez-is, hogy erejében maradjon jónak látjúk.
8 szór. Helybe hagyhatónak látjuk a Zsoltzán 

tartott Deputátiónak emez utolsó vélekedését is, 
a melly a Falusi Oskolákról ekképpen szól: A mi 
az Oskolákat illeti; az Oskola Tanítók tsak annyi 
fizetést kívánhassanak a más Felekezeten lévő 
Tanítványaiktól, mint a magok Felekezeten lévőktől^ 
ide nem értvén a vidéki Tanulókat.

9-szer. Az egyenesség ezen Törvénye alá tarto
zónak látjuk a Halottakért való harangozást — is; 
úgy hogy egygyik Felekezet a másik Felekezet 
Halottjának a magáénak drágábbért ne harangoz- 
tasson. A hol pedig a Harangozásért semmi fizetés 
nem járna, ott valami mérséklet jutalmat várhat a 
Harangozó más Felekezetűektől; mellyet is móltóz- 
tassanak a két Fő Tiszteletű Superintendentiák meg
határozni.

Melly alázatos vélekedésünket két egy forma 
eredeti példánkban foglalva ezennel főbb megvizsgá
lás végett mind a két Fő Tiszteletű Superintenden- 
tiának alázatosan bé mutatni van szerencsénk.

Költ Kérben, május 6-ik napján 1830 Észt.

Idősebb Bárcsay Ferencs 
A b a u j i  E g y h . M e g y e  

C o a d ju to r  C u rátora

Ragályi Pál 
C oad j. C u rá to r

Dráskoczy ifj. Sámuel 
S u p e r in t .  B iz to s .

Riss Pál
A z  Á g o s ta i  V a l lá s tó te lt  kö
v e tő  H e g y a lja i  E s p e r e s t s é g -  
n ek  E s p e r e s t j e  é s  e z e n  k i-  

k flld ö ttsó g b e n  D e p u tá tu s .

Futó Sámuel
A b a u ji E s p e r e s s  é s  e  t á r g y 

b an  d u p e r in te n d e n t iá lis  
D e p u tá tu s .

Nayer Mátyás
az A . V . ta r tó  H e g y a l l ja i  
E s p e r e s tsó g n e k  A l l .  E s p e 

r e s t je  s  D . k ik ü ld ö ttje .
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Haeckel Ernő*
I r t a : Koller István.

Lesznek olvasóink talán, akár szörnyűségnek 
fogják érezni, hogy egyházi lapban cikk jelenik meg 
a jénai nagy zoológusról. Hozzá még olyan, amely 
nem ledorongol, nem lehurrogtat, hanem elismeri 
mindazt, amivel e nagy tudós hozzájárult az emberi 
tudás fejlődéséhez. Tegyük túl magunkat a kicsinyes
kedéseken. Minden embernek vannak hibái. Hacke- 
léit ismerjük mi is, de ez vissza nem tarthat attól, 
hogy azt, ami nagy benne, észre ne vegyük. Érdemei 
mellett hibái eltörpülnek s mi igazán csak ügyünk
nek — az elfogulatlan, mély vallásosságnak ártunk 
ha Deunertet, Brasst, Wassmannt, nagy ter
mészettudósoknak mutatjuk be s Haeckelt folyton 
kicsinyeljük. Vájjon az exacttermészettudományfellen- 
ditése Haeckelnek vagy Brassnak köszönhet-e töb
bet? Én elismerem e tudósok érdemét is, de mégis 
furcsa, ha Haeckel nevének elhomályositása ked
véért citáljuk őket. Avagy mert valaki a monizmus 
ellen küzd, már nagy természettudós? Jelszavunk: 
elfogulatlanul elismerni az igazságot mindenütt. Bár 
igaz az is, sok embert megtéveszt az a harc, ame
lyet Haeckel ellen újabban indítottak a „Welträtsel“ 
megjelenése óta.

A „Welträtsel“ . . .  E sorok Íróját néhány szerény 
személyes emlék is fűzi a nagy gondolkodóhoz. Az em
lített munkát oly gyakran veszem elő s ilyenkor a 
címlapra a már reszkető kézzel odairt kedves, szívé
lyes ajánlósorok, amelyekkel a nagy tudós kitün
tetni oly kegyes volt, mintha megvádolnának. Vala
mikor kétségtelenül lelkes hive voltam a monizmus- 
nak. Dehát: senkisem tehet a meggyőződése, a lel
kiismerete ellen. M a: másban látom a nagy 
tudós elévülhetetlen érdemeit. A monizmus nélkü
lözi azt a mélységet, amelyet éppen Hackel termé
szettudományi kutatásaiban látunk, amelyet a „Ge
nerelle Morphologie“, a „Syst. Phylogenie“, a „Ra- 
dióláriák monográfiája“ stb. feltár előttünk. S mégis 
Haeckelnek, a monistának, is van érdeme. A törté
nelem ismét gazdagabb lett egy oly személyiséggel, 
aki mindenét kockára tette meggyőződéséért. Ez is 
oly tulajdonság, amelyet mindenesetre csak becsül
nünk kell. Egy személyiség, akinek harc az élete, 
egy majdnem 50 éves folytonos harc theologusokkal, 
természettudósokkal, filozófusokkal egyaránt.

Életrajzával csak röviden akarunk foglalkozni. 
Február 16-án töltötte be 78. életévét. Születéshelye 
Potsdam s Jenában 1861 óta tanár. Hívták később 
Würzburgba és Bécsbe is, de ő hű maradt a kis 
Jenához, viszont Jena is megbecsülte. Egyik utcája 
róla van elnevezve, amelyben egy egyszerű villa 
képezi az excellenciás úr lakását. A „Geheimrat“ 
cinamel a weimari nagyherceg tüntette ki. Tanárai

voltak Virchow, Johann Müller és Kolliker. Kiváló 
tanártársa, akivel Jenában hosszú ideig együtt mű? 
ködött, a hires anatómus Gegenbauer.

Életében kétségkívül Darwin művének (A fajok 
eredete) megjelenése képez fordulópontot. Darwinnak 
lelkes követője, védője, eszméinek kiépitője s ezáltal 
a természettudományok, különösen az állattudomány 
hatalmas fellendítője lesz Haeckel. Legelőször a ter
mészettudósok 1868. évi stettini gyűlésen száll síkra 
Darwin tanaiért. Majd megírja ismert hatalmas mun
káit kutatásának eredményeivel, mig 1877-ben a nagy 
Virchow-val szemben fejti ki álláspontját s ennek 
azután egymásután vív harcokat Hissel, Semperrel, 
Avatrefagessal, Bastiannal stb.

Haeckel munkálkodása négy irányban mozog. 
1. Közelebbi szaktárgyában kifejtett kutatásai, 2. ku
tatásaiból levont elméletek, amelyekkel az állattant 
tudományos s filozófiai nívóra emelte, 3. a Darviniz- 
mus kiépítése s végre 4. a monizmus filozófiai rend
szerré való kidolgozása s az e téren működő agitá- 
ciója. Amig az előbbi tevékenysége maradandó ér
deme, ez utóbbi az, ami múlandó, amivel gyakran 
tekintélyének is ártott, mert figyelmen kívül hagyta 
a higadt tudomány ellenérveit s akárhány ellenfelé
nek meggyőződését rosszakaratra, papi befolyásra, 
bátortalanságra vagy gondolkodásának visszafejlő
désére, itéletképtelenségére vezette vissza.

Az embryológiai kutatásokból fejtette ki ismert 
gaszträa elméletét s biogenetikai alaptörvényét, amely 
szerint az embryó fejlődése alatt megismétli a faj 
évezredes fejlődését. így az embernek például ko- 
poltyui vannak egy ideig, majd hártya az újak kö
zött, ami például az úszóállattal való rokonságot bi
zonyítja. A megtermékenyített pete oszlása által egy 
sejtcsomó keletkezik, amelynek morula a neve. A 
sejtek egy gömbfelülete irányába rendeződnek s ez a 
blasztula. A blasztula betűrendese s elől való össze
növése révén keletkezik a gasztrula, amely két sejt
rétegből áll. E fejlődési fokon minden már szövet
tel bíró állat átmegy s igy egy ily ősnek is kellett 
lennie, amely a mai colenterátákhoz volt hasonló s 
az a gaszträa. Az embryológia és az állattörzs fejlő
dése tehát folytonos vonatkozásban áll egymással s 
ezen alapból kiindulva Haeckel megszerkesztette az 
állatvilág törzsfáját. Szerinte az ősnemzés útján ke
letkezett fehérnyeszerű sejtplazmából (monera) athő- 
bák, blaszteádák, moraádák, örvónykék. Innen indult 
ki a férgek törzse, amely az ősgerinchurosokhoz ve
zet. Majd jöttek a körszájúak, hüllők, csúszó mászók, 
gyikok, emlős hüllők (sauromammalia), ősemlősök, 
csőrösemlős, erszényesek, f ólmajmok, majmok, be
szélni képtelen majomember (pithecanthropus ala- 
lus) s végre az ősember. A madarak a gyíkokkal is 
rokonok. (Archeopterix közép fa j!)

Magától órtedődik, hogy Haeckel az egész fej-
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lődóst mechanikusan fogja fel a darwinizmus kivá
lás elmélete (létért folyó harc, alkalmazkodás a vi
szonyokhoz, a jobb fegyverek fenmaradása s átörök
lése, a gyakorlás útján fejlesztett szervek) alapján.

Újabb időben különösen az ember eredetének 
kérdése vetett fel nagyobb hullámokat. 1894-ben 
ugyanis Dubois Jenő holland orvos Jáva szigeten 
oly leletekre akadt, amelyeket több anthropologus a 
majom és ember között álló őslényhez tartozóknak 
tartott, mások ismét majomnak vagy emberleletek
nek. Ezzel kapcsolatban a neandertáli koponyát és 
újabb leleteket is vizsgálat alá fogták s ez előbbit 
Schwalbe anthropologus a darwinizmus alapján bí
rálta el. A kérdés természetesen megoldva ma sincs. 
A fejlődés mechanikájának egyéb kérdéseivel is 
újabban szép eredményre jutottak. Loeb, amerikai 
tudós petéket mesterségesen is indított fejlődésnek s 
kimutatta, hogy a pete oszlását nagyfokú oxidáció 
idézi elő. Friedenthál a fajok rokonságát az úgyne
vezett vérpróbával mutatta ki, amely amellett tanús
kodik, hogy az emberi vér és az anthropoid maj
mok vére vegyi hasonlósága nagyobb, mint például 
az ember s a többi emlősöké.

Ezek mindenesetre szép eredmények s ma iga
zán naivság volna, Mózes kozmogéniájával Darwin 
tana ellen harcba indulni. Ámde modern theologus 
ezt már nem is teszi. Mózes tanítása monda, tel
jesen naiv geocentrikus vonásokkal, amelyet a 
természettudománynyal összeegyeztetni lehetetlen. A 
nap és a csillagok az égen világitó lámpák e fel
fogás alapján. Már az, hogy kétféle elbeszélés van 
róla is igazolja mondái voltát, nem is szólva arról, 
hogy Adám már nem vad ősember, de mai ember s 
Évát bordájából alkotja az Ur. Kain pedig más vá
rosba megy, hol emberekre talál. Ha a napok kor
szakok, úgy a szombatnap — mikor az Ur pihent 
— is az volna. Dodel Arnold szerintem jogosan kö
veteli, hogy vagy ne tanítsuk Mózes kozmogéniáját 
vagy mondjuk meg, hogy mondái tartalmú az elemi 
iskolában s az igehirdetésben is. S mi hozzátesszük, 
hogy fontos a főgondolat: minden az Istentől lett, 
mert ő a világ kormányzója s a mi szerető Atyánk.

A származástant ma majdnem minden termé
szetbúvár elfogadja. Kivételt alkot Fleischmann 
Albert erlangeni tanár, aki tagadja. Ámde, hogy ő a 
fajok keletkezését hogyan magyarázza, ha nem szár
mazással, azt nem mondja meg. Szerintem máskép 
nem is lehetséges megmagyarázni. Az valóban 
kalandos s Istenhez méltatlan magyarázat volna, 
hogy Isten minden néhány százezer óv elmúltával 
új fajokat teremt a semmiből. Az Isten folytonosan 
ható s övéivel folytonosan törődő személyi erő. Dar
win kiválástanát — a tiszta mechanikus keletke
zést — ugyan sokan tagadják. Reinke a származást 
csak természetfeletti erők mellett véli lehetségesnek,

Kassowitz és Goebel szerint a kiválás tana nem 
magyarázza meg az új fajok keletkezését, csak a 
kiirtását. Platz Lajos, aki Haeckel utódja Jenában, 
ismét azt mondja, hogy a kiválás elmélete ma is 
megáll s például a mimikri csak vele magyarázható 
meg: Vries a mutáció elméletével azt tanítja, hogy 
az új fajok a régiekből hirtelen megváltozás folytán 
jöttek létre. Mig például Weissmann csak a kiválás 
tanát vallja, addig Francé inkább lamarkista elve
ket (alkalmazkodás) vall. Wasmann jezsuita páter 
ismét az egyház álláspontjával igyekszik a szárma
zást kiegyeztetni. Szerinte azonban a származás csak 
egyes körökre vonatkozik.

(Folytatjuk.)

Egyveleg.
Az új m iniszterelnök á l lá sp o n tja  a  p r o te s t á n s 

egyházak se g é ly ezess  k é rd éséb e n .  Lukács László, amikor 
még pénzügyminiszter volt, szerkesztőnk által megkér- 
deztetvén, nem volna-e célszerű az államnak a feleke
zetek részére adott évenkénti segélyezését egy egyszer 
s mindenkorra adandó tőkével megváltani? Erre igenlő- 
leg válaszolt. ,,Ö ezt már kombinációba is vette, csak 
várja azt az időt, amikor a pénzpiac egy nagyobb 
összegű koronajáradék elhelyezésére alkalmas lesz.“ 
Jelenleg erre nézve persze a pénzpiac helyzete felette 
kedvezőtlen, de jó lesz a volt pénzügyminiszter állás
pontját ad notam venni, addig pedig csak emelgessük 
a járadékot, hogy a megváltási összeg mennél nagyobb 
legyen.

*

Az elégületlenek. A sorsával elégületlen embernek 
rendszerint az a szokása, mást okozni azért, hogy dolga 
jobbra nem fordul. Papjaink közül sokan azért, hogy a 
miniszter az egyház fejeinek adott Ígéretét be nem vál
totta, az egyházfőket okozza. Erélyesebb fellépést köve
telnek. Vájjon hogy képzelik ezt? Talán ordítson a kül
döttséget vezető elnök, vagy sztrájkkal fenyegesse a 
minisztert, ha nein lesz fizetésemelés? Nem a vezetők
ben van a hiba, hanem mindnyájunkban. Miért toltuk 
a koalíció szekerét, amely azt a gyönyörű egyenlőségi 
elvet érvényre juttatta, hogy a róm. katholikusokat az 
1848. XX. törvényeik alapján ép úgy kell segíteni, mint 
a protestánsokat ? Miért választunk oly képviselőket, akik 
a protestáns lelkészek érdekei mellett a parlamentben 
fel nem szólalnak? Ha a parlamentben csak 20 protes
táns képviselő akadna aki a minisztereknek megsúgná, 
hogy nem engedi a vallásügyi tárca költségvetését tár
gyaltatni, mig abba a protestáns lelkészek dotációjára 
néhány millió fel nem vétetik, meg volna az eredmény. 
E helyett cikkeket írnak az urak és vádolják az ügyük
ben fáradozókat, hogy a „méltóságos“ címekkel hagy
ják magukat lekenyerezni. Az ilyen hebe-hur . . . fel
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szólalások nem fognak azonban munkánkban ellankasz- 
tani.

*

Az osz trák  „Los von Rom“ mozgalom az 1911. 
évben is igen élénk volt. A protestáns egyház 4891, az 
ó-katholikusok 1097, összesen tehát 5988 lelket nyertek. 
Az utolsó 14 év alatt ezen két egyházba 83229 lélek 
tért át, ezekből 65635 a protestáns és 17594 a ó-katho- 
likus egyházba. Az evangélikusok száma 50 év alatt 
310.000 lélekről 556.000 lélekre szaporodott.

H ÍR EK .
Királyi adomány. A  király, Őfelsége, a rima- 

kokovai evang. egyházközségnek templomépítési 
célra 200 koronát ajándékozott.

A zsinati nagybizottság folyó évi április hó 22., 
23. és 25. napjain folytatta a zsinati albizottságok 
által kidolgozott előmunkálatok tárgyalását. Letár
gyalták az egyházi tisztviselők által leteendő eskük 
szövegét, továbbá az E. A.-nak az oktatás- és a 
törvénykezési ügyre vonatkozó részeit. Fenmaradt 
még a fővárosi egyházak egyesítésére vonatkozó 
törvényjavaslat. A tárgyalást f. évi május hó 7-én 
folytatják. Május hó 10 én a pénzügyi, illetve stipen- 
diális bizottság fog ülésezni.

A Baldácsy-bizottság április hó 26-án megtartott 
ülésében az elhunyt báró Bánffy Dezső helyébe 
elnökül Laszkáry Gyula kerül. Felügyelőt és  a 
lemondás folytán*" megüresedett jegyzői állásra dr. 
Baksa Lajost választotta meg.

Zoványi rehabilitálva. Nem erkölcsileg, mert nem 
létezett Magyarországon liberálisan gondolkodó 
ember, aki Zoványit a hivatalától való elmozdítás 
ténye által erkölcsi reputációjában érintve látta, 
hanem jogilag, mert az egyetemes Conventi törvény
szék a múlt héten tartott ülésében a  perújításnak 
helyt adott és Zoványit a vád és következményei 
alól felmentette. Efelett örömünket fejezzük ki, mert 
ez bizonyítja, hogy az a retrográd irány, amely a 
református egyház némely köreiben uralkodni kezd, 
még sem mindenható. Itt bátran el lehet mondani: 
nem Zoványi, hanem a református egyház bírás
kodása lett rehabilitálva.

Az „Evangelische Bund“ ez évi 25-ik közgyűlését 
f. évi október hó 3—6. napjain tartja meg Saar- 
brüchen-ben. A nagyban folyó előkészületek ezidén 
a német protestantizmus jelentékeny nyilvánulására 
engednek következtetni. Kívánatos volna, hogy ezen 
gyűlésen magyar evangélikus egyházunk is kép
viseltetné magát.

Szerkesztői üzenetek:
K. B. úrnak. C ikke a m é ltó  e lk e se r e d é sn e k  k is s é  tú l-  

e rő sen  ad k ife je z é s t .  A  k ap k od ás n e m  a n n y ir a  a te n n i n em  
ak arásn ak , m in t a ten n i n em  tu d á sn a k  a  tü n e te . K o ld u s 
szerep re  v á lla lk o z tu n k  é s  a k i k o ld u s , an n ak  n em  sza b a d  f e n y e -  
g e tő d z n i. H a g y ju k  te h á t e g y e lő r e  h ü v e ly b e n  a  k a rd o t é s

f ig y e ljü k  m e g  a z t is ,  am ire  a p r o te stá n s  k ö z ö s  b iz o ttsá g b a n  
la p u n k  sz e r k e sz tő je  u ta lt .

F. A. Tápiószele., D. Sz. Ö. Pozsony. L e g k ö zeleb b  k ö zö ljü k . 
Koller tanár úrnak Beszterce. H a ec k e l m ár f é l ig  k i van 

sz e d v e . A  19. szám b an  k e z d jü k  a  k ö z lés t.

Pályázat.
Az aszódi ág. hitv. ev. gimn. bizottsága az V. 

osztály ^megnyitása alkalmából pályázatot hirdet a 
következő állásokra:

1. Egy természetrajz—földrajz szakos helyettes 
tanári állásra. A fizetés évi 1600 korona, a meg
választott hetenkint 20 órát adni köteles,* a szükség
hez képest szaktárgyán kívül más tárgyat is tanít. 
Egy évi sikeres működés esetén kilátása van a 
rendes tanárrá való megválasztásra.

2. Egy classica—philologia szakos kisegítő óra
adó tanári állásra, heti 10 óra ellátására. A fizetés 
óránkint 100 korona. A megválasztottnak kilátása 
van sikeres működés esetén helyettes, s a gimn. 
továbbfejlődésével rendes tanárrá való megválasztásra.

Mindkét állás 1912. aug. 31-én foglalandó el, 
a fizetés ugyanaz óv szeptember elsejétől kezdődik. 
Pályázati határidő 1912. junius 5. — A Gimnázium 
Bizottságához intézett, kellően felszerelt folyamod
ványok a gimn. igazgatóságához küldendők. Pályáz
hatnak első sorban ág. h. ev. vallásu okleveles vagy 
szakvizsgálatot tett tanárjelöltek.

Aszód, 1912. ápr. 24.
Micsinay Ernő,

g im n . m á s o d fe lü g y e lő .

Pályázat.
A tátraaljai ág. hitv. ev. egyházmegyéhez tar

tozó késmárki egyházközségben lemondás folytán 
megüresedett lelkészi állásra ezennel pályázatot hir
detünk. A megválasztandó lelkész a rendes lelkészi 
teendőkön kívül vallástanítást is köteles végezni. 
Javadalmazása a következő: 1. 1800, azaz ezer
nyolcszáz korona készpénzfizetés az egyházi pénz
tárból előleges havi részletekben, ezenkívül kilátásba 
helyeztetik drágasági pótlék címén 400, azaz négy
száz korona a törzsfizetósen kívül. 2. Megfelelő lakás 
természetben. 3. 12, azaz tizenkettő öl (48 méter) a 
városi hatóság által adandó puha tűzifa a házhoz 
szállítva. 4. Az összes stólajövedelem. 5. Az egye
temes nyugdíjalapba fizetendő évi járulók megfize
tése. 6. A helybeli állami és községi tanintézetekben 
adott vallásoktatásért járó illetmények/A pályázók, 
akik a magyar és német nyelvet egyaránt teljesen 
bírni tartoznak, kellően felszerelt kérvényeiket alul
írott főespereshez Kakaslomnicra f. évi június hó 
1-ig küldjék be.

Késmárk és Kakaslomnic, 1912^április 28.
Dr. Weise Béla, Székely'Gyula,

e g y h á z m . f e lü g y e lő  h . fő e sp e r e s .

Ifj. Kellner Ernő kő* és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-ntca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Fómunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE.

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos oldal egyszeri hirdetésért 28 kor.,
(éloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több- 

szórós hirdetéseknél megegyezés szerint

T a rta lo m  : vései Véssei Sándor. — Koller István: Haeckel Ernő. — Zsinati előmunkálatok. — Lombos Alfréd: Jelentés az evang.
lelkészi fizetésrendezési mozgalomhoz. — (Sz—o.): Megilleti a lelkészválasztási jogosultság azt az egyháztagot, aki az 
előző évben egyházi adót nem fizetett ? — Egyveleg. — Irodalom. — Hírek. — Pályázatok. — Hirdetések.

„A somogyi homokban gyémántot találtunk“ 
e szavakkal adott kifejezést a közhangulatnak a 
soproni beiktató közgyűlésen egyik tekintélyes 
dunántúli vezér — s már is elvesztettük a drága 
kincset. Mint a gyémánt oly tiszta volt jelleme, 
oly szilárd hithűsége, oly egyszerű egész lénye. 
Csillogott nemes tetteivel, melyekkel kerülte a 
feltűnést, ragyogott az ékesszólásban bár feles
legest nem mondott. Takarékoskodott még a 
beszédben is hogy annál többet produkáljon 
tettekben. Igazi vezérnek született egyéniség, 
tetőtől talpig férfiú, kinek van gerince, de volt 
bölcs feje és igen melegen érző szíve is. Alig 
jelent meg és nyitotta meg ajkát a soproni 
állomáson megjelent kerületi fogadó küldöttség 
előtt, meghódított mindenkit és első elnöki 
szereplése után nem volt csak egy is, ki meg 
nem hajtotta volna előtte az elismerés, az 
őszinte tisztelet lobogóját. Szeretetreméltósága 
nem tudott különbséget tenni a szerény lelkész, 
vagy a gazdag világi férfiú között, bölcsesége 
tiszteletet keltett a bölcsek előtt is. .

Drága gyémántja volt a dunántúli kerületnek. 
Mindenki nagyrabecsülte, mindenki szerette — 
minden dunántúli egyháztag őszinte fájdalommal

siratja, s nem is fogja felejteni soha, — hisz 
úgy kívánta volna mindenki életét meghosszab
bítani, azt az életet mely csak áldás volt és 
még annyi áldást hozhatott volna kerületének.

Rövid három évi felügyelőségével bebizo
nyította, hogy nem érdemetlen utóda az Ostffyak, 
Káldiak, Berzsenyiek és Radóknak, kiknek vére 
benne csörgedezett. Noha a kerület éltének 
hanyatló korában hívta a vezéri állásra — az 
officium est primum elvét követte. Egyetlen egy 
esetben sem adott nemleges, tagadó vagy kitérő 
választ, amikor hívta az egyház érdeke. Ott volt 
a kerületi közgyűléseken, a bizottsági üléseken, 
meglátogatta az intézeteket, részt vett a vizsgá
kon, — érdeklődött minden iránt, akár egyházi, 
akár iskolai ügy volt az s pedig hozzáértéssel, 
igazi ügyszeretettel.

Drága kincsünk volt — nagy a vesztesé
günk: lehullott a mi fejünk koronája, azért sírunk 
most. Munkás, áldásteljes életét hirtelen várat
lanul oltotta ki egy hosszabb idő óta lappangó, 
fel nem ismert kór. Még röviddel előbb orvosi 
vélemény keresésre a fővárosba ment — s íme 
nemes szíve egyszerre megszűnt dobogni. Halá
lának tragikus körülményei — ha igazak, mert
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amit a lapok írnak, az csak puszta feltevésen 
alapszik — nem rontanak le semmit elhunyt 
jelesünk értékéből — csak fájdalmunk mélységét, 
és fájó részvétünk nagyságát fokozzák.

A drága gyémánt elveszett, — de fénye 
ragyogni fog az egyháztörténelem lapjain időtlen 
időkig.

* **
Véssey Sándor ősi nemesi luteránus család 

ivadéka. Ősei közül sokan mint hitvédők szere
pelnek Somogyországban. így különösen kiemel
kedik hithűségével Véssey László Somogyvárme- 
gye táblabírája és egymázmegyei felügyelő, — 
Véssey Ferenc a nemespatrói gyülekezet fel
ügyelője. Véssey Lajos egyházmegyei felügyelő, 
vármegyei főjegyző.

Véssey Sándor Véssey Lajos fia. A családi 
birtok szökedencsi fészkében látott napvilágot 
1838-ban. Édesanyja Radó Krisztina, Radó 
Ignácz volt egyházker. felügyelő nővére. Iskoláit 
Felsőlövőn és Sopronban járta. A jogot a bécsi 
és budapesti egyetemen végezte. Iskolái végez
tével a családi tradícióhoz híven a vármegye 
szolgálatába szegődik: szolgabíró, majd főszolga
bíró. A vármegyei tisztet azonban csakhamar 
otthagyja és tisztán gazdaságának él, amelyet 
mintagazdasággá emel Somogybán. Gazdálkodása

T Á R C A .

Haeckel Ernő.
I r ta :  Koller István.

Ilyen a kérdés állása ma s egy kétségkívül 
igaz: Darwin tana a fejlődésben csak egy faktor s 
sok jelenségre szintén nem tud fényt deríteni. így 
pl. hogyan keletkeztek a kiválogatáskor már meg
volt alkalmas fegyverek, szervek? Hogy a harc alatt 
szerzett fegyverek ? S hogyan volt az alkalmazko
dás, alakutánzás lehetséges? E kérdésekre bizony 
nem felel. A fejlődésben a természetes faktorok 
mellett transscendentális, céltudatosan vezető erőt 
sem lehet tagadni. Bár lehetne kérdezni: magából 
a származásból nem folyik-e szükségszerűen a mecha
nizmus. S az élet lényege s eredete Sveb hatalmas 
kutatásai dacára meg nem oldható. Reinke sok, a 
célszerűséget bizonyító jelenségből kiindulva reguláló 
erőket — dominánsokat — vesz fel magyarázatkép
pen. Hertwig sem akar tudni semmit arról, hogy az 
életjelenségeket az élettelenre vezessük vissza.

mellett azonban nem feledkezik meg az egy
házról. A patens ellen bátran szembeszáll a vár
megyén. Résztvesz az egyházmegyei és kerül, 
gyűléseken és több egyházi tisztséget tölt be 
híven és buzgón. Kund Vince esperességi fel
ügyelő lemondásával egyházmegyei felügyelővé 
választatott a gyülekezetek egyhangú bizalmából, 
mely tisztéről csak 1890-ben mondott le. Csalá
dot 1861-ben alapított elvévén Véssey Ferenc, 
Borbála nevű leányát. A házasságból Lajos és 
Ferenc nevű fiai és Margit nevű leánya született, 
ki azonban viruló 20-ik évében a szülőknek 
mérhetetlen bánatára hirtelen meghalt.

Egyházkerületi felügyelővé 1909 junius 10-én 
választatott, — hivatalába a soproni egyházkerül, 
közgyűlésen, augusztus hó, iktattatott be. Egyház- 
kérületi felügyelősködésének ideje alatt eszten
dőnként 10— 10.000 koronát adott egyházi 
közművelődési és közjótékonysági célokra. Tagja 
volt több egyet. egyh. bizottságnak, egyleteknek. 
Múlt év őszén meghívást nyert a magyar főrendi
házba, mint az egyház képviselője.

Temetése f. hó 4-én Szőcsényben volt. A 
temetést Gyurátz Ferenc püspök és Németh Pál 
somogyi esperes végezték, B.

Mindamellett, amint Darwin nagy érdeme az, 
hogy a származásra oly rengeteg sok adatot hor
dott össze s győzelemre vitte s elméletével minden 
tudományágban új s új problémákat, szempontokat 
s új látkört idézett elő, akképpen Haeckelnek is 
nagy érdemei vannak. Hibái, hogy az ellenérveket 
nem mérlegeli elfogulatlanul, hogy gyakran a leg- 
nyomósabbakat figyelembe veszi. Érdemei a szak
kutatásokon kívül — radioláriák stb. terén — hogy 
sok új eszmét vetett fel, kiépítette a származástant, 
megalapította a filogéniát, filozófiai íelfogást vitt 
bele az állattanba, műveivel pedig az egész világot a 
lót kérdésein gondolkodni serkentette, különösen azzal 
a harccal, amit „Welträtsel“-je idézett elő. Embryó- 
képek úgynevezett hamisítása s egyéb hibái igazán 
menthető vagy félreértett jelenségek.

A „Welträtsel“ foglalja magában Haeckel filo
zófiáját s ez a monizmus. Maga a szó egyelvű állás
pontot jelent; egységes szempontból nézni a Min- 
denséget. Ilyen értelemben keresztyén monizmus 
is van, amely mindent Isten művének vall. Az 
ember lényege — a lélek — is isteni lényeg s igy
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Zsinati előmunkálatok*
A zsinati nagybizottság f. hó 7-én báró 

Prónay Dezső egyetemes felügyelő elnöklete 
alatt folytatta tárgyalásait a zsinat elé terjesz
tendő javaslatok felett. Jelen voltak az elnökön 
kívül Gyurátz és Scholtz püspökök, Szentiványi 
Árpád és Zsigmondy Jenő kerületi felügyelők, 
Sztehlo Kornél e. ügyész, Gyürky, Händl, Kund, 
Terray, Veres esperesek, Haviar, Kéler, Wagner 
bizottsági tagok, dr. Szelényi Aladár jegyző.

Első tárgynak dr. Kéler Zoltán, mint elő
adó, az egyházi tisztviselők összeférhetetlen
ségéről a következő javaslatot terjesztette b e :

.Egyházi tisztviselő, alkalmazott, tanár, tanító, egyház
tanácsi, képviselőtestületi tag nem lehet:

a) aki nem magy ar állampolgár;
b) aki nem ág. hitv. evang. vallású:
e) aki egyházi hivatal viselésére jogerős Ítélettel időhöz 

kötötten, vagy véglegesen képtelennek nyilvánittatott;
d) akinek hitestársa nem ág. hitv. evang. vallású ; e szabály 

nem terjed ki az egyháztanácsi és képviselőtestületi tagokra és 
azokra, kiknek hitestársa protestáns vallású, mindaddig, míg a 
viszonosság e tekintetben a többi protestáns felekezeteknél is 
fennáll;

e> akinek házassága egyházilag megáldva nincs;
f j  aki oly megegyezést létesít, hogy gyermekei — nemökre 

való tekintet nélkül — más valláson levő hitestársának vallását 
kövessék, illetőleg abban neveltessenek;

g) aki szabadkőműves;
h) aki tagja oly titkos vagy nyilvános társulatnak, mely a 

vallás, egyház, haza és a társadalmi rend ellen tör.a

Ezen javaslatnak b), d) és g) pontjait, 
mint türelmetlenségre valló, retrográd irányúakat 
többen kifogásolták, különösen az egyetemes 
ügyész, de az elnök is kifejezést adott nézeté
nek, hogy a javaslatban elfoglalt álláspont nem 
egyeztethető össze azon testvéri viszonnyal, 
amelyet a református egyházzal szemben ápol
nunk kell. A javaslat több pontjáról kimutatták, 
hogy az már benne van a zsinati törvényekben, 
külön szakaszban való szabályozásra tehát szük
ség nincs. Több szövegezési kísérlet után végre 
a bizottság Sztehlo Kornél indítványára az egész 
szakaszt elvetette.

Következett a törvényjavaslat a Budapest 
székesfőváros területén alkotandó ág. hitv. 
evang. egyházközségről.*) Ezt is dr. Kéler 
Zoltán szerkesztette és adta elő. A javaslat 
kezdeményezője a pesti magyar egyház volt, 
amely, miután a német és tót egyházakkal az 
évek óta tervezett egyesülés nem sikerült, a 
zsinat által alkotandó törvénnyel kívánja ezt a 
megegyezést keresztülvinni. A kényszer útján 
való egyesülést az óbudai egyház is ellenzi és 
így a budapesti öt egyház közül három van ellene.

A javaslat ellen elsőnek Sztehlo szólalt fel,

•) Ezen törvényjavaslat szövegét az „Evangélikus Lap“ 
múlt évi 14. számában közöltük.

az embernek és a Mindonségnek isteni alapja van. 
Spencer is monista, akinek egységes nézőpontja: a 
fejlődés törvénye, amely minden — úgy anyagi, 
mint szellemi jelenséget — ural. Hugo Viktors nagy 
költőnk, Komjáthy Jenő szerint a Mindenség élet. 
Ez is monizmus. Haeckel azonban minden természet- 
felettit kizár s szerinte csak anyag létezik, ha úgy 
tetszik: élő anyag. (Hylozoizmus.) Pantheizmusnak 
is vallja tanát, amoly szerint Isten és a világ
egy-

Haeckel filozófiája is, mint minden, szükség
szerűen lett. A tudományok története a renaissance 
óta egy folytonos emancipálás a theologiától. Fordu
latot csak újabb időben észlelünk. Galilei hirdeti, 
hogy természetfeletti okok felvételével megfejteni 
semmit sem tudunk. Giordanó Brúnó és később 
Spinozza levonják a tételből a világnézetre vonat
kozó következtetéseket. így létesül a kauzális világ
felfogás, amely mindent természetes okokra vezet 
vissza. A encykopédisták a XVIII. században a kau
zális világnézetből az egyházra vonatkozva vonják le a 
következtetéseket. Mindennek természetes folyamata,

hogy Charron óta az etika is elkülönül a theologiá
tól. A filantropisták az elsők, akik a paedagógiára 
is alkalmazzák a nézeteket s megvalósitják a fele- 
kezeten kivül álló erkölcstant. Majd jön Kant Ima- 
nuel és kimutatja, hogy a theológia fogalmai nem 
tartoznak a tudomány körébe s hirdeti az erkölcs 
autonómiáját. „Erkölcs, mondja Kant, ha a törvényt 
saját magunkénak valljuk“. Tehát független az er
kölcs mindentől. Erkölcsös lehet az atheista is. Az 
igazi erkölcs nem a z : engedelmeskedni a törvényeknek; 
a jót tenni, mert Isten akarja, hanem szintén egyéni, 
mint a vallás, a jót azért teszem, mert én akarom. 
E mondatot igazságnak kell vallanunk szerény né
zetem szerint s ez egy cseppet nem befolyásolja 
vallásoságunkat. Nem az én dogmám tehát. Kiemeli 
Kant — mint később Nietzsche — hogy az ethika 
nemcsak odaadás, de egyúttal az erő érvényesülése. 
A theologiától ment etika ismét Spencerben nyert be
tetőzést. Természetesen, hogy mindez az erkölcsi 
világrendet, az emberi felelősséget tetteiért s az Isten
létet nem zárja ki, csupán azt mondja, hogy az 
erkölcs más, mint a metafizikai meggyőződés.
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ki azt általánosságban elvettetni kéri és a rész
leges tárgyalásra bocsáttatni sem akarja, mert 
bármily óhajtandó az egyesülés barátságos úton, 
annyira elvetendő a kényszer útján való egye
sítés. Nem is annyira a jog szempontjából vizs
gálja a kérdést, habár ehhez is szó fér, hanem 
inkább a célszerűség szempontjából és itt azt 
találja, hogy vallási dolgokban valakire kény
szert gyakorolni nemcsak hogy nem egyezik 
meg a protestáns szabadsággal, hanem veszé
lyes is, mert elkeseredést szül, amelynek 
folytán elszakadástól lehet tartani. Méltán 
attól lehet tartani, hogy a felső vidékről ide
jövő tót napszámos és a Németországból beköl
tözött gyári munkás, ha saját anyanyelvén az 
isteni tisztelet korlátoztatik, elszokik a templomtól 
és a vallástalan szociálizmus karjaiba veti magát.

Majd Gyurátz és Szentiványi szólaltak fel 
és csatlakoztak Sztehlo kifejtéseihez és miután 
az ülés után az egyetemes felügyelő is a kény
szer útján való egyesítés ellen nyilatkozott dél
ben, úgylátszott, hogy a javaslat elbukik. A dél
utáni ülés folyamán azonban Kéler Zoltán, 
Wagner Géza és Szelényi szállottak síkra a 
javaslat mellett és sorsát eldöntötte a bánya
kerületi elnökök közbelépése, akik mindketten 
perhorreszkálják ezen a téren a kényszert, de

mégis bele akarnak menni a javaslat részletes 
tárgyalásába. Ezen döntő felszólalások után a 
bizottság többi tagjai mindnyájan a javaslat 
tárgyalását kívánták, amely azután este fél hat 
órakor megkezdődvén, csak a második pontig 
haladt, amelynek tárgyalásánál máris kitűnt, 
hogy az egyesítést a jelenlegi gyülekezetekre 
gyakorolt legerősebb kényszer nélkül keresztül 
vinni nem lehet.

Zsigmondy erre felvetette azt az eszmét, 
hogy maradjanak meg hát a gyülekezetek a 
jelenlegi szervezetükben, de némely ügyek, 
ú. m. az adózás, az iskolaügy, a hitoktatás, 
tétessenek közösökké és ezek ellátására egy, az 
egyes gyülekezetek által választott közös kép
viselőtestület választassék.

A javaslat védőinek ez az eszme nem tet
szett. Sztehlo okosnak mondotta, de tekintettel 
az idő előrehaladottságára, kérte a tárgyalás 
elhalasztását a holnapi napra, ami meg is 
történt.

Jelentés az evang. lelkész! fizetés- 
rendezési mozgalomhoz.

A fizetés-rendezési mozgalom nagy arányokat 
kezd ölteni. A 150 lelkész által kibocsátott „egyetemes 
evang. lelkészi fizetésrendezós tervezetéihez eddig

Mindehhez hozzájárult a bibliakritika, Strauss, 
Renan, Feuerbach működése.

Egy harmadik jelenség pedig, amely a moniz- 
must megérlelte: a természettudományok fejlődése. 
Kopernikus, Galilei, Kepler, Newton, Laplace, La- 
mark, Darwin, Helmholz tevékenysége. Ma tudunk 
különbséget tenni theológia ós természettudomány 
között. Tudjuk, hogy ez kétféle tér s a legnagyobb 
hiba, ha a természettudomány a theológia meze
jére csap át, ahogy Hunzinger kifejti. A XIX. szá
zad elején s közepén ezt még nem tudták.

Kopernikus óta elve már a tudománynak sok 
jelenséget közös törvénnyel magyarázni. Egy másik 
elve, mindent visszavinni az anyag s erő fenmara- 
dásának elvére. Ez az okság és anyag törvénye, 
amelyet Mayer mutatott ki. A kémia ismét kimu
tatta, hogy a szerves testek ugyanazon elemekből 
állanak, mint a szervetlenek. Laplace kimutatta a 
szervetlen világ fejlődését, Darwin a szervesét me
chanikus módon. A spektralanalyzis az anyag azo
nosságát a Mindenségben.

A tudás ilyetén fejlődése szülte a Comte-kat,

Spencereket, Haeckeleket. Ma mindezt ki tudjuk 
egyeztetni az erkölcsi világrenddel s az Istenfoga
lommal s e szempontból különösen Haeckel bírálói 
érdemelnek említést. Filozófiai szempontból különö
sen Adickes és Paulsen bírálták meg erősen Hae
ckel könyvét, Hamau, Dennert s mások zoo
lógiái s Chwolson, pétervári tanár fizikai szem
pontból tették ezt. Nem tagadható el, hogy Haeckel 
munkája sokban igazán felületes, sok be nem bizo
nyított tételt igazságnak állít az olvasó elé, sok 
mély ellenérvet felületes cáfolatokkal igyekszik gyen
gíteni. Mindez áll még nagyobb mérvben a „Lebens
wunder“ című művére, ahol sok felületes, furcsa 
megjegyzés található s együvé soha sem tartozó 
dolgok vannak összekeverve. Haeckelnek minden 
természettudomány. Mi meg csak egy nagy gondol
kodót említünk, aki hatalmas s mély munkálkodás
sal — különösen Herbart szellemében — száll síkra 
a monizmus ellen s ez: Flügel Ottó.

A következőben lelkiismeretesen igyekezünk 
megadni a monizmus kritikáját:

A létező dolgokról csupán öt érzékünkkel szerzünk
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4Ő7 lelkész járult szavazatával s esak 6 szavazott 
ellene. Az ilyformán általános megelégedéssel foga
dott tervezet megvalósítása érdekében a 150 terveze
tet kibocsátó lelkész, mint ad hoc fizetósrendozési 
választmány, egy 22 tagú ad hoc igazgatóságot vá
lasztott, melynek feladata lesz a fizetésrendezési 
mozgalom ébrentartása ó< irányítása s o célból közös 
értekezés és az illetékes körökkel való érintkezés.

A tervezetet kibocsátó lelkészek a maguk köré
ből megnevezvén az ad hoc igazgatóságba bevonni 
kívánt lelkósztestvóreket, ezek ez iránt megkérdez- 
tettek s mivel az igazg. tagságot vállalták, örömmel 
közölhetem, hogy az ad hoc igazgatóság ennek meg- 
felelöleg a következőkép alakul meg.

Elnök : Krupeez István alesperes, Hontudvarnok. 
T itkár: Lombos Alfréd lelkész, Zombor. Tagok : Bándy 
Endre lelkész, Léva. Bognár Endre lelkész, Lovász- 
patona. Bohus Pál főesperes, Apácza. Famler Gusz
táv Adolf lelkész, Torzsa. Frenyó Gyula főesperes, 
Nógrádszentpéteri. Holkó Mihály lelkész, Rókus. 
Horváth Sándor főesperes, Paks. Hurtay György lel
kész, 08ztroluka. Koch Aurél lelkész, Strázsa Kovács 
Andor lelkész, Orosháza. Krizsán Zsigmond főesperes, 
Trencsén. Mihalovics Samu lelkész, Bér. Mohácsy 
Lajos lelkész, Marczalgergelyi. Németh Pál esperes, 
Vécse. Schönviszner Kálmán lelkész, Szentgyörgy. 
Szontagh Sándor alesperes, Szepesváralja. Sztehlo 
Gerő lelkész, Besztercebánya. Them Ede lelkész, 
Mateócz. Vitális Gyula alesperes Tótpelsőcz. Wagner 
Adám lelkész Ráczkozár.

De nyilvánvaló, hogy nem lehet mindent az itt 
felsorolt lelkész testvérek áldozatkészségétől várni

tudomásts az igazi való már épp ezért meg nem ismerhető
Ebből következik már, hogy a végső kérdések 

meg nem oldhatók. A világ olyan számunkra, ami
lyennek mi észleljük. A „Ding an sich" nem ismer
hető meg. Ezt már Kant mondotta meg. Más érzé 
kekkel biró lényeknek a világunk más volna s épp
úgy más gondolkodásformákkal bíróknak is. S — 
ki tudja — van talán egy olyan világ is, amelyen 
oly lények léteznek, kik például nem okozati össze
függések, továbbá a tér és idő alatt gondolhatj ik el 
és szemlélhetik a Mindenséget. Adickes mondja, hogy 
az anyag az ész teremtése. S igaza van. Mindig 
csak képzeteinkkel és gondolatainkkal van dolgunk s 
sohasem valósággal, ahogy Flügel helyesen mondja.

Vizsgáljuk meg azonban a kérdést, hogy mind
ennek dacára, hihetünk-e igy létező világban? Váj
jon nem látszat-e csupán az egész Kosmos ?

Azt az álláspontot, amely szerint képzeteink
nek valódi, reális világ egyáltalán nem felel meg, 
solipsizmusnak nevezzük. Miután a tapintási érzék is 
szubjektív jelenség, ebből azt lehet következtetni, 
hogy a dolgoknak nem lehet a valóságban test for-

A munkán kívül anyagi kellékek is szükségesek. 
Nyomda és expediálási költségre befolyt eddig vagy 
100 korona, holott a tényleges költség máris megkö- 
zoliti a 200 koronát. A jövőben is felmerülend majd 
némi kiadás. Kérjük ezért az összes lelkésztestvére- 
ket, — hiszen valamennyiünk anyagi előbbre jutását 
célozza e mozgalom — hogy 1 vazy 2 koronát a 
mozgalommal felmerülő kiadások fedezésére Mohácsy 
Lajos lelkész ur cimón Marczalgergelyibe (Veszprém- 
megye) küldeni szíveskedjenek.

Zombor, 1912. május 1-én.
Lombos Alfréd lelkész, 

ad hoc titkár.

Megilleti a lelkészválasztási jogosultság 
azt az egyháztagot, aki az előző évben 

egyházi adót nem fizetett?
— Jogi vélemény —

A kérdés a bányakerületből intéztetvén hozzánk, 
erre az E. A. és a bányai ev. egyházkerület lelkész- 
választási szabályrendelete alapján válaszolunk.

Az E. A. 34. §-a szerint az egyházközség tagjává 
lesz valaki, aki az egyházközségben hat hét óta folyton 
lakik.

A bányakerületi lelkészválasztási szabályrendelet 
30 §. b) pontja szerint választók az egyházközség ter
heit viselő nagykorú vagy önálló tagjai, akik egyházi és 
iskolai adójukkal a választást megelőző évre nincsenek 
hátralékban.

májuk, mert a formát a látási és tapintási érzék út
ján nyerjük. Tehát térben nem lehetnek. De vájjon 
a test körvonalai abszolutaknak tokinthetők-e ? Úgy 
hisszük nem, mert ez a látástól függ s ha például a 
szem mikroszkopszerkozetű lenne, már mások len
nének a körvonalak is. Ebből következik, hogy az 
esztétika a relativ tudomány s a szépérzék is relativ. 
Tudjuk tehát, hogy valami létezik, de azt, hogy 
test-e? térben van-e? nem tudjuk. Csakhogy, ha 
test nincs is, mégis csak testeknek, illetőleg a tér
ben tudjuk a dolgokat szemlélni. A tér csak a test
tel gondolható el, illetőleg mindent térben szemlél
hetünk. Test és tér összeforrtak, de a tér nem el
vonás a meglévőből. Mindebből ismét csak azt látjuk, 
hogy ha n külvilágról szólunk, csupán szemlélési 
formákkal, avagy gondolatainkkal van dolgunk. Ámde 
kívülünk nem volna semmisem ? Mégis kell, hogy;kép- 
zeteinknek valami megfeleljen a külvilágban? S épp csak 
ennyit tudunk. Ez a „valami“ lehet test is, de lehet más 
is, Böhm K. szerint is ismeretünk tárgya csak képze
teink; a külvilág szerinte csak a tölünk kivetitett kép.

(Folyt köv.)
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A kérdésttevőkben kételyt ébresztett ez a rendel
kezés, azt hitték, hogy az az új tag, aki az előző évben 
még nem volt az egyházközség tagja, mert más köz
ségben lakott, vagy mert még nem volt önjogú, nem 
bir szavazati joggal: úgy értelmezték, a 30. §. b) pont
ját, hogy a választási jog megszerzéséhez az is kell, 
hogy valaki a választást megelőző évben az illető köz
ségben rendes adófizető lett légyen.

Ez a felfogás azonban téves, mert a lelkész
választási szabályrendelet egészen mást mond.

Ez azt mondja, hogy azok szavaznak, akik egy
házi és iskolai adójukkal nincsenek hátralékban. Az az 
új tag, aki a községben az előző évben az egyházköz
ségben nem volt megadóztatva, mert nem lakott ott, 
vagy nem volt önjogú, ebben a községben semmiféle adó
val nincs hátralékban, abból az okból tehát, hogy itt 
nem fizetett adót, a választási jogtól meg nem fosztható.

Vitás lehet azonban az, nem tartoznak e a beköl
tözők kimutatni, hogy előbbi lakhelyükön nincsenek 
hátralékban egyházi és iskolai adóval. A szabályrende
let nem mondja, hogy abban a községben kívántatik a 
hátralékmentesség, amelyben a választás történik. 
Miután a választói jogból való kizárás oka az egyház 
irányában tartozó kötelesség elmulasztása, nézetünk 
szerint a szigorúbb felfogást kell elfogadnunk és meg
követelni, hogy a beköltöző és itt szavazni akaró ki
mutassa, hogy előbbi lakhelyén nincs az^egyházi adó
val hátralékban.

Kérdeztetett az is, nem merülne-e fel annak szük
sége, hogy a választási szabályrendeletbe felvétessék 
annak korlátozása, hogy ne történhessék a meghatal
mazásokkal olyan visszaélés, aminek folytán egyes nő
tagok félrevezetés, hazugság, csalás által szavazatuktól 
megfosztassanak ?

A lelkészválasztási szabályrendelet 31. §. második 
pontja az ily meghatalmazásra egyszerű magánokiratot 
kíván meg, csak a külföldön kelt meghatalmazásokon 
kell az aláírásnak hitelesítve lennie. Miután az ily meg
hatalmazásokkal való szavazás nem gyakori, talán nem 
venné túlságosan igénybe az e célra kijelölt egyházi 
közeget, lelkészt, felügyelőt vagy gondnokot, ha az alá
írásnak az által való hitelesítését megkívánnák.

Több garanciát nyújtana továbbá arra, hogy a 
szavazó nőnek valódi akarata érvényesüljön, ha a nő 
a meghatalmazásban megjelölhetné, hogy kire akar 
szavazni, ami a bányakerületi szabályrendeletben meg
engedve nincs.

Arra a kérdésre végre, hogy ki van jogosítva a 
szabályrendeletet megváltoztatni, természetesen az a 
felelet, hogy csak a kerületi gyűlés és az is csak az 
E A. korlátái között

(Sz—o.)

Egyveleg.
Titkolódzás. Lukács László miniszterelnök a 

képviselőházban tartott bemutatkozó beszédében ki
jelentette, hogy a katholikus autonómiáról szóló tör
vényjavaslat elkészült és közöltetni fog hozzászólás 
végett az érdekelt körökkel. Azt is mondotta, hogy 
az 1848. évi XX. t.-c. 3. §-ának végrehajtása tárgyá
ban a törvényjavaslat már készen van és a lelkészi 
és tanítói fizetések rendezése tárgyában a törvény
hozási munkálatok már folyamatban vannak. Ért
hető, hogy mi protestánsok rendkívül kiváncsiak 
vagyunk már ezekre a törvényjavaslatokra, de még 
a kormányhoz közelálló emberek előtt is erősen tit
kolják, hogy mit tartalmaznak ezek a javaslatok ? 
Az ilyen titkolódzás pedig csak ártalmára van az 
ügynek, mert ha a javaslatok jók, miért nem siet a 
kormány a közvéleményt azok közlése által meg
nyugtatni, ha pedig rosszak, vagyis ha a kormány 
azokat maga is olyanoknak tartja, amelyeket a pro
testánsok el nem fogadhatnak, akkor is jobb, ha ezt 
a kormány mielőbb megtudja.

«

A jezsuitakérdés Németországban még mindig 
erősen foglalkoztatja a közvéleményt. A bajor ország- 
gyűlésen a kisebbségben lévő liberálisok erősen tá
madják a klerikális miniszterelnököt, hogy a jezsui
ták szabad működését biztositó rendeletével a német 
országos törvényt sértette meg. A miniszterelnök az
zal védekezik, hogy felfogás dolga, mit kell érteni 
„Ordenstätigkeit“ alatt. Az Ordenstätigkeit ugyanis 
a jezsuitáknak Németországban meg van tiltva, de 
Hertling bajor miniszterelnök szerint az, ha a je
zsuiták a templomban nyilvános lelkigyakorlatokat 
tartanak, még nem „Ordenstätigkeit“. A rendelet 
életbeléptetése különben a miniszter szerint függő
ben marad, mig a Bundesrath dönt. A „D. Ev. 
Korrespondenz“ szerint azonban Bajorországban a 
rendeletet de facto életbeléptették.

A Reichsrathban Berlinben is meginterpellálták 
a közös kormányt a jezsuitatörvénynek a bajor kor
mány részéről történt megsértése miatt. Ott is arra 
utalt a kormány képviselője, hogy a kérdés a Bun
desrath elé tartozik. Remélhető, hogy ez utóbbi nem 
fogja jóváhagyni a bajor kormány rendeletét, mert 
eddig is az volt ez egyetlen fórum, amely a jezsuita
ellenes álláspontot védte és amely a jezsuitatörvény 
eltörlését megakadályozta. A Reichsrathban ugyan a 
klerikális Centrum kisebbségben van, de ebben a 
kérdésben a szociálisták — rosszul alkalmazott libe- 
rálizmusból — a külön törvény eltörlése mellett 
vannak és igy ha a Bundesrath meg nem akadá
lyozza, rászabadítják megint a jezsuitákat Német
országra.
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Nálunk Bangha Béla jezsuita páter harcol erő
sen az ultramontan érdekek mellett. Bátor ember 1 
egyenesen Debrecenbe megy téríteni. Nálunk főkép 
azzal csábítgatják a protestánsokat, hogy az isten
tagadó zsidó szabadkőművesek ellen az összes ke
resztényeknek szövetkezni kell. Az „Alkotmány“ 
magasztalja a protestánsokat, bogy kezdik belátni a 
közös 'veszélyt és megdicséri az óbudai református 
lelkészt, aki ilyenirányú nyitatkozatával szerepel. 
Vigyázzatok, jámbor atyámfiai 1 Ila a kecske a ti 
káposztástokat pusztítja, ne szövetkezzetek ellene a 
farkassal, aki hajlandó ugyan a kecskét megenni, 
de nagy lévén az étvágya, miután a kecskét meg
ette, rátok kerül a sor.

* » -
Új klerikális tórfoglalás Budapesten. Az „Egyházi 

Közlöny“ szerint kevés lóvén a katholikus templom 
Budapesten, a Szent Domonkos-rend papjai a Thököly- 
út környékén lakó 60.000 katholikus hívők lelki 
gondozására vállalkoztak, midőn a Thököly-út és 
Bálint-utca sarkán levő saroktelket megvásárolták és 
azon egy ideiglenes templomocskát emeltek, most 
pedig egy nagyszabású, monumentális templom és 
zárdának rakták le alapköveit. A király az alapkő 
letételnél József főherceg és Auguszta főhercegnő 
által képviseltette magát. A kormány részéről jelen 
voltak: Zichy János és Székely. Az új templomban 
3000 ember fog elférni. Az építkezés költsége egy 
millió 200 ezer koronára rúg, melyet a székesfőváros
200.000 koronás hozzájárulással támogat.

A Szent Domonkos-rend (Dominikánus barátok) 
amint a történelemből tudjuk, 1215-ben hittéritós 
céljaira, első sorban az eretnekség (Albigensek) ki
irtására alapittatott. 1232-ben IX. Gergely pápa ezen 
rendre bízta az inkvizíciót. < )k voltak azok, akik az 
inkvizíció áldozatait a kinpadra és a máglyákra vit
ték és emellett szemforgatással hangoztatták : „Ecc
lesia non sitit 8anquinemw. Volt idő, midőn a rend
150.000 tagból állott, későbbi hanyatlását a jezsui
ták térfoglalása okozta, akik jobban értettek az 
eretnekirtáshoz, mint a dominikánusok. A jelenlegi 
pápa őket és a franciskánusokat jobban kedveli, 
mint a jezsuitákat. A franciskánus Merry del Val 
és a dominikánus Vivo il Tutes kiszorították a je
zsuiták uralmát Rómában. Most Budapesten is lesz 
szerencsénk hozzájuk. Pénzük úgy látszik bőven 
van, de azért nem vetik meg a székesfőváros sogit- 
sógét. Érdekes kérdés, mi lesz a főváros kegyúri 
jogával? Miután plébániát alapítanak Budapesten, a 
plébánosokat pedig a főváros képviselőtestülete vá
lasztja meg, fel lesz-e tartva a székesfőváros ezen 
joga velük szemben is? Ha a képviselőtestület a 
templomópitésre kért 200.000 koronát még nem sza
vazta meg, jó lesz ezt a kérdést tisztázni.

Ki lesz Vessey helyett főrendiházi tag? Miután a 
főrendiház igazoló-bizottsága múlt évi május hóban 
kimondott elvi jelentőségű határozatában kimon
dotta, hogy a törvény helyes magyarázata szerint az 
erdélyi szász egyház gondnoka hivatalánál fogva 
egyáltalában nincs képesítve a főrendiház tagságra, 
előrelátható, hogy dr. Zsigmondy Jenőt a bánya
kerületi felügyelőt fogja megilletni a megürese
dett hely.

IRODALOM.
Rousseau J. J.: A szavojai vikárius hitvallása. 

Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel kisérte dr. Rácz 
Lajot, Sárospatak, 1912. Ára 2 kor. 50 f. 139 lap.

Rousseau! Van-e, ki e nevet nem ismeri? Bizony 
alig van művelt ember, aki ne hallott volna Rousseau- 
ról és az ő munkáiról, és ne tudná, hogy mily óriási 
hatást gyakorolt ez az ember saját korára és a későbbi 
generációkra is. Első munkái az emberiség őskorának 
a kérdését vetették fel, regénye felkeltette a természet 
kultuszát és a szerelmet mindent romba döntő termé
szeti erőnek tüntette fel. Emile-je új kort kezd a neve
lés történetében, politikai irata pedig a forradalom alatt 
a szabadság és egyenlőség harci kiáltása gyanánt 
szolgált.

Ezeket és többet is igen sokan tudnak Rousseauról, 
de ha kérdeznők, kik és hányán olvassák ma a szak 
embereken és arra kötelezetteken kívül, nem volna na
gyon kedvező a felelet, amit kapnánk, és ezen nincs is 
miért csodálkozni, mert a könyvgyártás mai világában 
rengeteg az, amit el .kell“ olvasni a „modern“ iro
dalomból és igy a régi Írókra alig jut idő. Pedig ezek 
közül Rousseau ezt a mellőzést aligha érdemli meg, ő, 
ha igazán belemélyedünk, éppenséggel nem avult el és 
legkevésbbé avult el Emile-je, melynek a legsikerültebb 
részlete „a szavojai vikárius hitvallása“ pedig napjaink
ban ismét az aktuálitás fokára emelkedett, mert nap
nap mellett jelennek meg „hitvallások“, melyeket vég
telenül érdekes Rousseau hitvallásával egybevetni.

De Rousseau ma azért is aktuális, mert folyó évi 
június 28-án lesz születésének 200 éves fordulója. Ép 
erre az alkalomra fordította le dr. Rácz Lajos, a sáros
pataki ref. főiskola tanára, a francia irodalom kitűnő 
ismerője, a „hitvallást“, mely Rousseau vallásos erköl
csi világnézetének hű tükre.

Az Emile, melynek 4-ik könyvében e hitvallás 
foglaltatik, 1762-ben jelent meg és számos üldözést vont 
Rousseau fejére, ép a hitvallás miatt, melyet egy kath. 
pap a szavojai vikárius szájába ad. Szerzője, mint a 
felvilágosodás századának a fia, deista, a vallás lénye
gét az Isten, halhatatlanság és erény hitében látja, 
tehát elveti a hagyományt, a kijelentést, a csodákban 
való hitet, Krisztus istenségét, el a dogmákat is, úgy,
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hogy bizonyos különbségektől eltekintve, „liberális pro
testánsnak“ volna nevezhető. Főhibája, — és ez korá
nak a hibája — hogy a vallásból minden irracionális 
elemet kiküszöböl, pedig anélkül vallás nincs is. De 
dicséretére legyen mondva Rousseaunak, hogy nála ez 
„észhit“ nem spekuláció eredménye, hanem kedélyvilá
gának legbensőbb szükségletéből és az evangélium 
szeretetéből fakadt. A „hitvallás“ írásával a tudós for
dító szerint három célja volt: szembe fordul egyfelől a 
szentirás inspirációjára és a csalhatatlan pápai rendszer 
dogmáira esküvő ortodoxiára, másfelől a materiálista és 
ateista filozófusokkal, középhelyet foglalva el a két párt 
között, a „hitvallás“ továbbá cáfoló felelet volt Helvétius 
De Tesprit cimü művére, végül pedig síkra száll benne 
Rousseau a vallás mellett azon filozófusok ellen, akik 
mind a „természetes vallás“, mind a kijelentett vallás 
alapjait aláásni törekedtek. Annyi kör, érdek, álláspont 
ellen forduló, hogy már ebből is könnyen érthető az a 
sok támadás, melyben része volt.

Dr. Rácz Lajos munkájáról csak teljes elismerés
sel emlékezhetünk meg. Meglátszik rajta, hogy nagy 
szeretettel, szakavatottsággal, hozzáértéssel végezte. For
dító hivatottságáról, mint már többször, ezúttal is meg
győződhettünk. Bevezetése és jegyzetei pedig kielégítően 
tájékoztatnak a mű keletkezése, intenciója és jelentősége 
felől. Csak annyit jegyzünk meg, hogy Rousseau teljes 
életrajzát is szivesen vettük volna avatott tollából. Sok 
buzgó olvasót kívánunk az érdekes műnek 1

Dr. Szelényi Ödön.

H ÍR EK .
Egyházkerületi közgyűlés. A dunántúli ev. egyház- 

kerület elnöksége a f. évi rendes kerületi közgyűlés 
idejéül augusztus hó 28. és következő napjait tűzte 
ki. Az előtte való napokon a különféle bizottságok, 
az egyházkor, evangyeliomi és a kerül, tanító egyle
tek fogják üléseiket megtartani. A közgyűlés helye 
a múlt évi kér. közgyűlés határozata értelmében 
Győr szab. kir. város lesz

Händel Vilmos ünneplése. A Selmecbányái evang. 
egyház szeretett lelkipásztorának Händel Vilmos lel
kész főesperesnek ötven éves áldásos papi működése 
alkalmából f. évi május hó 19-én jubiláris örömünne
pet rendez. Az örömünnep sorrendje:

1. Délelőtt 10 órakor egyházi diszközgyülés a 
liceumi tanácsteremben.

2. A jubiláns üdvözlése a bejelentett egyházi 
és világi testületek részéről.

3. Délelőtt 11 órakor istentisztelet a templomban.
4. Délután 1 órakor közebéd a városi vigadóban.
A tápiószelei egyház f. hó 28 án Bródy Pál oros

házi segódlelkószt választotta meg lelkészévé.
A dobsinai papválasztás f. hó 5-ére volt kitűzve. 

Terray Gyula főesperes azonban bizonytalan időre 
halasztotta el, mert nehányan, akik nem fogadták el 
a pártok között létrejött megegyezést és Klaar Vil
mos, losonczi segédlelkész mellett foglalnak állást,

feljelentést tettek az egyik jelölt Posch Gusztáv 
toporci lelkész ellen korteskedés miatt. A pap válasz
tás ennélfogva csak ezen feljelentés elintézése után 
fog megejtetni. (Dobsina és Vidéke.)

A sajórédei (redovai) egyházközség f. ó. április 
hó 28-án Sárkány Boldizsár dobsinai kereskedőt vá
lasztotta meg egyházi felügyelővé. Üdvözöljük az 
ősi evangélikus Sárkány család ezen fiatal tagját 
egyházi tisztségében.

A monori evangélikusok szervezkedése. A Monor 
községben lakó testvéreink május hó 5-én tartott 
közgyűlésükön fiókegyházzá szervezkedtek. A közgyű
lés, amelyen Barthos Pál péterii lelkész elnökölt, tár
gyalta a péterii anyaegyházzal kötendő szerződést és 
elfogadta azt. Isten áldása legyen a kis gyülekezeten 
és lelkes vezetőin.

A nagybörzsönyi egyházközség öröme. Immár 29 
óv óta vajúdó második tanítói állás ügye végre dűlőre 
jutott. Egyházunk a kor intő szavára hallgatva, a 
múlt évben kimondotta a szervezést s elhatározta, 
hogy megépíti a második iskolát és tanítói lakást. 
Ez a munka május elsején befejezést nyert. Az uj 
iskola és tanítói lakás készen áll a legmodernebb s 
a kor követelményeinek megfelelő formában egyhá
zunk díszéül, amely ezzel együtt most már 4 díszes 
épületet számlálhat tulajdonául. Hála a hívek áldo
zatkészségének, a helybeli lelkész Szimonidesz Lajos 
buzgó fáradozásának és Gregersen Nils felügyelő ur 
jóakaró és tettekben is nyilvánuló támogatásának 1 
Adjon az Isten sok ilyen tanügybatátot édes hazánk
nak és szeretett egyházunknak 1

Felügyelőiktatás. A gyúrói ev. egyházközség, a 
felügyelői állás megüresedvén, annak betöltésére dr. 
Händel Béla budapesti ügyvédet kérte fel a lelkese
dés egyhangú és őszinte megnyilatkozásával, aki a 
benne összpontosult bizalmat el is fogadta. Dr. Hän- 
delt, aki egyházunk ügyei iránt meleg érdeklődéssel 
és nagy munkakedvvel viseltetik, felügyelői állásába 
április 21-ón iktatta be ünnepélyesen Nagy Lajos, a 
gyülekezet lelkésze.

Veres Józsefnek elégtétel. A pestmegyei evangé
likus egyházmegye törvényszéke, mint delegált bíró
ság, dr. Bikády Antal orsz. képviselőt és egyházi 
felügyelőt, aki egy orosházai lapban Veres József 
ellen sórtőleg nyilatkozott 50 korona pénzbüntetésre 
és 1500 korona perköltség viselésére Ítélte. Bikády 
az ítélet ellen felebbezóssel élt a bányakerületi tör
vényszékhez.

A Bethlen Gábor Kör f. hó 19-én d. e. Vall óra
kor a fővárosi Vigadóban zászlóavatási ünnepet ren
dez. A zászlóanyai méltóságot báró Radvánszky An- 
talné szül. báró Prónay Karolin tölti be. A zászló- 
avatással egyetemben a Kör 10 éves jubileumi 
ünnepségét is tartja, amelynek jelentősebb pontja az 
ünnepi beszéd lesz, amelyet gróf Tisza István el fog 
mondani.

Adomány. Kassel városa (Németország), mint a 
Szenoir György és Konrád árva-alap kezelősége a 
Hájnik községben építendő evangélikus templomra 
200 koronát adományozott.

Bethania. Az evangélikus lelkészek üdülőhelye Mó
doson. A szép Bethania-villa várja kedves vendégeit. 
Lelkészek, kik jó hegyi levegőben üdülni szeretné
nek, kiket orvosuk fenyves erdőbe küld, jelentkez
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hetnek a modosi evangélikus lelkészt hivatalnál. Hót 
szépen berendezett szoba készen áll lelkósztestvé- 
reinfc számára. A szobákért nem fizetendő semmi. 
Az étkezés a villához közeli vendéglőben kapható. 
Takarításért hetenként 2 korona fizetendő. Az ágyak
ban szalmazsák és matrác van. Tavaly csak négy 
lelkész élvezte Bethaniát. Azon szobákat, melyek 
junius közepéig le nem foglaltatnak, bérbe adjuk a 
Bethania-alap gyarapítására.

Pályázat
több külföldi egyetemre menő ágostai hitvallású evan
gélikus hitjelölt vagy tanárjelöltnek kiosztandó ösztön

díjra.
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a 

budapesti deáktéri ágostai hitvallású evangélikus testvér
egyházaknál kezelő bizottság ezennel közhírré teszi, 
hogy a fentirt alapítványból, külföldi egyetemeken 
tanuló ágostai hitvallású evangélikus lelkészi vagy tanári 
pályára készülő ifjak számára több, egyenként 210 
német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 
1912/1913. tanévre kiosztani. Az ösztöndíjak egymás
utáni két éven át élvezhetők.

Az elnyer hetes feltételei:
1 . Ha hitjelölt a folyamodó, akkor az ösztöndíjat 

csak úgy nyerheti el, ha valamelyik magyarhoni theo- 
logiai akadémián három év folyamát jó eredménnyel 
elvégezte.

2. Ha tanárjelölt a folyamodó, akkor az ösztön
díjat csak úgy nyerheti el, ha az érettségi bizonyítvány 
kelte után honi vagy külföldi egyetemen három évig 
a maga szakmáját jó sikerrel végezte.

3. Azonkívül mindegyik folyamodó a választót 
pályára való különbség nélkül legyen:

а) magyar születésű és ágostai hitvallású evan
gélikus;

б) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye
sen írja és beszélje, mely körülmény a theologusok 
részéről dékáni bizonyítvánnyal is igazolandó;

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor
galmú.

Felhivatnak ennélfogva a külföldi egyetemeken 
levő mindazon lelkész- és tanárjelöltek, akik már egy év 
óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élve
zetében vannak, hogy ha még további egy évre kül- 
cgyetemen maradni és az ösztöndíjat élvezni óhajták: 
azt az előttük tudvalevő feltételek teljesítése mellett 
1912 szeptember 30-ig alulírott bizottsági jegyzőnél 
kérvényileg jelentsék be.

Felhivatnak továbbá mindazok a külegyetemen 
tanuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkész vagy tanárjelöltek, akik a fentebb részletezett 
minőségű feltételeknek megbirván felelni és ilyen ösz
töndíjat a jövő 1912—1913. tanévben élvezni óhajta

nak, hogy a fenti kellékeknek kétségtelen igazolására 
akár eredetiben, akár hitelesített másolatban melléklendő 
tanodái — ha van kandidatikumi — vagy egyetemi és 
egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanu
lási kötelezettségeket is tartalmazó, sajátkezűén irt és alá
irt, lakhelyükkel megjelölt kérvényeiket folyó 1912. évi 
szeptember 30-ig (a később beérkező folyamodványok 
figyelembe nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve 
dr. Liedemann Frigyes bizottsági jegyzőhöz (Budapest, 
VII., Damjanich-utca 14. sz.) küldjék be.

A megszavazott ösztöndíjat az illető hit- és tanár
jelöltek felerészben a külföldi egyetemen történt beha
tásuk igazolása után a tanév elején, második felerészét 
pedig a második félév kezdetén, miután bizonyítványai
kat az illető egyetemen sikerrel töltött első félévről és 
beiratásuk felől is (Frequentations-Zeugnis und An- 
meldungsbogen), a kifizetés alá kerülőn összegről szóló 
sajátkezű bélyegtelen nyugtájukkal együtt előlegesen 
beküldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni, 
amiért is szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megírják.

Aki a hit- és tanárjelölti ösztöndíjat egy évben már 
élvezte, a rákövetkező évben annak élvezetében esak 
úgy maradhat meg, ha újabban is érdemesnek tapasz
taltatok ha továbbá már az első évben a filozófiát, 
beleértve a filológiát és kivált erkölcstani filozófiát is 
szorgalommal tanulta s a második évben is tanulja, 
végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a külegyete
men töltött ösztöndíjas év után a hazába visszatérve, 
kívánatra a budapesti deáktéri ágostai hitvallású evan
gélikus testvéregyházaknál mérsékelt dij mellett segéd 
tanári vagy segédlelkészi hivatalt viselend.

Kelt Budapesten, 1912. évi április 30-án.
Dr. Zsigmondy Jenő s. k. 

biz. elnök.

Dr. Liedemann Frigyes «. k.
biz. jegvző.

Pályázat.
A kecskem éti  ágost. hitv. ev. egyház a nyug

díjazás folytán megüresedett kántor-hitoktatói állásra 
pályázatot hirdet. Az állás javadalmai: természetbeni 
lakás, 2000 korona készpénz, a helyi egyház szol
gálatában eltöltött idő után a törvényszerű ötödéves 
korpótlék és mintegy 50 korona stólajövedelem. A 
kántor hitoktató kötelessége: evangélikus gyermek
kar alakítása és vezetése és — középiskolák kivéte
lével — az összes evangélikus gyermekek hitokta
tása heti 12—16 órában.

A pályázati kérvény a kecskeméti evangélikus 
lelkészi hivatal címére küldendő és a következő ok
mányokkal szerelendő fel: 1. Tanítói oklevél. 2. Az 
illetékes hatóságtól bizonyítvány arról, hogy folya
modó magyar honpolgár és a magyar nyelvet szó-
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ban és írásban tökéletesen bírja és ellene sem vizs
gálat, sem azt követő törvénykezési eljárás nincs 
folyamatban, sem valamely vétségért jogérvényesen 
egyházi és iskolai hivatalra képtelennek nem nyil
váníttatott. 3. Az eddigi szolgálati időről szóló mű
ködési bizonyítvány.

Pályázati határidő folyó évi junius hó 1-je. El
késve érkező pályázati kérvények nem lesznek figye
lembe véve.

Kecskemét, 1912 május hó 5.
Sárkány Béla,

főesperes.

G. A. K. 131/1912.

Pályázat
a néhai Olosius Artner Karolina asszony alapítványából 

kiosztandó lelkész- vagy tanárnyugdíjra.
Néhai Glosius Artner Karolina asszony alapít

ványából egy 160 K, szóval egyszázhatvan koronával 
javadalmazott nyugdíj lévén szolgálatképtelen és mos
toha anyagi körülmények között levő ágostai hitvallású 
evangélikus lelkész vagy gimnáziumi és felsőbb tan
intézeti tanárnak kiosztandó, felhivatnak az ezen nyug
díjra pályázni kívánók, hogy az alábbiak szerint fel
szerelt folyamodványaikat az illetékes egyházkerületi 
püspök úr útján 1912. évi június hó 15-ig bezárólag 
a bizottsághoz címezve, küldjék be.

A folyamodványban részletesen felsorolandók: a 
folyamodó működési helye és ideje, életkora és családi 
viszonyai (gyermekei és azok életkora és foglalkozása), 
végül a folyamodó anyagi viszonyai (ingatlan vagyona, 
jövedelme, nyugdíja stb.).

A folyamodvány az illetékes lelkész által ellen- 
jegyzendő és az illetékes lelkész a folyamodványon 
igazolja az abban felhozottak valódiságát.

Kelt Budapesten, 1912. évi április hó 29-én.
A Glosius Artner Karolina-féle alapítványt a budapesti 
deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházaknál kezelő bizottság.
Dr. Zsigmondy Jenő, s. k. Dr. Liedemann Frigyes, s. k.

biz. elnök. biz. jegyző.

Árvák felvétele.
A tiszai ágost. hitv. evang. egyházkerület rozsnyói 

fiú- és leányárvaházába, a f. tanév végén megürüld 
helyek száma szerint, néhány 6-10 éves korú fiú és 
leányárva fog felvétetni. A felvételnél a tiszai egyház
kerületből való árváké az elsőség. ' < i:\ \

Az árvák felvétele iránt benyújtandó kérvények 
legoésőbb f. é. május hó 31-éig küldendők Rozsnyóra. 
az árvaházi bizottság egyh. elnökékez: Terray Gyula 
főesperes lelkész, udvari tanácsoshoz.

A kérvényhez melléklendők :

' íA a) a szülők vallását, polg. állását, elhalálozásukat 
és a hátrahagyott árvák számát igazoló anyakönyvi ki
vonatok ; ' r

b) az árva keresztlevele (az a) és b) alattiak egy 
családi értesítőn is kimatathatók);

c) szegénységi bizonyítvány azok részéről, akik 
már iskolások voltak;

e) orvosi bizonyítvány arról, hogy a felvételt kérő 
árva teljesen ép, egészséges és hogy himlő ellen be 
van oltva ;

f) szülői vagy gyámi nyilatkozat arról, hogy míg 
az esetleg felveendő gyermek az árvaház kötelékében 
marad, a felette való rendelkezési jogról az árvaház 
elöljárósága javára lemond.

A kérvény és mellékleti bélyegmentesek.
Bővebb tájékoztatást bárkinek bárhova és bármi

kor szívesen ad: . ‘ .
Egyed Dávid, 

árvaatya.
■ 7 _ , ■■ .

Segédlelkészt keresek; felvételeket levélben közlöm.
Orosházán 1912. május 2.

Veres József', 
esperes.

T O L D I  L A J O S  bizományában 
Budapest, II. kerület, Fő-utca 2. szám
alatt megjelent és minden könyvkereskedésben 

kapható:

SZTEHLO KORNÉL felolvasásainak
negyedik füzete. Tartalma:

Az emberi lélek és értéke. — Tömörüljünk! 
::: A házassági elválás problémája. :::

Ára 1 korona.

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

: s z á l l í t  :

Pajkr Rezső ás Társa
Budapest, X. kérőiét, Delej-utcza 25/b. sz.

f . 1  (Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.; L— -1
Ifj. Kellner Ernő kő- és könyvnyomdája, Budapest V.( Csáky-utca 1Ű.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR. IIOKNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
KtMli.iüábr>8 i-Kész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szAért ti fillér. Tilbb- 

szOrös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  (S z - o .). A budapesti egyházak egyesítése. — Koller István: Haeckel Ernő. — Törvényjavaslat a Budapest székes
fővárosi ág hitv. evangélikus egyházközségről. — Egyházkerületi közgyűlés. — Egyveleg. — Hírek. — Közérdekből. 
— Szerkesztői üzenetek. — Pályázatok. — Hirdetések.

A budapesti egyházak egyesítése.
Alább közöljük azon zsinati törvényjavas

latot, amelyet a zsinati bizottság két napi ke
mény tusa után elfogadott. Lényegesen eltér ez 
a javaslat a Dr. Kéler Zoltán által beterjesztett 
javaslattól. A compromissumot Zsigmondy Jenő 
bányakerületi felügyelő hozta javaslatba és több 
és több engedmény megtételével végre Dr. Sze- 
lényi Aladár szövegezte azt a javaslatot, ame
lyet aztán a bizottság elfogadott. Ezt a javaslatot, 
mely a német és tót egyházaknak megsemmisí
tését nem vonja maga után, némi módosítással 
mi is tárgyalhatnak tartjuk, de nem mint zsinati 
törvényjavaslatot, hanem mint a budapesti evang. 
egyházak által közös megegyezéssel létesítendő 
egyességet.

Nagy dolog az uraim ! amit önök akar
nak. Két történelmi alapon kifejlődött, virágzó 
evangélikus gyülekezet beolvasztását, megsemmi
sítését. Ezt meg lehet ugyan csinálni törvénnyel, 
mert hiszen a törvény parancsol, de nem sza
bad megcsinálni.

Mindent el kell követni, hogy az egyesülés 
békés utón, az összes tényezők hozzájárulásával 
és megegyezésével jöjjön létre. Az egyességtől 
idegenkedő elemeket meg kell győzni arról, 
hogy az a joguk és lehetőségük, az isteni tisz
teletet és a lelkészi funkciókat saját anyanyel
vükön élvezhetni és az egyházi gyűléseken saját 
anyanyelvükön szólhatni és hogy gyülekezetük

nek az a bizonyos jellege, melyet a német talá
lóan „EigenartM-nak nevez, az egyesítés után 
is érintetlenül fenn* fog maradni. Ha ez sikerül, 
azt reméljük, hogy a többi kérdésekben, külö
nösen a vagyoni kérdésekben engedni fognak, 
mert lehetetlen be nem látniok azt, hogy az 
egyesülésnek az egész magyarhoni evangélikus 
egyházra és reájok nézve is megbecsülhetlen 
előnyei vannak.

Amit még a Szelényi-féle javaslatban az 
egyesség elérhetésének kedvéért múdosítandónak 
vélünk a következő:

A jelenlegi zsinati törvény megváltoztatásá
val elejtendő lenne az a tilalom, hogy az egyes 
lelkészköröket nyelvek szerint elnevezni nem sza
bad. Nincs értelme miért ne neveznők saját 
nevén a gyermeket, mikor ezek történelmileg, a 
tényleges viszonyok alapján kifejlődött elneve
zések. Ilyen dolgokban nincs helye sovinizmus
nak. Ha valaki német, hát ném et; ha tót, hát tót. 
Ha Rómában megengedik, hogy az ottani német 
egyház magát „deutsch evangel. Gemeinde^-nek 
nevezze, miért irtózzunk mi ettől? Az ilyen eről
tetést különben az élet is megcáfolja, mert a 
pesti német egyházat a zsinati törvény dacára 
ma is mindenki német egyháznak nevezi.

A második módosítás lenne az, hogy a 
német vagy tót lelkészkörhöz való csatlakozás 
jogát semmiféle feltételhez nem kötnők. Mind
nyájunknak, akik Budapesten lakunk, elvégre is 
közös lakhelyünk Budapest, és ha valaki mert
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németnek vagy tótnak vallja magát — magyar 
úgy sem fogja tenni — a német vagy tót lel- 
készi körhöz csatlakozni kíván, ahhoz senkinek 
semmi köze.

Az adózás a közös egyház javára történvén, 
ez a csatlakozás a közös egyház érdekeit nem 
érinti és legfeljebb a lelkészköri lelkész stola- 
illetményére lehet befolyással. Ez a stolakérdés 
azonban oly alárendelt jelentőséggel bír, hogy 
ebből a szempontból az egyháztagoknak cselek
vési szabadságát korlátozni nem szabad. Nem 
is említve azt, hogy ezek az esetek nagyban és 
egészben csak szórványosan fognak előfordulni. 
Sőt ha elfogadni akarnók azt, hogy a német és 
tót lelkészi körben lévő magyar hívek szintén 
csatlakozhatnak a magyar lelkészi körökhöz, az 
utóbbi körök lelkészei a magyarosodás termé
szetes fejlődése folytán a csatlakozás feltétlen 
megengedése által csak nyernének.

A harmadik módosítás, ami szerintünk szük
séges lenne, hogy a német- és tót lelkészkörök 
tanácskozási és jegyzőkönyvi nyelvéül a német 
illetve tót nyelv állapíttatnék meg. Ha ezt a 
koncessziót meg nem tesszük és a magyar vagy 
megmagyarosodott híveknek a német és tót

T Á R C A .

Haeckel Ernő.
Irta: Koller István.

Azt mondottuk: képzeteinknek leélj hogy va
lami megfeleljen, oka legyen a külvilágban. De mily 
jogon állítjuk mi ezt ? Hiszen az okság törvénye csak 
gondolkodásunk egyik formája, továbbá — ha az 
okság törvénye abszolút igazság volna — akkor sem 
lehetne szellemi jelenségekből (amilyenek a képzetek) 
kívülünk álló valódi világra (ami természeti jelenség) 
következtetni. Ezt már Descartes mondja.

Megmaradjunk tehát a szolipszizmus álláspont
ján, miután még azt sem mondhatjuk, mindennek 
kell, hogy oka legyen és hogy okozati összefüggések 
vannak ?

Szerintünk a szolipszizmus már a következő je
lenségeknél fogva sem fogadható e l:

íme pl. egy város, amelyben tartózkodtam s 
amelyről képzetet nyertem, akkor is olyannak marad, 
ha elhagyom, hisz tudatomban is ilyennek marad a 
képzete s visszautazás révén e képzetet saját akara-

lelkészkörökből való kiválását meg nem enged
jük, akkor a jelenlegi pesti német és tót egy
házak 25 év alatt épen úgy megfognak magya
rosodé, mint történt ez a budai egyházzal, mely 
30 évvel ezelőtt még tisztán német volt.

Hát baj az? kérdik azok, akik a kérdést 
nem kizárólag egyházi szempontból tekintik.

Baj bizony, mert Budapest világvárossá fej
lődvén, ide mindég fognak beözönleni külföldi 
evang. németek és felvidéki tótok, kik ha nem 
találnak egy nyelvüknek megfelelő egyházat, 
vagy a német református egyházhoz fognak 
csatlakozni, vagy külön szektákat akarnak majd 
létesíteni, a mire nekik a törvény módot nyújt. 
Legvalószínűbb azonban, hogy a német és tót 
munkások nem találván anyanyelvűknek megfe
lelő egyházat, a korcsmákat fogják majd felke
resni és vallástalan szocialistákká lesznek.

Erre az az ellenvetés, hiszen a javaslat sze
rint is gondoskodva van arról, hogy a németek 
és tótok mindég találni fognak templomot, hol 
anyanyelvükön tartanak isteni tiszteletet és papot, 
aki anyanyelvükön szolgáltatja ki a funkciókat.

A protestáns embernek azonban ez nem 
elég, ő részt akar venni az egyház kormányza

tommal feleleveníthetem. Más „én“-ek — ami már 
kívülem levő világ — is léteznek az enyémhez ha
sonló képzeteikkel, továbbá felelősségre vonás, mo
rális behatások kívülről erednek. Más „én“-ékről 
szerzett tapasztalatok — élnek, meghalnak stb. — 
és külvilágról tesznek tanúságot.

E tények bizonyítják azt is, hogy képzeteink s 
a külvilág között mégis csak léteznek okozati összefüggé
sek. Avagy legalább csak a feltétellel érthetjük meg 
a tényeket.

A külvilág tehát reánk hat. Tapasztalatból tud
juk ezt. Ámde mindennek dacára ismét kérdezhető, 
tapasztalat e ez? Mily jogon állítjuk, hogy a Ding 
an sich reánk hathat? (A testek is csak képzeteink.) 
Csupán annyit mondhatunk, hogy valami csak kell 
szülje a fenti tényeket a lelkűnkben. S mégis, ha 
az okozati összefüggést a fentiek alapján e hatással 
azonosítjuk, biztos előttünk, hogy a külvilág reánk 
hatást gyakorol. Abból azonban még nem következik, 
hogy abban is bizonyosak vagyunk, hogy a külvilág 
testekből áll-e vagy sem, hanem hogy valamit térben 
szemlélve — felfogva — észlelünk. Tehát valami van 
kívülünk.

A tudomány lehetősége is felteszi a külvilág
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fában is és ehhez joga is van. Ha a lelkészköri 
gyűlésen oly nyelven fognak beszélni, amelyet 
nem ért, idegennek fogja magát érezni saját 
egyházában, elkedvetlenik és elpártol.

Biztosítani kell tehát a németek és tótok 
részére lelkészi körükben a saját nyelvű tárgya
lást és jegyzőkönyvvezetést is.

A magyarság ügye ezzel Budapesten nem 
fog veszíteni, mert az itt letelepedett német és 
tót családok egy emberöltő alatt teljesen meg- 
magyarosodnak, ami megtörténvén a megmagya- 
rosodott németek és tótok, úgy a mint eddig 
történt, a magyar egyházkörökhöz fognak csatla
kozni.

Jelentékeny koncessziót tartalmaz Szelényi 
javaslata a Kélerével szemben abban, hogy a lel- 
készválasztást a lelkészköri közgyűlés hatáskörébe 
utalja át. El nem fogadható azonban, hogy a 
jelölést a központi közgyűlésnek tartja fenn. Ez 
kétszeres választást jelent és indokolatlan meg
szorítása az autonómiának.

A mint már jeleztük a zsinati bizottság 
javaslatát tárgyalhatónak tartjuk. Legcélszerűbb 
lesz, ha az egyetemes gyűlés ezt az érdekelt 
gyülekezetek meghallgatása végett a bányakerü-

létezését s e tényből indul ki. Végeredményben 
persze minden fogalom problématikus, pl. a távolság- 
mérés. Miután a tér fogalma bennünk van, lótezik-e 
egyáltalán távolság?

Mach szerint: test (jegy) tulajdonságok összege. 
Nekünk olyanok, aminőknek mi észleljük, másoknak 
olyanok, aminőknek ők veszik észre. Amde"ha va
lami nekünk ilyen 8 másfajta lényeknek amolyan 
lehet, annak tőlünk függetlenül is kell léteznie. Detmer 
mondja előadásaiban; „Andre haben mit mir gemein
same Bewu9tseinsinhalteu, amiből következik, hogy 
kívülem valaminek léteznie kell.

Láttuk, hogy a gondolkodás egyik formáját — 
az okság törvényét — talán nem éppen „csak“ gon
dolkodási formának tekinthetjük, hanem abszolút 
igazságnak. Nem következik-e ebből, hogy a gondol
kodásunk, továbbá észlelésünk, szemléletünk (lér, idő) 
többi formáit is és érzékeinket is abszolútoknak vegyük ? 
S továbbá, hogy mindez — R. Weinman szerint — 
a külvilághoz alkalmazkodva fejlődött ki?*)

*) Így tér 8 idő reális dolgokról elvonások, realitások. 
Miért fejlődött volna olyan eszünk, amely a valósághoz nem 
híven gondolkodik?

leihez beküldi. Addig is szóljanak hozzá akiket 
érdekel. Lapunk szívesen helyt ad a diskusz- 
sziónak. (S z—o.)

Törvényjavaslat a Budapest székesfő
városi ág. hítv. evangélikus egyház

községről.
A zsinati bizottság javaslata.

1. §
A Budapest székesfőváros területén lakó összes 

ág. hi tv. evang. hívek Budapest székesfővárosi ág. 
hitv. evang. egyházközség elnevezés alatt egy anya
egyház községbe egyesittetnek.

2. §•
Az egyesülés folytán alakult anyaogyházközség 

a hitsor8 0 8 ok számára való tekintettel területileg 
elkülönített lelkészkörökre osztandó.

Az egyes lolkészkörök beosztása a székesfő
város különleges viszonyainak megfelelőleg az E. 
A.-nak a lólekszámra vonatkozó (30. §) rendelkezé
sétől eltérőleg állapítható meg.

Az egyes lelkészköröket nyelvek szorint eine 
vezni nem szabad.

A jelenlegi német egyház egy újonnan alakí
tandó lelkészi kör központjává teendő és ezonfelül a 
balparti többi lelkészkörben lakó németajkú hívok 
lelki gondozásával is megbízandó. A jelenlegi kere- 
pesi úti egyház szintén egy újonnan alakítandó lel - 
készi körnek központjává teendő és ezenfelül a bal
parti többi lelkészkörben lakó tótajkú egyházhivek 
lelki gondoskodásával is megbízandó.

Ez az álláspont is lehetséges s igy azután a 
külvilágról is az mondható, hogy testek.

E kérdéseket mindenesetre véglegesen eldön
teni nem lehet. Ám a materializmus — éppen felü
letességénél fogva — anyagot és testet egyszerűen 
felvesz s nem gondol arra, vájjon a testek is nőm 
inkább lényegben szellemi jelenségek-e, mint anyag?

Az egész Mindenség talán egy élő organizmus 
(Hugo Victor.) Ám e nézettől, valamint a szellemi 
monizmussal szemben kérdezhető: e nézet az izzó 
ősködtömeg felvételével hogyan vág össze?

Mindamellett nem tagadható szerintünk a szel
lemi világ létezése, amely talán az anyagival pár
huzamosan létezett s létezik. Sok oly kérdés van a 
már említetteken kívül is, amely ezt — tehát spiri
tuális álláspontunkat — igazolja. Ha emellett a sok 
célszerűtlenséget a természetben nem is tagadhat
juk — amire Bückner és társai oly nagy súlyt he
lyeznek — de a már omlített spirituális jelenségek stb. 
sem ignorálhatók. S a fejlődés lehetősége! Mi hajtja a 
kozmost a fejlődésre ? S a faj fen tartási ösztön honnan s 
hogyan jött az első atomba ? Továbbá az élet lényege 1 
Athasonítás, táplálkozás, hogyan történik s hogyan 
lehetséges? Itt is valami reguláié erőnek kell lenni,
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A hívek azon lelkészkörhöz tartoznak, amely
nek területén laknak.

A nem magyar nyelvű híveknek azonban joguk 
van, amennyiben azon lelkészi körben, ahová ők 
területileg tartoznak, az egyházi functiók az ő anya
nyelvükön nem végeztetnek, azon lelkészi körhöz 
csatlakozni, amelyben az ő nyelvüknek megfelelő 
functiók végeztetnek. Ezen csatlakozás csupán a 
képviselőtestület hozzájárulásával történhetik meg 
és annak közelebbi feltételei szabályrendeletileg álla- 
pitandók meg.

3. §
A Budapest területén létező egyházak egyesí

tésével egyidejűleg az azoknak tulajdonát képező s 
az iskolai szükségletek fedezésére szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon az egyesitett anyaegyház-község 
tulajdonába megy át és az ingatlanok az anyaegy- 
ház-közsóg nevére telekkönyvezendők, azoknak egy
házi (cultus) szükségletei fedezésére szolgáló vagyona 
azonban azon lelkészi kör külön vagyonát fogja 
képezni, amely lelkészi körbe az illető egyház beosz
tatott. Ezen külön vagyon jövedelmei fognak első
sorban szolgálni az illető lelkészi körnek a képvise
lőtestület által megállapított (cultus) szükségleteinek 
fedezésére.

Az összes vagyon és jövedelem központilag 
kezelendő ; épugy a központi pénztár kezeli az ösz- 
szes alapítványokat is, amelyek azonban az alapító
levélben foglalt rendeltetéstől el nem vonhatók.

Az anyaegyház teljesiti továbbá az egyházta
gok nyilvántartását, az egyházi adó kivetését és 
beszedését és a különböző állami és más segélyek
nek bevételezését. Amennyiben az egyes lelkészkö
rök külön vagyonának jövedelme a lelkészi kör egy

házi szükségleteinek fedezésére nem elegendő, azt 
az anyaegyház az összes jövedelemből költségveté- 
sileg kiegészíti, a mennyiben pedig a külön vagyon
ból jövedelem felesleg marad, a felett az anyaegy
ház rendelkezik.

4. §
A Budapest székesfővárosi ág. hitv. evang. 

egyházközség kormányzati és képviseleti hatósága:
a) az egyházközségi közgyűlés,
b) az E. A. 48. §-ban meghatározott hatáskör

rel megalkotandó képviselőtestület,
c) az egyháztanács.

5. §
Az egyházközségi képviselőtestületben és az 

egyháztanácsban úgy a hivatalból való, valamint 
választott tagok tekintetében mindegyik lelkészkör
nek arányos képviselet biztosítandó.

6. §
Az egyes lelkészköröknek, a jelen törvény és 

az annak alapján alkotandó szabályrendelet által 
szabályozott önkormányzat keretében, kormányzó és 
képviseleti hatósága a lelkészköri közgyűlés és a 
lelkészköri egyháztanács.

7- §
A lelkészköri közgyűlés önkormányzati hatás

köre kiterjed a lelkészköri tisztviselők választására.
A köri lelkész és segédlelkész választása azE. 

A. és a lelkészválasztási szabályrendelet határozmá- 
nyainak megtartása mellett szintén a lelkészköri 
közgyűlés hatáskörébe tartozik, azonban a kijelölési 
jog a képviselőtestület hatáskörébe utaltatik. Meg
hívás esetében szintén a képviselőtestület előleges 
hozzájárulása szükséges.

hisz mint Flammarion mondja: az anyag a halott
nál is ugyanaz, mint az élő lénynél. Igaz, hogy 
mind a spiritalizmust támogató jelenségekkel szem
ben ismét ott van az a tény, hogy a kulturember 
is csak épp oly fejlődési processzus eredménye va
lamely geol. korszakban, akárcsak az ázalék. Ha 
tényleg kiválósággal bírna, miért vannak nála az 
állatéval teljesen azonos élettani folyamatok, kiválasz
tás stb. S miért keletkezett oly későn az állatvilág 
után ? Erre már Baumann mutat reá. Ősember, vad
ember s állat között nincs “is oly nagy különbség.

Nem lehetne e kérdést is felvetni: Nem évez
redes belenevelés okozza-e csupán, hogy Istent, lel
ket ma is felveszünk s e fogalmakat nem akarjuk 
mellőzni ? A mi Istenfogalmunk a primitiv nép Isten
fogalmából ered s annak csak újabb, tisztultabb 
alakja. A spirituális álláspont azonban ezzel szem
ben felhozza azt a tényt — mire Ihmels és Weiner 
mutatnak reá — hogy a vallás lényegét szem előtt 
tartva, tapasztalhatjuk, hogy a vallásos ember és az 
ősember az Istenfogalmához nem a filozofáló ész 
nyomán jutott, hisz az igazi jámbornak régente s 
ma is a bánatban van szüksége Istenére. Ez tehát 
az igazi istenfogalom s nem az, amelyet félelem,

démonok hite, természeti jelenségek szülhettek az 
emberősben.

A materializmus vagy mellőzi a végső okok 
utáni kérdést, avagy az anyagot istenítik; isteni, 
rendszerető tulajdonsággal ruházzák fel. A spiritiz- 
mus e végkérdéseket Istenben találja meg. Ha 
mondjuk is, hogy a tudomány haladása érdekében 
nem szabad sehol sem megállanunk s szellemmel 
magyarázni a megfoghatatlant, az emberi ész — 
szerintünk — mégis mindig kényszerítve lesz dön
teni e két felfogás között. S a döntés oda fog irá
nyulni,, ahol több az érv. Szerény véleményünk a 
spir. álláspont mellett több érvet lát és a materiáliz- 
must határozottan felületesnek mondja.

Ugyanezt látjuk, ha a lélektani érveket vetjük 
egybe s végre — mielőtt a vallásról való felfogá
sunkra térnénk át — a fejlődés célja után kérdezős
ködünk.

A spiritualizmus megbékül azon felfogással is, 
hogy az állati s emberi lélek között csak fokozat
beli különbség van. Az emberben levő szellemi rész 
ugyanis más is egyúttal: a lelki nyilvánulásoktól 
— amelyek az agyban vannak — megkülönbözte- 
tendő állomány. Már az előbbi fejezetben — meg-
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8. §
A lelkészkör elnöksége a kör lelkészéből és a 

lolkÓ8zköri felügyelőből áll.
Az elnökséget működésében a lelkószköri egy

háztanács támogatja.
9- §

Új lelkészkörök felállítása, az eddigi lelkész- 
körök módosítása, a lelkészek és más egyházi tiszt
viselők díjazásának és hiványainak megállapítása, 
a stólák egységes szabályozása, az egyházi jóté
konysági és társadalmi intézményekre való felügye
let az anyacgyházközseg képviselőtestületének hatás
körébe utaltatik.

1 0 . §

Az egyházközség tanintézeteinek és egyáltalán 
az egész iskolaügynek, nemkülönben az összes fővá
rosi iskolákban való vallásoktatásnak a fennálló tör
vények keretében való egységes vezetése, felügye
lete és ellenőrzése az anyaegyházközség képviselő 
testületének hatáskörébe utaltatik.

11. § .
A székesfőv. ág. hitv. evang. anyaegyházköz

ség belszervezete, nemkülönben az annak kebelében 
szervezendő lelkészkörök önkormányzata, nevezete
sen pedig az anyaegyházközség és lelkészkörök 
tisztviselőinek címei, hatásköre, létszáma, hiványa, 
választásuk módja, a képviselőtestület és választmá
nyok tagjainak száma a lelkészkörök szerinti aránya 
és mikénti választása, az anyaogyházközségnek a fel
ügyelővel együttes kormányzására hivatott köri lel
készre vonatkozó intézkedések, a székesfővárosban 
szervezendő egyházi testületek és bizottságok hatás
köre, az új szervezet életbelépésének ideje, valamint 
az egyesek által szerzett jogok épségbentartására is 
kiterjedő szükséges átmeneti intézkedések, az ezen

emlékezve a lélekről — említettük e kérdést; Mikép 
lehetséges az önálló lélek felvétele mellett, hogy 
apa-anya lelki tulajdonságai gyermekeikben egyesül
nek s az embryóba hogy jut a lélek, illetve szellem? 
Az utóbbi bizony meg nem fejthető, de az előbbi 
azon nézet mellett, amely szellem s lélek között 
disztingvál — megfér.

Nem szabad elfelednünk azonban a nehézsége
ket sem, amelyek a spiritualizmus ellen felhozhatók, 
íme: az ember önálló lélekkel bíró lény. De a vad
emberre állitható-e ez? Amint ugyancsak már emlí
tettük elől, ennek lelke állati s miután erkölcsi ön
tudata sincs, halála után tetteiért felelősségre sem 
vonható. S a származástan! Az ember a véletlen 
szükségszerű fejlődés eredménye. Geológiai produk
tum, mint akár a kődarab. Miért jutott volna s jutna 
most is éppen beléje önálló lélek vagy szellem? 
Az azonos értelmi és érzelmi alap következtében 
talán az állatnak is van önálló lelke? Persze ha 
szellem s lélek között disztingválunk, úgy o kérdé
sek egy része elenyészik.

(Folytatjuk.)

törvény által vont keretek között a jelenleg fenn
álló egyházközségek törvényes képviseletei által 
létesítendő és az egyetemes közgyűlés jóváhagyása alá 
is terjesztendő szabályrendeletben állapitandók meg.

12. § .
Ha az előző szakaszban jelzett szabályrendelet 

a jelen törvény szentesítésétől számított egy esz
tendő alatt az érdekeltek által meg nem alkottatnék, 
avagy az egyetemes közgyűlés a jóváhagyás végett 
elébe terjesztett szabályzatot elfogadhatónak nem 
találná, utasittatik az egyetemes közgyűlés, hogy 
a székesfővárosi ág. hitv. evang. anyaegyházközség 
szervezetét és az annak kebelében alkotandó lelkész- 
körök önkormányzatát és a szükséges átmeneti 
intézkedéseket saját kebelében megalkotandó szabály
rendelettel az ezen törvény által vont keretek között 
állapítsa meg.

13. §.
A 11. §., illetve 12. §. szerint megalkotandó 

szabályrendelet eltérhet az E. A. azon intézkedései
től, amelyek a székesfőváros különleges viszonyai 
miatt az egyház érdekének sérelme nélkül nein 
alkalmazhatók.

14. §.
Az egyetemes közgyűlés jóváhagyásával, vagy 

általa alkotandó szabályrendelet csakis az egyetemes 
közgyűlés jóváhagyásával változtatható meg.

Egyházkerületi közgyűlés.
A dunántúli ev. egyházkerület f. é. junius 0 án 

Szombathely városában rendkívüli egyházkerületi 
közgyűlést tart. A gyűlés tárgysorozata a kibocsátott 
meghívók szerint a következő:

1. Jelentés az egyházkerületi felügyelői állásnak 
méltóságos vései Véssey Sándor egyházkerületi fel
ügyelő úrnak 1912 május 2-án történt elhalálozásával 
megüresedéséről.

2. Intézkedés az üresedésbe jött egyházkerületi 
felügyelői állásnak az egyházalkotmány értelmében 
betöltése iránt.

3. Időközben érkező tárgyak, indítványok.
A közgyűlést megelőző napon, junius 5 én dél

után ti órakor egyházkerületi előértekezlet a gyüle
kezet tanácstermében, ennek végeztével főiskolai 
nagy bizottsági ülés. A közgyűlés napján — junius 
hó 6 án — délelőtt 9 órakor istenitisztelet a temp
lomban, mely alkalommal Bognár Endre egyházkor, 
főjegyző úr tart az elhúnyt felügyelő felett ünnepi 
emlékbeszédet. Az istenitisztelet után a közgyűlés 
megnyitása a templomban.

Egyveleg.
Veszteségeink az 1910. évben. A m. kir. kormány 

legutóbbi, az ország közállapotairól szóló jelentése 
és statisztikai Évkönyve alapján közöljük itt rövi
den összefoglalva, o lap olvasó közönségének tájé
kozására és tanulságára az 1910. évben ért egyházi 
veszteségeinket. Aki a részletes adatok iránt érdek
lődik, utalom azt a Prot. Egyh. és Isk. Lapra, hol 
ezen adatokról szóló tanulmány több közleményben 
jelenik meg.
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Az ág. h. ev. egyház vesztesége 1910. évben 
a gyermekek vallására vonatkozó megegyezéseknél 
(a nyereség-veszteséget, leszámítva) 447 (az 1868. 
évi Lili. t. c. 12. §-ához viszonyítva 223'5); áttérés 
folytán 284; felekezetitől való kilépés folytán (a 
visszatértek levonásával) 122, összesen: 853. Kiván
dorlás folytán (a visszavándoroltak levonásá
val) 6.319.

A ref. egyház vesztesége a gyermekek vallá
sára vonatkozó megegyezéseknél (a nyereség-vesz
teséget leszámitva) 433, (az 1868. évi 53. t. c. 12. 
§-ához viszonyítva 216.5); áttérés folytán 358; fele
kezetitől való kilépés folytán (a visszatértek levoná
sával) 291, összesen: 1082. Kivándorlás folytán (a 
visszavándoroltak levonásával) 4 552.

Tekintélyes veszteség, súlyos érvágás ez csak 
egy évben is és mégis úgy gondoljuk : mindenünk 
rendben van, minden maradhat a régiben. — Aligha!

Kassa. Homola Istváfi
ev. lelkész.

*
Helytelen c ím ezésért.  Az ingolstadti járásbíróság

nál panaszt emeltek egy Schröder nevű katholikus 
pap ellen amiatt, mert egy újból férjhez ment nőhöz 
intézett levelet leánynevére címezte azért, mert ezzel 
a polgári házasság általi kötés el nem ösmerésének 
akart kifejezést adni. A járásbíróság a papot fölmen
tette, mert a pap csak a saját egyházi hatóságától 
kapott utasítások szellemében cselekedett. A feleb- 
bezési biróság azonban ezt a mentséget nem fogadta 
el, hanem 20 márka pénzbüntetésre Ítélte el a papot.

H ÍR EK .
Az ágostai hitv. ev. tanítók és tan áro k  országos 

egyesülete ez idei rendes közgyűlését f. hó 28-án és 
29-én tartja Budapesten a Sütő-utcai polgári iskola 
helyiségeiben dr. MesJco László elnöklete alatt. Szak
osztályi elnökök: dr. Masznyik Endre, Fischer 
Miklós, Papp József, Mikolik Kálmán, Alexy Lajos. 
Előadók : Stráner Vilmos, dr. Rell Lajos, Thirring 
János, Németh Samu. dr. Szigethy Lajos, Szutorisz 
Frigyes, dr. Nemes Béla, Adamis Gusztáv, Gerhard 
Béla, Nikolszky Zoltán, Papp József, Kertscher 
Gusztáv, Dobó Adolf, Alexy Lajos, Szüsz Lajos, 
Khzel János, Pósch Károly, Draskóczy Lajos és 
Sass István. Hol maradtak a nők?

Gróf Tisza István a lelkészi fizetések rendezésé
ről. Gróf Tisza István, mint a dunántúli református 
egyházkerület főgondnoka, a múlt héten a kerület 
tavaszi közgyűlésén figyelemre méltó beszédet mon
dott arról a lelkészi fizetésrendezésről, amelyet a 
kormány tervez és amelynél többet nem igen vár
hatunk. Miután a beszédet a napilapok közölték, 
mellőzhetjük annak szószerinti közlését, de nem 
magának a tárgynak megbeszélését. Ezt azonban, 
miután a kormány intencióiról részletesebb infor
mációt akarunk szerezni, a legközelebbi számra tart

juk fenn. Egyelőre csak annyit, hogy Tisza István 
beszédjéből is láthatják az érdeklődők, hogy gyöke
res szanálást az államtól nem várhatunk, hanem 
magunknak is segíteni kell magunkon. (Sz—o.)

A gyermeknapon Budapesten f. évi május hó 
3 án és 4-én történt gyűjtés eredménye 100.353 K 
60 fillér.

Halálozás. Nagyalá^onyi Barcza Oezáné, Barcza 
Géza egyházmegyei felügyelő, téti ügyvéd és föld- 
birtokos neje életének 60-ik és boldog házasságának 
25-ik évében f. hó 9 ón Téten elhunyt. Egyházunk 
egyik jelesének nagy bánatát az Evangélikus Lap 
szerkesztője és olvasó közönsége mély részvéttel 
osztja.

Közérdekből.
Kérelem! Tisztelettel kérem Nagytiszteletű Lel

kész testvéreimet s mindazokat, akikhez az Oros
házán felállítandó Székács-szobor intéző-bizottsága 
gyűjtőivet küldött s azt ezideig még vissza nem jut
tatták, hogy úgy a gyűjtőivet, mint a gyűjtött ősz- 
szeget Kovácsik János népbanki vezérigazgató, szo
borbizottsági pénztáros úr címére, Orosházára, mielőbb 
megküldeni szíveskedjenek.

Orosháza, 1912. május 1.
Kovács Andor, 

ev. lelkész, szoborbizottsági 
elnök.

Kérelem. Tisztelettel kérem a nt. lelkésztársa
kat, legyenek szívesek a lelkészegyesület alapszabá
lyait értekezleteiken tárgyalni, észrevételeiket nt. 
Noszko J. úrnak, mint az ügy előadójának megkül
deni (Rákoskeresztúr), hogy figyelembe vehesse a 
végleges megállapításnál.

Orosháza, 1912. május 9.
Veres József.

Felhívás Nincs most az intelligens osztálynak 
elhagyottabb, szánalomraméltóbb, szegényebb osz
tálya, mint a protestáns papság. Nehéz csak meg
élnie is a kicsiny fizetésből, még nehezebb idegen még 
városban taníttatnia fiait! Magára van hagyva s 
legföljebb Ígéreteket kap segély helyett, ha már na
gyon türelmetlenkedik. Magának kell segítenie ne
héz helyzetén. E célra alakítottuk néhány év előtt 
az Evang. lelkészek tanuló fiait segélyező egyesüle
tet, (működése eredményét olvashatni az 1911. évi 
egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 59-ik lapján). 
Nagyobb eredménnyel segithetnők a rászorultakat, 
ha tagjaink száma nagyobb volna. Bizalommal ké
rem azokat a lelkésztársakat, akik még nem tagjai: 
lépjenek be tagnak s támogassák a szerény egyesü
letet jótékony munkájában. (Alapitó tagság dija 
200 K, rendes tagság évi dija 10 K )

Orosháza, 1912. márc. 16. Tisztelettel
Veres József

elnök.
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Szerkesztői üzenetek:
Kiss Béla ev. lelkész úrnak: Ön úgylátszik az Kv Urál

iét nem olvassa, mert külömben tudná, hogy kire vonatkozik 
a .hebe hur . . .  * jelző. Ott támadták meg ezen lap szerkesz
tőjét vádolván öt azzal, hogy a „méltóságos" cim miatt az 
evangélikus lelkészek ügyén árulást követett el. A .hehe 
húr . . .* tehát nem Önt illeti. Az ön  cikke, amelyről a lap
18. számának szerkesztői üzenetek rovatában szó volt, semmi
féle sértést nem tartalmazott, csak azért nem közöltem, mert 
azzal, hogy egymásnak csinálunk szemrehányást, inkább ártunk 
mint használunk az ügynek.

P. G. úrnak Toporoz. Az a megüresedett lelkészi állásra 
pályázó lelkész, aki az egyház előkelőbb embereinek bemutat
kozik és e célból nehány látogatást tesz, nézetünk szerint sem 
tiszteségtelen dolgot nem cselekszik, sem nem korteskedik. 
Nézetüuk szerint már a társadalmi illem is megkívánja, hogy 
az az ember, aki mint lelkész valamely állásra pályázik, az 
egyház előkelőbb tagjainál bemutatkozzék. Az ily  látogatás 
csak abban az esetben kifogásolható, ha oly egyéneknél és 
pedig válogatás nélkül történik, akiket egyébként nem szokás 
„a társadalmi illem" szempontjából meglátogatni. Az Ön ellen 
három egyháztag által beadott kérvényt véletlenül olvastuk 
és mondhatjuk, hogy abban semmi olyan nincs, ami okul szol
gálhatna a vizsgálat elrendelésére Hisszük, hogy az el sem 
fog rendeltetni és szerintünk az ily  kérvény beadása, még ha 
erősebb vádakat tartalmazna is, nem alkalmas arra, bog}* a 
papválasztás elhalasztassék. Erre még a kerületi szabályzat sze
rint is az szükséges, hogy a pályázó vizsgálat alatt álljon, 
mi azt jelenti, hogy az ellen a fegyelm i eljárás az illetékes 
hatóság alatt már elrendeltetett legyen.

Sajtóhibák a múlt számban.
A kecskeméti pályázati hirdetésből „a kántor 

hitoktató kötelességei“ után kimaradt az, hogy „a 
kántori teendők végzése“ is kötelessége a kántornak. 
A Hirek rovatban Bethánia cím alatt közölt hírben 
Modos helyett olvasandó „Modor*

Pályázat
A raodori ág. hitv. ev. kerületi, internátussnl 

egybekötött polg. leányiskola iskolaszéke rajz-, szép
írás-, kézimunka-tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Pályázhatnak ág. hitv. ev., vagy ev. ref. vallású 
rajz- vagy kézimunkatanitónői oklevéllel biró tanító
nők. Javadalmazás: évi 1000 kor. fizetés és teljes 
ellátás, bútorozott szoba az internátusbán, fűtés, vilá
gítás 8tb. Egy évi sikeres működés után a megvá
lasztott állásában mint rendes tanítónő fog megerősit- 
tetni, mely esetben az évi 1000 kor. fizetéshez még 
évi 400 kor. államsegély járul.

A folyamodvány mellékletei: 1. keresztlevél, 
2. oklevél, 3. orvosi bizonyítvány, 4. működési bizo
nyítvány; beküldendő: mólt. és főtiszt, dr. theol. 
Baltik Frigyes püspök úrnak, Balassagyarmat, Nógrád- 
megye, junius 20-ig. Az állás 1912. szept. 1-én el
foglalandó.

Modor, Pozsonyin., 1912 május 7.
Brand \ilma, Hollerung Károly,

igazgató. főesperes, isksz. elnök.

Pályázat.
A kecskeméti ágost. hitv. ev. egyház a nyug

díjazás folytán megüresedett kántor-hitoktatói állásra 
pályázatot hirdet. Ae állás javadalmai: természetbeni 
lakás, 2000 korona készpénz, a helyi egyház szol
gálatában eltöltött idő után a törvényszerű ötödéves 
korpótlék és mintegy 50 korona stólajövedelem. A 
kántor hitoktató kötelessége: a kántori teendők vég
zése, evangélikus gyermekkar alakítása és vezetése 
és — középiskolák kivételével — az összes evangé
likus gyermekok hitoktatása heti 12—Ifi órában.

A pályázati kérvény a kecskeméti evangélikus 
lelkészi hivatal címére küldendő és a következő ok
mányokkal szerelendő fel: 1. Tanítói oklevél. 2. Az 
illetékes hatóságtól bizonyítvány arról, hogy • folya
modó magyar honpolgár és a magyar nyelvet szó
ban és Írásban tökéletesen bírja és ellene sem vizs
gálat. sem azt kövoiő törvénykezési eljárás nincs 
folyamatban, sem valamely vétségért jogérvónyesen 
egyházi és iskolai hivatalra képtelennek nem nyil
váníttatott. 3. Az eddigi szolgálati időről szóló mű
ködési bizonyítvány.

Pályázati határidő folyó évi junius hó 1-je. E l
késve érkező pályázati kérvények nem lesznek figye
lembe véve.

Kecskemét, 1912 május hó 5.
Sárkány Béla,

főesperes.

Háló-, étkező- és buffetkocsik közlekedése 
a magyar kir. államvasutak vonalain.
I. Hálókocsik. Indulás :

1. Budapest keleti p. u.— Wien —Bruck —Királyhidán át, 
Budapest keleti p. u. éjjel 10 55, Wienből éjjel 10*20.

2. Budapest nyugoti p. u.—W ien—Marcheggen át, Buda
pest nyugoti p. u. éjjel 9*30, Wienből éjjel 11.06.

8 . Budapest nyugoti p. u. —Segesvár, Budapest 113’Ugoti 
p. u. este 9*85, Segesvárról d. u. 5 16

4. Budapest keleti p. u.—Bukarest—Arad—Piski—Pre- 
deálon át, Budapest keleti p. u. d. u. 2*00, Bukarestről d u. 
6*05, Predeálról este 8  42.

6 . Budapest keleti p. u— Piski (saját), Budapest keleti 
p. u este 9 30, Piskiről d. u. 4*21.

6 . Budapest nyugoti p. u.—Bukarest—Temesvár—Verci- 
orován át, nyugoti p. u. d. u. 2  40, Bukarestről d. u. 540, 
Verciorováról éjjel 2*55.

7. Budapest nyugoti p. u.—Baziás jun. 30-ig és szept. 
1-ig Budapest nyugoti p. u. éjjel 10*15, Szegedről éjjel 2 10, 
Báziásról d. u. 4 28.

8 . Budapest nyugoti p. u.—Uravicabánya július 1-től aug. 
81-ig, Budapest nyugoti p. u.-ról este 10*15, Orovicabányáról 
d. u. 8.26.

9. Budapest keleti p. u. Fium e—Ujdombovár—Zágrábon 
át Budapest k. p. u. este 7*40, Fiúméból este 6*00.
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10. Budapest keleti p. u.— Fium e—Ujdombóvár—Zágrá
bon át (vegyes) Budapest keleti p. u. este 6*15, Fiúméból 
este 7 56.

11. Budapest keleti p. u.—Zágráb —Uj dombóváron át (sa
ját), Budapest keleti p. u. éjjel 10 25. Zágrábból este 8-31.

12. Budapest keleti p u.—Poprád-Felka—Kassán át (ve- 
gyes), jún. 14-ig és szept. 15-től, Budapest keleti p. u. este 
ÍO'OO, Kassáról reggel 3*40, Poprád-Felkáról este lü'40, Kas
sáról é jjel 1*17.

13. BudapesFkeleti p. u —Tátra-Lomnic—Kassán át (ve
gyes), jún ius 15-től szept. 15-ig, Budapest keleti p. u. este 
10*00, Kassáról reggel 3 40, Tátralomnicról este 8 50, Kassáról 
éjjel 1*17.

14. Budapest ny. p. u.—Berlin. Budapest nyugoti p . u 
este 6-50, Berlinből 4-39.

15. K onstantinápoly— B erlin—Budapest keleti p. u.— 
B uttka —Oderbergen át, Konstantinápolyból este 8-23, Budapest 
keleti p. u. d. u. 2 20, Berlinből este 7-33, Budapest keleti p. u. 
d. u 3-20.

A hálókocsik csak I. vagy II. oszt. menetjegyekkel biró 
utasok által megfelelő pótjegy váltása mellett használhatók.

II. Etkezőkocsik. Indulás :

1. Budapet keleti p. u.—W ien—Bruck—K irályhidán át, 
Budapest keleti p. u. d. u. 2.05, W ienből d. e. 8 50.

2. Budapest keleti p. u.—W ien—Bruck—Királyhidán át 
Budapest keleti p. u. d. u. 9'20, Wienből d. u. 1‘50.

3. Budapest nyugoti p. u.—W ien—Marcheggen át, Bu
dapest nyugoti p. u. d. ü. 5 15, Wienből d. u. 210.

4. Budapest nyugoti p. u —W ien—Marcheggen át, Buda
pest nyugoti p. u. reggel 7 55, W ienből 4 50.

5. Budapest nyugoti p. u .—W ien—Marcheggen át, Buda
pest nyugoti p. u. d. u, 200, Wienből 9-05.

6. Budapest nyugoti p. u.—Kolozsvái-, Budapest nyugoti 
p. u. d. u. 2 05, Kolozsvárról reggel 5-20.

7. Kolozsvár—Földvár, Kolozsvárról reggel 6 46, Föld
várról d. u. 2*30.

8. Budapest nyugoti p. u.—Karánsebes, Budapest nyu
goti p. u. d. u. 2 40, Karánsebesről reggel 5-26.

9. Budapest keleti p. u.—Piski, Budapest keleti p. u. 
d. u. 2’00, Piskiről i-eggel 4-55.

10. Budapest keleti p. u.—A rad—Brassó, Budapest keleti 
p. u.-ról reggel 7 05, Brassóról reggel 6 00.

11. Budapest keleti p. u.—Zimony, Budapest keleti p. u. 
d. u. 3*20, Zimonyról reggel 6.19.

12. Budapest keleti p. u.—Zimony, Budapest keleti p. u. 
reggel 7*10, Zimonyról d. u. 2"52.

13. Budapest keleti p u .—Fehring (június 1-től), Buda
pest keleti p. u. reggel 7 25, Fehringről d. u. 3*25, Budapest 
keleti p. u.—Fehring (június 1-től) Budapest keleti p. u.-ról, 
d. u. 1 40, Fehringről reggel 7*41.

14. Miskolc—Poprádfelka (június 15-től szept. 15-ig) 
Miskolcról d. u. 5-07, Poprádlelkáról d. e. 10-45.

15. Budapest k. p. u —K assa—Poprádfelka (jún ius 15- 
től szept. 15-ig), Budapest k. p. u. d. u. 9-35, Kassáról d. u. 
3 05, Poprádfelkáról reggel 6"36, Kassáról d. e. 9-00.

16. Budapest keleti p u.—Fiume, Budapest keleti p. u.- 
ról reggel 7’00, Fiúméból reggel 8-00.

17. Budapest keleti p. u.—K assa—Oderberg, Budapest 
keleti p. u. reggel 6*45, Oderbergről reggel 9-50, Kassáról 
d u. 5-21.

18. Budapest nyugoti p. u.—Debrecen, Budapest nyugoti 
p. u.-ról reggel 7*00, Debrecenből d. u. 4-45.

19. Budapest nyugoti p. u.—Zsolna, Budapest nyugoti 
p. u. reggel 7‘05, Zsolnáról d. u. 3*20.

20. Budapest nyugoti p. u.— Pozsony, Budapest nyugoti 
p. u. este 6-50, Pozsonyból reggel 615.

21. Budapest keleti p. u.—Sátoraljaújhely, Budapest 
keleti p. u. reggel 7‘20, Sátoraljaújhelyről d. u. 4-39.

I II . Buffetkocsik. Indulás.
1. Budapest keleti p u.—Fiume, Budapest keleti p. u. 

este 6-15, Fiúméból este 6‘00, Zágrábból éjjel 3-09, Uj-Dombo- 
várról reggel 6'13.

2. Budapest keleti p. u.—Yinkovce—Sziszek, Budapest 
keleti p. u. d. u. 2‘45, Vinkovceről d. e. 8*47, Sziszekről d. u. 
3*21, Yinkovceról reggel 6’56.

3. Budapest keleti p. u.—Uj-Dombováron át Eszék? 
Budapest keleti p. u. d. u. 2*55, Eszékről reggel 6"26.

4. Budapest keleti p u.—Kassa (május 1-től jún ius 15-ig), 
Budapest keleti p. u. d. u. 1-20, Kassáról d. e. 9-00.

J e g y z e t .  Az étkező- és buffetkocsik étkezőtermeit I. 
vagy II. oszt. m enetjeggyel bíró utasok vehetik igénybe külön 
illeték fizetése nélkül.

A buflfetkocsikban lévő ülőhelyekkel bíró külön szaka
szok azonban csak I. osztályra érvényes menetjegyekkel, 
illetve m enetigazolványokkal bíró utasok által használhatók.
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Hirdetéseket
méltányos díjszabás mellett 
felvesz lapunk kiadóhivatala 
Budapest, II., Fő-utca 4. sz.

vv
V
V
V
V
V
V

ORGONAHARMÓNI UMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X. kerület, Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedm ény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

T O L D I  L A J O S  bizományában 
Budapest, II. kerület, Fő-utca 2. szám
alatt megjelent és minden könyvkereskedésben 

kapható :

SZTEHLO KORNÉL felolvasásainak
negyedik füzete. Tartalma:

Az emberi lélek és értéke. — Tömörüljünk! 
::: A házassági elválás problémája. :::

Ára 1 korona.

Ifj. Kellner Ernő kő- és könyvnyomdája, Budapest V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Fömunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, IIORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁEA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Ki'thasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m : ( Sz—o.): Pünkösd. — Koller István: Haeckel Ernő. — Sztehlo Kornél: A lelkészi fizetések rendezése. — 
Dr. Masznyik Endre: A tót nemzetiségi párt emlékirata. — Hírek. — Pályázatok. — Hirdetések.

Pünkösd.
A mester elfogatása és kivégeztetése nagy 

rémületet idézett elő tanítványai között.
Elszéledtek menekülve, amit különben Jé

zus is tanácsolt nekik (János 16., 32 ) Az 
egyetlen János maradt mellette, akit Jézus a 
keresztfáról meglátván, a mellette álló Máriának 
fia gyanánt ajánlotta és aki „ettől az órától 
magához fogadá Máriát“. (János 19, 26 -2 7 .)

Simon Péter felháborodásában fegyvert ra
gadott ugyan és levágta a főpap szolgájának a 
fülét, de a Megváltó leintette, mert „néki kell 
innia azt a pohárt, amelyet atyja neki adott- . 
(János 18., 10— 11.) De Pétert is elhagyta a 
bátorsága, amikor a szolgálóleányok felismerték 
és eltagadta, hogy ő Jézus követői közül való.

Megverve a pásztor, elszéledtek a juhok. 
(Márk 14., 27.)

A megváltás munkája elveszettnek látszott 
A mester meghalt, a tanítványok féltek, remeg
tek és kételkedtek.

Ha csakugyan ő lett volna Isten fia, akkor 
az Isten nem engedte volna, hogy gonosz em
berek vele ily csúfságot tegyenek.

Ez volt a farizeusoknak is legerősebb ar
gumentuma Jézus isteni volta ellen. (Máté 27., 
3 9 -4 4 . Lukács 23., 35—37.)

Egy nő azonban, aki Jézus mellett kitar
tott, aki a keresztfáig és a sírig elkísérte és aki 
eltemettetése után is mély bánatában sírját fel

kereste. Mária Magdolna meglátta a feltámadt 
Jézust.

ö  volt az első, aki a feltámadt Megváltó
val találkozott, aki a feltámadás örömhírét ta
nítványaival közölte.

Mária Magdolna legendás alakjáról nem 
sokat tudunk. Jézus hét ördögöt űzött ki belőle 
(Lukács 8., 2.), amiből elmebajra vagy hiszté
riára lehet következtetni. Ebből a betegségből 
Jézus gyógyította meg és ezért hálás, hű köve
tője maradt halálig.

Bármikép fogjuk fel azonban Mária Mag
dolna szereplését, akár valóban látta a halottai
ból feltámadt Jézust, akár a kóros elmeállapot 
és nagy lelki depresszió láttatta vele vízióként 
a szeretett mestert, a feltámadásnak általa ter
jesztett híradása volt az a gyújtó szikra, amely 
Jézus követőiben a bátorságot és a hitet újra 
felélesztette.

A hit a halottaiból feltámadt Jézusban volt 
az az erő, az a világtörténelmi jelentőséggel 
bíró tényező, amely a keresztyén egyház alapját 
megvetette, amely Jézus evangéliomát az embe
riség részére megmentette. Ezen erős hit nélkül 
most kétezer esztendő elmúltával nem is tud- 
nók, hogy létezett valaha Jézus és az evange- 
liom erkölcsi tanításai is valószínűleg veszen
dőbe mentek volna.

Ez az erős hit hatotta át és lelkesítette Jé
zus tanítványait Pünkösd ünnepén, amidőn Jön 
nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen
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zúgó szélnek zendülése és eltelé az egész házat, 
ahol ülnek v a la \ (Apostolok cselekedete 2., 2.)

Ezen hitnek szuggesztiv hatása alatt kitört 
belőlük a rajongó lelkesedés, tüzes nyelveket 
láttak fejeik fölött és ők az egyszerű analfabé
ták a világ minden nyelvén kezdték hirdetni az 
Isten igéjét.

„Maguk is álmélkodnak vala ezen és mind
nyájan zavarban valának egymásnak ezt mond
ván: Vájjon mi akar ez lenni ? “ (Apóst, csele
kedete 2., 12.)

És Péter megmagyarázta nékik. A „zsidó 
férfiakat“ figyelmeztette Jóéi próféta jóslatára, 
aki megjövendölte, hogy az utolsó napokban az 
Isten szolgáira és az ő szolgáira az ő Lelkét 
fogja kitölteni.

Az Isten fia megnyervén az Atyától a meg
ígért Szentlelket, kitöltötte ezt az apostolokra, 
így lett a zsidók aratási ünnepéből a Szent
lélek eljövetelének ünnepe és bármikép véle
kedjünk a természetfölötti dolgokról, kegyelettel 
kell megemlékezni ezen ünnepen arról, hogy 
ha az apostolokat ez az erős hit meg nem 
tölti, hogy az Isten rájok küldte ezen a napon 
a Szentleiket — soha sem keletkezett volna a 
keresztyén egyház. (S z—o.)

T Á R C A .

Haeckel Ernő.
I r t a : Koller István.

A fenti tények tehát inkább a materializmust 
támogatnák, csakhogy mégsem elégségesek arra, 
hogy most már a spirituális nézetet elvessük. A 
materializmus nem adja meg pl. az önzetlen morális 
indokok létezésének magyarázatát. A relativ ethika 
nem az igazi ethika. Az igazi erkölcs a jónak kö
vetése akkor is, ha felette minden tönkre megy, 
mondja Weinel előadásában. S bár akaratunk kötött, 
a vérmérséklet, öröklés, környezet stb. révén, meg
lehet bennünk a rossznak tudata s a képesség azt 
elkerülni. Nem adja meg a materializmus a zsenie 
csapongásának kellő magyarázatát; itt legfeljebb 
csak az okozhatna a spiritualis álláspontnak nehéz
séget, hogy örökölt zsenie is van. Egyébként a zse
niális eszmények gyakran önkívületi állapotban való 
létrejötte a spiritualizmus mellett szól.

A materializmus mellett szólna talán a követ
kező is: A gyermek, amidőn megszületik, már tel-

A lelkészt fizetések rendezése.
Az a pesszimizmus, melynek lapunkban 

már ismételve kifejezést adtunk, alaposnak bi
zonyult. A dolgokba leginkább beavatott, mert 
azokat intéző férfiú, gróf Tisza István megelé
gedett azzal, hogy a lelkészek kongruaemelés 
helyett korpótlékot kapjanak. Ez egyelőre be
fejezett tény, gróf Tisza István és a vallásügyi 
miniszter ebben már megállapodtak.

Ezzel a protestáns lelkészek természetesen 
nincsenek megelégedve, sem a reformátusok, 
sem az evangélikusok.

Mi már ismételve elmondottuk nézetünket a 
kongruaemelésről. Csak akkor van értelme és 
jogosultsága az ezután való törekvésnek, ha 
egyszer s mindenkorra lemondunk arról, hogy 
az egyházközségek maguk is segédkezzenek 
abban, hogy lelkészeinknek a megélhetéshez 
szükséges eszközöket megadják. Az a követel
mény, hogy az egyházközség maga tartsa el 
lelkészét, oly magától értetődő és természetes 
követelmény, hogy csak Magyarországon, ahol 
mindent az államtól várunk, ütközünk meg 
azon,* ha valaki a lelkésztartást a gyülekezettől 
várja.

Azt mondják, hogy a gyülekezetek erre

jes egyéniségével jut a földre s egyéniségét az apa
anyától nyeri, továbbá az egyéniség az ébrényi 
fejlődés alatt már kialakul. Ellene szól azonban e 
mysterium: hogyan lehetséges, hogy kétnemű sejt 
egyesüléséből óbrény fejlődik ? S itt is mi a hajtó 
erő? S a növés lehetősége?

A lelki funkciók közül ime a gondolkodás, tel
jesen anyagtalan, valamint az öntudat t. i. saját 
Énünk érzése is. Vogt hasonlata, amely szerint a 
gondolat oly váladék, mint a veseváladék, nagyon 
is sántít. A gondolatok mindig mások; olvasás s 
benyomások után változnak. A veseváladék mindig 
egynemű. Szenvedélyek, harag szintén anyagtalan 
jelenségek. Ugyancsak — s ezt ismét Flammarion 
nyomán mondhatjuk — nem magyarázza meg az 
anyagelvi felfogás azt, hogy az anyagfelvétel dacára 
öregszik a szervezet. E dolgok nem egy önálló »En« 
jelensége? Bár az állatnál is előfordulnak *) Ezek 
után térjünk át arra a kérdésre: mi a fejlődés vég
célja ?

Ha a fejlődés végcélja nem ethikai, akkor mi 
értelme annak, hogy a természet telve van lónyek-

*) S legfeljebb ez okoz nehézséget.



Evangélikus Lap. 21. sz. 3. oldal1912. május 25.

nem képesek. Hát ez sok gyülekezetről áll, de 
nem mindegyikről. Sok gyülekezet egy kis jó
akarat és helyesebb beosztás mellett elbírná 
azt a pár száz koronát, amelyet az államtól 
várunk.

De mi történjék azokkal a gyülekezetekkel, 
amelyek nem képesek lelkészük fizetését a meg
állapított minimumra felemelni? Erre való a 
lelkészi alap, amelyet már múlt évi egyetemes 
gyűlésünk elvben megteremtett és amelybe az 
állami segély 10°/o-át beutalta. Ezen alap dotá
lását kell a ko mánytól kérelmezni. Ha erre 
kapunk pénzt, megválogathatjuk azt, hogy mely 
gyülekezetei kell segélyezni és milyen mérték
ben és a mi dolgunk lesz ott, de csak ott segí
teni, ahol okvetetlenül szükséges.

Azt mondja gróf Tisza István, hogy a lel
készek a kongruának jelenleg 16(X) koronában 
történt megállapításával meg lehetnek elégedve, 
mert ha a jelenlegi magas terményárak szerint 
állapítanák meg a kongruát 2400 koronával, a 
lelkészek az új becslésnél rosszabbul járnának, 
mert kitűnne, hogy igazi jövedelmük átlag most 
már a 3000 koronát megüti. Ez az érvelés nem 
sokat ér, mert habár az 1898. évi ' 14. t.-c. 
nyitva hagyja azt a kérdést, mikor van joga a

miniszternek újabb jövedelem-megállapítást kö
vetelni, a miniszter tényleg már eszközölt 
kongrualeszállítást azon az alapon, hogy a ter
ménybeli szolgáltatások a község által maga
sabb összegben lettek megváltva, amint azok 
a megállapításkor értékeltettek és a törvény
13. §-a tág teret nyújt a miniszternek, kivált 
ha besúgó akad, a kongruát bármikor redu
kálni, sőt beszüntetni.

A tény az, hogy még a 3000 korona lel
készi jövedelem is oly csekély, hogy ez sem 
elég mai nap egy a társadalomban mégis csak 
nem a legutolsó helyet elfoglaló papi család 
tisztességes fentartására. Az a segítség tehát, 
amelyet az állam a kongruának csak 2400 ko
ronával való felemelésével adna, szintén csak 
azon feltevés mellett érne valamit, hogy az 
állam a nem készpénzből álló lelkészi jövedel
mek megállapításánál elnéző lesz. Ilyen ingatag 
és mondjuk ki őszintén, nem egészen korrekt 
alapra a lelkészek fizetésének rendezését fek
tetni, sem nem célszerű, sem nem erkölcsös.

Még egy szavunk van a vallásügyi minisz
ter űrhoz. Az 1848: XX. törvénycikk végrehaj
tására vonatkozó kérdések tárgyalására a pro
testáns közös bizottság által egy kilenc tagból

kel, amelyek élnek, küzdenek? A tudomány szorint 
az ember kulturális munkája nem elrendelés, cél, 
hanem az evolúció eredménye; természetes fejlőd- 
mény, mint az állatvilág építményei. A létért folyó 
harc eredménye. De ha ténylog igy van ós — amint 
már említettük — az ember a véletlen szükségszerű 
fejlődés eredménye, akkor egyúttal nincs több értéke 
egy kődarabnál. Ép oly produktum bár a kődarab 
létrejötte is, már ép oly csoda, vagy talán nem 
csoda, mint az ember. Mindamellett ily körülmények 
között az emberi létnek különösebb colja nem le
hetne. Az volna a fejlődés célja, hogy léteznek 
lények, táplálkoztak, voltak és ismét nincsenek ? 
Vájjon tényleg a véletlen szükségszerű eredménye 
az ember s állatvilág ? Igaz, az alsóbb lények csu
pán élnek és küzdenek. De az embernok szellemi 
érdekei ós gyönyörei, továbbá erkölcsi céljai is van
nak s ezért ethikai végcélnak is kell lennie. Ám 
állhat-e ez a gonoszok büntetésében s a jók jutal
mazásában, tekintettel az erkölcsi öntudattal nem 
biró vadakra és arra a tényre, hogy akaratunkat a 
viszonyok, továbbá az öröklés kötik le? S ha 
másban áll, akkor mi a végcél ? Ha pedig a végcél

.lemcsak az emberre, hanem az egész kozmosra vo
natkozik, miben áll ez pl. a növényvilágot illetőleg? 
Avagy pusztán a természeti törvények ridegsége 
uralkodik ? Földünk, e kis bolygó elhal és mi ér
telme volt az emberi létnek, tudománynak, művé
szetnek, hírnévnek, szociális alakulatnak, eszmének? *) 
S mégis — bár ott rejlik o kérdés lelkűnkben — 
törjük magunkat mindezek után? Pedig még a szen
vedélyeknek, bosszankodásnak sincs semmi értelme. 
S mégis: van felháborodás, rajongás, gyűlölet, sze
retet, tudomány, művészet, odaadás. Nem utalnak e 
dolgok egy magasabb cél felé, amely az emberiség 
elé tűzetett? Do viszont nem hiba-e ismét, hogy célt 
helyezve a kozmosba anthropomorfizmust űzünk, 
emberi torvek, célok s emberi értelem szerint 
Ítéljük meg. Kzért sokan a teleológiai szempontot 
száműzik.

Mégis Isten s a lélek fogalma ki nem küszö- 
bölhetők, bárhogyan mondjuk azt is, hogy az Isten-

*) D arw inról mondják, hogy ő a szerves világ Coperni- 
kusa, aki az em beriség kiváló helyzetére vonatkozó felfogást 
megdöntötte. De vájjon  teljes biztossággal mondható-e ? Hátha 
az ember mégis a fejlődés végcélja?
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álló albizottság van kiküldve. Miért nem kér
dezi meg a miniszter ezen albizottság vélemé
nyét is és miért egyedül gróf Tisza Istvánét? 
Mert habár igaz, hogy ezen kilences albizott
ságnak legfontosabb tagja gróf Tisza István, de 
ő még sem az egész albizottság. És mi éppen 
gróf Tisza Istvánban tapasztalunk bizonyos egy
oldalú felfogást az állami segélyezés irányítását 
illetőleg. Gróf Tisza István első sorban a hívek 
adójának csökkentésén fáradozik. Mindent erre 
a célra! és ezért a lelkészeknek nem jut. Lehet 
hogy ez a reformátusoknál helyes, de mi más
kép vélekedünk. Négyszáz évig jóformán a ma
gunk erejéből tartottuk fel magunkat és volt 
áldozatkészség és hitbuzgóság, talán éppen 
azért volt. Ha a protestáns nép hozzászokik 
ahhoz, hogy papját az állam tartja el, való
színűleg kevesebbet fog törődni a pappal és az 
egyházzal is.

Sőt attól is lehet tartani, hogy az államtól 
fizetett pap is kevesebbet fog törődni az egy
házzal. Sztehlo Kornél.

A tót nemzetiségi párt emlékirata.
Mudron Pál és társai a tót nemzetiségi párt 

tanácskozmánya nevében Khuen Héderváry gróf 
miniszterelnökhöz egy emlékiratot terjesztettek fel,

fogalom észellenes. íme létezzék egy lény, aki gon
dolkodik, cselekszik és szervei nincsenek. Avagy 
bármily észszerűtlennek tűnik fel, hogy csak a föl
dünk volna az isteni kijelentés kiválasztott színhelye ? 
A tudásunk korlátoltságát tapasztaljuk csak ilyen 
kérdéseknél. A tudás korlátolt s relativ. A tudásunk 
végtelen relativ s a materializmus már azért is jog
talanul hirdeti, hogy a titkok meg vannak oldva. 
Egész tudásunk csak emberi érzékszerveinkhez 
mért és földi értékű. íme a történet nem is tudo
mány, csak események láncolata. Csak e kis csillag 
— a föld — geográfiáját, természetrajzát ismerjük, 
már másét nem. Tudjuk, hogy minden atom — az 
ember atomjai is — megvoltak az ősködben s min
den mindig lesz A teljes megsemmisülés elgondol- 
hatatlan. De ez a materializmushoz vezessen ? Nem 
lehetséges-e, hogy a transcendentalis az anyaggal 
együtt parallel volt, öröktől fogva megvolt s igy az 
anyagteremtés kérdése elenyészik? A tudásunk kez
detleges s a relatio igazság is korok szerint válto
zik. Ahogy mi lemosolyogjuk az 1000 év előtti tu
dást, ugyanúgy lemosolyogják majd a miénket 1000 év 
múlva.

amelyben hivatkozással az ő múlt évi, a budgetvita 
alkalmával tett azon kijelentésére, hogy a nemzeti
ségek törvényes jogainak sérelmét mindenkor kész 
orvosolni, ha eziránt hozzá fordulnak, — kegyel
mes orvoslás céljából előadják a tót nemzetiség kul
turális téren szenvedett sérelmeit.

Ez emlékiratot nekünk is megküldötték s mert 
a nemzetiségi kérdést állami életünk egyik legége
tőbb, valóban fájdalmas és nyílt sebének és annak 
orvoslását, ha egyáltalán lehetséges, elsőrendű köte
lességünknek tartjuk, nem akarunk afelett szó nél
kül napirendre térni.

A memorandisták az 1868. XLIV. t. c. elvi 
álláspontjára helyezkedve s annak rendelkezéseiből 
a nemzetiségeknek kulturális téren való korlátlan 
egyenjogúságát olvasva ki, sérelmesnek találják : 
1. az elemi iskoláknál az iskolák kizárólagos magyar 
feliratát; a nem magyar tannyelvű iskolákban, ha 
magyarajkú gyermekek is vannak, ezeknél a magyar 
nyelvnek esetleges használatát; az összes ismétlő 
iskolák magyar tanitási nyelvét; továbbá a tanterv
ben a magyar nyelv tanítására rendelt órák nagy 
számát s a magyar nyelvben való kellő eredmény
nek a tanítótól — fegyelmi büntetés terhe alatt — 
való megkövetelését; 2. a középiskoláknál a tót tan
nyelvű középiskolák teljes hiányát, illetőleg ily 
iskolák felállításának megtagadását, aminek úgy a 
hitélet és a közoktatás, valamint a közigazgatás és 
igazságszolgáltatás terén igen visszás következmé
nyei vannak s ami a tót szülőket egyenesen arra 
kényszeríti, hogy gyermekeiket külföldön, morva és

A végső kérdések tehát meg nem oldhatók s 
hogy a monizmus is képtelen erre, talán világos a 
szives olvasó előtt.

S ezt volt célunk kimutatni, ép ezért fejtegeté
seink alatt mindig figyelembe vettük az ellentétes 
álláspont érveit is s ha olyat találtunk, amely mi- 
nékünk — akik a spiritualizmust valljuk — nehéz
séget okozott, azt készséggel bevallottuk s mégis 
egy határozott álláspontot vallunk s ez a spiritualis 
nézet. Meg vagyunk győződve arról, hogy azok a 
nehézségek is idővel még megoldhatók e nézet alap
ján. Nem mondhatjuk ugyanezt a materializmusról. 
Bátran mondható, hogy a spiritualizmus főérvei: 
érzelmek, gondolatok lényege, spiritualis jelenségek, 
sejtelmek, a kozmos végtelensége, az élet lényege, a 
növés és fejlődés hajtóereje, az embryó fejlődése 
sokkal súlyosabb érvek, mint a materializmus érvei 
a spiritualizmus ellen s hogy a spiritualizmus ezen 
érvei a materializmus alapján soha kielégítően meg 
nem oldhatók. Természeti jelenséget csak természe
tes okokkal lehet magyarázni — mondja a pozitiviz
mus, ámde e jelenségek éppen olyanok, hogy reájuk 
e tételt csupán gyengeségünk bevallásaként vonat.
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cseh középiskolákban képeztessék ki; 3. a „Matica“- 
nál, vagyis az 1863-ban keletkezett s 1875-ben fel
oszlatott tót irodalmi egyesületnél az egylet szabály
talan, vagyis egy utolsó rendes közgyűlés tartása 
nélkül történt feloszlatását, vagyonának elkobzását.

Ezek a tót nomzetiség kulturális sérelmei. A 
politikai sérelmekről nem is akarnak szólni, mert 
akkor — úgymond — még szomorúbb kép tárulna 
fel a civilizált világ előtt a nem magyarajkú nem
zetiségek egyenjogúságáról a szabad Magyaror
szágon.

Természetes, hogy a sérelmek orvoslásának 
módjárólsem feledkeznek meg. Kérik: 1. az elemi 
iskolákban a tót tannyelvet; 2. kérnek annyi tót 
tannyelvű középiskolát, amennyi a harmadfél mil
liónyi tót polgárság számának megfelel, illetőleg 
addig is, mig ez megtörténhetnék az összes felső- 
magyarországi középiskolákban a tót nyelv és iro
dalom köteles tárgyként való tanítása elrendelését 
s a tót nemzetiségbeliek tót középiskolák állítására 
való törekvésének támogatását; 3. a „Matica Slo- 
vensca“ irodalmi egylet visszaállítását.

Igyekeztünk híven beszámolni a tót nemzeti
ségi párt emlékiratának tartalmáról. Ez kötelessé
günk volt; ezzel kapcsolatban azonban legalább pár 
szóban gyakorolni szeretnők jogunkat: az emlék
irathoz való hozzászólás jogát is. Csak röviden, 
mert itt oly téren vagyunk, ahol ép úgy nem hasz
nál a kevés, mint a sok beszéd. Nem a részletkér
dések itt a nehézség. Van tót elemi és középiskola, 
vagy nincs, van „Matica Slovensca“ vagy nincs

koztatjuk. Érezzük előre, hogy e jelenségeket mate
riális okokra visszavinni nem lehet. Könnyebben fog 
sikerülni a természettudományi felfogás, továbbá a 
materializmusnak a spiritizmus ellen felhozott érvek 
összeegyeztetése az önálló lélek fogalmával hisz 
éppen az apologetikus irányzat már eddig is ezt 
több jelenséggel szemben sikerrel tette.*)

S ez átvezet bennünket egyúttal a vallás kér
désére s ezért térjünk át a vallás és a Welträtsel 
azon részére, amely a keresztény egyházról szól, ha
tározottan a leggyengébb. Se a hangja, se az érve
lése nem méltó egy odaadó komolysággal és mély
séggel megirt tanulmányhoz. Haeckel maga is mondja 
a mű részei között, ez a legkevésbé sikerült. Fő
hibája, hogy nem a modern protestáns theologiai 
eredményeket és felfogásokat használja fel érvelés 
vagy bírálat tárgyává, hanem a sokban elavult Strauss 
mellett a szabadgondolkodó agitáló irodalom képezi 
forrását. Ehhez járul az, hogy nagyon sok ferde fol-

*) Ezekután pedig lássuk Haeckel viszonyát a keresz
tény valláshoz s a szerintünk követendő álláspontot a mai 
theologiai iskolákkal és küzdelmekkel szemben.

— ez mind mellékes dolog. Az a kérdés: isko
lába és irodalomba boviszik-e tót nemzetiségi 
atyánkfiái nz egy és oszthatatlan magyar nem
zet, az egységes, történeti alapon kifejlődött, szer
vezkedett magyar állam eszméjét, a közös magyar 
haza iránt való hűség és szeretet őszinte és igaz 
érzőiméit? Ha igen, akkor minden kérésük méltó a 
meghallgatásra, mert az érzolmi közösségnél nagyobb 
garanciát a magyar államélet szempontjából senki 
és semmi nem nyújthat minékünk. De ha a kul
túra jelszava csak puszta köpönyeg, ha a kulturális 
törekvések mögött más, közelebb állambontó poli
tikai törekvés lappang, akkor öngyilkosság volna a 
magyar nemzettől, ha megindulva a tót nemzeti
ségi urak könnyein, maga szolgáltatna fegyvert 
ellenségei kezébe.

Igen, — a tót nemzetiségi párt tagjainak iga
zuk vau abban, hogy az 1868-iki nemzetiségi tör
vény kimondja a nemzetiségiek ogyenjogúságát, — de 
minden nemzetiség fölé helyezi az egységes és osz
tatlan politikai magyar nemzetet. Kultúrában lehet
nek nemzetiségi különbségek a hazában, de politi
kában csak egy politika: az egységes és oszthatat
lan magyar nemzet politikája jogosult. Ezt a poli
tikát tegyék őszintén magukévá tót nemzetiségi 
barátaink s akkor mi is magunkévá tesszük kultu
rális törekvéseiket, mert ezek jogosultságához maguk
ban véve szó sem ferhot szerintünk sem.

Sajnos, — emlékiratukban mindent látunk, csak 
ezt az érzelmi közösséget, a minden hátsó gondolat 
nélkül való magyar hazafiságot nem. Látják önrna-

fogást, gyakran majdnem át nem értését a kér. ta
noknak találjuk meg e részben. így pl., amint már 
a lélektani részbon »Seelenschnee«-ről, a lélek szi 
lárddá való változásáról beszól, avagy Wunt, Roma
nes, Reer stb. öregkori agyvisszafejlődéséről, amely 
dolgok minden alapot nélkülöznek, hasonló felüle
tességeket tapasztalunk itt is, amidőn a pápáknak, 
Máriának stb. isteni rangot ad stb. Teljesen elité
lendő e rész hangja. Ámde mindez meg is kapta a 
méltó feleletet és Loofs, Braasch, Tröltsch nemigen 
maradtak adósak Ilaeckelnek. Pedig ezek nem is 
orthodox theologusok. Harnack a »Christliche Welt«- 
ben foglalkozott Haeckel theologiájával. Harnack 
utal arra, hogy Hacckel melegen érintkezett Hasé
val, Lipsiussal, Nippolddal, ámde ezt nem igen ipar
kodott hasznára fordítani. Haeckel a vallás igazi 
lényegébe nem hatol be. Főforrása pedig egy Stevart 
Ross (Saladin) által irt piszkos könyv, amelyet át
olvasni nem érdemes, legkevésbé forrásul felhasz
nálni. Ezt már e mű hangja igazolja.

(Folytatjuk.)
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gukat, de önmagukban a magyar honpolgárt, a 
magyar nemzet tagját nem veszik észre. Követelik 
a tót nyelv tanítását, de a közös haza nyelvének a 
magyar nyelv tanulásának szükségérzete át nem 
hatja őket. Ellenkezőleg, szükségtelennek tartják azt, 
sőt a tót nép tudatlansága és nyomora legfőbb okának. 
Nekik a magyar nyelv csakis egy esetben kell, ha 
nélküle megélni nem lehet. „Jó — azt mondja az 
emlékirat — ha tudja azt az alföldre járó árvái 
gyolcsostót, vagy a trencséni drótostót, — de 
minek a többi tótnak ? A gyolcsosok és a drótosok 
megtanulják azt — vándorlás közben is.“

Állam-, haza-, népszeretet ez? Vagy politikai 
érzelmi közösség? Nem. Nekem úgy látszik, hogy 
azt a szegény tót népet mi magyarok jobban sze- 
retjük, mint a saját — vezetői 1 Azért anyanyelvű
ket nem bántva, csak tanítsuk őket továbbra is a 
magyar nyelvre — saját érdekükben.

Dr. Masznyik Endre.

Hírek.
A p ro tes táns  o rszágos árvaegyesü le t  folyó hó 

18-án d. u. 6 órakor tartotta meg 53-ik évi rendes 
közgyűlését. Kapcsolatos volt ezzel D. Haubner 
Rezső emlékünnepélye, amelyen az emlékbeszédet 
Raffay Sándor mondotta el. Részletes jelentést a leg
közelebbi számunkban hozunk.

A Bethlen Gábor kör folyó hó 18-án és 19-én 
tartotta meg tiz éves jubileumát és zászlóavatási 
ünnepélyét. 18-án este istentisztelet volt a Kálvin- 
téri reform, templomban, 19-én a zászlóavatás a 
fővárosi vigadó nagytermében, amely zsúfolásig 
megtelt. Az utóbbi ünnepélyt a budapesti egyetemi 
énekkarok, a Szent Imre Collégiumok énekkara és 
a Bethlen Gábor kör énekkara által énekelt Hym
nus nyitotta meg. Ezután Miklós Elemér dr. a 
B. G. K. alakitó elnöke mondott szép megnyitó beszé
det. Makay Margit a Vígszínház tagja egy Miklós 
Elemér által szerzett ünnepi költeményt szavalt el. 
A szép fiatal művésznő bájos megjelenésén csak a 
malomkő nagyságú sárga kalap rontott, amely a 
bájos teremtés által nyújtott műélvezet rovására túl
ságosan lekötötte a hallgatóság figyelmét. Az ünnepi 
beszédet Balogh Jenő dr. vallás- és közoktatásügy
miniszteri államtitkár mondotta el gróf Tisza István 
helyett, aki az utolsó percben lemondott. Ezután 
Flittner ftózsi operaénekesnő énekelt egy Áriát 
Bach Sebestyéntől (a mátépassiótól), amely a zené
hez értőknek igen tetszett. Következett a zászlóava
tás és a zászlószegek beverése. Impozáns látvány 
volt a zászlóanya báró Radvánszky Ántalné Prónay 
Karolin (egészen fehér toilettben) és a Bethlen 
Gábor Kör ifjai által bevezetett 60 koszorúsleány 
bevonulása. A bájos fiatal zászlóanyát Kálmán Ottó, 
a Bethlen Gábor Kör és a Luther Otthon tagja 
üdvözölte jól megválogatott szavakkal. Szögeket 
bevertek: A zászlóanya, a m. kir. kormány nevében 
Balogh Jenő államtitkár, a vallásügyi miniszter 
nevében D. Balassa István min. o. tanácsos és mások,

kik között mint különösen érdekeset kiemeljük a 
Szent Imre collégium képviseletében megjelent ifjút, 
aki azzal járult a Bethlen zászlóavatásához, hogy 
mindnyájunk közös célja a keresztény világnézet 
érvényre emelése.

A bácsi ág. hitv. evang. egyházmegye lelkészi 
értekezle te  folyó évi május hó 30 lkán, d. e. 9 óra
kor Ujverbászon fog megtartatni. Az értekezlet tárgy- 
sorozata: 1. Megnyitó. 2. Irásmagyarázat Máté lOö—10 
alapján. Tartja: Dedinszky János. 3. Az autono 
mifcus és theonomikus erkölcs. Felolvassa: Becker 
Mihály. 4. Aróm. kath belmissziói munkásság hazánk
ban. Felolvassa Jancsuskó László. 5 A betegek 
látogatása, vigasztalása és gyóntatása. Előadó: Pole- 
reczky Pál. 6. Az egyet, lelkószegyesület alapsza
bály-tervezete. Előadó: Famler G. Adolf. 7. A lel
készi fizetésrendezés. Előadó: Lombos Alfréd. 8. 
Theologiáink egyesítésének kérdése. Előadó: Ott 
Fülöp. 9. Állásfoglalás az egységes új német agenda 
szerkesztése ügyében. 10. Jelentés az esp. theol. 
ösztöndíjról. 11. Indítványok: a) A vásároknak 
vasárnap való tartása ellen. Benyújtotta: Langhoffer 
Károly, b) Az egyházmegyének alapitó tagul való 
belépése a küimissziói egyletbe. Benyújtotta: Lang
hoffer Károly, c) A felekezetnélküli szülők gyerme
keinek anyakönyvezése tárgyában. Benyújtotta : Med- 
veczky Károly, d) A lelkészi egylet jövedelmének 
felhasználása. Benyújtotta: Dedinszky János. 12. 
Pénztáros évi jelentése. 13. Jegyző és pénztáros 
választása. 14. Hitelesítők kiküldése.

A dobsinai papválasz tás  ügyében mégis vizsgá
latot rendelt el az egyházmegye arra nézve, vájjon 
korteskedett-e Pösch Gusztáv vagy nem? Bírósági 
tényről lévén szó, neon akarunk kritikát gyakorolni 
fölötte, csak arra utalunk, ha egy puszta feljelen
tésre, mely bizonyítékokkal támogatva nincs, elren
deljük a vizsgálatot, akkor minden lelkészválasztást 
meg lehet akadályozni, csak találkozzék a választás 
megojtése előtt két-három ember, aki feljelentést tesz.

Beszünte te tt  iskola. A miszlai leányegyház meg
üresedett tanítói állását a növendékek gyér száma 
és a gyülekezet anyagi erőtelensége miatt beszün
tette. A gyülekezet határozatához az egyházi ható
ság is hozzájárult.

Lelkószválasztási mozgalmak. Kiss Samuel nagy- 
barátfalvi lelkész a gyékényesi gyülekezet választá
sát nem fogadta el s igy új választás elrendelése 
vált szükségessé.

A légrádi gyülekezet egyhangú választással 
Horváth Olivér komáromi s.-lelkészt hivta meg lel
készéül.

A magyarszombathelyi lelkészválasztás a kisebb
ségi párttól megtámadtatván ideiglenes minőségben 
helyettes lelkészül kineveztetett Molnár Gyula buda
pesti segédlelkész.

Anyásuló gyülekezet. A tolnamegyei alsónánai 
leánygyülekezet legközelebb kimondotta, hogy eddigi 
anyagyülekezetétől Bátaapátitól elszakad és önál
lósul. A lelkészi javadalmat 1600 koronában állapí
totta meg azzal a hozzátevéssel, hogy mihelyt 
templomot és paplakot építtet — a lelkészi állást 
jobban fogja dotálni. A lelkészi állást legközelebb 
be is tölti.

Händl Vilmos május hó 19-én tartott jubileumáról 
a legközelebbi számban fogunk megemlékezni.
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Pályázat lelkészi állásra
A bácsi evang. egyházmegyéhez tartozó bul- 

keszii egyházközségbon megüresodelt rendes lelkészi 
állásra pályázatot hirdetünk.

A megválasztandó lelkész javadalma lesz:
t. Szabad lakás. 2. Készpénzfizetés 1500 K. 3. 

Egy egész telek papi föld haszonólvezote, (jövedelme 
kb. 4000 K). 4. stóla.

Pályázóktól megkívántat!k, hogy a magyar 
nyelven kívül a német nyelvet szóban és írásban 
teljesen bírják.

A bányai egyházkor, lolkészvál. szabályr. 15. §-a 
alapján felszerelt kérvények a bácsi c d . egyház
megye föesperesi hivatalához Ujoerbászra f. ó. 
jun. 6-ig küldendők be. Hiányosan felszerelt kérvé
nyek visszaküldőinek.

Azon pályázók, kik az 1911. máre. hó 17-én 
közzétett hirdetés alkalmából folyamodtak, a határ
időn belül jelentsék be, hogy pályázatukat fenntart
ják-e. Folyamodványaik kiegészítéséül terjesszék be 
az idézett §. 3., 4., 5. p. a. előírt okmán} okát, valamint 
mai napig szóló működ, bizonyítványaikat.

Ujoerbász és Cservenka 1912. május 13. 

l)r. Lelbach László s. k. Wagner (í. Jldolf k.
egyházai, felügyelő. bácsi ev. főesperes.

Pályázat.
A tátraaljai ág. hitv. ev. egyházmegyéhez tar

tozó késmárki egyházközségben lemondás folytán 
megüresedett lelkészi állásra ezennel pályázatot h ir
detünk. A megválasztandó lelkész a rendes lelkészi 
teendőkön kívül vallástanitást is köteles végezni. 
Javadalmazása a következő: 1. 1800, azaz ezer
nyolcszáz korona készpénzfizetés az egyházi pénz
tárból előleges havi részletekben, ezenkívül kilátásba 
helyeztetik drágasági pótlék címén 400, azaz négy
száz korona a törzsfizetésen kívül. 2. Megfelelő lakás 
természetben 3. 12, azaz tizenkettő öl (48 méter) a 
városi hatóság által adandó puha tűzifa a házhoz 
szállítva. 4. Az összes slólajövedelem. 5. Az egye
temes nyugdíjalapba fizetendő évi járulék megfize
tése. 6. A helybeli állami és községi tanintézetekben 
adott vallásoktatásért járó illetmények. A pályázók, 
akik a magyar és német nyelvet egyaránt teljesen 
bírni tartoznak, kellően felszerelt kérvényeiket alul
írott főespereshez Kakaslomnicra f. évi június hó 
1-ig küldjék be.

Késmárk és Kakaslomnic, 1912. április 28.

T)r. Weisz "Béla, Székely Gyula,
egyhá/.m. felügyelő h. főesperes.

Pályázat
A modori ág. hitv. ev. kerületi, internátussal 

egybekötött polg. leányiskola iskolaszéke rajz-, szép
írás-, kézimunka-tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Pályázhatnak ág. hitv. ev., vagy ov. ref. vallású 
rajz- vagy kézimunkatanitónői oklevéllel biró tanító
nők. Javadalmazás: évi 1000 kor. fizetés és teljes 
ellátás, bútorozott szoba az internátusbán, fűtés, vilá
gítás stb. Egy évi sikeres működés után a megvá
lasztott állásában mint rendes tanítónő fog megerősit- 
tetni, mely esetben az évi 1000 kor. fizetéshez még 
évi 400 kor. államsegély járul.

A folyamodvány mellékletei: 1. keresztlevél, 
2. oklevél, 3. orvosi bizonyítvány, 4. működési bizo
nyítvány; beküldendő: mélt. és főtiszt, dr. theol. 
Baltik Frigyes püspök úrnak, Balassagyarmat, Nógrád- 
mogye, junius 20-ig. Az állás 1912. szept. 1-én el
foglalandó.

Modor, Pozsonyin , 1912 május 7.
Brand Mima, Holla míg Károly,

igazgató. főesperes, isksz. elnök.

Pályázat lelkészi állásra.
A bácsi evang. egyházmegyéhez tartozó óbecsei 

missiói körben leköszönés folytán megüresedvén a 
missiói lelkészi hivatal, annak betöltése végett pályá
zatot hirdetünk.

A megválasztandó lelkész javadalma lesz :
1. Szabad lakás. 2. Készpénzfizetés az óbecsei 

hívőktől (»00 K, kongnia címén 1044 K. 3. Stóla,
4. a hitoktatásért befolyó összes díjak.

Pályázóktól megkívantatik, hogy a magyar 
nyelven kívül a német nyelvet szóban és írásban 
teljesen bírják.

A bányakor, lelkószvál. szabályr. 15. §-a értel
mében felszerelt kérvények a bácsi ev. egyházmegye 
föesperesi hivatalához Ujoerbászra f. é. jun. 6-ig 
küldendők be.

Ujoerbász és Cserven ka  1912. május 11. 
í)r. Lelbach Lászó s. k. Wagner G. Jldolf s. k.

egyházai, felügyelő. bácsi ev. tőesperes.
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1513 8 15 Csorba, K assa 907 7 20 „ Sofia, Belgrad, B ród
1015 8 20 Paks 607 7 25 Bukarest, A rad
513 8 35 B ukarest, Kolozsvár 421 7 35 vv. Szerencs
321 8 45 H atvan 305 7 45 szv. Berlin, R uttka

13 9 20 n Győr 25 7 50 Bicske
307 9 25 „ Berlin, R uttka )  Tapolcza,

1005 9 35 gyv. Fium e, Tapolcza ” \  B alatonfüred
913 9 55 szv. Szabadka 607/II2) 8 10 „ N agykáta

j B ruck-K irályhida, 1009 8 15 „ Fium e, B ród
( Szom bathely, Sopron 405 8 20 „ Lawoczne, M .-Sziget

409 10 20 szv. Miskolcz 329a3) 835 „ GödöUő
23 10 45 Bicske 9 845 „ W ien, G raz

605 11 30 gyv. A rad 1511 850 „ Csorba, Kassa
27 9 00 „ Bicske

331 9 10 „ Péczel
1907 o 15 „ V ink ' v ize, Pécs,

4) Jun iu s 15-től bezárólag szeptem ber 15-ig 603 9 20 gyv. Brassó, A rad,
közlekedik. 294) 9 28 szv. Triest, Torbágy

2) Csak vasár- és ünnepnapokon közle- 303 9 35 gyv. Berlin , R u ttka
kedik. 1001 9 35 n Róma, F ium e, Pécs

3) V asár- és ünnepnapokon m ájus 16-tól 915 9 45 szv. Kiskőrös
bezárólag szeptem ber 15-ig közlekedik. 403 9 55 gyv. Lem berg, M .-Sziget

4'l Torbágytól Budapest-K elenföldig csak 905 10 00 Sofia, Belgrad
vasár- és ünnepnap elő tti köznapokon 1303 10 10 G raz, T riest
közlekedik. 333 10 25 szv. GödöUő

5) Jun iu s L-töl közlekedik. 515 10 40 Segesvár, Kolozsvár
6) Csak hétfőn, de ha  hétfőre ünnep esik, 1503 10 50 gyv. Csorba, Kassa

a reá  következő köznapon közlekedik. 11015) 11 00 -
1 Tapolcza,
(B alatonfüred

25a3) 11 10 szv. Bicske
A vonatok é r k e z é s e 3353) 11 20 » H atvan

Budapest-Józsefvárosra.
D é le lő t t .

517«) 4 10 szv. N agykáta
511 5 10 Szolnok
311 5 30 GödöUő
917 6L7 „ K unszentm iklós-Tass
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A budapesti egyházak egyesítésének 
kérdéséhez.

Élve a szíves felhívásadta szabadsággal, én 
is hozzászólok „A budapesti egyházak egyesí
tése“ című vezércikkben fölvetett kérdéshez; de 
— legalább ezúttal — csakis a nyelvek sze
rinti elnevezésre vonatkozólag. S arra is csak 
szóban és térben való lehető takarékossággal.

Szerintem a jelenlegi zsinati törvény tilalma, 
hogy az egyes egyházközségeket nyelvek sze
rint elnevezni nem szabad, úgy, amint szó sze
rint írva van, tényleg alig tartható fenn, mert 
ezen a tilalmon a gyakorlat és az élet túl teszi 
magát, átgázol rajta. Hiszen a valóságban tény
leg nyelvek szerint is tagolódnak az egyház- 
községek s ha ezt meg kell engednünk, miért 
ne az elnevezést is?

A törvénynek azonban nyilvánvalóig más 
volt a célzata. A nemzetiségek szerint való 
elnevezést akarta ezzel megtiltani. Csak nem 
fejezte ki a kellő szabatossággal. (Amit, sajnos, 
igen sok szakasznál tapasztalhatunk.)

Ilyen értelemben azonban a tilalmat ma
gam is föltétlenül fentartandónak vélem.

Mi csak magyar evangélikus egyházat is
merhetünk el hazánkban. Tótot vagy németet 
nem. De, hogy a magyar ev. egyházban tót 
nyelvű és német nyelvű egyházközségek is van
nak, ez tény. S, hogy az ekként való közelebbi 
meghatározást mi jogon és mi okból ne en

gedniük meg mindaddig, míg az illető egyház- 
községben tót vagy német nyelven tartják az 
az istentiszteletet? Nem tudom.

Vagyis a „tót vagy német egyházközség“ 
elnevezést továbbra is eltiltandónak vélem. 
Ellenben közelebbi meghatározásul „a tót nyelvű, 
vagy német nyelvű" egyházközség elnevezést 
megengedhetőnek gondolom

S ez szerintem nem kicsinyeskedés, nem 
üres sovinizmus. De, ha az lenne is, szükséges 
és okos sovinizmus.

Megengedem én, hogy van ostoba, elité
lendő, szégyelni való sovinizmus is Amelyik 
csupán nemzeti hiúságokkal, értéktelen sajátos
ságokkal, különcködésekkel, sőt kinövésekkel 
hivalkodik. Ez méltán kerülendő, elitélendő. De 
az a sovinizmus, mely az egészséges nemzeti 
érzésből és nemzeti öntudatból fakad, nem 
ilyen.

Kiskorúság a sovinizmus vádját szégyen
leni, ha az igazi nagy nemzeti értékekre vonat
kozik. Már pedig, hogy az egységes nemzeti 
állameszme s annak kifejezésre, érvényre jutása, 
— minden téren — igaz közéleti érték ez 
országban, azt magyar ember legkevésbbé sem 
tagadhatja, de a nemzetiségi sem, míg e hazának 
hű fia akar maradni.

Tanuljunk a nagy nemzetektől e tekintet
ben is. Azok sovinistábbak nálunk. És nem 
szégyenük érte magukat.
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Tehát tót egyház és német egyház ne 
legyen. Tót nyelvű és német nyelvű egyházköz
ség azonban a magyar ev. egyházban is lehet. 

Palást, 1912. V. 20.
Ivánka István.

Néhány szó  hivatalos nevünkhöz*
A dunántúli egyházkerület egyik egyházme

gyéje pár évvel ezelőtt rendes évi közgyűléséből azt 
az indítványt terjesztette föl a kerületi közgyűléshez, 
hogy egyházunknak a zsinati törvényekben megha
tározott elnevezése az „Ágostai hitvallású evangé
likus keresztyén egyház“ módosittassék a rövidebb, 
egyszerűbb, világosabb, jellemzőbb s könnyebben 
érthető „Evangélikus keresztyén egyház“ ra.

Az egyházmegyékről fölterjesztett indítványo
kat, vitás jogügyi kérdéseket, panaszokat, föllebbe- 
zéseket a püspöki hivatal előbb kiosztja referálás 
végett az úgynevezett „véleményező bizottság“ tag
jainak, hogy azok a kérdés előleges beható tanul
mányozása után terjesszék elő javaslataikat a bizott
sági ülés plénuma elé, mely a kérdést alaposan 
megvitatja, róla érdemileg véleményt mond, amit 
jegyzőkönyvbe vesz s azt fölterjeszti a közgyű
lés elé.

A közgyűlés a jegyzőkönyvi fölterjesztéseket 
a legtöbb esetben vita nélkül határozati erőre szokta 
emelni.

T Á R C A .

Haeckel Ernő.
Irta: Koller István.

Mi persze Haeckelt itt nem írjuk alá. Állás
pontunk a theol. iskolákkal szemben ez. El nem ta
gadható, hogy a theologia — amint itt már alkal
munk volt fejtegetni — jelenleg a liberális irány 
felé hajlik. Mi már ismételten vetettünk fel bíráló 
megjegyzéseket, talán olvasóinkat is érdekli, ha 
dolgozatunk e részében, amely a keresztény vallás
ról szól Haeckel kapcsán, néhány más kérdést fej
tegetünk ismét. A liberális nézet nem relativ értékké 
sülyeszti-e a keresztény vallást ? S ezen alapon 
akár Buddhát is jogosan vallhatnók hitünk vezéréül, 
amivel nem akarom azt mondani, hogy Buddhizmus 
s kereszténység azonosak. A különbségre éppen 
Weinel mutat reá. S a lib. theol. magyarázatai, 
amint pl. Weinel az úrvacsorái szavakat (»Jesus im 
XIX. Jahrh.« 115. o.) értelmezi, nem önkényesek-e ? 
S ha tan nincs, csak követés s utánaólés (Renan), 
vallás-e ez még? Ha a pozitív tanok már el nem

A föntebb vázolt kérdés, illetve indítvány, 
hogy t. i. „ágost. hitv. evangélikus“, vagy röviden 
csak „evangélikus“ keresztyén egyház legyen-e a 
hivatalos nevünk? — két referensnek osztatott ki 
véleményezés végett.

A bizottság plénuma előtt mindegyik fölol
vasta tanulmányainak eredményét.

Mi volt az eredmény ? Két, egymással homlok- 
egyenest ellenkező vélemény: pro és kontra. Az 
egyik merőben lehetetlennek mondotta az „ágost. 
hitv.“ jelző elhagyását; a másik ellenkezőleg azt 
vitatta, hogy teljesen elegendő az „evangélikus“ név 
egymagában is.

A bizottság plénuma nagy többséggel az első 
felfogásnak adott igazat s ily értelemben határozott 
maga a kerületi gyűlés is.

Az illető egyházmegye tehát indítványával — 
megbukott!

Váljon az indítványnak ez a megbukása abszo
lúte azt jelenti-e, hogy nem volt igazsága s igy mél
tán érte utói megérdemelt végzete; vagy csak azt, 
hogy relative, a fölötte ítélkező többség véleménye 
szerint nem állhatott meg?

Mindenesetre csak az utóbbit jelentette.
Nagyon jól emlékezem — fiatal pap voltam 

akkor — mikor a reformátusok első zsinata után 
igen érzékeny följajdulás hangzott el, egy igen 
ismert nevű tiszántúli református lelkész ajkáról, 
amit a mi lapjaink is visszhangoztak, hogy „hová 
lett a helvót hitvallás“ ? Mert tudva levő dolog, 
hogy református atyánkfiái, alkotmányozó zsinatjuk

fogadhatók, jogosult-e mint keresztény vallás? Min
den vallásfelekezet — buddhista, mohamedán stb. 
— isteni küldöttnek tekinti prófétáját s minden sza
vát szentnek és a lib. theológia Jézus sok kijelen
tését pl. messziás voltát nem fogadja el s így nem 
is tekinthető isteni küldöttnek, hanem embernek, 
mint Luthert. Vájjon — ismételjük — ezen alapon 
keresztény vallás lehetséges-e? Pl., amint Renan is 
kifejti a kereszténység lényegét ? Ezek bizony súlyos 
kérdések és a már tárgyaltakkal összevetve mégis 
azt valljuk, hogy a fősúly nem a test feltámadása, 
Jézus feltámadása stb. hitére fektetendő, hanem — 
Harnack szellemében — a keresztény érzületre. Ki
fejtettük, hogy a lutheri alapon mégis ma a meg
váltás, feltámadás nem mellőzhető s hogy a lib. 
theológia teszi, helytelen. Ez ma tényállás. S a 
mellőzés eltérés a bibliai alaptól. Ámde lehet e té
nyekre vonatkozó dogmatikai felfogásokat említet- 
lenül hagyni, ha magát a tényt meg is kell em
líteni.

Álláspontunk tehát elfogadja a kijelentést, lehet
ségeseknek tartjuk a megváltást, a test feltámadá
sát stb., de nem lényegesnek. Ami mondái tartalmú,
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előtt „helvót hitvallású reformátusokénak nevezték 
magukat.

Azonban az érzékeny s formailag is teljesen 
jogosnak látszó följajdulás válasz nélkül maradt. A 
református egyház napirendre tért fölötte. Fölvette 
a „helvót hitvallású“ jelző helyett az „evangóliom 
szerint reformált“ elnevezést.

De még itt sem állt meg.
Mivel a röviditett „ov. ref.“ elnevezés a gyakor

lati életben sokszor az „evang.“ egyházzal való 
összetévesztése s viszont — adott okot, az „evangó 
Horn szerint reformáltak“ legutóbbi zsinata még az 
„evang. szerint“ jelzőt is mellőzte s fölvetto hiva
talos címéül egyszerűen a „református“ közkeletű, 
jól ismert s minden más felekezettől markánsan 
megkülönböztető jó hangzású, szinte népszerű novet.

Vétett-e ez által a „helvót hitvallás“ ellen? 
Megtagadta-e ez által régi helvét hitvallását ? 
Kevésbé tudják-e most hívei, hogy ők a helvét hit
vallást követik, mint annak előtte tudták, mikor 
még a teljes nevük „helvót hitvallású reformá
tus“ volt?

Ezt azt hiszem senki sem merné állítani.
A föntebbi analóg eset után azt kérdezhetnénk 

önmagunktól mi is: váljon vétenónk-e valamit a mi 
„ágostai hitvallásunk“ ellen azzal, hogy egyszerűen 
„evangélikusoknak“ neveznénk magunkat? Kevésbé 
tudnánk e azon túl, hogy mi az ágost. hitvallást 
követjük ? Megszünnénk-e azután az ágost. hitvallás 
követői lenni ? Megtagadjuk-e az által régi hitval
lásunkat ?

Dehogy tagadjuk meg! Sőt csak nyomatéko
sabban hangoztatjuk, hogy a mi hitvallásunk kizá
rólag az „evangóliom“ fundamentomán épült föl. Az 
„evangélikusoknak“ az ovangóliom a valódi hitval
lása. Ebből merítette igazságait az „ágostai hitval
lás“ is.

De mivel az evangóliom több, bővebb, részle
tesebb, mint az ágostai hitvallás; mivel az evangé- 
liom „Istennek beszéde minden hívőnek üdvössé
gére“, mig az ágost. hitvallás — legyen bár még oly 
tökéletes — csak emberi mű: azért azzal, hogy 
evangélikusoknak nevezzük magunkat nemcsak nem 
vétünk ágostai hitvallásunk ellen, sőt azt fölma
gasztaljuk.

Igen! az evangóliom több, teljesebb, tökélete
sebb, örökebb, de még történetileg is előbb való, 
mint az ágostai hitvallás. Ez a hitvallás az evan- 
góliomnak csak egy — hogy úgy mondjam — szel
lemi mellékterméke, mint a virágnak az illat, a 
gyümölcsnek a mag.

Miért no nevezhetnénk mi magunkat röviden 
„evangélikusoknak“, mikor az evangéliomból fakad 
a mi hitünk, mikor abból fakadt az ágostai hit
vallás is!

Mennyivel szerencsésebb helyzet az, mint a 
reformátusoké. Nekünk adva van a leghelyesebb, 
legtalálóbb, legigazabb nevünk az „evangélikus“ 
szóban. Nekik keresniök kellett a megfelelő nevet 
S hogy keresték, hogy haboztak s hogy soká nem 
találták meg : igazolja a többszöri változtatás.

Pedig a „helv. hitvallású“ elnevezést mindjárt

pl. Mózes tana s egyéb — mint ismételve mondot
tuk — így mutatandó be, de az isteni oldala, a val
lásos értékelés kiemelendő. Az igazi vallásosság 
ugyanis nem »Opfer der Vernunft«, de a szív áldo
zata. A mai theologia programmja legyen a végkér- 
dósek — megváltás, feltámadás — dogm. jelentősé
gének érintése nélkül a liberális álláspont bevitele a 
hitéletbe. Ugyanez áll a menny, föld, angyal, ördög 
fogalmakkal. Luther még személyes ördögöt vallott. 
E fogalmak a spiritizmus szellemében igazolhatók, 
de fel nem adhatók, hanem ugyancsak jelentőségü
ket behatóbban no feszegessük. Mindez tehát nem 
adható fel, csak szubjektív meggyőződésünk térhet 
el az eredeti felfogástól. Ma ez a tényállás a theol. 
iskolák alapján. A protestantizmus kebelében a pozi
tív körben is helyet adnak azon megváltásfogalom
nak, amely szerint lényege, hogy Isten segedelmé
vel szabadulhatunk bűneinktől (Hunzinger). De bár
hogy állunk e kérdésekre nézve, tiszteljük s tiszte
letreméltónak valljuk minden prot. meggyőződést. 
Azt az elvet pedig, hogy némely bibliai történetnek 
allegorikus magyarázatot adjunk, a szószerinti értelme 
helyett, nem tudom aláírni.

íme, ez a mi vallásunk, amelyre bennünket ve
zetett a különböző irányok ismerete s amely bizony 
eltér a Haeckel által nyújtott eredményektől.

Nem tagadom: gyakran tépelődik lelkem a kö
vetkező kérdéseken: miután a felokezeti tanok el- 
hivóse gyakran a nevelés kifolyása s mindenki azt 
a vallást hiszi és védi, amelyben nevelkedett s ezen 
alapon amíg vallásunkban valamit mondái, vagy 
mithológiai jelenségnek vonakodunk tartani, addig 
hasonló jelenséget más vallásban tartózkodás nélkül 
annak tartunk, miután továbbá a szentírás könyvei 
annyi idegen betoldásnak s különböző körülmény
nek voltak kitéve s így a csupán egy, e könyvre vo
natkozó inspirációt oly nehéz vallani, sőt egyáltalán 
lehet-e vallani, miután az egyh. tanok keletkezésé
ben a dogmatörténet görög s más filozófiai hatáso
kat s szociális alakulatok befolyását mutatja ki, 
nem meddő fáradság-e valamely vallásos alakulattal 
annyit foglalkozni s azt védeni? Ámde érezve a 
vallásos érzés nemességét, lelkem ismét vallja a ki
jelentést s visszatér az egyházhoz, ha annak szaba
dabb formájához is, amely azonban megérti azt is, 
aki pozitív protestáns, vagy luth. alapon a teljes

/
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eleinte könnyű szerrel elhagyták, hogy annál köny- 
nyebben mozoghassanak.

Miért ne hagyhatnánk mi is el az „ágost. hit
vallású“ elnevezést, mikor nekünk adva van a leg
helyesebb nevünk ?

Annál is inkább, mert a hírlapokban, közhasz
nálatban széliében az „evangélikus“ névvel talál
kozunk. Nemcsak egyházi és iskolai lapjaink: Evan
gélikus Lap, Evangélikus Orálló, Evangélikus Nép
iskola stb. használják igen helyesen a rövidebb, 
jellegzetesebb elnevezést, hanem a jobb világi napi
lapok is.

Ha pedig akár valami másodrendű világi lap, 
akár a Barkóczy-fóle iskolában növekedett tanfel- 
ügyelük, hatósági előkelőségek, plébánia hivatalok stb. 
az „ágostai“-val kezdik, ott már — reá vigyázha
tunk — a „hitvallású“ szó rendesen kimarad s mi 
átvedlünk »ágostai evangélikusokká«, ami tendenció
zusan azt akarja jelenteni, hogy mi csak az »ágos
tai evangéliomnak« vagyunk követői, nem pedig a 
Krisztus evangéliomának.

A föntebbiek előrebocsátása után tiszteletteljes 
indítványom az : tűzze ki napirendre legközelebb 
összeülendő zsinatunk magyarországi evangélikus 
egyházunk hivatalos elnevezésének oly értelmű módo- 
sitását, hogy az eddigi »Ágostai hitvallású« jelző 
elhagyásával állapítsa meg hivatalos elnevezését a 
közismert, közhasználatba átment, egyszerűbb s 
mégis kimerítőbb, kronologíce is jogosultabb, min-

dogmatikát vallja. *) Jézus nagy jelentősége abban 
rejlik, hogy ő hirdette legelőször, hogy a hit átélés, 
a szív dolga, Isten pedig szerető atyánk. Innen e 
tanításoktól veszi kezdetét az emberiség új kora s 
nem a renaissancetól. Az evangélium nagy értékének 
folytonos hangsúlyozásában rejlik szerintünk a hit
tanítás fősúlya s még egyben, ami nekem szent és 
mély meggyőződésem: megértetni a növendékkel, 
hogy minden ember lehet boldog s e boldogság a 
következőket feltételezi: rendíthetetlen bizalmat az 
Istenben, azaz igaz hitet, megelégedettséget, igény
telenséget, felebaráti szeretetet, az igazi értékek meg
becsülését s megkülönböztetni tudását azoktól, ame-

*) A modern kath. theol. köréből áttanulmányoztam 
Dudek, Prohászka stb. főbb műveit, a „Religio“ és „Kath. 
Szemle“ több évfolyamát, Ruville vallomásait stb. Gyakran 
kísértett a gondolat, hogy ha már orthodoxiáról van szó, ehhez 
az egyházhoz kellene csatlakoznunk. Ámde csak eszembe kellett 
jutnom , hogy itt nem a prédikáció s ima, de a mise, továbbá 
a léleknólküli imacselekvények, szentek kultusza oly fontos 
szerepet visznek, továbbá a más meggyőződésben levőt anatéma 
is érhet, a lelkészeknek a házasságot tiltja, m áris elvetettem 
e gondolatot,

den rosszhiszemű célzatosságot teljesen kizáró »evan
gélikus keresztyén egyház« nevezetben/)

Farkas Mihály 
esperes.

A békési esperesség elnökségi értekezlete.
A békési esperesség egyházközségeinek elnökei 

május hó 20-án Szarvason Haviár Dániel esp. fel
ügyelő és Veres József esperes elnöklésével értekez
letet tartottak. Az értekezletet megelőzőleg a tagok, 
régi szokáshoz híven az úrnak szentvacsoráját vették 
fel. Majd a szarvasi egyház újonnan épült, díszes 
elemi iskolájának tanácstermében gyülekeztek össze, 
hol a közegyházat és a lelkészeket legközelebbről 
érdeklő aktuális tárgyak megbeszélése az egész na
pot betöltötte.

Elsőként az egyetemes egyházat érdeklő zsi
nati bizottsági tárgyalások eredményét ismertette 
Veres József esperes s ez ismertetés után megindult 
eszmecsere alapján az értekezlet a következő álláspon-

*) Ezen kérdésben lapunk m últ évi 10. számában Lom
bos Alfréd ugyanezen álláspontot foglalta el. Mi egyetértünk 
a cikkírókkal, de miután az elnevezést csak a zsinat állap ít
hatja  meg, gondoskodni kellene arról, hogy a kérdés a zsinat 
elé kerüljön. A zsinat elé pedig csak azok az ügyek fognak 
kerülni, amelyek tárgyalására az egyetemes gyűlés 0  felsé
gétől felhatalmazást kór. Tessék tehát az indítványt az őszi 
egyetemes gyűlés elé hozni. Persze jobb volna, ha az indít
vány a kerületekből jönne fel, mert valószínűleg az lesz a 
határozat, hogy a kerületeket meg kell hallgatni. (Szerk.)

lyek tisztán a testi élvezetek hajhászásában nyilvá
nulnak meg s végre hálásan fogadni a sors legcse
kélyebb jótéteményét is.

Ellenfeleivel Haeckel nagyon gyakran szemé
lyeskedett. A személyeskedés s gorombaság elvi 
kérdésekről való vitatkozásban igazán gyengeség 
jele. Még nagyobb mérvben az, ha az igazságot 
bátor szókimondást hatalmi eszközökkel igyekszünk 
elnyomni. Pedig a vitában az igazság tisztázása a fő 
s nyugodtsággal, igaz lelkesedéssel, odaadással több 
érhető el, mint éles kitételekkel s fanatizmussal 
Haeckelre persze ugyancsak bőven jutott az éles kité
telekből is. Az ilyen harc nem méltó egyik félhez sem s 
nem helyes. Vitatkozásban csak egy lehet a cél: az 
igazság. Én nyugodt lélekkel mondhatom magamról 
hogy ezt tartva szem előtt, még személyeskedő 
ellenfeleimmel is inkább udvariasnak, mint sértőnek 
lenni volt törekvésem.

Haeckelről a vitatkozásban kifejezésre jutó 
eljárása annál érthetetlenebb, mert a személyes 
benyomás egyáltalán nem enged következtetni fana
tizmusra. Sőt, nyugodtan beszól ellenfeleiről vagy 
az ellentétes irányokról a hallgatója előtt. E sorok
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tot foglalja e l : Tekintettel az esperesség egyházai
nak speciális viszonyaira, különösen pedig más es 
peressógekhez képest nagy lélekszámú gyülekezeteire 
a zsinati bizottság megjelenő javaslatát, beható tár
gyalás alá veszi és külön elnökségi értekezleten is 
tárgyalja, oly értelemben, hogy nagy egyházainak, 
a kicsinyekétől egészen eltérő kívánalmait, érdekeit, 
célszerűbb kormányzásának módját, az alkotandó zsi
nati törvényekben érvényre jutásra segítse; egyben 
azon óhajának ád kifejezést az értekezlet, hogy a 
zsinat mielőbbi megtartását kívánja.

Tárgyalta az értekezlet a lelkészi fizetések ren
dezésének ügyét, megállapodása a kővetkező: Öröm
mel fogadja az értekezlet Tiszának e tárgyban 
tett legújabb kijelentését, de elégségesnek nem ta rtja ; 
készséggel csatlakozik a Lombos-féle javaslathoz, 
azt támogatja, de a maga részéről kiegészíti oly 
értelemben: rendezze az állam a lelkészek fizetését 
1848. XX. alapján úgy, hogy a tanárokkal egyenlő 
elbánásban részesüljenek, 2400 kor. alapfizetés, tel
jes korpótlék, az őket is joggal megillető drágasági 
és családi pótlékkal.

Erre vonatkozó indokainkat e helyen lelkész
testvéreink előtt kifejteni nem tartjuk szükségesnek, 
hiszen azok ismeretesek. Térjünk azért az értekezlet 
harmadik tárgyára, az alakítandó lelkészegyosület 
kérdésére, mi az előbbi célok egyedüli sikerre vezető 
eszközének mutatkozik. Az értekezlet az alakítandó 
egyesületet teljes odaadással támogatja s a megje
lent alapszabálytervezetet a következő módosítások
kal ajánlja elfogadásra: Célja lévén az egyesületnek

írója 1909. augusztus 13-án — Jenában tartózkodva 
— tiszteletét tette a nagy gondolkodónál s a rövid 
látogatás egyik legkedvesebb s örökké felejthetetlen 
emlékem. Szeretetreméltó társalgása talán minden
kinek a lelkét meghódítja s a látogatás alatt az volt 
a benyomásom, hogy Haeckel minden egyéb, mint 
fanatikus. A megjelenése pedig nagy, mély tudá
sára, lángészre és nagy emberszeretetre s jóságára 
enged következtetni.

S ezzel be is fejezzük e szerény dolgozatot. 
Templomban a szószéken eddig csupán egyszer 
tavaly — itt Beszterczón — hallottam kiemelni 
Haeckelt, még pedig dicsérőleg, egy mélyen vallá
sos s modern gondolkodású, odaadóan hivatását 
betöltő lelkésztől. A magyarhoni szászok nemzeti
ségi törekvéseit nagyon elitélem, de ez, hogy lelké
szeik a modern theológia alapján állanak, nagy 
elismerést érdemel. A templomban pedig a Haeckel- 
ről hallott szép szavak — a lelkemet örömmel töl
tötték el.

Vége.

az erők tömörítése a sikeres fellépésre, így minden 
nehézséget, mi ezt gátolná, ki kell küszöbölni. Ilyen 
akadály a tervezett magas tagsági díj, értekezlet ezt 
négy koronákban kívánja megállapítani, mert a se
gélyalap és a könyvtár létesítését, mivel ezeket más 
intézmények szolgálják, feleslegesnek tartja s ezek 
elhagyásával az egyesület tetemesen olcsóbban élhet 
meg, ilyenképen elegendőnek tartja, ha tagdíjból az 
egyet, egyesületnek 2, a kerületinek 1, esperességi- 
nok 1 korona jut, hanem ezzel szemben értekezlet 
ajánlja, hogy minden lelkészi állomás után az illető 
egyház 2 korona járulékot vegyen fel költségveté
sébe az egyetemes lelkészi egyesület javára, mi aligha 
ütközik akadályokba. Ezeket ajánlja az értekezlet, 
mint lényeges módosításokat elfogadásra.

És ezúton is kéri a lelkésztestvéreket, szíves
kedjenek ezeket a kérdéseket értekezleteiken meg
beszélni, hogy az őszi alakúló gyűlésen, a helyzet
nek tiszta képét lássuk.

H Í R E K .
Händel Vilmos jubileumát május hó 19-én nagy 

fénnyel, meleg szeretettel ülte meg a Selmecbányái 
egyház. Lelkészkedésének ötvenedik évfordulója 
alkalmából díszközgyűlést tartott, melyen Farbaky 
István elnökölt s Hamrák Béla mondotta a jubiláns 
érdemeit méltató ünnepi beszédet. Ezen a díszköz
gyűlésen üdözölték őt azok az egyházi testületek, 
melyekben áldásos munkát végzett. Képviselőik által 
rótták le hálájok adóját a nagyhonti esperesség, a 
szomszéd egyházmegyék, a pozsonyi theologiai aka
démia, a dunáninneni egyházkerület, köszöntöttek a 
selmeci lyceum, a honti lelkészek, a Selmecbányái 
ev. nőegylet és a honti tanitóegylet nevében is. Az 
egyház serleggel lepte meg. A nőegylet a képét 
festette meg, melyet Bernhardt Adolfné úrnő adott 
át. A honti egyházak alapítványt gyűjtöttek, a város 
pedig díszpolgárává választotta. A mindenfelől meg
nyilvánuló szeretotet, érdemeinek Őszinte elismerését 
s az áldáskivánságokat a jubiláns könnyezve 
köszönte meg s vele örömkönnyeket sírtak jelenvolt 
tisztelői. Az ünneplők a lyceumból a templomba 
mentek hálaadásra. Zsámbor Pál lelkész imája, 
Krupec István lelkész-alesperes beszéde után a jubi
láns megragadó fohászával s áldásával végződött az 
istentisztelet. Délben kétszáznál több tanítványa s 
tisztelője bankettre gyűlt össze, melyen nem akart 
az üdvözletnek vége szakadni. A jubileumon közel- 
s távolból igen sokan vettek részt. Ott voltak Raab 
Károly, Bakay Péter, Frenyo Gyula főesperesek, 
Bándy Endre kér. gyámint. elnök, Scholtz Gyula 
min. tanácsos, Beniczky Árpád, Ivánka István esp. 
felügyelők, Rombauer Emil főigazgató, a város elő
kelőségei, a honti papok madjnem mindnyájan s 
sokan mások. Sokan levélben vagy sürgönyileg küld
tek üdvözletét. A sok szeretettel s elismeréssel kör
nyezett jubilánst lapunk is meleg szeretettel, igaz 
nagyrabecsüléssel köszönti.

A P r o te s t á n s  O rszágos Á rvaegyle t  saját árvahá
zában május hó 18-án tartotta meg L ili. évi köz
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gyűlését Kovácsy Sándor a budapesti ref. egyház 
főgondnokának elnöklete alatt. A közgyűlés a növen
dékek énekével kezdődött B rocskó  Im r ik e  zongora- 
kísérete mellett, majd Szőts Farkas dr. imádkozott. 
A jelentésből, melyet Pálóczi Horváth Zoltán dr. 
titkár terjesztett elő, kiemeljük a következőket: Az 
egylet 187 árvagyermekre terjesztette ki védő és 
segítő karját; saját árvahávában 99, a rozsnyói 
árvaházban 15, a torzsai ev. árvaházban 10 növen
déket tartott és nevelt, 18 árvát pedig családoknál 
helyezett e l; ezenkívül 45 árvát segélyezett 4560 K. 
összeggel, akik közül 18 volt növendéknek nyújtott 
továbbképzésre segélyt. Az árvaházban 37 éve 
működő Brocskó Lajos igazgatón kívül 2 tanító és 
8 tanítónő van alkalmazva, akik a hat osztályú 
elemi iskolát is vezetik. Ebben 32 növendék tanult, 
63 pedig különféle középiskolákba járt, 4 leány ház
tartási iskolában tanult szabni, varrni és főzni, 5 
fiú pedig a budapesti Ref. Tanoncárvaházában van 
elhelyezve s onnan járnak különböző iparosokhoz. 
Az egylet árvaházában a slöjd fejlesztésére külön 
munkaterem van. A drezdai nemzetközi egészség- 
ügyi kiállítás igazgatósága kitüntetésben részesítette 
az árvaházat s a Morva-szilézia kőszénbányák szö
vetkezete ezen árvaház mintájára készül szervezni 
árvaházát.

Az egylet vagyona 1,268.631 K. Bevétele volt 
171.565 K, kiadása 83.000 K s tőkésített 88.565 K-t. 
Adományok címén 19.439 K gyűlt be, amelyből 
10.000 K a dunamelléki ref. egyházkerület Madas- 
alapjának segélye, a karácsonyi gyűjtés összege 
pedig 5947 K. Nagyobb adományokat adtak: a duna
melléki ref. egyházkerület 387 K-t, az Egyesült 
Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 200 K-t,a
Magyar Orsz. Közp. Takarékpénztár 100 K-t, 
Fröhlich Frigyes 500 K-t, Budapest székesfőváros 
800 K-t, Dömök Péter ref. lelkész 400 K összeget, 
Kéhler Napoleon egy árva tartására 600 K-t. Alistáli 
Laky Adolf hagyatékából 76.000 K, Gelléri Szabó 
Jánoséból 6000 K, Loisch Ede hagyatékából pedig 
400 K jutott az Árvaegyletnek. A Pique-Dame 
Társaság 1200 K-ás alapítványt létesített jó elő- 
menetelű növendékek jutalmazására. A protestáns 
bál 6644 K-t jövedelmezett az árvaház javára, 
a protestáns árvaházi naptár pedig 1826 K-t.

A közgyűlés beválasztotta a választmányba: 
B eretvás Sándorné. O rih  Ambrusné és S zem ere Györgynó 
úrasszonyokat, H e ré n y i János, M éh n ert Ernő, dr. 
N e m é n y i Imre és T a ss i Végh József urakat. A közgyű
lés végeztével néhai dr. H a u b n e r Rezső volt soproni 
orvos emlékének szentelt az Egylet ünnepet, akinek 
alapítványából évenkint 500 K jut az Árvaegyletnek. 
R a f fa y  Sándor lelkész tartott emlékbeszédet, amely
ben szépen jellemezte az örökhagyó emberszerető 
nagy lelkét. Különféle, túlnyomólag ev. egyházi 
célokra mintegy 300.000 K-t juttatott az örökhagyó, 
akinek édesatyja Haubner Máté szuperintendens volt. 
A nemeslelkű örökhagyó a magyar hadseregben kezdte 
orvosi szolgálatát aszabadságharc idejénsa schwechati 
ütközetben is részt vett; 1902-ben ünnepelte soproni 
orvosi működésének 50 éves, jubileumát, amikor kir. 
tanácsossággal tüntette ki Őfelsége. A mély hatást 
keltő emlókbeszéd elhangzásával JaJcab Gizella, az 
intézet volt növendéke, nagy hatással szavalta el 
legifjabb S zá s z  Károly : „A hitetlen“ című megragadó

költeményét, amelynek ima részét B eck  Irén zongora 
kísérete mellett L a u b  Adolfné, az Operaház volt 
tagja énekelte művészi sikerrel.

D r . H o rvá th  Z o ltá n .

A „Luther Otthon'* főiskolai ifjak internátusának 
ifjúsága által 1912. évi február hó 16-án rendezett 
táncestélyen tiszteletjegyüket megváltották:

Zsigmondy Jenőné 100 K-val, Sztehlo Kornél 
30 K-val, özv. Saxlehner Andrásné 25 K-val, br. 
Prónay Dezső, Kéler Zoltán dr., Fabinyi Gyula, 
Jeszenszky Béla, Sándy Gyula, Kollár Lajos, Münnich 
Kálmán, Scholtz Gusztáv 20—20 K-val, Kéler 
Napoleon, Maier Ottó, Góbi Imre, Piasecki Berta, 
Fröhlich Izidor, Varsányi Mátyás, Szalay Sándor 
dr., Horváth Ödön dr., Haberern Pál dr., Bezzegh 
Sámuel. Zsigmondy Géza, Medveczky Zsigmond, 
Söpkéz Sándor, Haggenmacher Károlyné 10—10K-val, 
Beliczay Béla, Holischer Pál dr., Bánó József, Ihrig 
Károly, Thirring Gusztáv dr., Polner Ödön dr., 
Dillenberger Emil dr., Emericzy Lajos 5—5 K-val.

Felülfizettek: Haggenmacher Károlyné 10 K, 
Péterffy Lajos 5 K, Kőnek Sándor dr. 1 K, Egy 
úrhölgy 10 K.

A táncmulatság összes bevétele 1078 K, kiadás 
753 K 12 fillér, marad tehát 314 K 88 fillér, mely 
összeg az intézeti könyvtár javára fordíttatott.

A „Sárszentlőr inc i  Evang. Nöegylet“ saját jótókony- 
célu pénztára javára folyó évi május hó 27-ikén a 
községi nagyvendéglőben műsorral egybekötött zárt
körű táncvigalmat rendez.

Felvétel a  pápai re f .  leánynevelő-intézetbe. A
pápai ref. leánynevelő intézet (polgári leányiskola és 
tanitónőképző) internátusába junius hó 25-ig kell 
felvételért folyamodni. Az internátusi ellátás teljes 
díja 600 K, félkedvezményes díj 500 K, egész ked
vezményes díj 450 K. Félkedvezmenyes helyre 
szegénysorsu protestáns növendékek, egész kedvez
ményesre a dunántúli egyházkerületbeli lelkész- és 
tanító-leányok vétetnek fel. Jeles előmeneteld tanulók 
tandíjelengedésben és különböző ösztön , illetve juta
lomdíjakban részesülhetnek. Első alkalommal történő 
jelentkezésnél a felvételi kérvényhez csatolandók: 
1. születési-, 2. ujraoltási-, 3. polgári iskolai felvéte
lért folyamodóknál négy elemi, tanítónőképzőbe folya
modóknál négy polgári vagy felsőbb leányiskolái 
osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, 4. tanítónő
képzőbe pályázóknál ezenkívül a lelki és testi épséget 
igazoló bizonyítvány. A kérvények a nt. és tek. fő
iskolai igazgatótanácshoz intézendők s az intézet 
igazgatóságához Pápára küldendők.

A vallás-  és közoktatásügyi minisztériumból. A
vall. és közokt. miniszter 15978/912. sz. rendeletében 
közli azt az elhatározását, hogy a felekezeti közép
iskolai igazgatók — kik az egyházi szabályzatok 
értelmében nem állandósított minőségben töltik be 
az igazgatói tisztet — nyugdíjaztatásánál figyelembe 
fogja venni a nyugdíjigény megállapításánál, az igaz
gatói szolgálat után élvezett javadalmat is. Kiköti 
azonban, hogy e magasabb nyugdíjigény beszámítása 
csak azon esetben történik, ha az illetők igazgatói 
minőségben egyfolytában 6 évet meghaladó időn át 
működtek s tényleges igazgatói működésük közben 
állt be a nyugdíjazás szükségessége.
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Az ev. lelkószfizetesügyi mozgalom igazgatóságá
nak ülése. F. óv május 28 án Budapesten tanácskoz
tak 490 ev. lelkész megbízásából a lelkészfiz. mozg. 
igazg. intézői. Öt, távollétét alaposan kimentett tag 
híján megjelentek mindnyájan az ország minden 
részéből.

Krupec István elnök elöljáró beszédében be
számolt az eddigi eljárásról, úgyszintén kiegészítő- 
lég Lombos Alfréd titkár is; kelyeslőleg tudomásul 
vétetik.

A mozgalom megállapodásai az egyet. ev. 
egyh. elnökségének tisztelettel b. tudomására hozat
nak, úgyszintén az esperességek, kerületek s egyetem 
nagybecsű figyelmébe ajánltatnak zsinat elé meg
éretten való terjesztés céljából is, nemkülönben testvé
riesen közöltéinek az O. R. L. E. t. elnökségével is; 
az ismert s 1500 példányban elterjesztett s az ille
tékes fórumokhoz is felterjesztett leik. fiz. tervezet 
az összes ev. egyh. testületeknek s illusztris gyűlé
seknek meleg és hathatós támogatásába ajánltatik 
s miután a magas kormány elé való küldötuégi 
járulás ezidőszerint nem tartatik célravezetőnek (az 
elnök úgyis megtette erre nézve a fölterjesztést) 
magára a t. képviselőházra való hatást azonban leg
sikeresebbnek találván az igazg. tanács, erre nézve 
egy felhívás kibocsátását a lelkészekhez határozza 
el. Az egyh. s világi sajtót felkéri az ügy szives 
támogatására. A költségek viseléséhez való hozzá
járulásra fölkéri a 490 ev. lelkészt 2 (esetleg 1) kor. 
szives és sürgős beküldésére a pénztári teendőkkel 
megbízott Mohácsy Lajos lelkész címére (Marcal- 
gergelyi, Veszprém-m.)

A Sztehlo Kornél-féle lelkészfiz. alap létesíté
sének eszméjét üdvözli, de absque tamen praejudicio 
legis 1848: XX.

Elnök ezckután az ülést imával berekesztette.
Harangavatás. A csak nem régen — három év

vel ezelőtt — megalakult szentgotthárdi zsenge raisz- 
sziói gyülekezet ritka áldozatkészségről és buzgó- 
ságról tesz bizonyságot. Uj templomot épít — fala
zata és tornya már kész is — f. hó 19-én pedig 
szép ünnepség keretében felhuzatta három új ha
rangját a templomtoronyba. Az egyik harangot 
(782 kg.) Janes Ottilia gráci lakos, a gyülekezet leg
nagyobb jóltevőjének Desits Gyuláné rokona öntette, 
a másikat (500 kg.) a gyülekezet, a harmadikat 
(260 kg.) a munkásosztály. A harangok feliratai: 
Ezs. 40, 31; Luk. 12, 32; és Zsolt. 126, 5. A ha
rangavatást gyönyörű beszéd kíséretében Ziermann 
Lajos pinkafői alesperes végezte. Mikor először meg- 
kondultak a harangok, nem maradt szárazon egy 
szem sem. Meghatottság ült minden arcon s öröm- 
köny rezgeti minden szemen. A templom felavatását 
augusztus végére vagy szeptember hó elejére terve
zik. Isten áldása kisérje továbbra is a zsenge nyájat.

A gömörmegyei ev. egyházmegye lelkészei f. é 
június hó 6-án (csütörtökön) Ratkón fogják megtar
tani lelkészi értekezletüket. Az értekezlet főbb tár
gyai a következők: 1. Elnöki megnyitó. — A dékán
testvérek, a szabályr. 2. §-a értelmében jelentést 
tesznek arról, hol és mikor részesültek a lelkósztest- 
véreink, valamint tanítóink az Úr szent vacsorájá
ban. — Az értekezleti pénztár állásáról szóló jelen
tés. Pónztárnok-választás. — Jelentést a múlt évi 
egyetemes gyámintózeti gyűlésről Járossy Mihály

fog tenni. A Protestáns Irodalmi Társaság múlt év 
gyűléséről jelentést tesz Chriastóly Gyula. — A 
Luther-Társaság kiadványairól jelentést tesz Hoznék 
Lajos. — A központi levéltár elhelyezésének kérdé
séről jelentést tesz Bartholomaeidesz László. — A 
folyó évi konfirmációról jelentést tesz Stempel Lajos. 
— A ti8zavidóki egyházmegyének a theologiai tanügyi 
szervezetre vonatkozó észrevételeit és kívánalmait, 
javaslatával előadja Chalupka János. — A vallástaní
tás javaslatát ismerteti Hoznék Lajos. — Makoviczky 
Emil bejelentett szabadelőadása. — Az egyetemes 
lelkészi egyesület alapszabályait ismerteti Járossy 
Mihály. — Emlékbeszéd Langhoffer Károly felett. 
Előadja Alexy Gyula. — A múlt évi jegyzőkönyv
8. p. jelzett kérdés felett nézetüket elmondják 
Bartholomaeidesz László és Dendely Sámuel. — A múlt 
évi jegyzőkönyv 19-ik pontjában jelzett munkálat 
felett észrevételeiket előadják Chriastély Gyula és 
Hoznék Lajos.

A dunántúli ág. hitv ev. egyházkerü le t  soproni
főiskolájában a vizsgálatok május utolsó napjaiban 
tartattak, illetve június hó elején fognak megtartatni. 
A közös évzáró- és hála-ünnepély június 19 én d. e. 
8 órakor tartatik a lie. tornacsarnokban. Tárgysoro
zat: 1. Haydn Nagy Isten, téged imád. Eaokli a 
líceumi gyermekkar. 2. Ünnepi beszéd. Büki Jenő
IV. évf. theol. akad. hallgató. 3. Benka Gy. Isten 
minden mindenekben. Énekli a tanítóképző intézeti 
férfikar. 4. Hálaadó imádság. Hetvényi Lajos líceumi 
vallástanár. 5. Közének. 494. sz.

L e lkészva lasz tás .  A szárazdi (Tolnám.) gyülekezet 
egyhangú választással megválasztotta Torda Lajos 
felsőeőri lelkészt.

A bátaapáti-i gyülekezet ugyancsak egyhangúlag 
megválasztotta Klnmer Adolf ottani hely. lelkészt.

H alá lozás .  Hrabovai Hrabovszky Sándor sz. k. 
m. kir. honvédszázados, a dunántúli egyházker. fő
iskolai nagybizottság tagja, a kőszegi gyülekezet 
buzgó presbytere hosszú szenvedés után f. hó 21-én 
elhúnyt.

Szerkesztői üzenet:
„Nagypéntek San-Remoban* a következő számban kö

zöljük.

Irodalmi pályázat.
A P ro te s tá n s  Egyházi és Iskolai Lap „Az Élet 

Könyvéből“ című rovata számara írandó keresztyén 
elmélkedésekre hirdetett pályázata határidejét junius 
23-áig meghosszabbítja. A pályázat értelmében bib
liai alapú keresztyén elmélkedések írandók 2— 2Vs 
nyomtatott hnsábnyi (4—5 negyedívalakú, egyik ol
dalon beírt lap) terjedelemben. Az elmélkedések 
tárgya — a nagy ünnepek kivételével — bármely 
reánk vonatkozó tárgykörből vehető. A lap egyik 
barátja a  következő díjakat ajánlta fel a legjobb 
elmélkedések íróinak a számára: első díj 30, második 
díj 20, harmadik díj 10 korona. A pályamunkák 
jeligés levél kíséretében nyújtandók be. A pálya
díjat nem nyerő, viszonylag legjobb elmélkedéseket 
szintén közli a lap. A pályázat eredményét a junius
3 0 - ik i  számban teszi közzé a  szerkesztőség (Buda
p e s t ,  V II . ,  Kövér Lajos-u. 15/B).
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Pályázat lelkészi állásra.
A bácsi evang. egyházmegyéhez tartozó óbecsei 

missiói körben leköszönés folytán megüresedvén a 
missiói lelkészi hivatal, annak betöltése végett pályá
zatot hirdetünk.

A megválasztandó lelkész javadalma lesz :
1. Szabad lakás. 2. Készpénzfizetés az óbecsei 

hívektől 600 K, kongnia címén 1044 K. 3. Stóla, 
4. a hitoktatásért befolyó összes díjak.

Pályázóktól megkívántatik, hogy a magyar 
nyelven kívül a német nyelvet szóban és írásban 
teljesen bírják.

A bányaker. lelkészvál. szabályr. 15. §-a értel
mében felszerelt kérvények a bácsi eo. egyházmegye 
főesperesi hivatalához Ujnerbászra f. é. jun. 6-ig 
küldendők be.

Ujnerbász és Cseroenka 1912. május 11.
T)r. Lelbach Lászó s. k. Wagner G. Jlciolf s. k.

egyházm. felügyelő. bácsi ev. főesperes.

Pályázat.

Pályázat
A budapesti deáktéri ág hitv. ev. polgári leány

iskolánál az 1912— 1913-ik tanévben egy magyar német 
rendes tanszék lesz betöltendő, a pályázat eredményéhez 
képest rendes vagy helyettes tanerővel. Pályázhatnak 
közép- esetleg polgári iskolákra képesített tanerők.

Rendes tanár évi fizetése 2400 K és 600 K lakás
pénz, 3 év múlva 2860 K fizetés és 720 K lakáspénz, 7 
év múlva 3550 K fizetés és S00 K lakáspénz. A 12-ik 
évtől kezdve ötször 200 K-ás ötödéves korpótlék. Az 
eddigi törvény szerint beszámítható szolgálati éveket 
beszámítjuk.

A helyettes tanár évi fizetése 2000 K
A megválasztott rendes tanár köteles az országos 

tanítói nyugdíjintézetbe belépni.
A kellően képesített ág. hitv. ev. pályázók az 

életkort, vallást, képesítést, eddigi működést és egészségi 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelt és a deáktéri 
testvéregyházak képviselőtestületéhez intézett folyamod
ványaikat junius 10 ig a deáktéri ág. hitv. ev. polgári 
leányiskola igazgatóságához (IV., Sütő-utca 5. szám) 
nyújtsák be.

Személyes bemutatkozás kívánatos.
A budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak 

képviselőtestülete megbízásából
Budapest, 1912. május 21-én.

A gömöri ágost. hitv. evang. egyházmegyébe 
kebelezett rozsnyói első lelkészi állás, nyugalomba 
vonulás folytán megürülvén, ezen állásra pályázat 
hirdettetik.

Ezen lelkészi állás javadalmazása következő:
1. Ötszobás lakás, melléképületekkel és kerttel.
2. Az egyház folyó pénztárából évi 3000, azaz 
háromezer korona. 3. A tiszai kerületben határozati
i g  dívó összes palástdíjak. 4. Amíg az egyház más
ként nem rendelkezik, az ipariskolában heti egy óra 
vallástanításért 80 korona és a szomszédságban levő 
telepen heti két óra vallástanításért 200 korona.

A lelkészválasztási szabályrendelet értelmében 
felszerelt jelentkezések, rövid életrajzzal kiegészítve, 
folyó évi junius hó 18-áig az alólirt főespereshez 
küldendők.

Kelt Budapesten és Rozsnyón 1912. máj. 26-án.
Terray Gyula s. k. Kubinyi Géza s. k.

főesperes, udv. tanácsos. egyházmegyei felügyelő

Pályázati hirdetés.
A nyustyai egyházközség lelkészi állására pályá- 

zalot nyitok.
Az egyházközség nyelve tót; a lelkészi fizetés 

kongruával kiegészített.
A tiszai egyházkerületi lelkészválasztási szabály- 

rendelet kívánalmai szerint felszerelt pályázatok folyó 
évi junius 11-ig küldendők be hivatalomhoz.

Rimaszombat, 1912. május 28.
Gyürky Pál 

főesperes.

Dr. Csengey Gyula 
isk. II. felügyelő.

Mikolik Kálmán
helyettes igazgató.

Eladó csillár. Kiállítási első éremmel kitüntetett 
művészi kivitelű 1 méter átmérőjű bronzcsillár 
egy evangélikus család áldozatkészségéből 160 
koronáért eladó. Megkeresések a bányakerületi 
püspöki titkárhoz, Budapest, I. Vár, intézendők.
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Hirdetéseket
méltányos díjszabás mellett 
felvesz lapunk kiadóhivatala 
Budapest, II., Fő-utca 4. sz.

v

?
V
V
V
V
V

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X. kerület, Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és planinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
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Pályázat lelkészi állásra.
A bácsi evang. egyházmegyéhez tartozó b u l -  

h e s z i i  egyházközségben megüresedett rendes lelkészi 
állásra pályázatot hirdetünk.

A megválasztandó lelkész javadalma le sz :
1. Szabad lakás. 2. Készpénzfizetés 1500 K. 3. 

Egy egész telek papi föld haszonélvezete, (jövedelme 
kb. 4000 K). 4. stóla.

Pályázóktól megkívántatik, hogy a magyar 
nyelven kívül a német nyelvet szóban és írásban 
teljesen bírják.

A bányai egyházkor, lelkészvál. szabályr. 15. §-a

alapján felszerelt kérvények a  b á c s i  e o . e g y h á z 
m e g y e  f ö e s p e r e s i  h i v a t a l á h o z  U j o e r b á s z r a  f. ó. 
j u n .  6 - i g  küldendők be. Hiányosan felszerelt kérvé
nyek visszaküldőinek.

Azon pályázók, kik az 1911. márc. hó 17-én 
közzétett hirdetés alkalmából folyamodtak, a határ
időn belül jelentsék be, hogy pályázatukat fenntart
ják-e. Folyamodványaik kiegészítéséül terjesszék be 
az idézett §. 3., 4., 5. p. a. előírt okmányokat, valamint 
mai napig szóló működ, bizonyítványaikat.

V j o e r b á s z  és C s e r o e n k a  1912. május 13.

V r . L e l b a c h  L á s z l ó  s. k. W a g n e r  G . J l d o l f  s. k.
egyházul, felügyelő. bácsi ev. főesperes.

MI agyar királyi államvasutak.
A vonatok in d u l á s a  Budapest n y u g o t i p . u.-ról.
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• 1 Bukarest 139 4 1" Nagymaros

IS'. c 36 •IV. Nagytúrái 4113 5 <>6 Esztergom
1407 0 4<< Berlin, Zsolna 176 5 16 Kákospalota-Újpest
4106 7 10 Ksz torkom 121 5 4.5 Érsekújvár

709 7 1 • Bukarest, Háziás 115 5 66 W ien, Berlin
1 J . 7 20 l ‘árkánv-Náns 1403 fi 20 Kyy- BerUn, Zsolna
727 7 25 Ctsglid 177 6 30 SZV. Kákospalnta-l'jpest

601 3o (tyv. 1 Bukarest, Kolozsvár, 707 i. 36 gyv. Orsóvá, Bázlás
í Mára maros«/, igét 106 6 40 . Wien

156 7 36 •IV. Kákospalota-Cjpest li»7 7 10 . W ien .
167 7 4* < 711 / 46 ■zv. Háziás, Temesvár

6601 7 .6 0 Kcr«kemát,I.aj«smiz*c 179 8 00 m Kákospalota-Újpest
1 27 8 06 Párkány-Nána 141») 10 Nagymaros

4107 8 15 Ksztenrom 4117») 15 S Piliscsaba
113 8 2o Paris, W ien I 13 8 20 Nagymaros
719 8 40 Kiskúnfálegyháza 131 8 55 • Párkánv-Nána
129 8 46 Párkánv-Nána 109 9 06 g y \ \  ien
169 'i lo D unakeszi-A lag 729») 9 20 8ZV. Czeglád
706 9 26 gyv. Szeged 4119») 9 26 - Piliscsaba

1401 9 4<> Berlin, Zsolna, Pocsonx 6506 9 30 Kecskemát, I-ajosmizse
4109 9 55 •ZV. Esztergom 181 9 36 * Dunakeszi-Alag
101 10 26 lták ospal óta -1' j pest 1406 9 45 g y v - Berlin, Zsolna
716 10 4.6 Szeged 606 9 ) Segesvár,
119 11 2.6 Galánta • ( Kolozsvár, Stanislau
103 11 .60 Kákospalota-Újpest 4115 10 00 8ZV. Esztergom

1835) 10 Váez

() Érkezik minden kedden, szerdán, pán- 146
6613

10
10

2.6
30

■ Nagymaros
Ocsa

teken ás vasárnapon. 117 10 36 W ien
*) Krkezik minden hótfón, caflU’irtökon 717 11 00 Tem esvár, Báziás

ás szombaton.
11 05 k. őst.

») Vasár- ás ünnepnapokon bezárólag 101 exprv. (Paris, W ien
május Ili t.il közlekedik. 185 11 25 B Z V . Dunakcszi-Alog

«) Vasár- ás ünnepnapokon közlekedik. 123 11 50 Érsekújvár
») Vasár- ás ünnepnapokon május lö-tál

bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.

vonatok  é r k e z é s e B udapest-C sászárfiirdöbe.
4001 5 30 B Z V . Dorog 4011 2 10 B Z V . Esztergom
400.6 7 Ili Esztergom 4013 6 20 Esztergom
4007 8 20 n Esztergom 4017«) 8 21 Piliscsaba
4009 10 04 n Esztergom 4019») 9 31 n Piliscsaba

4015 10 07 ff Esztergom
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A LUTHER-TÁRSASÁG |t
könyvkereskedése bizományában most jelent I 
meg :

KORÁLKÖNYV
A magyarországi ágost. hitv. evang. egy
házközségek használatára Frühw irth Samu, 
i f j . Kapi Gyula, Reviczky Sándor és Kirch
ner Elek közreműködésével és Altdörfer 
Keresztély korálkönyvének felhasználásával 
szerkesztette

KAPI GYULA
nyug. tanítóképző-intézeti igazgató.

♦
♦

Kiadja a magyarországi ágost. hitv. 
evang. egyetemes egyház.

Ára fűzve ..............................7.— K
Vászonba kötve . . . .  8.60 „

♦ ♦ ♦

Szives megrendeléseket kér a

A L uther-T ársaság könyvkereskedése
Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 51/a. szám.

VALLÁSTANI KÉZIKÖNYVEK.
A jövő iskolai évre behozandó vallástani kézikönyvek meg
állapítása idején melegen ajánljuk a N agytiszteletű vallás
tanár és lelkész uraknak figyelmébe a következő tankönyveket ‘

1. HETVÉNYI LAJOS:
K e re sz ty é n  v a l lá s ta n .

(Hit- és erkölcstan) A középfokú iskolák IV. osztálya szá
mára. A pesti evang. magyar egyházközség által jutalm azott 

pályamunka. — Ára 1 kor.

2. HETVÉNYI LAJOS:
A keresztyén egyház rövid tö rtén ete
kor- és életrajzokban. 33 képpel. A pesti evang. m agyar egy
házközség által jutalm azott pályamunka. — Ára 1 korona.

♦ ♦ ♦
Nevezett egyházilag engedélyezett vallástani kézikönyvek, a 
legutóbbi egyetemes közgyűlés által elfogadott és kötelezővé 
tett tanterv követelményeinek teljesen megfelelnek. — Az 
egyháztörténet a hívek között való terjesztésre is alkalmas. 
A fentebbi tankönyvek bevezetése, illetve terjesztése céljából 
tiszteletpéldányokat a mélyen tisztelt vallástanár és lelkész 

urak részére szívesen küldünk.

A Luther T ársaság  k ö ~ ‘/kereskedése
Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 51/a. szám.

i ®- 'S at/*'*) <3
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Pontos és A 1 1  Á  17~  =  5 évi =
legjobb ® ® r m  l m  jótállás m ellett!

Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak u^- részletfizetésre is. "TP*

J a v ítá so k b a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k b e  k ü 
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

1 POLGÁR KÁLMÁN
J f  műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

I  Budapest,VII, Erzsébet-körút 29. Pontos 
kiszolgálás!

»

Jutányos |£  
á ra k ! §£

»

If j. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Fömunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁBA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos ckósz oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a rta lo m  : (Sz—o.): Miért nem akarják a liberális katholikusok a jezsuitákat ? — Kintzlerné Solcz Inez: Nagypéntek San-Remoban.
— Az Evang. Tanárok és Tanítók Orsz. Egyesületének közgyűlése. — A honti esperesség lelkészi értekezlete. — 
Masznyik Endre: Irodalom. — Traub Gottfried: Tökéletesség. — Hírek. — Pályázatok. — Hirdetések.

Miért nem akarják a liberális
katholikusok a jezsuitákat?
Liberális katholicizmus! Szó fér hozzá, 

hogy lehetséges-e ez? A külföldön, különösen 
Németországban, erős áramlatok vannak, ame
lyeket ezt a nézetet vallják. Nem tartják szüksé
gesnek a protestantizmusba való beolvadást, 
mert abban a hitben vannak, hogy az igazi 
vallásosság, a modern kultureszmék a katholi
cizmus keretében is megvalósíthatók. Nem aka
runk velük vitatkozni, csak arra utalunk, hogy 
ezek a modern katholikusok Schnitzertől kezdve 
Prohászkáig elkerülhetlen ellentétbe helyezked
nek a pápasággal és mit jelent a római katho
licizmus pápa nélkül? Egy fej nélküli torzo!

De ha nem is tudjuk magunknak elkép
zelni a liberális katholicizmust, azt meg kell 
adnunk, hogy vannak liberális katholikusok és 
pedig sokan vannak és hiába küzd a liberaliz
mus ellen a klerikalizmus, az előbbi mind
inkább tért hódít. Hála Istennek nálunk is, ahol 
dacára a nagy és hatalmas küzdelemnek a nép
párt nem tud zöld ágra jutni.

Tekintettel erre a nagy küzdelemre, amely
nek egyik legveszedelmesebb jelensége az, hogy 
a jezsuitákat Magyarországon megint mozgósí
tották. nem lesz érdektelen tudni, mikép véle
kednek német liberális katholikusok a jezsuiták 
felől? Az, amit ellenük ott felhoznak, megfon

tolást érdemel magyar liberális katholikus kö
rökben is.

Münchenben május hó 7-én az * Evang. 
Vereinigung“ tiltakozó gyűlést tartott a jezsui
táknak Németországba való visszafogadása ellen. 
Erre a gyűlésre meghívták többi között a róni. 
katholikus dr. Sickenberger Otto egyetemi tanárt, 
aki „Der Kampf um die Gewissensfreiheit“ című 
röpirátával feltűnést keltett. Ez a róni. katho
likus tanár a nála megszokott mérséklettel és 
objektivitással a jezsuiták felett a következőleg 
nyilatkozott:

Arra a kérdésre: 1. miképpen működik a 
rend saját tagjai érdekében? megállapítja, hogy 
a rend szervezetében és disciplinájában a val
lásos és erkölcsös élet ápolásához értékes indí
tékokat nyújt ugyan, de egy ponton veszélyt 
rejt magában : az engedelmesség a jezsuita rend
nél az erkölcsi határokat túllépi. Feltétlen enge
delmességet követelnek, amely a személyes 
lelkiismeret kikapcsolására es az egyéniség 
megsemmisítésére vezet, az embert tehát erkölcsi 
magvában támadja meg.

2. Mikép jelentkezik Jézus társasága a ke- 
resztyénség és a keresztyén társadalom felada
taival szem ben? Az ő célja nem a keresztyén- 
ség ápolása általában véve, hanem a hit tisztán
tartására irányuló munka különösen, célja az 
eretnekségek kiirtása. A rend a hit formáit a 
szellem hátrányára túlbecsüli. Emellett a Jézus
társaság nem elégszik meg az elismert katho-
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likus hittételek hirdetésével, hanem ezenfelül 
saját iskolai elméleteit és kedvenc eszméit igyek
szik hivatalos egyházi tan gyanánt terjeszteni. Kü
lönös feladatául tűzi ki a pápaság szolgálatát, 
a pápai tekintély emelését az egyházban, a cen
tralizáció kiélesítését az egyház kormányzatá
ban. Ezt a célt a jezsuita-rend kíméletlen erély- 
lyel hajszolja és ezzel azt veszélyezteti, hogy 
túlmegy azon, amit Krisztus akart. Emellett a 
rend nem is rendeli magát alá oly becsülete
sen a pápai tekintély alá, amint ezt a történe
lem bizonyítja. Sőt a pápa iránti hűség cégére 
alatt csak saját hatalmának növelése után tö
rekszik. Egyházat képez az egyházban.

Harmadszor a társaság működésének 
módja? Csodálatot gerjeszt a kitűnő szervezet. 
Mindamellett jogosult a kérdés: csakugyan 
Jézus széliemében müködik-e Jézus társasága ? 
Úgy látszik, hogy a jezsuiták Jézus parancsá
nak: Jegyetek együgyüek, mint a galambok és 
okosak, mint a kígyók“, csak a második részét 
követik. A galambok ártatlauságáról, Jézus egy
szerűségéről és egyeneslelküségéről nincs nyom 
a működésükben. De nagyon is sok van a 
kígyók okosságáról. Az okosságnak azonban 
határt kell szabni az egyeneslelkűségben. De az 
utóbbinak — nem akarván egyeseket sérteni —

T Á R C A .

Nagypéntek San-Remoban.
Zsongnak-bongnak a harangok . . . hirdetik a 

feltámadott Krisztus mennybemenetelét. S mialatt ünne
pélyes zúgásukat hallgatom, képzeletem visszavezet a 
Megváltó keresztfájához, nagypéntek reggelére . . .

Zöldcsütörtök éjfélén érkeztünk San-Remoba, a 
Riviérának nevezett földi paradicsom ez elbájolóan szép 
szögletébe. Meglehetősen későn keltünk. A nap már 
magasan járt a sötétkék mennyboltozaton és szélesen 
mosolygó ábrázattal nézegette magát a páratlan szin- 
pompában sziporkázó tenger ragyogó tükrében, de fél
szemével mégis csak oda-odakandikált a tavaszi dísz
ben pompázó part felé és szenvedélyes hévvel csókol
gatta a nyíló virágokat, kiszíva belőlük a kábító illa
tot, mely édes andalítóan töltötte be a kristálytiszta 
levegőt.

A természet ünnepi ruhát öltött: ragyogóbb volt

a Jezsuita-rendben hiányoznia kell szervezeté
nél fogva. Miután a főnök túlon-túl számot 
kér a benső életről, mesterséges önelrejtőzést 
érnek el vele. A társaság főfeladatára, a hit 
tisztaságának fentartására irányuló küzdelme 
folytán alattomos, titkos utakra van kénysze
rítve. Míg az a jelszó: „Mindent az Isten di
csőségére“ is vészes következményekkel járhat, 
mert az egyén öntudatában mindent takaró kö
peny gyanánt szolgál.

És mikép működik Jézus társasága a keresz
tyén társadalomban? Először is bizonyos, hogy 
a katholikus embert vallási és erkölcsi dolgok
ban lehetőleg önállóilanná teszi. Az egyéni lelki
ismeret meggyöngül. A gyónás gyakorisága 
magával hozza, hogy a saját erkölcsi megítélés 
a gyóntatóatyáé által helyettesitettik. Másodszor 
tény az, hogy a vallásos tevékenység külső 
oldala szerfölött túlsúlyra jön, az istentisztelet
nek az érzékiségre fektetése a vallásos érzéki
ség elnyomja az egészséges vallásos életet (lásd 
Jézus szive kultuszát, a szentimentális Mária- 
tiszteletet, a lelkigyakorlatoknál az érzékiség ki
használását stb.)

Sickenberg tanár ezek folytán annak a 
meggyőződésnek ad kifejezést, hogy a jezsuita
rend működése a németeknek káros, de nem

a nap, csillogóbb a mennyboltozat, sziporkázóbb a víz 
millió meg millió apró hulláma! Csak a természet ko
ronája, az ember, nem látszik tudomást venni a nagy 
és szent ünnepről. Lót-fut, tesz-vesz, eszeveszett haj
szában rója le mindennapi munkáját a lét nagy taposó
malmában, vagy a szórakozás sokszor nem kevésbé 
fárasztó örvényében. Vagy talán a kínszevedés, a halál 
gondolata, a memento mori, melyet e nap, mint soha 
egy másik, oly élesen odakiált a mai kor — Istenét 
és Megváltóját mindjobban nélkülözni tudó, tehát mind
jobban elfelejtő gyermekének, talán eme komoly és 
szomorú gondolatokat kell eloszlatni a megszokott min
dennapi munkával vagy nélkülözhetetlenné vált szóra
kozással . . .

Sétáltunk a tengerparton, bejártuk a gyönyörű 
parkokat és kerteket, hol a természet áldott erejével a 
kertészet minden raffinériája párosul, végigsétáltunk 
San-Semo kirakatoktól ékes főutcáján, hol a boldog és 
irigyelt gazdag közönség bemutatja mindazt ft fény
űzést, amit öltözékben és kalapokban csak kifejteni 
lehet: de semmi, semmi nem emlékeztet arra, hogy 
nagypéntekre virradtunk. Nem hallunk harangszót, nem
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sokat vár attól, ha a jelenlegi jezsuitatörvényt 
Németországban megtartják, mert helyesen álla
pítja meg „a jezsuiták szelleme ezen törvény 
dacára Németországban él és ezt a szellemet 
törvény nem tudja távoltartani\  A jezsuitatör
vény mártírokat csinál a jezsuitákból; a nép 
hibáikat nem látja, mártirságuk azonban el
kábítja“.

Sickenberg tehát a jezsuitatörvény eltörlé
sét üdvösnek véli és nyílt harcban akarja le
győzni a jezsuitákat.

Elméletileg szép eszme, de vájjon sikerül-e 
az együgyü galambnak nyílt harcban legyőzni 
a sötétben kúszó okos kígyót ?

(Sz—o.)

Az Evang. Tanárok és Tanítók Orsz. 
Egyesületének közgyűlése.

Az Evang. Tanárok és Tanítók Országos Egye
sületének ötödik évi rendes közgyűlése május 28. és 
29-én folyt le Budapesten a sütőutcai ev. polg. iskola 
dísztermében a tagok élénk érdeklődése mellett. 28 án 
a szakosztályok s a választmány ülésezett, maga a köz
gyűlés 29 én zajlott le.

A szakosztályok közül délelőtt a középiskolai szak
osztály tartotta ülését Fischer Miklós iglóí igazgató, 
szakoszt elnök vezetésével. Elsőnek dr. Rell Lajos 
csabai főgimn. tanár „Szociológiai ismeretek a közép

iskolában“ címen tartott előadást, melynek nyomán a 
szakosztály 3 tagú bizottságot küldött ki a szociol. 
ismeretek rendszeres tanitástervének elkészítésére. Dr. 
Szigethy Lajos budapesti tanár az év. középisk. taná
rainak szolgálati pragmatikájáról, Szutórisz Frigyes 
eperjesi tanár az iskolai kirándulásokról, dr. Nemes 
Béla (Szarvas) az internátusokról, Adamis Gusztáv 
rozsnyói igazgató több, a felekezeti tanárokat érintő 
kérdésről, a különböző vizsg. egyöntetű szabályozásáról 
s a leányoknak nyilvános középiskolai tanulókul való 
fölvételéről szólott.

A többi szakosztály d. u. 3 órakor ülésezett. A 
főiskolai szakosztályban dr. Masznyik Endre pozsonyi 
teol. akad. igazgató elnökölt; előadó Stráner Vilmos 
soproni tanár volt, aki a gyakorlati lelkészképzésről 
szólt részletesen. Foglalkozott a szakosztály ezenkívül a 
teol. akadémiák egyesítésének kérdésével is.

A tanítóképzői szakosztály Papp József soproni 
igazgató elnöklete alatt, Gerhard Béla (Eperjes) elő
adásában a tanítóképző intézet rendtartásával, Papp 
József előadásában az egyházkerületi tanitóképzőknek 
az egyetemes közgyűlésen való képviseletével foglal
kozott.

A polgári iskolai szakosztály Mikolik Kálmán bpesti 
igazgató elnöklésével tanácskozott. Kertscher Gusztáv 
(Kassa) az évzáró vizsgálatokról, Dobó Adolf (Igló) a 
polgári iskolai tanítók helyzetéről az egyházban, tartott 
előadást.

Az elemi iskolai szakosztályban Alexy Lajos ceg
lédi ny. igazgató elnökölt. Foglalkozott az alapszabály 
módosításával az elnök, — a tanítóknak az egyházi 
kormányzat valamennyi fokán való képviseletével Sass

látunk ünnepélyesen komoly arccal az istenháza felé 
siető embereket, de még az az inkább ácsorgó soka
ság is hiányzik, amely tegnap százával meg százával 
lepte el Genovában egy-egy katholikus templom kör
nyékét.

De egyszerre, a szebbnél-szebb parkok és villák 
között szemünkbe ötlik egy egyszerű kis templom . a 
presbyteriánusoké. Sehol a közelben egy lélek. Belé
pünk a nyitott ajtón: a templom üres. Fehérre meszel* 
falak, barna padok, egy kis orgona. De a festetlen 
ablakokon barátságosan kandikál be Isten ragyogó 
napja, belevilágítva a templom legkisebb zugába is* 
Mily egyszerű és mégis mily kedves, mily megkapó 
képi Már jól voltunk lakva az olasz városok kincseket 
érő díszes templomaival, melyek a százados építészet 
remekei, a műkincsek páratlan múzeumai, de ahová 
inkább a Baedeckerrel, mint imakönyvvel járnak az em
berek és ahol mindenütt csupa aranyozás és mozaik, 
mindenütt a színgazdag képek és hófehér márvány- 
szobrok művészi, szemkápráztató sokasága . . .

És aztán eszünkbe jutott, hátha van itt protestáns 
templom is, ahová bemehetnénk nagypéntek reggelén

szivünk lelkünk szerint imádkozhatni, ahol nem volnánk 
kitéve hasonló megjegyzéseknek, mint pl. tavaly Rómá
ban a jezsuiták híres templomának milliókat érő Loyola- 
oltára előtt, hol a szent (!) férfiú baloldalán jobb 
ügyhöz méltó remek csoportozatban van — vezetőnk 
magyarázata szerint — megörökítve az igaz hit győ
zelme az eretnekek felett „der Engel ist die allein
seligmachende Kirche, die zwei Ungeheuer aber, die 
er mit den Füssen zertritt, das sind die Ketzer: die 
Lutheraner und die Calvinisten“ . . .

Kérdezősködésíinkre igenlő választ kapva, siettünk 
a jelzett irányban és szerencsésen megtaláltuk az egy
szerű sárga templomot, melynek vasrácsára belülről 
feketeruhás férfiú támaszkodott „Ez biztosan az egy
házfi“, gondoltuk, „mindjárt beenged egy rövid ima 
végzésére nagypéntek reggelén“. Próbáljuk kinyitni a 
rácsos kaput, hát nem enged. Csodálkozó tekintetünkre 
az egyházfitól -  mert tényleg az volt — azt a meg
lepő választ kaptuk, hogy a templomba nem mehetünk 
be, mert most tart éppen a prédikáció, azt pedig meg
zavarni nem szabad. Hiába magyaráztuk, hogy idegen 
turisták vagyunk, kiknek ki van számítva minden per-
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István, a kántori fizetés rendezésevei Kiszel János 
előadása alapján.

A választmány d. u. 6 órakor tartotta ülését dr. 
Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi ny. r. tanár, ügyvezető 
alelnök elnöklésével. A választmány az egyes szakosz
tályok jelentéseit hallgatta meg, majd az alapszabályok 
módosításával, a számvizsgáló bizottság jelentésével, 
végül a tisztviselők jelölésével foglalkozott.

A közgyűlést megelőzőleg 29-én d. e. 9 órakor a 
deáktéri ev. templomban istentisztelet volt s ez alka- 
1 ómmal Raffay Sándor teol. tanár, budapesti lelkész 
mondott magasztos imát. Az istentiszteleten megjelent 
egyházunk egyetemes felügyelője, báró Prónay Dezső 
s jelen volt a közgyűlésen is s ezzel tanújelét adta a 
tanügy iránt való kiváló érdeklődésének. A közgyűlést 
dr. Mágócsy Dietz Sándor ügyvezető alelnök nyitotta 
meg rendkívül tartalmas beszéddel, mely nagy hatást 
tett a jelenvoltakra. A beszéd után az üdvözlések követ
keztek. Elsőnek Scholtz Gusztáv bányaker. ev. üdvö
zölte ékesszólóan az Egyesületet a kerület, Kaczián 
János budapesti esperes a budapesti egyházak, dr. 
Wagner Géza az Egyet. Tanügyi Bizottság, Oaal 
Mózes a budapesti tanári kör elnöke az Orsz. Közép
iskolai Tanáregyesület, B. Papp István a Ref. Tanár- 
egyesület nevében; a Kath. Középisk. Tanáregyesület 
meleghangú átiratot küldött. A közgyűlés elsőben az 
előadásokat hallgatta meg. Elsőnek Draskóczy Lajos 
eperjesi teol. tanár szólt „Szociális feladatainkról az 
egyházban és iskolában“, alapos hozzáértéssel, majd 
Sass István surdi tanító foglalta el az előadói széket s 
fölolvasta gondos tanulmányát, mely az ifjúság erkölcsi

cünk, hogy mennyire vágyódunk nagypénteken ev. pré
dikáció után, hogy szerényen meghúzódunk az ajtóban, 
semmi zavart vagy feltűnést nem keltünk: mind hiába! 
Két helyen is megmutatta a hirdetést, ahol fehérrel 
feketén és feketével fehéren, írva is, nyomtatva is volt, 
hogy prédikáció közben a templomba belépni tilos! 
Ez ellen nem volt apelláta! De az egyházfi bíztatott, 
hogy 10 perc múlva vége, akkor bemehetünk. A kole- 
rikusabbak, kifejezést adva az ezen esztelenség felett 
érzett haragjuknak, távoztak Mi többiek pedig leültünk 
a templommal szemben levő kert kerítésére és gondol
kodtunk afelett, helyes-e ezen eljárás ? A lelkész, vagy 
a hívek kedvéért történik-e? De a lelkész hivatásával 
járó sok egyéb kellemetlenséggel szemben ez elenyé
szően csekély dolog. A gyülekezetei pedig egy-egy 
későbben érkező legfeljebb pillanatokra zavarhatja, aki 
tényleg el van mélyedve a szent beszéd hallgatásába, 
az talán észre se veszi, akinek gondolatai pedig amúgy 
is ide-oda kalandoznak, arra nézve amúgy is mindegy. 
Hát akkor mire jó ?

De int az egyházfi . . . Belépünk . . . „Amen!“ 
hangzik éppen a lelkész ajakáról. S mialatt a megszo-

romlottságának okaival s gyógyításával foglalkozott. 
Mindkét előadásért készönetet mondott a közgyűlés.

Oömöry János igazgató, az egyesület fáradhatatlan 
titkára terjesztette ezután elő igen tartalmas jelentését, 
mely az egyesületi élet összes nevezetes mozzanatait 
felölelte. Majd dr. Bell Lajos jegyző terjesztette elő a 
számvizsgáló bizottság jelentését, amelynek alapján a 
közgyűlés dr. Szigethi Lajos pénztárosnak a felment
vényt megadta. A szakosztályok jelentéseinek meghall
gatásai után az elnök indítványára a közgyűlés köszö
netét mondott az egyesület két nagybuzgalmú tisztvise
lőjének, a titkárnak és a pénztárosnak. Az elnök köszö
netét mondva a beléje és a tisztikarba helyezett biza
lomért, átadta székét dr. Masznyik Endre igazgatónak, 
akinek vezetése alatt történt a tisztikar megválasztása. 
Minthogy dr. Meskó László volt elnök visszavonhatat
lanul lemondott, a közgyűlés nagy lelkesedéssel dr. 
Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanárt, eddigi ügyve
zető alelnököt választotta meg elnökül; alelnökké dr. 
Flónán Károly eperjesi jogakad. tanár, titkárrá Oömöry 
János eperjesi főgimn. igazgató, pénztárossá dr. Szigethy 
Lajos budapesti főgimn. tanár, főjegyzővé dr. Bell 
Lajos csabai főgimn. tanár, aljegyzőkké Nikelszky Zol
tán és Horeczky Gyula lettek; majd megalakította a 
közgyűlés a választmányt. A közgyűlés dr. Meskó 
László volt elnök érdemeit jegyzőkönyvébe iktatta; az 
egyesület tiszteletbeli tagjául megválasztotta br. Prónay 
Dezső egyetemes felügyelőt, akit a jelenvoltak impozáns 
és meleg ünneplésben részesítettek; dr. Meskó László 
volt elnököt és Ludmann Ottó eperjesi tanárt, ki 50 
év óta szolgálja a közoktatás ügyét. Az elnök végül 
bemutatta Késmárk városának meghívását s köszönetét

kott módon a hívők figyelmébe ajánlja a begyűjtendő 
offertoriumot és kihirdeti, hogy a húsvét vasárnapján 
Máté evangélioma 28. fejezetének 10. verse alapján 
„Fürchtet euch nicht“ alapeszme felett fog beszélni, 
körülnézünk a templomban. Bizony az elég kicsi! Alig 
150 szék áll benne; majdnem mindegyik elfoglalva. Az 
ajtóval szemben kicsi kis oltár, fölötte szerény arany- 
rámás oltárkép, a baloldali falon az egyszerű szó
szék . . .  A lelkész már imádkozik „denn Dein ist das 
Reich . . .“ És felbúg az orgona hangja Halkan-halkan 
körüljárja a templomot, megfordúl minden sarkában. 
Majd felzúg, kitör az ablakon, ajtón, ki a mosolygó 
természetbe, fel a szikrázó mennyboltozaton át fel, fel 
egyenesen Isten trónusáig, diadalmasan, mint ahogy 
nagypéntekre húsvét reggelének kell következnie. És az 
orgona hangján mélyen a szívünk fenekéről szemünkbe 
szökik egy égető könnycsepp és egy szavakba nem 
foglalt, de oly tiszta, oly őszinte, az egész világot fel
ölelő ima tör magának utat a magasba és az, ki a 
szívekbe lát, biztosan megértette, kegyelmesen meghall
gatta . . .  És az orgona búg tovább. Lassan, lassan 
kibontakozik a preludium hangjaiból a „Herzlich tut
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mondva a budapesti ev. egyháznak a helyiségek áten
gedéséért, a közgyűlést d. u. 1 órakor berekesztette. 
Közgyűlés után közös ebéd volt, amelyen br. Prónay egyet, 
felügyelő, az egyesületjtisztikara és számos tagja megjelent.

Az elmondottakból is kitűnik, hogy az Ev. Taná
rok és Tanítók Orsz. Egyesülete intenzív munkát végez 
egyházunk és hazánk közoktatásügyének javára s hogy 
megalakítása valósággal hiányt pótol. Azzal a gondo
latával pedig, hogy az összes tanerőket egyesitette, 
nemcsak egyházunknak tett szolgálatot, hanem köve
tendő példát mutatott más, egyházunkon kívül álló 
egyesületeknek is Dr. Aíeskó László elnök távozása 
nagy veszteség az egyesületre; de utódában, dr. 
Aíagócsy-Dietz Sándorban oly kiváló vezetőt nyert az 
egyesület, aki alatt virágzását nem kell féltenünk. Az 
új ügyvezető alelnök agilitása, a tisztikar régi és űj 
tagjainak igyekezete elsősorban a titkár fáradhatatlan 
buzgósága bizonyára nem fognak csökkenni a jövőben 
sem s igy bizton hisszük, a jövő évi késmárki köz
gyűlésen duzzadó erőnek, virágzásnak leszünk szem
tanúi. R.

A hontí esperesség lelkészt értekezlete.
A honti evang. lelkészek rendes évi értekezletüket 

május 30-án tartották meg Egyházmaróton. Az értekez- 
tet Úrvacsora előzte meg, melyet Jamriska János 
csalli lelkész osztott ki, tartalmas beszéd kísére
tében. A tanácskozás megkezdése előtt Fuchs Já- 
uos esp. főjegyző üdvözölte az elnöklő Händl Vil
mos főesperest s biztosította őt a honti papság meleg 
szereiéről s őszinte tiszteletéről. Az értekezlet egyik

mich verlangen“ megható melódiája és énekelünk mi is 
lelkesedéssel és gyermeki áhítattal szivünkben. Aztán 
elhalnak a hangok . . . Megkezdődik az oltári isten- 
tisztelet. Minden olyan, akárcsak minálunk ! Azért itt, 
100 meg 100 mértföldnyire otthontól, mégis otthonos
nak érezzük magunkat; s ezek az idegenek, kiknek 
még arcukat sem látjuk, mintha régi jó ismerőseink 
volnának; s ez a kis templom, melyet eddig sohasem 
láttunk, mégis oly ismerős és a lelkész, ki éppen most 
kezd az oltári imába, mintha régi, meghitt bará
tunk lennel

S mikor imájában a Mindenható áldását kéri min
den egyes jelenlevő hazájára és gyülekezetére, könnyes 
szemekkel és összekulcsolt kezekkel mi is buzgó imát 
rebegünk a mi balsorssal küszködő távol szép hazánkért 
és a templomért, hol a mi lelkipásztorunk talán éppen 
most mondja ugyanezt az áldást gyülekezetére: ,,der 
Herr segne euch und behüte euch 1“

Kintelemé Solcz Inez.

fontos tárgya a lelkészi fizetésrendezés kérdése volt. 
Krupecz István alesperes a „Tervezetthez való hozzá
járulásra kérte a fraternitást. Szimonidesz Lajos a ter
vezetnek a zsinati albizottságban való mellőzésére s 
ez időszerint a miniszterelnökhöz intézett ajánlott levél
ben kulmináló mozgalomra rámutatva a Tervezet s az 
akció oly irányú kiegészítését kívánta, hogy ne csak a 
fizetések emelése, hanem rendezése is megfontolás tár
gyává tétessék, korpótlékot akár az államtól, akár az 
egyháztól minden lelkész kapjon szolgálati évei arányá
ban, a fizetésrendezés egyházi hivatalos úton szorgal- 
maztassék s végül, hogy a fizetésrendezési alap mielőbb 
való megalkotása sürgettessék. Bobál Samu, Zsámbor 
Pál, Rozsnyai János hozzászólásai, Krupecz István ales
peres megjegyzései után Händel főesperes határozati 
javaslatát fogadtae I az értekezlet: a lelkészi fizetések ren
dezésére irányuló mozgalmat támogatja, de azt kívánja, 
hogy az elsősorban az egyház eszközeit és fórumait 
vegye igénybe. Ugyanez a szempont érvényesült a lel
készegyesületi alapszabályok tárgyalásánál is. A terve
zett lelkészegyesület összes céljai és törekvései meg
valósíthatók a már meglevő lelkészi értekezletek kere
tében. Az értekezlet külön lelkészegyesület alapításához 
tehát nem járult hozzá, hanem azt kívánta, hogy a lel
készi értekezletek működése intenzivebbé s nyilváno
sabbá tétessék. E célból szükségesnek tartja, hogy az 
összes értekezleteken tartandó általános érdekű munkák 
közlésére közegyházi támogatással mód nyujtassék. A 
reformáció 400 éves fordulójának megünneplésére szánt 
alkotásból a fraternitás is kivenné a maga részét, ha 
ez irányú megegyezés már létesült volna. A theologiai 
fakultás kérdésével foglalkozván, az értekezlet fenntartja 
régebben hozott határozatát s Budapesten kívánja annak 
felállítását. Szünidei theologiai előadások tartásának a 
szükségét is felemlegették. A hívek számának csökke
nése is komoly megfontolás tárgyát képezte.

Kisebb jelentőségű ügyek megbeszélése után 
Dedinszky Aladár ipolyvecei lelkész olvasta fel Blas- 
kovics Miliduchról szóló kegyeletes megemlékezését, 
melyet az esp. papok életrajzgyűjteményébe felvenni 
határoztak. Négy órakor került csak az ebédre a sor, 
melyet Bobál Samu helyi lelkész vendégszerető aszta
lánál költöttek el. Ebéd után Bobál Samu az indiai 
misszióról felvett vetített képeket mutatott be s a 
pogányiuisszió buzgó támogatását s pártfogását kötötte 
megjelentek — huszonhat lelkész — szivére.

IRODALOM.
Rövid Tanulmányi Kalauz Hittanhallgatók Ré

'iiunwMmuni•SFtheol.szere. Irta \ f  Dr. Tschac/eeri Pál 
tanár. Forditotta: Dr. Szlávik Mátyás eperjesi theol. 
akad. tanár. R< rnleálta: Révész Kálmán kassai ref. 
lelkész, abauji esperes. Budapest. Í912 Ära F kor. 
20 fillér.
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Lelkes, fáradhatatlan és megbecsülhetetlen mun
kásságéi theologiai írónk, dr. Szlávik Mátyás, aki a 
külföldi theol. irodalmi mozgalmakról hazánkat s a 
házai theol. irodalmi mozgalmakról a külföldet híven 
s alaposan tájékozza már évtizedek óta, ismét egy 
becses s valóban hézagpótló könyvecskével gazda
gította szegényes irodalmunkat. Mint a götdngeni 
theol. fakultás kiváló tanárának,'a jeles polemikus
nak s dogma-történetirónak f  dr. Tschackert Pál
nak hálás tanítványa, részint kegyeletből, részint 
theol. hallgatóink szellemi szükségleteinek élénk 
átérzésétől indíttatva lefordította volt tanárának 
egyik legsikerültebb művecskéjét: Rövid Tanulmányi 
Kalauzát s azt előbb a Prot. Szemlében közölve, 
most külön füzetben is kiadta, egyrészt, hogy theol. 
hallgatóinkat, másrészt, hogy műveltebb közönsé
günket tájékozza a theol. tudomány rendszerében.

Magyar theol. irodalmunk efajta művekben 
talán a legszegényebb. Eltekintve ugyanis Hagen- 
bach1. A theol. tudományok enciklopédiája és methodo- 
logiája c. jeles művéből, amelyet még bold. Révész 
Imrénk fordított magyarra s amely ma már nem is 
igen kapható és dr. Bartók Gy.: Theol. tudomány 
és lelkipásztori képzés (1906) c. szintén igen tartal
mas művétől, e téren más hasonló irodalmi termé
ket hamarosan nem is tudnék megnevezni. Olynemű 
munkánk azonban, mint éppen a Tschackerté, egyet- 

, len egy sincs. Ez a kis munka ugyanis (s ezt leg
főbb érdemének tudom be), alig 66 lapra szorítva 
bevezeti a kezdő theologust a theol. tudomány egész 
rendszerébe és alaposan tájékozza őt úgy annak 
lényege, feladata, tanulmányozási módja, valamint 
különböző s egymással szervesen összefüggő ágazatai 
iránt. Rábigernek a maga nemében páratlan Theolo- 
giájától főként abban különbözik, hogy inkább a 
kezdő theologust tartja szem előtt s éppen azért 
mellőzi a theologia fejlődésének, uralmának történe
tét s az egyes disciplinák lényeges tartalmának 
ismertetését, ami különben is inkább a theologia 
történetébe és az u. n. theol. reálenciklopédiákba 
való dolog. Ez a kis mű szerényebb feladatra vállal
kozik, nem akar sem több, sem kevesebb lenni, mint 
egyszerűen bevezetés, tájékozás azon a mezőn, amelyre 
a fiatal theologus lépett. Azért szólok röviden a 
theol. tárgyáról, önállóságáról, vallásos jellegéről, 
szabadságáról, egyháziasságáról, a többi tudomá
nyokhoz s ezzel kapcsolatban a művészethez és mű
veltséghez való viszonyáról, rövidesen érintve a 
theologia tagozódását s az egyes részek szerves 
összefüggését, megismerteti szintén csak úgy nagy 
vonásokban az egyes tanszakokat, közelebb a bib
liai, a történelmi és az elméleti (rendszeres és gya
korlati theologiai) tanszakokat. S szól végre a füg
gelékben az evangélikus paedagogikáró), az egyetemi 
tanulmányozás módjáról és a iheol. képzettségnek

az általános műveltséghez való viszonyáról. Az iro-/ 
dalomtörténeti adatokból szándékosan vajmi keveset 
nyújt, mert azt tartja, hogy a szakirodalmi ismere
tek közlése az előadásokra tartozik. Amit azonban 
e részben úgy ő, mint a tudós fordító (utóbbi a ma- 
gyar théoTVszákirodalmi adatöLTbTemlitéséveTTny újt, 
az/lT továbbtanuhhanyüzás szempontjából a legjob
ban megválogatott adat mind7
" 'Szerző theol. 'álláspontja pozitív történeti tudo
mányos álláspont. A keresztyénsóget a teljes isteni 
kijelentés Történeti tényének tekinti és azt lényege 
szerint önmagából tartja egyedül értelmezhetőnek, j 
Azért a vallásbölcsészetet és vallástörténetet nem is 
állítja be a theologia szerves egészébe, hanem csak 
melléktudománynak tekinti. S mig egyfelől a theolo
gia önállóságát s tudományos jellemét erősen hang
súlyozza, másfelől »feltételekhez nem kötött tudo
mányt« egyáltalán nem ismervén, szigorúan meg
követeli, hogy a theologia, mint tudomány is, hatá
rozottan egyházias jellemű legyen, de (s ez megint 
elismerésre méltó szép vonás róla) az egyházi hit
vallás kötelező erejét csakis valláserkölcsi s nem 
egyszersmind jogi szempont alá helyezi. Emelkedett 
evangeliomi felfogásának legszebb bizonyítéka ama 
kijelentése, hogy a »theologia emberi munka s nem 
az üdv feltétele«, hogy »hit és nem theologia által 
üdvözülünk«. Bizonyos ingadozás azonban kétség
telenül észlelhető nála az elvi álláspont megalapozás
áénál, ami különösen is kitűnik műve 14-ik lapján, j 
ahol a theologiának a hitvalláshoz való viszonyát 
tárgyalja. E fejtegetésekből megállapítható, hogy 
Tschackert, mint közvetítő theologus inkább a ortho- 
doxia felé hajlik.

A theologia felosztására vonatkozó nézeteihez 
sok szó férne, de nem lehet célunk itt vele polé
miába bocsátkozni. Egy dolog azonban bizonyos s ez 
az, hogy úgy ő, mint a fordító és a revideáló üdvös 
és érdemes munkát végeztek s hogy ezt a kis köny
vet úgy a kezdő theologusoknak, mint általán miveit 
közönségünknek a legmelegebben ajánlhatjuk.

A mü kiállítása a Hornyánszky céget dicséri.
Dr. Masznyik Endre.

T  ökéletesség.
Csak azt az embert tartom ke
resztyénnek, aki eltanulta Jézus
tól a tökéletesség titkát s akinek 
minden tette rá is vall erre.

Björns on.
Valamikor az iskolában tanultuk sok mással 

együtt, ezt a mondást a tökéletességről: „Legyetek 
tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes.“ 
Akkor csodálkoztunk azon, hogy mily sokat kíván
nak tőlünk. Mivel azonban a további oktatásnak az 
volt a célja, hogy megszilárdítsa bennünk azt a 
meggyőződést, mennyire képtelenek vagyunk mi
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erre ; lassanként úgy hozzászoktunk a tehetetlen
séghez, hogy azt hittük : ez nem is lehet máskép. 
Nagyon jól emlékszem rá, hogy egyszer az a gon
dolat villant meg agyam ban: Miért is követelitek ti 
ezeket a parancsolatokat tölünk, ha teljesíteni úgy 
sem tudjuk őket?! De az ilyen gondolatok elröp
pentek. Csak a kényszeredettség érzése marad ben
nünk. Tenni kellene, de úgyis hiába. Ez a mondás 
azonban mégis ösztönzött. Az ember elé tűzött fensé
ges cél szabad levegőjében új erőtől duzzadtak izmaink s 
gyorsabban lüktetett a vér bennünk abban a pillanat
ban, mikor nagy dologra képeseknek hittek bennünket.

Gondoljunk a technika vívmányaira. A technika 
nem ijed meg egy feladattól sem. Az emberek hadd 
csúfolódjanak I ó  csendben dolgozik addig, míg 
problémáját meg nem oldja. Azt tudja, hogy az első 
kísérlet ritkán sikerül. De nem esik kétségbe s újra 
megpróbálja. Mert minek vitatkoznék előbb isten
untáig azon, hogy mi „lehetséges“ és mi „nem 
lehetséges*, mikor a Lehetetlen már százszor lehet
ségesnek bizonyult. A döntésnek egy módja v an : 
a dologhoz hozzá kell látni 1 Ezért jutottak el a 
technikusok az Óperenciás tengeren túlra, megvetették 
lábukat a szűz hegyeken s őket uralja a levegő is. 
Lehetségessé tették a lehetetlent.

Volt idő, mikor a keresztyénség otthon ült és 
ablaka mögül nézte csodálkozva a világot. Micsoda 
merész (és szemtelen) emberek azok, akik ott kint 
szaladgálnak, mindenre vállalkoznak s munkájuknak 
nekilátva, azt kiabálják: „Lehetetlen? talán. Majd 
meglátjuk!“ . . . Ilyenkor elfeledkezett a keresz
tyénség arról, hogy valamikor az ő hajlékában is 
otthonos volt az a bátorság, amely nekiment a lehe
tetlennek. A tökéletességbe vetett hit nem áhitatosan 
csodálni való, e világban meg nem valósítható esz
mény volt, hanem az erős akarat bilincseket zúzó 
ereje, amelynek Lehetetlenségek legyőzése tényleg 
sikerült is. Nekünk is félre kell dobnunk útunkból 
minden akadályt, mely abban gátol, hogy a tökéle
tességhez közelebb jussunk. Nem önhitt képzelődés, 
hanem erőnk felett érzett örömünk és az előrehala
dás vágya követeli meg, hogy lehototlenséget no 
ismerjünk, az átkot megtörjük és lássunk. Ilyen 
látókká nőjjenek gyermekeink. Ne lessék a csodákat 
s ne álmodjanak Tündérországról, hanem tegyenek 
csodákat s tetteik fénye tündököljön ebben a világ
ban. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyá
tok tökéletes! Traub Gottfried.*

* Traub Gottfried: Ich suchte Dich Gott! című kötetéből 
fordítottam s közlöm ezt az elmélkedést. (Jena E. Diederich 
kiadása. Ára 3 márka) Nagy irók s nagy gondolkodók mondá
saihoz kapcsolódó elmélkedések vannak ebben a kötetben össze
gyűjtve. írójuk nagy műveltségű, nemcsak modern, hanem a 
szó nemes értelmében vallásos ember. Ilyenek elmélkedései is. 
Az összefoglaló cím ráillik legnagyobb részükre, mert ki lehet 
belőlük érezni az Istenkeresés korlátokat nem ismerő, sok
szor új csapásokon járó szenvedélyét. Szimonidetz Lajos.

H Í R E K .
A tiszavidéki egyházmegye lelkészegyesülete május 

hó 29-én tartotta rendes évi értekezletét Nagybányán. 
Az értekezletet megelőzőleg a megjelent testvéreknek 
úrvacsorát osztott Révész János nagybányai lelkész. 
Majd a vendéglátó egyház tanácstermében a gazdag és 
tanulságos tárgysorozat letárgyalásához fogott az érte
kezlet, melyet Paulik János elnök nagyfontosságú kije
lentésekben bővelkedő beszéddel nyitott meg. „Külö
nös — úgymond — ennek a mi egyházunknak a hely
zete itt, Magyarországon. Érthetetlen dolog, hogy az 
ev. egyház, dacára annak, hogy tanaiban a legtisztább 
keresztyéni, magatartásában önzetlen és nemes, egy
házi szónoklataiban s intézményeiben oly szépen, mond
hatnám erőteljesen juttatja kifejezésre az evangélium 
erőit: még sem halad, fejlődik úgy, ahogy azt buzgó 
munkája mellett várni lehetne . . .“ E kérdés felett való 
elmélkedésekben látja a lelkészi értekezletek célját 
Dómján Elek sátoraljaújhelyi és Duszik Lajos szatmári 
lelkészek .,A szabadkutatás és a dogma“ közötti viszony
ról tartottak tanulságos előadást, mindkettő megegyezik 
abban, hogy a szabadkutatás legyen pozitív, építő 
irányú s hogy a dogmák esetleg avult burkaiban örök, 
nagy gondolatok rejlenek. Varga Márton tokaji lelkész 
A reformáció négyseáeadik évfordulójának megünnep- 
lesi módoeatairól értekezik. Az ünnepi formaságok meg
jelölése mellett különösen alkalomszerűnek tartja egy 
szervező zsinat tartását s valami országos szeretetintéz- 
mény — mint pl templomépitő egyesület, vagy szór
ványalap — létesítését, a nagy nap emlékének a leg
szélesebb körben leendő felújítását pedig az egyh. iro
dalmi társaságok feladatává teszi. Materny Lajos főes
peres .4 lelkészi fizetés rendeléséről értekezik. Jelentős 
gondolatai: legyen a lelkészi fizetés egyaránt és min
denütt készpénz, legyen a lelkészi fizetés az 1848: XX. 
t.-c. értelmének megfelelően közálladalmi teher és köz- 
adók módjára — kultuszadó — kezeltessék, legyen a 
lelkészi fizetés a munkakör tekintetbevételével igazsá
gosabban arányos. Rédey Károly nagykárolyi lelkész 
Ae egyetemes lelkésregyesület alapszabálytervezetével fog
lalkozik. Az értekezlet egyértelmiileg a cél határozottabb 
körülhatárolása mellett nyilatkozik, legyen ez egy köz
ponti szószóló szerve az egyetemes lelkészi érdekeknek, 
továbbá belügyminiszteri jóváhagyást és az egyetemes 
közgyűléstől való filggetlenitést tartja szükségesnek, a 
belépési kötelezettséget törlendőnek s a tagdijat 6 ko
ronában megállapitandónaK tartja Paulik János elnök 
az ev. katonáknak a róm. katli. ünnepi aktusoknál való 
szereplése ellen erélyes lépéseket sürget s az új énekes
könyv szerkesztésénél mutatkozó hiányokra mutat rá, 
továbbá a kerületi lelkészegyesület megalakulását sür
gősnek tartja. Miután még a lelkészi könyvtárról szóló 
jelentést hallgatták meg, az értekezlet délután 2 órakor 
véget ért.

Este 5 órakor az áll. főgimnázium tornacsarnoká
ban vallásos estély volt, melyen Paulik János elnöki 
megnyitót és imát mondott, Zsembery Ilona k. a. nagy 
precizitással zongorázott, Duszik Lajos ,,A modern nő
kérdésről“ tartott nagyhatású előadást, dr. Homola 
László fényes technikájú hegedüjátékot adott elő, melyet 
Révész Jánosné kisért diszkrét finomsággal, Vietórisz 
László Várady Antal „Krisztus Rómában“ c. kiadatlan 
költeményét szavalta el hatásosan. Az estélyt Materny 
Lajos főesperes imája zárta be. D.
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Lelkészi vizsgák. A soproni theológiai akadémia
IV. évfolyamú növendékeinek lelkészi vizsgája augusz
tus hó 30-án Győrött fog megtartatni. A hitjelöltek fel
avatása a gyülekezet meghívása folytán szeptember hó 
1-én Várpalotán lesz.

Jogsérelem. A csepregi járás főszolgabirája f. é. 
május 21-én 947/912. sz. alatt a következő határozatot 
hozta: „Pacher Samut, illetve jogutódját Ingovits Lajos 
nemesvisi lakost végrehajtás terhével kötelezem, hogy 
7 kor. 48 fillér párbért, illetve párpénzt a káptalan visi 
róm. kath. tanítónak 15 nap alatt megfizesse . . .

Indokok: Ingovits Lajos azon a címen tagadta 
meg a keresetben tett párbér megfizetését, hogy ő evan
gélikus vallású; a bemutatott kántor-tanítói díjlevél 
szerint a párbér fizetési kötelezettségnek alapját a há
zat illetve a párok képezik minden megkülömböztetés 
nélkül a tulajdonosok illetve párok vallásának.

Ezen alapon nyilvánvaló (!) Ingovits Lajos tizetési 
kötelezettsége, miért is a rendelkező rész szerint kellett 
határozni.“

Halálozások. Nádasdy Gyula a soproni evang. 
főgimnázium tanára 35 éves korában hosszú szenvedés után 
Budapesten meghalt, földi maradványait Nyíregyházá
ban helyezik el örök nyugalomra.

Antal Gábor reform, püspököt súlyos csapás érte- 
21 éves kedves leánya Mathild, hosszas szenvedés után 
szülői házában Komáromban jobb létre szenderült. — 
A magyarhoni protestantizmus ezen oszlopos tagjának 
mély gyászában igaz részvéttel osztozik lapunk 
szerkesztője és olvasóközönsége.

Evangélikus Leány-intézet Teschen-ben (Österreich, 
Schlesien). Célja, azon evangélikus leányok számára, 
akik Teschenben fennálló tápintézetekben iskolai neve
lésben részesülni, zenét, nyelveket, női kézimunkát stb. 
tanulni óhajtanak, az iskolai év alatt (szept. 15-től jú
lius 25-ig) a szülői ház helyettesítése. — Ezen intézet 
az evang. Gusztáv Adolf nőegyletnek tulajdona s fel 
van szerelve a modern követelmények szerint, közvet
len szomszédságában az állami iskoláknak és az evang. 
templomtárnak, a Rudolfplatzon barátságos kertben 
épült. Növendékei szigorú evangélikus szellemben lesz
nek vezetve. A német német nyelv gyors és tökéletes 
elsajátítására a leányoknak igen nagy alkalom nyujtatik 
Az ellátási összeg évi 500 koronát tesz ki. Az érdek
lődő szülők forduljanak az intézet vezetőjéhez: Ober
schwester Susanne Roth, ki szívesen szolgál felvilágo
sítással és prospektussal. Igen ajánljuk az evang. inté
zetet evang. családok leányai számára.

Pályázati hirdetés.
A nyustyai egyházközség lelkészi állására pályá

zatot nyitok.
Az egyházközség nyelve tót; a lelkészi fizetés 

kongruával kiegészített.
A tiszai egyházkerületi lelkészválasztási szabály- 

rendelet kívánalmai szerint felszerelt pályázatok folyó 
évi junius ll-ig  küldendők be hivatalomhoz.

Rimaszombat, 1912. május 28.
GyürTcy Pál

főesperes,

Pályázat.
A gömöri ágost. hitv. evang. egyházmegyébe 

kebelezett rozsnyói első lelkészi állás, nyugalomba 
vonulás folytán megürülvén, ezen állásra pályázat 
hirdettetik.

Ezen lelkészi állás javadalmazása következő:
1. Ötszobás lakás, melléképületekkel és kerttel.
2. Az egyház folyó pénztárából évi 3000, azaz 
háromezer korona. 3. A tiszai kerületben határozati
i g  divó összes palástdíjak. 4. Amíg az egyház más
ként nem rendelkezik, az ipariskolában heti egy óra 
vallástanításért 80 korona és a szomszédságban levő 
telepen heti két óra vallástanításért 200 korona.

A leli.észválasztási szabályrendelet értelmében 
felszerelt jelentkezések, rövid életrajzzal kiegészítve, 
folyó évi junius hó 18-áig az alólirt főespereshez 
küldendők.

Kelt Budapesten és Rozsnyón 1912. máj. 26-án.

Terray Gyula s. k. Kubinyi Géza s. k.
főesperes, udv. tanácsos. egyházmegyei felügyelő.

Pályázat
A rimaszombati egy. prot. Főgimnázium fenntartó 

testületé pályázatot hirdet a főgimn. Igazgató-Ta
nácsa által választás útján betöltendő történelem-latin 
rendes tanári, — továbbá egy a Nm. Vall. és 
Közokt. Miniszter úr által kinevezendő latin-görög 
helyettes tanári állásra. Mindkét tanszékre reformá
tus és ág. h. ev. vallású okleveles tanárok illetve 
szakvizsgálatot tett tanárjelöltek pályázhatnak. A 
rendes tanári állás javadalma: 2400 kor. törzsfizetós, 
200 kor. ötödéves korpótlék, 600 korona lakbér, — 
továbbá a IX-ik fiz. oszt. 3-ik fokozatának megfe
lelő állami személyi pótlék, mely négy, illetve öt
évenként automatikusan emelkedik. A helyettes ta
nár fizetése: 1600 kor.

A rendes tanári lakbérek tiz évi szolgálat után 
700 — s újabb tiz év után 800 koronára emelkednek.

A megválasztott, illetve kivevezett tanárok 
1912. szeptember 1-én foglalják el. állásaikat s fize
tésük is ez időponttól folyósíttatik.

Ha a történelem-latin tanszékre oly okleveles 
tanár választatik meg, ki rendes tanári minőségben 
még nem működött: egy évig helyettes tanári mi
nőségben és fizetéssel alkalmaztatik. A helyettes 
(latin-görög) tanár, ha oklevele van, egy év múlva 
rendes tanárrá való előlépésre tarthat igényt.

Pályázók összes okmányaikkal (keresztlevél, 
tanári oklevél, más végzett tanulmányaikra, családi 
s hadkötelezettségi viszonyaikra vonatkozó okmá
nyaikkal) felszerelt kérvényeiket a történelem-latin tan
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székre a rimaszombati egy. prot. főgimnázium Igaz
gató-Tanácsához, — a latin-görög tanszékre a Nm. 
Vall. és Közokt. Miniszter Úrhoz intézve, 1912. ju
nius hó 30-ig alulírt gimn. igazgatósgához küldjék be.

Kelt a rimaszombati egy. prot. főgimnázium 
Igazgató-Tanácsának 1912. június 1-én tartott üléséből.

Dr. Veress Samu Medveczky Sándor.
fő g im n . ig a z g a tó  a z  l g  -T a n . e ln ö k e .

Magyar kir. államvasutak menetrendje 
1912 május l-töl.

Budapest nyugoli pályaudvar—Párkány-Nána.

B u d a p e s tr ő l i n d u l :

R á k o s p a lo tá r a : 6 '® 6 «  9 «o 1 1 «  12“  1 «  2 >® 3 >® 4 '0  6 »o 7 1 0  

D u n a k e sz r e  : 8 ™ 9*® 1 2 «  1 «  1 0 «
V á c z r a  : 5 «
N a g y m a r o s r a :  8 * ** 1 1 *® 1 2 *® 6 '® I I s®
l ’á r k á n y -N á n á r a  : 5*® 7 «  9'® 1 2 «  12“  2 «  2»» 2*® 0 «

680 6 SS 010 040 050

S z o b r a : 3®® 6 «

B u d a p e s tr e  i n d a l :

R á k o s p a lo tá r ó l:  8?2 5«» 7 *9 10®7 11®® 1 2 »® l »9 2 ®® 3 «* 
4 8 7  Q\e 744

D u n a k e s z r ő l : 4 *  8 ®® 2 «  9 «  1 0 ®"
V á c z r ó l : 6 »  9*®
N a g y m a r o s r ó l:  4 «  4®® 1 1»® 2»7 0®* 6«« 8®" 
P á r k á n y -N á n á s r ú l: 4 «  6®® 4 ®* 6*® 6»® 8®' 8®® 12*« 3*« 3®-’ 

6»* 6 * 9  6 «  8?2 8®7 9 »

Budapest keleti pályaudvar—Szolnok.

B u d a p e s tr ő l  i n d u l :

N a g y k á t á r a : 1 0 °®
S z o ln o k r a :  7°* 7®« 8 «  8 «® 1 2 *° 2 «  2*° 2 *** 6 «  6 <o 6 '# 7 '» 

7 «  9 0 0  9 8 0  h u

B u d a p e s tr e  i n d u l :

N a g y  kát á r ó l : 2 *»** 121 6 U** *
S z o ln o k r ó l :  1*2 1®° 312 4 «  9®® 9®o n * s  8 4 4  4 0 0

4 * 7  7 3 a 7 4 »

*  C sak  v a sá r n a p  é s  ü n n e p n a p o n .
** C sak  sz o m b a to n .
*** Csak hétfőn.

Budapest nyugoti pályaudvar—Czegléd.
B u d a p e s tr ő l  i n d u l :

C z e g lé d r e :  722 8 * 0  8 40 ll® ® f 1210 2°® 2®° 2®® 4 «  S®9*) 612 
6®5 61« 7?2 8 «  9*® 1012 10®2 l i s o * «

B u d a p e s tr e  i n d u l :

C z e g lé d r ő l : 3 «  31? 8»® &r>® 5*7* * *  42! 6*2 6** 62c 8 * 0  8>® 
1 2 «  12*® 1®* 6** 6*6 722* 8*2 8®2

f  V a sá r -  é s  ü n n e p n a p o n .
* ) V a sá r -  é s  ü n n e p n a p  e lő t t i  h é tk ö z n a p o n .
* *  H é tfő n , sz e r d á n  é s  sz o m b a to n .
** *  H é tfő n , c sü tö r tö k ö n  é s  sz o m b a to n .

9 . o ld a l

Budapest keleti pályaudvar—Hatvan.
B u d a p e s tr ő l  in d u l :

G ö d ö llő r e :  7»® l»o 4 «  8*2
H a tv a n r a :  6®° 6*® 6*® 6®® 7 -°  8*° 8®® 9®®* 12so 1*0  jso 2 * 0  

0*0 2 *® 2®® 5»o 5»® 5®® 6*® 612 7°®** 722 82° 1022 10*® l l 10 11®® 
P é c z e l r e : 1022

B u d a p e s tr e  i n d u l :

P é c z e l r ő l : 61« 8*® 8*®
G ö d ö llő r ő l:  4®«** 1 1 «  4*« 9**
H a tv a n r ó l:  2 «  8 0 7 61» 4®_í> 6«! 5®« 6«® 7»o 8®o 1140 1 1 5 « 

12»o 1»* 6*®» 6 * 0  622 6 «  6®7 8*® 8*» 9*® 922***

* J u n iu s  1 5 -tő l, s z e p te m b e r  1 5 - ig
• *  I n d u lá s  J ó z s e fv á r o s i  p á ly a u d v a r tó l  é s  é r k e z é s  oda. 
* * *  V á s á r -  é s  ü n n e p n a p o k o n  m á ju s  1 6 -tő l s z e p t . 1 5 -ig .

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X. kérőiét, Delej-utcza 25/b. tz .

(Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek  
s lelkészeknek külön százalékengedm ény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók es pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

T O L D I  L A J O S  bizományában 
Budapest, II. kerGlet, Fő-utca 2. szám
alatt megjelent és minden könyvkereskedésben 

kapható:

SZTBHLO KORNÉL felolvasásainak
negyedik füzete. Tartalma:

Az emberi lélek és értéke. — Tömörüljünk! 
::: A házassági elválás problémája. :::

Á r a  1  k o r o n a .

méltányos díjszabás mellett 
felvesz lapunk kiadóhivatala 
Budaoest. II.. Fő-utca 4. sz.
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A LUTHER-TÁRSASÁG
könyvkereskedése bizományában most jelent
meg

KORALKONYV
A magyarországi ágost. hitv. evang. egy
házközségek használatára Frühw irth Samu, 
i f j . Kapi Gyula, Reviczky Sándor és Kirch
ner Elek közreműködésével és Altdörfer 
Keresztély korálkönyvének felhasználásával 
szerkesztette

KAPI GYULA X
nyug. tanítóképző-intézeti igazgató.

Kiadja a magyarországi ágost. hitv. 
evang. egyetemes egyház.

Ára fűzve .............................7.— K
Vászonba kötve . . . .  8.60 „

: s ♦ ♦ ♦

Szives megrendeléseket kér a

A Luther-Társaság könyvkereskedése
Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 51/a. szám.

VALLÁSTANI KÉZIKÖNYVEK.
A jövő iskolai évre behozandó vallástani kézikönyvek meg
állapítása idején melegen ajánljuk a N agytiszteletű vallás
tanár és lelkész uraknak figyelmébe a következő tankönyveket:

1. HETVÉNYI LAJOS:
K e re sz ty é n  v a l lá s ta n .

(Hit- és erkölcstan.) A középfokú iskolák IV. osztálya szá
mára. A pesti evang. magyar egyházközség által jutalm azott 

pályamunka. — Ára 1 kor.

2. HETVÉNYI LAJOS:
A keresztyén egyház rövid tö rténete
kor- és életrajzokban. 33 képpel. A pesti evang. m agyar egy
házközség által jutalm azott pályamunka. — Ára 1 korona.

♦ ♦ ♦
Nevezett egyházilag engedélyezett vallástani kézikönyvek, a 
legutóbbi egyetemes közgyűlés által elfogadott és kötelezővé 
tett tanterv követelményeinek teljesen megfelelnek. — Az 
egyháztörténet a hívek között való terjesztésre is alkalmas. 
A fentebbi tankönyvek bevezetése, illetve terjesztése céljából 
tiszteletpóldányokat a mélyen tisztelt vallástanár és lelkész 

urak részére szivesen küldünk.

A Luther T ársaság  könyvkereskedése
Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 51/a szám.

P ontos és Á 1 1  Á  1 /  = 5 évi = =
legjobb v  M A r m  M m . jó tá llás m e lle tt!

Egyházi szent edények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak i^T" részletfizetésre is. “SP®

J a v ítá so k b a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k b e  kü«  
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

»■

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest, VII, Erzsébet-körút 29. Pontos 
kiszolgálás!

Jutányos
árak!

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHl O KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK F.NDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
KéthasAbos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
léloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több- 

szórós hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  : Sztehlo Kornél: Evangélikus ielkészi egyesület. — A polgári iskolák képviselete az egyházi kormányzat testületéiben.
— Majba Vilmos: Luther-Társasági értesítés. — Egyveleg. — Albert József: Mesék. — Hírek. — Pályázatok. — 
Hirdetések.

Evangélikus Ielkészi egyesület.
Jogosnak és célszerűnek tartjuk, hogy evang. 

lelkészeink tömörülés és kari szervézkedés útján 
ügyekeznek nagy mértékben elhanyagolt, mond
hatni szánalmas anyagi helyzetükön segíteni. 
Igaz, hogy ez a hivatalos egyház hatóságainak 
is kötelessége, az is igaz, hogy ezzel a hivata
los egyház is úgy ahogy szintén foglalkozik, 
de ez nem teszi nélkülözhetővé, hogy azok is 
mozogjanak, akiknek dolgáról van szó.

Amidőn azonban ezen még csak keletke
zésben levő egyesület jogosultságát és célsze
rűségét elösmerjiik, kénytelenek vagyunk kon
statálni, hogy habár vezetőik a célt, amely után 
törekszenek (Lombos-féle tervezet) már meg
lehetős precizitással megjelölték, az eszközökre 
nézve semmi mentő gondolatuk nincsen, vagyis 
az eszközökre nézve csak ott tartanak, ahol a 
hivatalos egyház. Zörgetni és minduntalan csak 
zörgetni! Nem kérni, hanem követelni, ezt 
mondják a bátrabbak és egész bölcsességük 
alfája és ómegája az 1848: XX. törvénycikk 
végrehajtása.

Hiszen ugyanezt teszi a hivatalos egy
ház már évtizedek óta, de nem sok eredmény
nyel, a lelkészek anyagi helyzete ezzel nem 
javult.

Hogy a protestáns egyházakkal nagy jog
talanság történt azzal, hogy az 1848: XX. tör
vénycikket annak idején végre nem hajtották,

az kétséget nem szenved. A jogtalanság azon
ban most már teljes egészében alig reparálhatú. 
Az 1848: XX. törvénycikk végrehajtása a XX. 
században anachronistikus kezd lenni. Különö
sen miután annak szellemét az Apponyi-féle 
egyenlőségi elv, amely a 20-ik törvénycikk cél
jait a róni. katolikusokra is kiterjesztette, tel
jesen megrontotta. Az ilyen dolgokat vissza
csinálni nem lehet. A kultuszbudget ezen elv 
alkalmazásával 48 millióról máris 100 millióra 
felszaporodott s ha ebben az irányban tovább 
haladunk, ha görög és török, zsidó és keresz
tyén, kato likus és protestáns mind az állam
tól várja összes egyházi és iskolai szükségletei 
kiegészítését, akkor „dreadnoughtokra“ nem ma
rad pénz, pedig azok nélkül el nem lehetünk, 
ha nem akarjuk magunkat kitenni annak, hogy 
az olaszok és a délszlávok Trieszten, Fiúmén, 
Horvátországon és Bosznián osztozkodjanak.

Ösmerjtik az ellenvetéseket. Csak 1 millió
360,000 koronát adjon az állam évenként az 
evang. papoknak. Mi ez egy ezermilliós költség- 
vetésnél? Hát ez igaz, de evangélikus pap van 
600, róni. katolikus pedig 30,000.

A mai viszonyok között nem tudjuk re
mélni, hogy a vallásügyi kormány a róni. katli. 
egyház és iskola dotálását az egész vonalon 
ezentúl be fogja szüntetni. Sem a munkapárti 
kormány, sem egy netaláni új Apponyi-kormány 
ilyenre nem vállalkozhatik. Ezek a viszonyok 
pedig a jövőben sem fognak javunkra változni,
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sőt, ha a .történelem menetét szemléljük, remé
nyünk mindinkább elhalványodik és igen való
színű, hogy már néhány évtized múlva az 
1848. évi XX. törvénycikk által a protestánsok
nak biztosított államsegély oly anachronistikus 
követelmény lesz, hogy annak megvalósítására 
már senki sem fog gondolni.

Oda fogunk jutni, ahová jutott a protes
táns egyház Franciaországban, mely szintén va
gyontalan és amely az államtól egy fillért sem 
kap. A francia protestáns lelkészek 1000—2000 
frankos fizetéssel nyomorognak

Mi ebből a tanulság? Az, hogy azaz esz
köz, a zörgetés, amelyet az evang. lelkész ez- 
időszerint bajaik főpanaceajaként tekintenek, nem 
az egyedüli és semmiképpen sem kielégítő esz
köz arra nézve, hogy az evangélikus lelkészek 
anyagi helyzete alaposan és tartósan meg- 
javíttassék.

Ezzel korántsem azt akarjuk mondani, hogy 
a protestáns egyházak akciójukról, mellyel év
tizedek óta az 1848: XX törvénycikk végrehaj
tását sürgetik, mondjanak le. Sőt azt kívánjuk 
— és ezzel egyetértünk a lelkész urakkal, — 
hogy ezzel nyomatékosabban kell foglalkoznunk. 
A minisztereknél való kéregetéstől azonban most 
sem várunk sokat Az akciót a parlamentbe kell 
bevinni, amely ha munkaképességét visszanyeri, 
nem fog kitérhetni e kérdés előtt

Emellett azonban már most és nem mint 
a jövő zenéjével kell foglalkoznunk az egyete
mes közgyűlés által már elfogadott lelkészi alap 
szervezésével. Az természetes, hogy ilyen alapot 
néhány rövid esztendő alatt megteremteni nem 
lehet, de minél később látunk hozzá, annál ké
sőbb lesz belőle valami. Ne gondoljunk csak 
magunkra, hanem gondoljunk a jövő nemze
dékre is, gondoljunk az evangélikus egyházra, 
amely, ha Isten is úgy akarja, örökéletü.

De nem is annyira a jövő zenéje ez a ren
dezés, ha egy kis eréllyel és jóakarattal látunk 
hozzá. Miről van szó ? Egy oly alapot létesíteni, 
amely a Lombos-féle számítás szerint 1 millió
363,000 korona jövedelemmel rendelkeznék. 
Nagy szám, de ha ebből az összegből az állam 
által gróf Tisza István szerint már elvállalt kor
pótlékot levonjuk, amely a Lombos-féle terve

zet szerint 972,250 koronát tesz ki, csak 690,750 
korona előteremtéséről van szó. Az egyetemes 
egyház múlt évi határozatával, amellyel a lel- 
készfizetésrendezési alapot megalkotta, azt is 
kimondotta, hogy az államtól nyert összes se
gélyek 10°/c-a ebbe az alapba beutalandó lesz. 
Miután az összes segélyek jelenleg körülbelül 
1 700,000 koronára rúgnak, a lelkészi alapba 
évenkint 170,000 korona folyna be az állam
segélyből, aminek folytán csak 520,000 koro
nára lenne szükség, hogy a Lombos-féle ter
vezet utópisztikus számításai szerint megkívánt 
eredményt elérjük.

Megengedjük, hogy egyes egyházaink, kü
lönösen a szegényebbek nem bírnak el oly adó
emelést, amely a lélekszámot alapul véve egy 
lélekre körülbelül 50—60 f.-nek megfelelne, de 
az egész egyház egy ily adófelemelést elbír. 
Csak célszerűen és a meglévő erőkre való 
tekintettel kell felosztani azt az adót. Itt igazán 
az apostol szavait kell követnünk: „Egymás 
terhét hordozzátok\

Az evang. papság existentiája, nem az 
egyes egyházak, vagy plane az egyes lelkészek 
kérdése, hanem az egész magyarhoni evangéli
kus egyház létkérdése. Az az orosházai vagy 
békéscsabai vagyonos polgár, aki saját papját 
tisztességesen dotálja, ne mondja: „mi közöm 
ahhoz, ha a sajórédei vagy kokovai pap nyo
morog ? Az egyház minden egyes tagjának szoli
daritást kell vállalni ebben a kérdésben és a 
mutatkozó szükségletet egy általános papi fize
tésrendezési pótadóval kell fedezni.

Ha ezt elvben elfogadjuk, könnyű lesz az 
évi fölöslegből 20—25 vagy talán 50 év alatt 
oly tartalékot összegyűjteni, amely abban az 
időben, amikor az államnak az egyháztól való 
elválasztása Magyarországon is bekövetkezik, 
a lelkészek megélhetését biztosítani fogja.

Még egyet! Attól ne tartsunk, hogy az 
állam abban az esetben, ha a papi fizetést 
magunk megjavítjuk, még az 1898. évi XIV. 
t.-cikkben megadott kongruát is beszüntetheti. 
Ezzel érveltek a zsinati bizottságban az önsegély 
ellen. Már pedig ez az aggodalom nem bir 
alappal, mert a most idézett törvény 14. §-a 
egyenesen kimondja, hogy: Amennyiben a jőve-
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del mi növekedés akár a hitközségnek, akár 
egyeseknek önkéntes tehervállalásából ered . . ., 
az állam által nyújtott jövedelmi kiegészítés 
nem csökkenthető.u

Ezt az adóztatási eszmét, amelynek keresztül
vitele elvégre is tőlünk függ, ajánljuk lelkész- 
testvéreink figyelmébe. Ez volna az a „tett“, 
amelyet felhívásaikban oly hévvel hangoztatnak, 
evégett érdemes egyesülni és erre szükséges a 
lelkészi egyesület. Ezen a téren működhetnek 
eredménnyel a lelkészek, a népet buzdítva, fel
világosítva és lelkesítve, a zörgetést pedig bíz
zák a hivatalos egyházra. Sztehlo Kornél.

A polgári iskolák képviselete az egyházi 
kormányzat testületéiben.

A Budapesten f. évi május 2 8 —29-én lartotl orsz. 
evang. tanárgyülés D o b ó  Adolf iglói polgári leány 
iskolai igazgató indítványára kívánatosnak jelezte, hogy 
az ág. hitv. ev. polgári iskolának adassék meg egy
házi alkotmányos életünkben az a jog, amely a polgári 
iskolát mint egyházfenntartó intézményt nemcsak mél
tányosságból, hanem joggal meg is illeti önkormányzó 
testületéiben. Megkeresi azért az egyetemes gyűlést az
iránt, hogy ezen kérelmét a zsinatot előkészítő-bizottsághoz 
és ennek útján a jövő évben tartandó zsinat elé terjesztem 
és jóakaró támogatásában részesíteni szíveskedjék.

Kérelmét indokolja azzal, hogy az 1891 — 1893. 
évi egyetemes zsinaton hozott, 1893. évi március 18-án 
szentesített és május 4-én kihirdetett egyházalkotmány 
ban a polgári iskolákról egyáltalán nincsen szó, a pol
gári iskolák azért egyházunk önkormányzó testületéiből 
egészen ki vannak zárva. Minthogy a polgári iskolák 
is egyetemes egyházunk testéhez tartoznak és az egy
ház fenntartásának egyik eszközét képezik, kérik ezen 
tarthatatlan állapot megszüntetését és az E. A. és az 
egyetemes szabályrendelet idevonatkozó szakaszainak 
megváltoztatását.

Részletesen felsorolják azon pontokat, ahol a meg
változtatás szükséges Nem kételkedünk abban, hogy az 
egyetemes egyház ezt a méltányos kérelmet teljesíteni 
fogja.

Luther-társaságí értesítés.
A Luther-társaság igazgató tanácsa a f. hó 

5-ón tartott ülésén örömmai votto tudomásul, hogy 
az 1911. évi zárszámadások 2891 korona 14 fillér 
felesleggel záródtak. Ha ezen kedvező eredményhez 
hozzászámítjuk még a 9389 korona tagdíj hátralékot, 
a társaság pénzügyi helyzetét kedvezőnek mondhat

juk. A tagdijhátrulékosokat ezúton is felkérjük, szí
veskedjenek tagdijaikat beküldeni s ne várják, mig 
ügyészi felszólítást kapnak, mert a társaság magasz
tos céljának csak kellő anyagi támogatás mellett tud 
megfelelni.

A könyvkereskedésben elért eredmény is a ta 
valyinál kedvezőbb, mórt mig a múlt leszámolásnál 
lt) hó alatt 2000 korona tiszta nyereségünk volt, 
addig most 12 hó alatt 2100 korona a nyereség, 
vagyis 20°/o-al nagyobbodott. Kérjük lelkészeinket, 
szivoskedjenek könyvkereskedésünket hathatósan tá
mogatni, mert ezzol közvetve fejlesztik egyházi iro
dalmunkat.

A kiadandó új lapra vonatkozólag az igazgató- 
tanács tárgyalta a sajtó és a gazdasági bizottság 
javaslatait. A sajtóbizottságnak a szerkesztőre vonat
kozó ama javaslatát, hogy Kovács Sándor theol. 
tanár kéressék föl a tisztség elvállalására, örömmel 
vette tudomásul az igazgató-tanács, miután a főtit
kártól értesült arról, hogy Kovács tanár a megbízást 
elfogadni hajlandó. Ugyancsak elfogadták a Geduly 
püspök elnöklete alatt tartott sajtóbizottságnak a 
lapra vonatkozó azon propozicióját, hogy az évne
gyedenként 4 Ívnyi terjedelemmel, tehát összesen 
16 Ívnyi terjedelemben jelenjék meg. A lap költ
sége egy esztendőre 4800 korona volna. A dr. Kayser 
Szilárd szabadalmi biró elnöklete alatt tartott gaz
dasági bizottság a sajtó bizottság által elfogadott 
tervezethez hozzájárul, csak a 4800 korona felosz
tást másképpen óhajtja, tekintve a társaság költség
vetését, melybe lapkiadás címén nagyobb összeget, 
mint 4800 koronát beállítani nem lehet, ha csak a 
kiadványok kiadását túlságosan nem korlátoznék. 
A sajtóbizottsági tervezet szerint csak 1000 példányt 
tudnak előállítani a fenti összegből, addig a gazda
sági bizottság azt javasolja, hogy az összegből 
1500 példány állíttassák elő, vagyis annyi példány, 
ahány tag ingyen kapja a lapot.

A lap előfizetési árát 4 koronában állapította 
meg az igazgató-tanács, mely tagillotményképpen 
járna az alapitó, örökös, rendes és pártoló tagoknak. 
A lapot lehetőleg szeptemberben megindítjuk, az 
előfizetők dijai a lap fejlesztésére fordittatnak.

Az igazgató-tanács tárgyalta ezután dr. Masznyik 
Endre theol. igazgató úrnak a magyarázatos új-szö
vetség kiadására vonatkozó ama javaslatát, hogy ha 
a társaság pénzügyi helyzete jelenleg nem engedné 
meg a mű kiadását, ő hajlandó volna azt saját költ
ségén kiadni, csak kéri, hogy a társaság őt vállala
tában anyagilag támogassa. Egyben tárgyalta az 
igazgató-tanács Ráülik .János nyíregyházai lelkész
nek a postilla kiadására vonatkozó javaslatát. Az 
igazgató-tanács mindkét javaslatot az irodalmi szak- 
bizottsághoz utalta azzal, hogy az a kiadványokra 
szánt összegre nézve egy beosztási tervezetet ké-
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szitsen s ezzel kapcsolatosan tárgyalja a fenti mű
vek kiadására vonatkozó inditványokat.

A főtitkár jelentést tett a szétküldött és vissza
érkezett tankönyv-vállalati kérdőívekről. Bemutatta 
a kérdőívekről összeállított kimerítő statisztikát, mely 
nagyon tanulságos. Bebizonyosodott, hogy a gyüle
kezetek legnagyobb része óhajta a tankönyvek es- 
perességenként való egyöntetű tételét. A beküldött 
447 válasz közül 348 az egyforma tankönyvek hasz
nálata mellett nyilatkozott s csak 99 ellene. Örven
detes jelenség az is, hogy a társaság kötelékébe 
118 gyülekezet óhajt belépni. Csak a könyvtár- válla
latra vonatkozólag nem olyan kedvezők a válaszok, 
mint amilyennek reméltük. Egyelőre 248 gyülekezet 
óhajt ifjúsági könyvtárt felállítani. Ezek közül 220 
gyülekezet évi 6119 koronát ajánlott el könyvszük- 
séglet címén. Sok gyülekezet azért nem állít 
föl ifjúsági könyvtárt, mert nincs felekezeti iskolája. 
Az igazgató-tanács hosszabb eszmecsere után elfo
gadta a főtitkár azon javaslatát, hogy az egyes egy
házkerületek megkerest-ndők a tekintetben, miszerint 
minden egyes gyülekezetben akár van felekezeti 
i Colája, akár nincs, felállittassék egy ily ifjúsági 
könyvtár, amint az reformátusoknál meg van. Mert 
amiképpen kötelességünk az ige-hirdetést élőszóval 
terjeszteni, éppúgy kötelességünk az egyes gyüle
kezetekben alkalmat és módot nyújtani az ifjúság
nak, hogy lelkét prot. szellemi könyvekből képezze. 
Továbbá ne felejtsük el azt sem, hogy egy jó könyv
tár egyúttal a legbiztosabb óvintézkedés atekintet- 
ben, hogy a gyermekeket a csavargástól és a rossz 
társaságtól elvonjuk. Úgy a felekezeti iskolába, va
lamint községi és állami iskolákba járó gyermekek, 
kik hitoktatásra járnak, szívesen fognak fizetni 
30—40 fillért egy évent át, ha jó könyvet kapnak 
olvasásra. Életbevágó érdekünk, hogy a gyermeke
ket prot. szellemi könyvek olvasására szoktassuk s 
ezzel ellensúlyozzuk a keresztyénellenes szellemet. 
Kérjük lelkészeinket a kérdés mellett a kerületi köz
gyűléseken állást foglalni.

Majba Vilmos,
a Luth.-Társ. főtitkára.

Egyveleg.
Az evangélikus theologiai faku ltás  ügye. Az ob-

strukció leverésének egyik gyümölcse, hogy az ország- 
gyűlés tárgyalhatta az újonnan felállítandó egyetemek
ről szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat a Pozsony
ban és Debrecenben felállítandó egyetemekről a folyó 
hó 5-én tartott délutáni ülésben el lett fogadva, miután 
az ordító, fütyülő és trombitáló ellenzék előbb a ház
ból el lett távolítva. Az egyetemekről szóló törvény- 
javaslathoz hozzászólottak az előadón kívül Berzeviciy 
Albert, aki a felekezeti egyetemek ellen nyilatkozott és 
a debreceni egyetemen felállítandó ref. theologiai fakul
tásba is csak tekintettel azon nagy áldozatokra nyug

szik bele, melyeket a debreceni református egyház és a 
tiszántulFreförmátTTs^égyházkerülef erre a célra felaján
lották; Az utóbbi 70.000 koronát, az előbbi 180.000 
koronát ájánTött TeT évi járulékként. Szász Károly szóba 
hozta, hogy az evangélikusok részére is felállítandó volna 
theologiai fakultás, még pedig á pozsonyi' egyetemen, a 
miniszter és az államtitkár azonban, akik szintén fel
szólaltak, erre egy szóval sem reagáltak. Nézetünk sze
rint hiú reménnyel ringatjuk magunkat, ha mi a közel 
jövőben bárhol evangélikus theologiai fakultást várunk, 
de ha ilyet nem kapunk, a legkevesebb, amit az állam
tól várhatunk az, hogy nékünk a mi theologiai akadé
miáink fentartására ugyanannyit adjon, mint ad a re
formátusoknak az egyetemen létesítendő fakultásra. Ez
zel a pénzzel mi majd, kivált ha a soproni theol. aka- 
démiát a pozsonyival egyesítjük, amit mielőbb meg 
kell csinálni, a jelenkor igényeinek megfelelő két theol. 
akadémiát tarthatunk fenn.

*
A lutheránus pap á tka .  A „Pesti Napló“ ellenzéki 

újság jTThiiür 5-iki száma “az országgyűlési tudósítás 
rovatban szó szerint a következőket írja:

„Újabb drámai jelenet. Kovácsy Kálmán a rákos- 
palotai pap-képviselő sírva felkel H helyérőTTs a kar
zaton ülő grót Tisza Istvánná felé emelve mind a két 
karját, rettenetes átkot mond a Tisza-családra“.

— A nemzet átka ez a család! — mondta Ko
vácsy. — Es mint pap megátkozom ezt lietediziglen.“

Tiszánéra, amint szemtanuk beszélik, ez az átok 
iszonyú hatást gyakorolt. Hozzá sietett Richter János 
róm. kath. plébános és azzal vigasztalja „Grófné, saját 
papja megátkozta, én a katholikus pap megáldom!“

A kegyelmes asszony különben nyugodt lehet. Az 
átok nem fogott. Az Úr leküldte az ő angyalát, hogy a 
merénylő golyóját az ő kedves szolgájától eltávolítsa. 
Tisza Istvánt az Úr megmentette és mi protestánsok 
forró hálát adunk ezért néki. A reformátusok „Az 
Újság“ legközelebbi számában protestáltak az ellen, 
hogy Kovácsy református pap. A szégyen tehát a luthe
ránusoké. Úgy értesültünk különben, hogy a bánya
kerület elnöksége felelősségre fogja vonni Kovácsyt 
ezért a fellépésért.

Igazán jól esett ezzel szemben Gyurátz Ferenc 
püspöknek Tiszához írt levele, amely a következőket 
tartalmazza:

,,A régi magyar átok: a belviszály mintegy meg
személyesítve dúl a kérlelhetetlenül makacs obstrukció- 
ban. Szakadatlan ostromának eredményeképp tágul az 
ür a trón és a nemzet között, emelkedik ellenségeink 
káröröme, győzelmi reménye, jó barátaink szánakozó 
részvéte. Ha a közvéleményben támaszra lelne s ebből 
erőt merítve, tovább folytathatná az obstrukció a többség 
fölött uralmat erőszakoló, a rendes parlamenti működést 
lehetetlenné tevő áldatlan munkáját: ez csak azt tanúsí
taná, hogy a pártviszálytól tépett magyar nemzet előbbre
hatolni nem képes, lejtőre jutott. Sorsa csak a tehetet
lenség végzete: a gyámság alá kerülés lehetne. Nagy
méltóságod a talentum hatalmával, a jellem szilárdságával, 
önfeláldozásra kész önzetlen honszeretetével hivatva van 
a vezérszerepre a küzdelemben, mely az obstruáló erő
szak zsarnokságának letöréséért folyik. Kérjük a Minden
hatót, őrködjék továbbra is Nagyméltoságod fölött. 
Élessze keblében a lelkesedést, hogy győztesen végez
hesse a harcot, biztosíthassa a parlament munkaképes
ségét.“
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M ESÉK .
1. Divatos költők.

A varjú így kezdé egyszer dalát:
,,Megrajzolom a költőideált;
Szennyesfekete a tollazata,
Kurta, zömök egész idomzata,
Nem szent előtte kereset vagy torony,
Nem hiányzik egyetlen dögtoron,
Minden hullán órákig kéjeleg,
Meglopja a vetést, mikor pereg,
8 ha károg, hangja fel a mennybe száll! 4 
Nevet a madárhad:

„Elégi Eláll 1 
Hiszen Te nem a költőt rajzolod,
Hanem, jó varjú, csupán mugudot!“

2. A seamár és a paripa.
Irigyelte a szamár 
A paripa sorját:
Mennyire beeézgetik !
Majd tenyéren hordják !
Pedig csak négy mancsa van 
Epen úgy, mint néki.
Feje, szügye se különb,
Akármennyit nézi.
Nagyot gondol . . . s egy napon 
Közelebb férkőzik,
S uccu! a paripához 
Hozzá dörgölődzik.
. . .  De ily csodái ae újkor 
Nem látott, sem ae ó:
„Se a lóból nem lett seamár,
Se a 8eamárból ló.“

3. A viecsöppek.
A vízc8öppek között — nem is olyan régen — 
Lázadás ütött ki a folyam medrében,
Akik alul voltak, zúgva panaszkodtak :
A rabszolgák sorsa sem lehet már rosszabb,
Ej és nap munkában, száz hajót emelnek,
Száz malmot forgatnak, mélyítik a medret,
De gyönyörük, hasznuk abból semmi sincsen,
Csak a legfelsőknek ott fenn a vízszinten,
Velők nyájaskodik a nap fénysugara,
Nekik illatoz a bércek, rónák tá ja ;
A vak is látja, ez tűrhetlen állapot 1 
. . . S im’, a folyó amint egyet kanyarodott,
A parthoz ütődve, felszínre kerülnek,
Akik alul voltak, s ugyancsak örülnek 
Gyönyörrel szemlélik távol hegyek ormát,
A kékelő eget, falvak magas tornyát.
De a póruljártak kezdik most a panaszt:
„Mit ti nem tűrtetek, mi sem tűrhetjük azt.
Legyen egyenlőség! Lépjük át a medret!
Megférünk a rónán szépen egymás mellett,
Hogy kiki élhesse világát szabadon 1“
Ráállanak egyig s kizúdúlnak vakon,
Kiki a felszínen . . .

De mi lett a vége?!
Mind elnyelte őket a rónák semlyéke.

* *»

A vízcsőppek nem más, mint a társadalom, 
Csakis tömörülve együtt nagy hatalom. 
Törheti a fejét azon, ki nem kába,
Hogyan kerülhessünk felszínre sorjába’,
De egyenlőséget, ki teljeset akar.
Sivatagba fojtja a folyót csakhamar.

Pozsony. Albert József.

H ÍR E K .
A losonci ev. nöegylet 1912 évi f e b ru á r  ho ll-en 

t a r t o t t  5 0  eves jubileumi ünnepségeitek emlékkönyve.
A nöegylet megbízásából sajtó alá rendezték Wolf 
József és Gazdik Gyula. Tartalmazza azon imákat, 
beszédeket, felolvasásokat, melyeket a jubileumi ünnep 
ség alkalmából tartottak. Befejezésül közölve van benne 
Wolf József költői alkalmi szinjátéka: az élet mélysé
géből. Kedves emlékül fog szolgálni ez az emlékkönyv 
a losonciaknak, de tartalmának gazdagsága és érde
kességénél fogva mindenkinek, aki egyházunk ügyei 
iránt érdeklődik élvezetes olvasmányul szolgálhat A 
könyvet ítélt Sztehlo András volt losonci lelkész, a 
nőegylet megalapítójának férfikori arcképe díszíti. Sztehlo 
Kornél felolvasása a losonci egyház, társadalom, iskola 
és közélet 50 év előtti állapotáról, mely túllépve a 
helyi érdekek keretét a magyar ev. egyház akkori küz
delmeit (patens) stb. is érinti, különös érdekességet 
kölcsönöz a műnek. Ára a könyvecskének 1 kor. 50 
fillér, kapható Gazdik Gyulánál a losonci nőegylet 
titkáránál Losoncon.

A bács i  evang egyházm egye lelkészei f. évi május 
30-án Ujverbászon megtartották lelkészi értekezletüket. Az 
Úr asztalához való járulás után új főesperesünk Wagner 
G. Adolf, elnöki megnyitójában magvas és szivreható 
szavakkal utalt azon kötelességekre, melyek a lelkész 
működését, úgy egyházon belül, mint egyházon kívül 
sikeressé teszik — és rámutatott azon egyetértésre, 
mely a lelkész hivatásában a kölcsönös testvéri szere
tet és megbecsülés által egyik főmozzanat gyanánt 
emelkedik ki. Az értekezlet Í4 pontból álló tárgysoro
zatából kiemelendő Dedinszky János alesperes „irás- 
magyarázata“ Máté 10 5 — 10 alapján. Ennek a szent- 
irási helynek, mely még sok lelkészt is félreértésekre 
vezet és megtévesztésbe ejt, könnyed, világos, meg- 
győ ő, frappáns és szabatos előadása az elragadtatásig 
lebilincselte mindannyiunk figyelmét; mert ezzel a leg
találóbban és megdőnthetetlenfll érvelt a fizetésrendezés 
égető szüksége, jogosultsága és elodázhatatlansága 
mellett. Megérdemli, hogy valamennyi egyházi lapban 
közöltessék!

Épp úgy kiemelendő Lombos Alfréd, zombori 
testvér előadása a „lelkészi fizetésrendezésröl“. Rövid, 
de velős vonásokban ecseteli a kongruás evang. lelké
szek mai anyagi helyzetének tarthatatlanságát. Kell, 
hogy tömörüljünk, összefogjunk és — síkra szálljunk 
jogos, indokolt és méltányos érdekeink kiküzdéseért! 
„Itt az idő — most vagy soha!“ Elfogadásra ajánlja a 
mindenki előtt ismeretes, jogos, tiszta igazságon ala 
puló lelkészfizetés-rendezési tervezetet! És az értekezlet 
egy szi vvel egy lélekkel magáévá tette azt — tisztelet és 
nagyrabecsülés a 6000— 10000 koronányi jövedelem
mel biró egyes bácskai tiszttársaknak ! — és elfogadta 
változatlanul és egyhangúlag. Ezzel méltó példát nyújt
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a többi egyházmegyei lelkészi értekezleteknek, hogy 
hasonlóképen sorakozzanak a lelkészfizetés-rendezési 
tervezet mellé! Mert „qui nobiscum, is pro veritate; 
et qui pro veritate, is pro deo et regno suo“ ! ,,Nem 
lehet a lejtőn guruló követ feltartóztatni“’ ! A többi 
tárgyak is épületesen lebonyolittatván elnök az értekez
letet imával berekesztette.

M evih á 'd l M ih á ly , 
ág. ev. lelkész.

A Gusztáv Adolf-egylet ezidei évi közgyűlése 
(a 64-ik) f. évi szeptember 24—26-án Posenben lesz 
megtartva.

Házasság. Lange Mariska és Bobál Samu egyház- 
maróti ev. lelkész tisztelettel tudatják június hó 4-én 
a zólyomi ev. templomban történt egybekelésüket.

A dunántúli evang. egyházkerület június 6-án 
rendkívüli közgyűlést tartott Szombathelyen. A gyűlés 
legfőbb tárgya a Véssey Sándor halálával megüresedett 
egyházkerületi főfelügyelői szék betöltése iránt való in
tézkedés volt. A közgyűlésen Gyurátz Ferenc püspök 
elnökölt, a világi elnöki széket Hrabovszky István, 
rangban legidősebb egyházmegyei felügyelő foglalta el.

Az ülésen Vasvármegye és Szombathely város 
képviselete is résztvett. Előzőén istentiszteletet tartottak 
a templomban, ahol Madár Mátyás imája után Bognár 
Endre, az egyházkerület egyházi főjegyzője mondott 
nagyhatású emlékbeszédet Véssey Sándorról. A gyász
ünnep után megtartott közgyűlésen Gyurátz Ferenc 
püspök elparentálta az elhnnyt egyházvezért. Az egy
házkerület elhatározta, hogy a felügyelő tisztségre való 
választást elrendeli és a szavazatok beadásának határ
napjául julius 1 -ét tűzi ki. A szavazatszedő-bizottság 
tagjai Gyurátz Ferenc püspök (egyházi) és Hrabovszky 
István helyettes (világi) elnökletével Bognár Endre, 
László Kálmán dr., Berzsenyi Dezső dr., Kluge Endre 
dr, Horváth Samu és Varga Gyula lettek. Feltűnést 
keltett a közgyűlésen annak a bejelentése, hogy Véssey 
Sándor iratai között akadtak arra a beszédre, amelyet 
az elhunyt felügyelő az augusztus 28 ikára összehívott 
egyházkerületi közgyűlés megnyitására írt s amelyből 
egyházszeretete megható melegséggel sugárzik ki. A 
rendkívüli közgyűlés a választási intézkedések után a 
kőszegi felsőbb leányiskola fejlesztésének kérdését is 
tárgyalta. Kimondotta a kerület, hogy miután eddig 
nem ismert körülmények is felmerültek, ezt a fontos 
kérdést újból kiadja annak az előkészitő-bizottságnak, 
amelyet e tárgyban egyszer már kiküldött. A bizottsá
got kiegészítette és utasította, hogy az augusztusi ren
des közgyűlésnek jelentést tegyen, amikor is a kőszegi 
felsőbb leányiskola dolga végleg eldől. Mint értesülünk, 
az egyházkerület főfelügyelői székébe sokan Láng Lajos 
titkos tanácsost, az ev. egyetemes gyámintézet elnökét 
szeretnék megnyerni. Pártja van ezenkívül Solymossy 
Ödön bárónak, Berzsenyi Dezsőnek és Héring Zsigmond 
egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnöknek is. Az 
első szavazás hir szerint még nem lesz eredményes.

(Budapesti Hírlap.)
A nagyváradi egyház folyó hó 16 án tartja 100 

éves fennállásának hálaadó ünnepét körös-utcai tem
plomában 10 órakor kezdődő istentisztelettel s utána 
nyomban díszközgyűléssel. Az ünnepélyen az espe- 
rességi Elnökség nagyt. M a te rn y  Lajos főespores és 
méltóságos dr. M es/có László felügyelő úr is jelen

lesz. A jubileum napja után, tehát folyó hó 17- ón 
és 18-án a tiszavidéki esperesség tartja ugyancsak 
Nagyváradon évi közgyűlését.

A kishonti evangélikus egyházmegyei lelkészegye
sület junius 7-ón tartotta értekezletét Rimaszombat
ban. Az értekezletet megelőzőleg Gyürky Pál főespe
res szolgáltatta ki az Úrvacsorát a lelkósztestvérek- 
nek. A gazdag tárgysorozatból kiemelendő :

Az esperes-segélyegyleti pénztáros Kolbenh^yer 
József jelentése, mely szerint az egylet tőkevagyona 
40.275 korona 40 fillér s mindamellett, hogy nyug
díjas lelkészeknek és özvegyeknek 1200 koronán 
felül fizetett ki az 191L óv folyamán, mégis 2197 
kor. 02 fillér tőkeemelkedés mutatkozik.

Beható tárgyalás alá vette Baráth Károly érte- 
kezleti jegyző ismertetése alapján az értekezlet az 
egyetemes lelkészegyesület alapszabálytervezetét. A 
mozgalmat, amelynek célja a magyarhoni összes lel
készeket egy egységes testületbe tömöríteni, öröm
mel üdvözli, az alapszabálytervezetben a következő 
módosításokat kívánja: tagdíj 12 korona helyett 6 
korona legyen, a 4. §. b) és c) pontjait törülni óhajt
juk s ennek megfelelően a 9. §. egészen kihagyandó.

Lelkesedéssel határozta el az értekezlet, hogy 
segélyegylete révén az eperjesi theologiai otthonban 
egy alapítványi helyet létesít.

TSmczík Sámuel alesperes-lelkész indítványára 
elhatároztatott, hogy évenként a reformáció emlék
ünnepének délutánján az istentisztelet keretében 
Luther Márton rövid, népies modorban megirt élet- 
története olvastassék fel. Az élettörténet megírásával 
az értekezlet az indítványozót nyomban meg is 
bízta.

Az értekezlet után közebéd volt.
A h á zb é rs ró f  miatt. Az általánosan ismert, jó- 

hirnevű Polgár Kálmán fővárosi órás- és ékszerüzlet 
(Erzsébet-körút 29. sz. I. em ) a háziúr teljesíthetet
len követelményei miatt, eddigi üzlethelyiségeit el
hagyni kénytelen. Ezen elsőrangú cég két évtized 
óta teljes megelégedésre szolgálta ki vevőit, a cég 
megalapitási helyén, miért is valószínű, hogy a régi 
pártfogók majd az új helyen is felfogják keresni 
Polgárt.

Evangélikus Leány-intézet Teschen-ben (Österreich, 
Schlesien). Célja, azon evangélikus leányok számára, 
akik Teschenben fennálló tápintézetekben iskolai neve
lésben részesülni, zenét, nyelveket, női kézimunkát stb. 
tanulni óhajtanak, az iskolai év alatt (szept. 15-től jú
lius 25-ig) a szülői ház helyettesítése. — Ezen intézet 
az evang. Gusztáv Adolf nőegyletnek tulajdona s fel 
van szerelve a modern követelmények szerint, közvet
len szomszédságában az áll ami iskoláknak és az evang. 
templomtárnak, a Rudolfplatzon barátságos kertben 
épült. Növendékei szigorú evangélikus szellemben lesz
nek vezetve. A német német nyelv gyors és tökéletes 
elsajátítására a leányoknak igen nagy alkalom nyujtatik 
Az ellátási összeg évi 500 koronát tesz ki. Az érdek
lődő szülők forduljanak az intézet vezetőjéhez : Ober
schwester Susanne Roth, ki szivesen szolgál felvilágo
sítással és prospektussal. Igen ajánljuk az evang. inté
zetet evang. családok leányai számára.
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Pályázat
A dunántúli ág. h. evang. egyházkerület a sopron i 

tan ítóképző  in tézeténél újonnan rendszeresített segéd
tanári állásra, mellyel a természettudományi, vagy a 
mennyiségtan és természettani tárgyak tanítása van 
egybekötve, pályázatot hirdet. Előnyben részesülnek, 
akik vágy a torna, vagy a rajz, vagy a szlöjd tanítására 
is képesek. Javadalmazás: állami fizetéskiegészitéssel 
évi 2<J00 K fizetés, 720 K lakbér, szabályszerű előlép
tetéssel s ötödéves korpótlékkal. Egy évi sikeres műkö
dés után véglegesítés. Pályázhatnak oly evang. vallású 
egyének, kiknek tanítóképzőintézeti, középiskolai, vagy 
polgári-iskolai képesitésök van.

Folyamodó a dunántúli evang. egyházkerületi fő
iskolai nagybizottsághoz címzett kérvényét az intézet 
igazgatóságához küldje és mellékelje hozzá: 1. kereszt
levelét, 2. oklevelét, 3. orvosi bizonyítványát, 4. esetle
ges működési bizonyítványát, 5 teljesített katonai köte
lezettségét igazoló bizonyítványát. A pályázat határideje 
júniUs hó 30 ika Az állás szeptember 1 én fogla
landó el.

Sopron, 1912. június 6.

Gyurátz Ferenc s. k. P°W József s k
püspök. igazgató.

Pályázat segédlelkészi állásra.
Csanadcsongrádi esporosi hivat doninál rémiszt* 

resitett segédlelkészi állásra pályázatot hirdetek. 
1300 korona részint egyházmegyei pénztárból, részint 
allami kincstártól. Emellett teljes ellátás, világítás
sal, fűtéssel. Segédkozés a lelkészi teendők végzésé
ben, az esperesi irodában, négy vallástani óra a kir. 
főgimnáziumban.

Az állás elfoglalása megegyezés szerint, leg
későbben szeptember 10-ig.

Szentes, 1912 junius 10.
Petrovics Soma,

esperes.

Pályázat
A gömöri ágost. hitv. evang. egyházmegyébe 

kebelezett magyar és tót nyelvű derencsényi egy
házban a lelkészi állás megürülvén, arra pályázat 
nyittatik.

Ezen állással a következő javadalmazás van 
összekötve: 1. Nagy szobából álló lakás, mellék- 
helyiségekkel, kertekkel. 2. Az egyháztól készpénz, 
gabona, föld, rét, palástdij 690 korona 42 fillérre ér
tékelve. 3. Állami kiegészítés 909 korona 58 fillér.

A kellően felszerelt jelentkezések az alulírott 
főespereshez, a folyó évi julius hó 4-ig külden
dők be.

Budapesten és Rozsnyón, 1912 junius 12.

Terray Gyula, s. k. Kulinyi Géza, s. k.
töesperes, udvari tanácsos. egyházm egyei felügyelő.

Pályázat.
A gömöri ágost. hitv. evang. egyházmegyébe 

kebelezett rozsnyói első lelkészi állás, nyugalomba 
vonulás folytán megürülvén, őzen állásra pályázat 
hirdottetik.

Ezen lelkészi állás javadalmazása következő:
1. Otszobás lakás, melléképületekkel és kerttel.
2. Az egyház folyó pénztárából évi 3000, azaz 
háromezer korona. 3. A tiszai kerületben határozati
i g  divó összes palástdíjak. 4. Amíg az egyház más
ként nem rendelkezik, az ipariskolában heti egy óra 
vallástanításért 80 korona és a szomszédságban levő 
telopon heti két óra vallástanításért 200 korona.

A leli észválasztási szabályrendelet értelmében 
felszerelt jelentkezések, rövid életrajzzal kiegészítve, 
folyó évi junius hó 18-áig az alólirt főesporeshez 
küldendők.

Kelt Budapesten és Rozsnyón 1912. máj. 26-án. 

Terray Gyula s. k. Kulinyi Géza 8. k.
főesperes, udv. tanácsos. egyházm egyei felügj'elő.

Magyar kir. államvasutak menetrendje 
1912 május 1-től.

Budapest nyugoti pályaudvar—Párkány-Nana. 
Budapestről in d u l:

Rikospalotára: 51* 0 20  94® 11«» 12« 1«) 2*® 3>® 41 0  ßM 710  

Dunakeszrn : 8 ®° 9>® 12 00 1*0 lü??
Váczra : 6 ®®
Nagymarosra: 8 4® IP® 1 2 *® 6 *® 11®5 
Párkány-Nánára : 62* 7°® 9'® 1200 1 2 20 2°° 2 *® 2s® 6 °° 

6 ®° 65N gin gin 910

Szobra: 3®* 6“®

Budapestre in du l:
Rákospalotáról: 8 ^  549 7 19 10®7 l l 54 1284 P 9 244 3 4* 

457 $1« 744

Dunakeszrői: 4** 8 «  2 »  90s i0 -w 
V á ciró l: 6 «  91?
Nagymarosról: 4* 8 4®4 l l 80 287 fi88 fi48 8 ??
Párkány-Nánásról: 4 «  6 ®* 4®8 6 «  0 «  8 81 8 4® 1 28« 3*' 3 42 

6 U 6*9 030 a*.-. yoT

Budapest keleti pályaudvar—Szolnok.
Budapestről in d u l:

Nagykátára .* 1 0°®
Szolnokra: 7"® 7»® 8*® 8«® 12*® 2<» 240 2*®* 5<*> 5 «  6‘® 7'® 

7 «  900  98O 11*5

Budapestre in d u l:
Nagy kát áról : 228** J2i 6>4***
Szolnokról: l>o po 2 «  31? 4®® 6 «  9»® 94o l l *9 344 4®« 

4*7 732 749

* Csak vasárnap és ünnepnapon.
** Csak szombaton.
*** Csak hétfőn.
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Budapest nyugoti •pályaudvar—Czégléd. 
o Buda íő í1 .ificIt? 1:

C zeglédre: .7 ^ :8io 8 «  l l 5̂ .  12*0 2°5 2 «  2*5 430 540*) 6 «  
635 645 735 805 935 1015 1050 UjJO**

V

Budapestre in d u l:
Czeglódröl: 322 3 ^  S£3 3.58 517*** 457 522 6 “  626 8 io 8i5

1205 1224 132 521 5 2 G 7<10* 8*6 850'

f  Vasár- és ünnepnapön.i
*) Vasár- és ünnepnapi előíti^hétköeriápon.
** Hétfőn, szerdán és szopibaton.' ‘
*** Hétfőn, csütörtökön és szotnbaton.

’ í f > .. . ’ O' . '
Budapest Jceleti pályaudvar—Hatvan.

# i. ' -J . i„ • '
Budapestről in d u l:

Gödöllőre: 7*o 130 4*5 8f0 __ ,
H atvanra: 550 ß 25 645 655 720 810 835 935* 1230 l s0 130 210 

220 2*5 230 510 520 555 622 612 7°5** 711 812 1022 1022 l l 10 1122 
Póczelre : 1022

Budapestre in d u l:

P éczelrő l: 62f 335 822 
Gödöllőről: 441** lioo 410 922

H atvanról: 2™ 307 518 435 547 559 645 ?30 850 1140 1153 

1210 113 515* 520 600 6*6 657 8 23 8 4* 935 900**55-

ORGONAHARMÓNiUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X. kerület, Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az ntolsó vasúti állomásig.

* Jun ius 15-tői, szeptember 15-ig-
** Indulás Józsefvárosi pályaudvartól és érkezés oda.
*** Vásár- és ünnepnapokon május 15-től szept. 15-ig.

T O I jI>Y L A J O S  bizományában 
Budapest, II. kerület, Fő-utca 2. szám
alatt megjelent és minden könyvkereskedésben 

kapható :

SZTEHLO KORNÉL felolvasásainak
negyedik füzete. Tartalma:

Az emberi lélek és értéke. — Tömörüljünk'! 
::: A házassági elválás problémája. :::

Ára 1 korona.

P ontos és O R A K 5 évi
legjobb V U í l I l  jó tá llá s  m ellett!

Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak ^F" részletfizetésre is.

€

J a v ítá so k b a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k b e  kü~  
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
müórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest,VII, Erzsébet-körút 29. Pontos 
kiszolgálás!

Jutányos
árak!

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10.



II. évfolyam. 25. szám. Budapest, 1912. junius 22.

EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHIO KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HOKNYÁNSZKY ALADÁR

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kélha*ábos cn<b»z oldal egyszeri hirdetésért Z8 kor., 
féloldal 14 korona, uegycdnldat 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért ti fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  Sztehlo Kornél: Az állami lelkészfizetés-rendezés. — Sztchlo Gerő: A breznóbányai ev. egyház múltjára vonatkozó 
történeti adatok. — Kakas E. József : Mester, dorgáld meg a Te tanítványaidat. — Indítvány — Külföld. — Hírek 
— Pályázatok. — Hirdetések.

Az állami lelkészfizetés-rendezés.
Van végre hivatalos nyilatkozat, amelyből 

megtudjuk, mit tervez a kormány a lelkészi fize
tések rendezését illetőleg. Miután a magyar 
lapok csak hézagos közléseket hoztak, Teleszky 
pénzügyminiszternek június 17-én a főrendiház
ban elmondott beszédéből azt a részt, amely
ben Antal Gábor kérdésére válaszol, a követ
kezőkben adjuk :

„Ami a lelkészeknek adandó családi pót
lékot illeti, melyet Antal Gábor püspök kívánt, 
a kormány a kérdést ezen módon nem old
hatja meg. A kormány a lelkészek helyzetét 
korpótlékok által akarja megjavítani és pedig 
azok a lelkészek, akik ezidőszerint 1600korona 
kongruakiegészitésre igényt tarthatnak, öt évi 
szolgálati idő után 400 korona pótlékot, további 
öt év után megint 400, azután pedig három 
Ízben öt évenként 200 korona pótlékot fognak 
kapni, úgy, hogy fizetésük 25 éves szolgálati 
idő után 3000 koronát fog kitenni. A kormány 
szándéka az idevonatkozó törvényjavaslatot szin
tén ebben az évben benyujtani, sőt tervbe van 
véve, hogy az első 400 koronás korpótlék a 
lelkészeknek visszamenőleg 1912. évi január 
1-étöl fizettessék ki. 1913. évi január 1-én 
tehát azok a lelkészek, akik tiz évnél hosszabb 
szolgálati időt tudnak kimutatni, 800 korona 
pótlékot fognak kapni. Mindez az állami ház
tartást rendkívüli módon terheli meg. Ezzel az

állam teljesítési képességének határát értük el 
és lehetetlen az ország jelenlegi gazdasági vi
szonyai között ezen jelentékeny adóemelés nél
kül túllépni/'

A pénzügyminiszter kiemeli tovább, hogy 
a tanítók és lelkészek ezen mérsékelt fizetés- 
rendezése a költségvetést összesen 38,500.000, 
a véderőtörvény folytán szükséges többlet fede
zése pedig évenként 36.4(X).(XX) koronával fogja 
emelni, inig jövedelmeink évenként csupán 
30 millió koronával emelkednek.

íme, ezek az Apponyi által érvényesített 
egyenlőségi elv következményei, amelyek az 
1848 : XX. törvénycikk által a protestánsoknak 
szánt állami segedelmezést a római és görög 
katolikusokra és a görög nem egyesült vallás
felekezetekre is kiterjesztette, akik már előbb 
valamennyien oly tetemes állami dotációkban 
részesültek, hogy helyes beosztás mellett, abból 
az alsórendíi papság és az elemi tanítók hely
zetét minden megerőltetés nélkül bőségesen meg
javíthatnák.

Az állam végre is, ha igazságos akar lenni, 
kénytelen lesz szekularizálni és az általa adott 
javadalmak helyes megosztását maga foganato
sítani.

Az ily irányban foganasitott szekularizáció 
nem rablás, nem is veszi el a már adott java
dalmat, csak arról gondoskodik, hogy a milliós 
jövedelmeket ne egyes főpapok és azok rokonai, 
hanem a katholikus és görög nem egyesült
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egyházak szerényebb munkásai, a szegény plébá
nosok is élvezzék és legyen egyszer vége an
nak, hogy felekezeti célok az állampénztárból, 
tehát a más vallású állampolgárok adófilléreiből 
is fedeztessenek.

De nézzük már most, mikép vagyunk a 
kormány által kilátásba helyezett lelkészi fizetés
rendezéssel ?

Feltűnő, hogy a korpótlékadás csupán a jelen
leg 1600 koronás kongruás lelkészekre szorítkozik. 
A kongruás lelkész tehát már 1912-től kezdve, 
ha akkor öt évi szolgálati ideje betelt, éven
ként 2000 korona, továbbá öt év múlva 2400 
korona és 25 év múlva 3000 korona évi java
dalomban fog részesülni. Sőt az a kongruás 
lelkész, akinek 1912. évi január 1-in már 
10 évi szolgálatideje volt, azonnal 2400 koro
nás javadalom élvezetébe lép és 1913. évi 
január 1-én kettős korpótlékot kap, egyszerre 
800 koronát. Nyilvánvaló, hogy ez a fizetésren
dezés azokra a lelkészekre, akik nem kongruá- 
sok, de akiknek évi járandóságai nem sokkal 
haladják meg az évi 1600 koronát, felette igaz
ságtalan.

A Lombos-féle tervezet szerint 356 kon
gruás lelkészünk van. Ezek tehát az áliami kor-

T Á R C A .

A breznóbányaí ev. egyház múltjára 
vonatkozó történeti adatok,

A tót nyelvű eredeti egyházi jegyzőkönyvből fordította Sztehlo 
Gerő, besztercebányai lelkész.

A breznóbányaí ev. egyház keletkezésének éve biz
tosan nem állapítható meg. Valószínűleg 1550. körül 
keletkezett. 1563-ban már ev. tanítója volt Berger Péter 
személyében, ki 1580-ban Zsolnára ment lelkésznek s 
onnan Nagybittsére.

LelkészeiL
1. Seocovszky András, Berger Péter veje. Witten- 

bergben lett fölszentelve lelkésznek. Működött Besz
tercebányán s onnan Breznóbányára költözött 1580-ban; 
meghalt itt 1598 ban. Szocovszky II. esperese volt a 
zólyomi ev. esperességnek. A zólyomi ev. esperesség 
1588 ban keletkezett, 1588. jan. 17 én tartotta első 
ülését. Első esperese volt Ocsovszky Bertalan, radványi 
lelkész. A zólyomi esperesség alakuló ülésén 29 lelkész

pótlékok segítségével 25 évi szolgálati idő után 
3000 koronáig felviszik. 688 lelkész közül azon
ban 332 az eddigi állapotban megmaradna. 
Tűrhető-e ez az állapot? Köztudomású, hogy 
nem. A Lombos-féle tervezet szerint, amely a 
lelkészi nyugdíj megállapítása alkalmából összeirt 
adatokon épült, csak 103 olyan lelkészünk van, 
aki 2400 koronán felüli jövedelmet élvez. Ma
rad tehát még mindig 229 lelkész, aki 1600 
és 2400 korona javadalom között nyomorog 
Ezeken az állami rendezés nem segit. Nem tö
rődik velük, meghagyja őket az elviselhetlen 
nyomorúság állapotában

A zsinati bizottság 2400 koronára tervezi 
a lelkészfizetés minimumát. Mikép fogjuk ezt 
elérni ezen állami segély mellett. Újra csak 
zörgetni? Hiszen a pénzügyminiszter kimutatta, 
hogy nagyobb adóemelés nélkül nem emelheti 
a segélyt. És micsoda dőreség volna inkább 
az adóemelést tűrni, csak lelkészeink kapjanak 
többet!

Hát nem-e okosabb, ha olyan egyházi adót 
hozunk be, amilyet lapunk 24. számában javas
latba hoztunk. Ez az adóemelés nem is lesz olyan 
nagy és amit fizetünk, magunknak fizetjük, az 
állami adóemelésből pedig a jelentékenyen na

vett részt) Utóda az esperesi hivatalban volt Jákobéi 
János, szelesei lelkész.

2. Melik Sámuel. Előbb rektor és jegyző volt 
Breznóbányán, utóbb Szocovszky káplánja. Szintén 
Wittenbergben lett fölszentelve. 1595. körül — még 
Szocovszky életében — breznóbányaí Ielkészszé lett 
megválasztva. 1598 ban az esperesség dékánjává (iskola- 
látogató) választatott. Az 1610. zsolnai zsinat Meliket a 
zólyomi, turóci, honti és nógrádi ev. egyházak super- 
intendensévé választotta meg. (A zsolnai zsinaton meg
választott superintendens: Lányi Illés, Abrahamidesz 
Izsák és Melik Sámuel fordította le tót nyelvre Luther 
kis kátéját s kiadta 1912-ben.) Melik 1620. aug. 29-én 
halt meg és aug. 31-én lett eltemetve. Mint superinten
dens 10 évig működött.

3. Rohács Menyhért liptói esperes, németlipcsei 
lelkész volt Melik utóda a breznóbányaí papságban. 
1621-ben superintendenssé választották meg, de már 
1623. szept. 29-én meghalt.

4. Sexly (Sesztdk) Péter, gömöri esperes, ki Gö- 
mörvármegye megbizásából résztvett az 1620. beszterce
bányai országgyűlésen, mely Bethlen Gábort királlyá 
választotta meg. Zólyomban Sexty nagyon megtetszett,
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gyobb rész r. kath. plébánosok és oláh pópák 
zsebébe vándorol.

Visszatérve a pénzügyminiszter által ígért 
korpótlékra, azt látjuk, hogy a korpótlék 
(400 korona) kisebb, mint az, amelyet a Lom
bos-féle tervezet 50() koronával megállapít. De 
ez még hagyján, semmikép sem elégít ki azon
ban az, hogy a korpótlék csak a huszonötödik 
szolgálati év betöltéséig emelkedik. A protes
táns lelkész, amikor parókiát kap, rendszerint 
megnősül. Gyermekei tehát abban az időben, 
amikor 25 éves szolgálati évét betölti, lehetnek 
20—24 évesek, de lehetnek 15—20 évesek is. 
Ez az a kor, amikor a gyermekek nevelése, 
iskoláztatása legtöbbe kerül. És ebben az időben 
szűnjék meg a ■ korpótlék emelkedése? Azt a 
hatodik emel st az államkincstár talán még el 
fogja bírni

A kép, amelyet a pénzügyminiszter nyilat
kozata elénk tár, elég szomorú és komoly gon
dolkodásra és komoly munkára ébreszt. Ezzel 
foglalkozzanak lelkészi értekezleteink és a meg
alakulandó lelkészi egyesület.

Ne bizzunk az állami segítségben, de 
magunk segítsünk magunkon. Ez legyen a 
jelszó. Sztehlo Kornél

úgy, hogy Szécsy György, a zólyomlipcsei vár ura 
őt udvari lelkészének választotta meg. Azután Dobó 
egyház lelkésze lett s mint ilyen Rohács helyére super- 
intendensnek lett megválasztva, azután 1623-ban breznó- 
bányai pappá. Az 1624. esperességi gyűlésen az espe
res panaszkodik, hogy egyesek az ő tudta nélkül vá
lasztatnak meg lelkészekké, pl. Sexty Breznóbányán 
Meghalt 1634-ben. 11 évig volt superintendens. (1634. 
nov. 6 án az esperes az esperesgyülésen bepanaszolta a 
breznóbányai egyházat, hogy nem fordul hozzá az új 
lelkész választása ügyében és leveleire nem is válaszol, 
intéseit semmibe se veszi. Az esperesség elhatározza, 
hogy az esperes többé ne törődjék velük, ne is Írjon 
nekik többé. Midőn 1635-ben a breznóbányaiak pana 
szókkal jöttek az esp.-gyülésre, az esperesség el volt 
keseredve, hogy miattuk már néhány gyűlést kellett 
tartania, hogy hiábavaló költséget okoznak az esperes- 
ségnek stb. Elutasította őket azzal, hogy keressenek 
igazságot azoknál, akiket ők elöljáróiknak tartanak, 
de ne az esperességnél, melyet ők semmibe sem 
vesznek.)

5. Chmelius Mihály. (1634 —1643-ig.) Csak azon 
föltétel alatt fogadtatott be az esperesség kötelékébe,

Mester, dorgáld meg a Te tanít
ványaidat!'

Némelyek a farizeusok közül a sokaságból mon
dának néki:

,.Mester, dorgáld meg a Te tanítványaidat.“ Meg
hallgatja a farizeusok kérését: dorgál. Ám de kiket? — 
Épp azokat, kik kérték, hogy másokat dorgáljon. Azo
kat: ,,kik elhitték vala magukban, hogy ők igazak és 
egyebeket semminek állítanak vala.“

A hazáját szerető Mester jól tudja azt, hogy 
saját fiai okozzák igéretföldének romlását, de átkot 
azért nem mond rájuk: „És mikor elközelgetett volna, 
a várost látván, sir azon.“

Talán nem vonja kétségbe senki, ha azt mondom: 
az ő könnyeiben a legnagyobb honfiúi bánat, nyert 
enyhülést s a legeszményibb hazaszeretet tükröződik 
vissza. Ép azért: tanuljunk tőle hazánkat szeretni. 
Ámde nem úgy, mint ezt Kovácsy Kálmán kartársunk 
tette folyó hó 4-én a képviselőházban.

Avagy: abban véli kifejezésre juttatni hazájáért 
aggódó szeretetét, hogy lelkész létére átkot szór ártat 
lan telkekre! I Ezt tanulta, mint lelkész, a legnagyobb 
Mestertől, aki ezt mondja: „Én pedig ezt mondom 
néktek: szeressétek ellenségeiteket; áldjátok azokat, 
kik titeket átkoznak . . . ? *

* Nem akartunk papi körből jött ezen felszólalás előtt 
lapunkat elzárni, mert cikkíró ebben az esetben a politikai napi
lapokhoz akart fordulni. Már pedig célszerűbb, ha ezen kínos 
kérdést magunk közt intézzük el. (Szerk )

hogy aláveti magát az esp. törvényeknek. Burius, kor- 
ponai lelkész könyvében azt mondja Chmeliusról, hogy 
szorgalmas könyvolvasó volt. Hívei 1643-ban bepana
szolták az esperességnél, hogy prédikációi gúnyolódók, 
hogy híveit kigyófajzatnak, gyíkoknak nevezi, hogy sok 
lovat tart és hogy szalmáját inkább engedi elrothadni, 
sem hogy azt illő áron a népnek eladná. Meghalt 1643. 
aug. 23-án.

6. Lányi Gergely, L. Illés superintendens fia. 
Előbb udvari lelkésze volt néhai Thurzó György nádor 
özvegyének az árvái várban. Mint zólyomi lelkész föl
vétetett az esperesség kötelékébe. 1635-ben — mint 
zólyomi lelkész — superintendensnek választatott meg. 
1644-ben lett breznóbányai lelkész. 2 superintendenst 
szentelt föl: Lányi Zakariást és KalinkaJoákimot, ezen
kívül 144 lelkészt Meghalt 1651. vagy 1653 ban; 
halálozási éve bizonytalan. Mint superintendens 16 vagy 
18 évig működött.

7. Lányi Dávid. (1651—53—1669.) Lányi Dániel 
háji lelkész fia. Előbb dobronyai lelkész, 1653-ban lett 
breznóbányai lelkész és 1656 ban superintendens Spotkó 
Mária halála után. Lányinak 2 rendbeli pőre volt 
Bartók István zólyomi róm. kath. archidiakonussal.
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Lám ! Aki elátkoz, azt is áldanunk kell s ő még 
az ártatlanokat, a férjet, édesapát, aggódva szeretőket 
is elátkozza. — Hazaszeretetből!! Ne mondjon nekem 
ilyeneket! Az ártatlanokon tölteni ki dühünket, — ezt 
mondja hazaszeretetnek!

Mit tett volna Kovácsy lelkész úr, ha az ő csa
ládját átkozta volna el Tisza István?

Én is vallom és bátran hirdetem, hogy hazánkért, 
e második Igéretföldéért, minden áldozatot meg kell 
hoznunk, — de nem úgy, mint ezt lelkésztársunk tette.

Az ember önbirája soha nem lehet, mert akkor 
oda jutunk, hogy egymást öljük, gyilkoljuk. Igyekez
zünk ellenfeleinket meggyőzni tévedésükről s állításunk 
igaz voltáról. Emeljük fel tiltakozó szavunkat azok ellen, 
kik lelkiismeretbeli szabadságunkon csorbát ejteni igye
keznek.

Jézus sem nézte összetett kezekkel hazája romlá
sát. Nemcsak sirt, de szólt, tett is. — Szóljunk mi is ! 
Különösen reánk, lelkészekre vár a magasztos feladat: 
hazánknak lelkes, hű honfiakat nevelni. Szóljunk: olt
suk a szenvedélyek tüzét; tanítsuk a népet meg
becsülni mások meggyőződését, akkor aztán nem kell 
átkozódnunk.

Szólt képviselő kartársunk is. De!? — Vájjon a 
4-én kiejtett szavai után hogyan fog a szószékről 
egyetértésre, mások véleményének, nézetének, meggyő
ződésének megbecsülésére oktatni?! A történtek után 
azt várom, hogy elátkozza hivei körül mindazokat, kik 
munkapártiak, el, az ő családjukkal egyetemben, vagy 
pedig hirdeti: „Áldjátok azokat, kik titeket átkoznak“

s maga mégis átkozódik, mig végre odamondják hivei: 
Ne légy képmutató !

Igen, kötelességünk vért, életet is áldozatul hozni, 
de harcunkban csak az ellenséget űzzük, hajtsuk, azo
kat, kik aggódva, könnyezve, imádkozva gondolnak a 
harcban levő kedveseikre, békében hagyván.

Ha őket hányjuk kardélre, a'védteleneket, a gyen
géket, — mert az erős ellenféllel nem bírunk, — már 
ezzel azt bizonyítjuk, hogy az igazság az ellenfél 
részén van s hogy mi vadságunkkal sem győzelmet, 
sem kíméletet nem érdemiünk.

A Mester is, szent haragtól eltelve, ostort fogott 
azok ellen, kik az ő házát, latrok barlangjává akarták 
tenni. Nagyon helyesen cselekedte Tisza István is, 
mikor e második Igéretföldének szent csarnokaiban 
helyet nem engedett azoknak, kik oda a szenvedélye
ket, a haragot és a gyűlöletet vitték be beszédeikben, 
tetteikben.

Avagy azt hiszi kedves kollegánk, hogy elmon
dott szavai után büszkék lettünk kartárs úrra? — 
Csalódik! Én ugyanis nem tartom ev. lelkésznek azt, 
aki olyan evangéliumot tud hirdetni és olyannak hirde
tését helyeselni, amilyent ön hirdet. Nézze, olvassa a 
következő sorokat, amelyeket egy vidéki lapból 
olvastam!

Ilyen érzelmeket keltettek a laikusokban is, meny
nyivel inkább a lelkészekben :

(Következik itt egy vidéki lapból „Állat az emberben“ cím 
alatt írt cikk idézete. Ezen cikket nem közöljük, mert Kovácsy 
Kálmán végre is evangélikus lelkész, és az Evangélikus Lap 
hasábjain a közönséges társadalmi illem hangját túllépő kifaka- 
dásokat még idézetképen sem akarjuk látni. (Szerk.)

Ámbár Zólyomvármegyében akkor csak 2 róm kath. 
egyház volt, Szé’nyén és Gyetván, Bartók mégis az 
összes egyházakat meglátogatni merészelte és Lányinak
— egy állítólagos királyi parancs ürügye alatt — meg
tiltotta az ev. egyházak kánoni meglátogatását, melyet 
ő a vármegye rendeletére foganatosítani akart. Lányi
— nehogy a királyi parancsnak ellene szegüljön — 
engedett. Bartók ezzel nem volt megelégedve, hanem 
elvette a breznóbányai ev. pap dézsmáját is és ezt a 
kamarának eladta. Ezen dézsmát később — amint ezt 
írásban elösmerte — Lippay György esztergomi érsek 
és Wesselényi Ferenc nádor közbenjárására és kíván
ságára visszaadta Lányi breznóbányai pap és super- 
intendensnek.

8. Milochovszky János. A nyitrai esperességből jött 
előbb Radványba, később 1670-be Breznóbányára lel
késznek; 1671-ben zólyomi esperes lett. 1671-ben volt 
az utolsó esperes-gyűlés Zólyomban. 1671-től 1704-ig 
nem volt tartható esperes-gyűlés Zólyomban. Milo- 
chovszky 1673-ban — az I. Lipót féle általános üldö
zés kezdetén — a pozsonyi rendkívüli törvényszék 
ítélete folytán — kénytelen volt száműzetésbe menni. 
Száműzetése idejében, 1678-ban Drezdában könyvet

adott ki „A világi felsőség dísze“ cim alatt 1683-ban 
— mikor meg volt engedve — visszahívta Milochovszkyt 
a breznóbányai egyház, de már 1684. jan. havában 
fekete himlőben meghalt. Neki is elvette az esztergomi 
káptalan a dézsmát és a kamarának eladta, de azután 
ő is visszakapta.

A Lipót-féle üldözés alatt, midőn Milochovszky 
száműzetésbe ment, veszítette el a breznóbányai egy
ház templomát és iskoláit. Kolalto Mátyás császári had 
vezér fegyveres erővel foglalta el a zólyomi ev. tem
plomokat. Kolalto egy Miklós nevű kath. pappal jött 
Breznóbányára azzal, hogy a katonaság addig nem 

teszi le a fegyvert, amig a templom kulcsát át nem 
adják 1673. okt. 27-én adták át a kulcsot. A pozsonyi 
rendkívüli törvényszék elé idéztetett Milochovszkyval 
együtt az akkori káplán is, Szruka Mihály, aki, hogy 
az országban maradhasson, hivataláról leköszönt 
Milochovszky a száműzetést választotta. 1684-ben vissza
kapták a templomot a breznóiak, de 1688-ban megint 
elveszítették azt. Ezen szomorú időben Szimonidesz 
János volt a breznói ev. iskola tanítója. Ő is a pozsonyi 
rendkívüli törvényszék elé lett idézve és miután sem 
száműzetésbe menni, sem katholikussá lenni, sem pedig
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— Akinek füle vagyon a hallásra, hallja! Te 
pedig hazád romlásán zokogó Mesterünk értesd meg 
velünk a Te könnyeiddel, hogy az egyenetlenség önfiai
nak bűne okozta Igéretföldének romlását! Jöjj azért! 
Dorgáld meg a Te tanítványaidat!

Hadd vegyük eszünkbe, amelyek a mi békessé
günkre valók, hogy ellenségünk, mig mi egymást átkoz
zuk, üldözzük, körülöttünk palánkot ne építsen és a 
földdel egyenlővé ne legyen, mivelhogy nem becsülik 
meg a Te meglátogatásodnak napját

f Kakas E. Jót séf
ev. lelkész.

Ind ítvány .
A soproni alsó evang. egyházmegye lelkészérte

kezlete megütközéssel tapasztalta, hogy az uj egyete 
mek felállítására vonatkozó törvényjavaslatok ország
gyűlési tárgyalása alkalmával a kormány részéröl semmi
féle nyilatkozat nem történt aziránt, hogy az új, neve
zetesen a pozsonyi egyetemen evang. theol. fakultás 
szervezésének a gondolatával foglalkoznék, ennélfogva 
megkeresi a lelkészértekezlet az egyházmegyei köz
gyűlés útján az egyházi felsőbb testületeket, hogy a 
kormánynál még idejében kellő eréllyel szorgalmazza a 
pozsonyi egyetemen evang. theol. fakultás szervezését s 
jelen indítványnak az Evang. Örállóban s Evang Lap
ban való közzététele által az összes lelkészt értekezleteket 
hasonló indítvány megtételére felkéri.

A lelkészértekezlet megbízásából közlik
Beleda, 1912 június 10.

Farkas Mihály, Mikulás Kálmán,
esperes. jegyző.

hivataláról leköszönni nem akart, bebörtönöztetett és 
gályarabságot szenvedett. 1681-ben visszatért az országba, 
besztercebányai lelkész lett, hol 1708. márc. 13-án 
meghalt. A templom, papiak, iskola és dézsma a pia
risták zsákmánya lett.

9. Bodovini ( Bodó) András 1682. dec 7. Rima- 
bányáról került Breznóbányára, hol alig 3 hónapig mű 
ködött. Breznóbányán következő fizetése volt: 4 magyar 
forint minden héten, továbbá egy évre 5 mérő tiszta 
búza, 30 mérő rozs, 30 mérő zab, 21 szekér fa, 
1 mázsa só, sörváltság, 12 forint, egy véka túró és az 
egyházi jövedelmek (offertoriumok) fele része. A cset- 
nekiek szívesen megfizették a breznóiaknak azon 
100 frtot, melyet tőlük kívántak, azért, hogy Bodót 
Rimabányáról Breznóbányára elhozták. Bodó mint cset- 
neki lelkész 1704-ben superintendensnek választatott 
meg. Bodó után újból Milochovszkyt hívták meg a 
breznóiak lelkészül és 1684-ben bekövetkezett ha
lála után.

(Folyt, köv.)

K Ü L F Ö L D .
A katholicizmus belső mozgalmai Németországban.

Az ultraniontanok között Németországban erős ellen
tétek keletkeztek, amennyiben a „ravasz opportunisták“ 
a kölni irány emberei valódi céljaikat politikai okokból 
leplezni iparkodnak, hogy a Centrum részére a protes
tánsok részéről is szövetségeseket szerezzenek, a berlini 
irány hívei azonban az ott székelő katholikm munkás
egyesületek semmiféle közös-kéreszly(ínségről tudni nem 
akarnak és a Centrum vezérének nyíltan a római pápát 
és a Vatikánt vallják. Ezek a munkásegyesületek piin 
kösdkor hódoló feliratot intéztek a római pápához, 
melyben az előtte térdeplő 160,(XX) katholikus munkás 
részére áldását és azt kérik, hogy pápai rendelkezései
nek szociális téren is érvényt szerezzen és a katholikus 
zászlót különösen gazdasági téren is fennen lobogtassa. 
A felirat megbeszéli egyéb szervezetektől való eltérését, 
kiemeli, hogy a gazdasági életet sem akarja az egyház 
túlvilági életétől elválasztani és azt kívánja, hogy nem 
csupán az egyes tagok, hanem az egész társulati szir- 
vezet, mint ilyen a vallás és erkölcs dolgában az e g y 
házi hatóságnak, tehát a pápának és a püspököknek 
legyen alávetve. Erre a pápa a feliratot átnyújtó Beyer 
plébánosnak egy magánkihallgatás alkalmával a követ
kező választ adta:

„ösmerem a ti elveiteket és törekvésteiket és kü
lönösen az eltéréseket közietek és más szervezetek kö
zött. (Ezek alatt a keresztyén szakszervezetek értendők. 
Szerk) Titeket dicsérlek, nektek adok igazat, helyben
hagyom amit ti müveitek (vos approbo) és minden 
erőmből iparkodom, hogy a ti elveitek mindenki elsa
játítsa. A többiek dolgát nem helyeslem (reprobo): nem 
ítélem el őket, mert nem az én dolgom, valakit elitélni, 
(milyen szerénység! Szerk) de elveiket, melyek hami
sak, nem helyeselhetem“.

Hasonló értelemben nyilatkozott Merry de Val 
államtitkár a berlini és frankfurti munkás-kongresszu 
sokhoz, akiket különösen azért dicsér, mert katholikus 
lobogó alatt nyíltan küzdenek.

Ez a kölni iránynak adott pofon iszonyú izgalmat 
keltett a német katholikusok között. Végre a római 
Róta uditoréja Heiner, az „Egyházi Közlöny“ 24 szá
mában közölt felvilágosító jelentésében elsimította azzal 
a dolgot, hogy különbséget kell tenni a biboros állam
titkár úrnak a berlini és frankfurti kongresszusokhoz 
intézett táviratai és a Szentatya nyilatkozata között. 
Ez utóbbinak, bár lényeges tartalma szerint magában 
foglalja Őszentségének álláspontját, az olyan tévelyek 
elitélésére vonatkozólag, amelyeket minden jó katholi- 
kusnak el kell Ítélnie — authentikus jellege nincs, miért 
is egyáltalában nem kerülhet szóba és nem képezheti vita 
tárgyát.

Ami pedig a biboros államtitkár táviratait illeti, 
ezekben tulajdonképen csak a jó katholikusok dicsérete
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foglaltatik és Őszentsége egyenlő jóindulattal dicséri és 
buzdítja Németország különböző katholikus egyesü 
létéit.

Ez a nyilatkozat a „Kölnische Volkszeitung“ szerint a 
keresztyén szakszervezetekben csoportosuló német ka
tholikus munkások százezreit némileg megnyugtatta, de 
az „Egyházi Közlöny“ szerint is, amely a kölniekkel 
szimpatizál, csak némileg és itt is, Németországban 
apellálnak a rosszul informált pápától a jól informált 
pápához. Főérvük az, hogy a berlini irány túlzásainak 
legjobban örülnek az „Evangelische Bund“ és a libe
rálisok, akik ettől a belviszálytól a Centrum bomlását 
féltik. Ebből az a tanulság, hogy jó lesz az örömet 
titkolni.

*
A müveit Anglia. Angliából május 30-án este ért 

Párisba a két különvonat, mely 900 angol zarándokot 
és 150 beteget vitt Lourdesbe. Ez az első eset, hogy a 
katholikus Anglia Lourdesbe nemzeti zarándoklatot ve
zet. A zarándoklatban résztvesznek a westminsteri bí
boros érsek, a cliftoni, leedsi, plymouthi és ports- 
mouthi püspökök s a norfolki herceg. (Egyházi Köz
löny ) A jó Isten tehát nemcsak egy Newton, egy 
Carlyle és egy Darwin lángeszéve), hanem a lourdesi 
csodában hivő jámbor keresztyénekkel is megáldotta 
Angliát. *

Anatole Francénak a pinguinek szigete című szati
rikus munkájából: „nem lehet nagyon csodálkozni, 
hogy e hosszú korszak alatt, mig a vas pusztított, a 
hitet sértetlenül megőrizték a pinguinek. Az igazság 
fénye elvakitá a lelkeket, melyek nem valának sophiz- 
mák által megrontva. Ez magyarázza a hitek egységét. 
Az Egyháznak egy állandó gyakorlata ugyan kétségte
lenül hozzájárult a hívek e hitbeli egységéhez: meg
égettek rögtön minden pinguint, aki máskép gondolko
zott, mint a többiek“.

E L Ő F I Z E T Ő I N K N E K !
Kérjük előfizetőink közül azokat, akik csak fél

évre fizettek elő, hogy az előfizetési dijat 7 koronával 
a második félévre július elején beküldeni szíveskedje
nek. Azon urakat, kik a lapot a múlt félévben kapták 
és az előfizetési dijat még meg nem fizették, egyszer
smind a hátralék megfizetésére és ahban az esetben, 
ha a lapot tovább járatni nem kívánják, arra kérjük, 
hogy a lapot ezen szándékuk kifejezése mellett vissza
küldjék.

Az előfizetési dij „az Evangélikus Lap kiadóhiva
tala“ címére küldendő be, más címmel ellátott külde
mény után kézbesítői dijat kell fizetnünk.

Budapest, 1912 június 22.
Az Evang. Lap kiadóhivatala.

H ÍR EK .
Szatmárnémeti evangélikus templomalap javára 

nagy sikerű hangverseny volt június 8-án. Megnyitóul 
a szatmári zeneegyesület zenekara Fuchs Szerenádját 
adta elő Hermann L. zeneiskolai igazgató vezetésével. 
Radó Ilonka nagy hatást keltett Szabados Ede, ref. 
főgimn. tanárnak ez alkalomra irt „Templom épül“ c. 
gyönyörű költeményével Révész János nbányai 'ev. lel
kész havotta-, tatár- és kurucdalokat énekelt szokott 
temperamentumossággal, őszinte meleg hangulatot váltva 
ki a hallgatóságból, zongorán neje kisérte gondos művé
szetével. Zempléni Árpád nagy hatású, eddig ki nem 
adott müvét — A halál vőlegény —- olvasta fel. A 
nagynevű irót meleg ovációban részesítette nagyszámú, 
előkelő hallgatósága. Hermann L. zeneiskolai igazgató 
nagy sikerrel hegedűn jétszott el egy pár klasszikus 
darabot. Az est fénye, igazi értéke Szendy Árpádnak, 
az országos zeneakadémia világhírű tanárának zongora- 
játéka volt, mellyel hosszú varázslatba ejtette a közön
séget. A nagy művészt hosszan, melegen ünnepelte 
Szatmár város és vármegye közönsége. Igaz hálával 
regisztráljuk, hogy ez az országos zenei büszkeségünk 
nemcsak lekötelező szívességgel fogadta el a szerep
lésre való felkérést, hanem — tekintettel a szent célra 
— teljesen dijtanul mozdította elő a mérhetetlenül 
nagy erkölcsi és tekintélyes anyagi sikert.

Schmiedt Konstancia operaénekes művésznő klasz- 
szikus darabokat énekelt csodásán szép csengésű hang
ján Világossy Gáspár, Szendy Árpád kíséretével 
Rákóczi Ferenc Rodostón c. melodrámát szavalta el 
nagy sikerrel. Az estét Duszik Lajos ev. lelkész záró
szavai rekesztették be.

Ezzel a hangversennyel ismét egy jelentős lépés
sel indult előre a kis szatmári egyház. A siker, mellyel 
ez este gazdagította, ismét meghódította számára Szat
már város nagyközönségét. Még mindig érkeznek pénz
tárához újabb- és újabb jegymegváltások, adományok. 
Maga a hangverseny tiszta jövedelme hatszáz koronára 
rúg. A nagy célt, hogy 1917-ben nyíljon meg a szat
mári Luthertemplom — így el lehet érni. Áldás a 
segítőkre! D.

A dunáninneni evang. egyházkerület 1912. évi aug. 
29 én és 30-án tartja évi rendes közgyűlését Pozsony
ban. A közgyűlést megelőzik az augusztus 26. 27. és 
28-ikán tartandó bizottsági ülések. A közgyűlés fonto
sabb tárgyai az elnöki jelentésen kívül: általános tiszt- 
újitás; államsegély elszámolás és utalványozás; az 
1848:XX. t. c. végrehajtása keretében: sérelmek; lel- 
készi fizetések; theol. fakultás; a theologiák egyesíté
sének kérdése; zsinati előmunkálatok és költségek; 
középiskolai tanárok szolgálati pragmatikája ; a theol. 
tanügyi szervezet revíziója; a kerületi tanitóképezde 
szervezése; tanító választási szabályrendelet revíziója; 
a ref. 400 éves évfordulójának emlékünnepe; híveink 
számbeli csökkenésének okai az egyházkerületben stb.

A bányai ev. egyházkerület aszódi leánynevelö- 
intózete folyó évi június hó 24-én tartja évzáró ünnep
ségét Aszódon. Az osztályvizsgálatokat június hó 21. 
és 22. napján, a hálaadó isteni tiszteletet június 3-án 
reggel 8 órakor tartják meg, az évzáró ünnepség 24-én 
délelőtt 9 órakor kezdődik. Az utóbbinak műsora 23 
számból áll szavalatokból és énekből. Az Oeschger 
Adél igazgató kiváló vezetése alatt magas nívóra emel
kedett intézet megérdemli, hogy egyházunk minden 
tagja iránta melegen érdeklődjék.
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A magyarországi ág. hltv. ev. egyetemes egyház 
levéltárának jegyzékéből az 1-ső kötet nyomtatásban 
megjelent — 184 oldal — és a Luther társaság könyv- 
kereskedésében 2 koronáért kapható. Nem közönséges 
katalógus az, amit az egyetemes levéltáros Góbi Imre 
ny. igazgató tanár ebben a munkában szolgáltat. Egye
temes levéltárunk anyaga van ezen munkában ösnier- 
tetve. Az első kötet kronologikus rendben 1408-tól 
kezdve 1792-ig, azon kéziratoknak tartalmát sorolja fel, 
amelyek a levéltárban elhelyezve vannak. Mi evangé
likusok büszkék lehetünk arra a kincsre, amely levél
tárunkban őriztetik és most midőn egész tartalma kivo
natosan bár, de tájékoztató részletességgel nyilvános
ságra hozatik és ez a kincs az egész tudományos 
világnak könnyen hozzáférhetővé tétetik, látjuk csak 
igazán mennyire érdemes a történetirónak és az egy
házjogásznak ebben a levéltárban búvárkodni Góbi 
Imrénk több esztendei gondosságának és fáradozásának, 
nemkülönben tudományos képzettségének köszönhető 
ezen munka, amely méltó feltűnést keltett szakértő 
körökben is. Nem tudjuk eléggé ajánlani olvasóinknak 
a mű megszerzését, amely mint olvasmány magában 
véve is felette érdekes. (Se—o.)

Lelkészválasztás. A lébenyi (győri egyházm) 
gyülekezet egyhangú választással meghivta rendes lel
készül Németh B Károly newbrunswicki lelkészt.

A gyékényesi gyülekezet egyhangúlag Szalay 
Mihály bokodi lelkészt választotta meg.

Evangélikus Leány intézet Teschen-ben (Österreich, 
Schlesien). Célja, azon evangélikus leányok számára, 
akik Teschenben fennálló tápintézetekben iskolai neve
lésben részesülni, zenét, nyelveket, női kézimunkát stb 
tanulni óhajtanak, az iskolai év alatt (szept. 15-től jú
lius 25-ig) a szülői ház helyettesítése. — Ezen intézet 
az evang. Gusztáv Adolf nőegyletnek tulajdona s fel 
van szerelve a modern követelmények szerint, közvet 
len szomszédságában az állami iskoláknak és az evang. 
templomtárnak, a Rudolfplatzon barátságos kertben 
épült. Növendékei szigorú evangélikus szellemben lesz
nek vezetve. A német német nyelv gyors és tökéletes 
elsajátítására a leányoknak igen nagy alkalom nyujtatik 
Az ellátási összeg évi 500 koronát tesz ki. Az érdek
lődő szülők forduljanak az intézet vezetőjéhez: Ober
schwester Susanne Roth, ki szívesen szolgál felvilágo
sítással és prospektussal. Igen ajánljuk az evang. inté
zetet evang családok leányai számára.

Pályázat
A gömöri ágost. hitv. evang. egyházmegyébe 

kebelezett magyar és tót nyelvű derencsónyi egy
házban a lelkószi állás megürülvén, arra pályázat 
nyittatik.

Ezen állással a következő javadalmazás van 
összekötve: 1. Nagy szobából álló lakás, mellék
helyiségekkel, kertekkel. 2. Az egyháztól készpénz, 
gabona, föld,_ rét, palástdij 090 korona 42 fillérre ér
tékelve. 3. Állami kiegészítés 909 korona 58 fillér.

A kellően felszerelt jelentkezések az alulírott 
főespereshez, a folyó évi július hó 4 ig külden
dők be.

Budapesten és Rozsnyón, 1912 junius 12.
Terray Oyula, s. k. Kulinyi Géza, s. k.

tőesperes, udvari tanácsos. egj-házmegyei felügyelő.

Pályázat
A kiskőrösi egyház — egyik lelkészének nyuga

lomba vonulásával az állásnak szabályszerű, végleges 
betöltéséig — káplánt keres, kinek az egyház előleges 
havi 150 kor. fizetést ad s a nyugalomba vonuló lel
kész egy bútorozott szobát, kiszolgálással A tót nyelv
nek ismerete kívánatos. Az állás azonnal elfoglalható. 
Pályázók kérvényeiket alólirott lelkészhez küldjék.
Melceer Gyula felügyelő, Koren Márton lelkész.

Némotül is tudó káplánt kerosek. Javadalma: 
1200 korona fix (a valláslanitás az egyesületi polgári 
és a városi tanonciskolában külön dijaztatik), búto
rozott lakás (2 szoba) és 12 ürm. tűzifa. Bővebb 
felvilágosítást ad

Gölniczbánya, 1912 junius hó.
Zimmermann Andor

ev. lelLész.

Magyar kir. államvasutak menet rendje 
1912 május 1-től.

Budapest nyuyoti pályaudvar— Párkány-Nana. 
Budapestről indul :

Kákospalotára: 6 '® 6 «  9<° 1 1«  1 2«  1«  2 '» 3 '° 4 >o 5&0 710  

Dunakeszre : 8 ®° 9»  1 2«  1«  1 0 «
Váczra : 5«
Nagymarosra: IIs® 12*® 6'-' IIs®
l’arkány-Nánára: 7 «  9<® 12« 12« 2«  2»® 2*® 6 «

8 ®u 6 »  8 ‘® 8 *® 9*-
Szobra: 3®® 6 °®

Budapestre in du l:
Ká kos palotáról: 8®_® .V» 719  i()07 u*4 jóm 1»® o«« 8*» 

457 g iß  744 *

Dunakeszről : 4 »  8 «  2 «  9 «  10**
V áczról: 6 »  91«
Nagymarosról: 4** 4®* 11®° 2®7 f>8® 6 4«
Párkány Nánásról: 4 «  6 &® 4 5* 6*6 0 ”  8 ®' 8 «  12®« 3®> 3«  

61 a 6 *® 0®J 8 *r> 8 °* 9*'

Budapest keleti pályaudvar—Szolnok.
Budapestről in d u l:

N ag y k á tá ra  ; 10°®
S zo ln o k ra : 7"® 7®® 8*« 8«® 12*® 2«  2<° 2*®* 6 «  6 «  (U® 7>®

7 «5 800 ‘J80 11 i5

Budapestre in du l:
Nagykátáról : 2«»* 121 6'4***
S zo ln o k ró l: 1 »0 140 24* 3™ 4«  5«  9»® 9«o u« »  344 400 

4 * 7  7 ?a 74«

* Csak vasárnap és ünnepnapon.
** Csak szombaton.
*** Csak hétfőn.
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B u dapest n yu g a ti p á ly a u d v a r—C zegléd. 

Budapestről indul :
O zeglédre: 7™ 8io £40 U55-j- 1210 2<>5 2<o 2 «  430 54<>*) 6™ 

(J45 735 8?? 9?? 1015 1050 1 1 3 0 * *

Budapestre indul :
C zeg léd rő l : 3™ 31? 333 35? 517*** 457 522 6 0  626 8io 8 ’5 

1205 1224 ]32 521 52« 700* 8*6 850

-{- Vasár- és ünnepnapon.
*) Vasár- és ünnepnap előtti hétköznapon 
** Hétfőn, szerdán és szombaton.
*** Hétfőn, csütörtökön és szombaton.

B u d a p es t keleti p á ly a u d v a r—H a tva n .

• 1 Budapestről indul:

Gödöllőre: 7*° iso 425 gro
H atvanra: 550 ß>5 ß45 6-55 720 8™  8-35 935* 1230 HO i30 210 

220 925 9 30 510 5*0 555 6 25 640 7 0 5 * *  735 8°0  l(j00 1025 HIO H 3 5  

P éczelre: 10??

Budapestre in d u l:
Pénzeiről : 51? 335 825 
Gödöllőről: 441** lioo 416 922

H atvanról: 2™ 3<>7 51? 4»? 5«  559 645 730 8-50 U40 1153 
1210 113 515* 520 600 626 657 823 843 9-35 900***

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X. kérőiét, Deiej-utcza 25/b. sz

(Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasűti állomásig.

* Jun ius 15-től, szeptember 15-ig
** Indulás Józsefváx-osi pályaudvartól és érkezés oda. 
*** vásár- és ünnepnapokon május 15-től szept. 15-ig.

T O L D Y  L A J O S  bizományában 
Budapest, II. kerület, Fő-utca 2. szám
alatt megjelent és minden könyvkereskedésben 

kapható :

SZTEHLO KORNÉL felolvasásainak
negyedik füzete. Tartalma:

Az emberi lélek és értéke. — Tömörüljünk! 
::: A házassági elválás problémája. :::

Ára 1 korona.

€
€
€
€€
€€
€
€
€
€
%
€
€
€

P ontos és 
legjobb O R A K

5 évi

j f L

jó tá llá s  m ellett!

Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany* és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak uWT részletfizetésre is. "TP1

&

J a v ítá s o k r a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k r e  kü« 
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.
{S*

|  POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

I  Budapest,VII, Erzsébet-körút 29. Pontos 
kiszolgálás!

Jutányos 
á ra k !

t*
&
»
»
&

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  I SKOLAI  ÉS T Á R S A D A L MI  HE T I L A P

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak:
Or. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, IIORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁBA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért ti fillér. Több- 

szórós hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  Szlehlo Kornél: Az egyház fegyelmi joga és a képviselői immunitás. — Sztchlo Gcrő: A breznóbányai ev. egyház 
múltjára vonatkozó történeti adatok. — Az ev. theol. fakultás ügye a budapesti evang. egyházmegye közgyűlésén. — 
Fábián Imre: Amit szó nélkül nem hagyhatunk. — Irodalom. — Hírek. — Szerkesztői üzenet. — Pályázatok.

Az egyház fegyelmi joga és a 
képviselői immunitás.

A törvényhozási hatalom függetlensége al
kotmányunk egyik biztosítéka. Ezen független
ség követelménye az, hogy a képviselő azért, 
amit törvényhozói minőségében mond vagy tesz, 
csak a képvíselöháznak tartozik felelőséggel, 
egyéb cselekvényeiért pedig csupán a képviselő
ház engedelmével vonható perbe. Az ország
gyűlési képviselők ezen jogát mentelmi jognak 
nevezzük. Törvény által ugyan szabályozva 
nincs, de a képviselőház határozatai által meg
erősített szokásjogon alapszik.

A főforrását ezen szokásjognak a képviselő
ház 1867 november 18-iki elvi határozatának 
bizottsági indokolása képezi, amely szerint vizs
gálandó, hogy vájjon a vád, melynek alapján a 
ház egyik vagy másik tagjának perbe foghatá
sára engedély kéretik, olyan-e, mely hazai tör
vényeink szerint és törvényes bíróság előtt in
dítandó keresetre alkalmas alapul kínálkoznék, 
ha valónak bizonyulna be? és vájjon az állító
lagos bűntény vagy vétség és a vád alá helye
zendő országgyűlési tag egyénisége közt mutat
kozik-e összefüggés? végre jogosult-e a vád 
emelésére az, aki perbefogatási engedélyért 
folyamodik? De nem lehet soha eldöntés t'irgya 
ama másik kérdés, vájjon az emelt vád objek
tiv és szubjektív tényálladéka meg van-e való
sággal? Ezért, midőn az illetékes hatóság a

parlament valamely tagját kikéri, a Ház fel
adata nem abban rejlik, hogy érdemleges íté
letet mondjon, hogy mint bíró járjon el, ha
nem hogy vizsgálja, vájjon a kérelem nem fog
lal-e magában zaklatást ?

Ezen általánosan elfogadott jogelvekkel 
szemben az a kérdés merült fel, vájjon a kép
viselői immunitás alkalmazható-c, ha olyan 
országgyűlési képviselő követ cl az egyházi fe
gyelmi törvények súlya alá eső fegyelmi vétsé
get, aki mint pap, szerzetes vagy egyházi tiszt
viselő az egyház fegyelmi hatóságának van alá
vetve, vagyis felelősségre vonható-e a képvi
selő saját egyházi hatósága által a törvényhozó 
testületben mondottakért és ott elkövetett cse
lek vényekért és lehet-e az ily képviselőt a tör
vényhozó testület engedélye nélkül a házon 
kívül elkövetett egyházfegyelmi vétségekért az 
egyházi fegyelmi bíróság által perbe fogni?

Miután pedig a protestánsoknál az egy
háznak a világi rendhez tartozó tisztviselői, fel
ügyelők, gondnokok, ügyészek stb. szintén az 
egyházi fegyelmi törvényeknek vannak alávetve, 
kérdés támadhat az iránt is, vájjon ezeknek 
immunitása az egyház fegyelmi hatóságával 
szemben ugyanazon elbírálás alá esik, mint a 
papi rendhez tartozó egyházi tisztviselőké?

Abban az esetben, amelyben az országgyű
lés képviselőháza 1867 november 18-án állást 
foglalt, Böszörményi képviselőnek bűnvádi utón 
való üldöztetéséről volt szó, kétségtelen tehát,
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hogy a képviselőház a bűnvádi utón való üldöz
tetéssel szemben statuálta a képviselők men
telmi jogát. Ezen állásfoglalással tehát nem te
kinthető eldöntöttnek az a kérdés, vájjon alkal
mazandó-e a mentelmi jog abban az esetben 
is, ha egyházi fegyelmi bíróság fegyelmi utón 
akarja az egyházi tisztviselőt, illetve papi rend 
vagy szerzetesrend tagját perbe fogni.

A képviselői immunitásnak az egyházi fe
gyelmi bíráskodással szemben való fenntartása 
mellett az az érv, hogy a képviselő függetlenségét 
meg kell védeni, éppen úgy érvényesíthető, mint 
a bűnvádi bíráskodással szemben, ha tehát a 
képviselői függetlenséget noli me tangerenek 
állítjuk oda, amelylyel szemben még az egy
ház fegyelmi jogának is elnémulnia kell, akkor 
a képviselői immunitást az egyházi fegyelmi 
hatóság gyakorlásának korlátozása gyanánt is 
kell elfogadnunk.

Másképpen áll persze a dolog, ha az egy
házat mint a Krisztus által megalkotott üdvinté
zetet tekintjük, amelynek az egyházi rendhez 
tartozó tagjai inkább tartoznak engedelmeskedni 
az Istennek, mint a világi hatalomnak és akik 
felett az egyház rendeltetésüknél fogva feltétlen 
fegyelmi hatalmat gyakorol, amelynél fogva

T Á R C A .

A breznóbányaí ev. egyház múltjára 
vonatkozó történeti adatok.

A tót nyelvű eredeti egyházi jegyzőkönyvből fordította Sztehlo 
Gero, besztercebányai lelkész.

10. ifj. S e x ty  Péter. Sexty besztercebányai tót lel
kész volt előbb s nejével, 3 fiával és 2 leányával ő is 
száműzetésbe volt kénytelen menni. Boroszló városá
ban lakott száműzetése idején és könyvirással foglalko
zott. 1684-ben visszatért Besztercebányára és nemsokára 
azután Breznóbánya meghívását fogadta el. Breznó- 
bányán a császári katonaság kirabolta házát, nagy kárt 
szenvedett. 1688-ban újból száműzetett — császári pa
rancs folytán — Nikolaidesz Miklós káplánnal és Du- 
bovszky Márton rektorral együtt. Fichter András kamara 
gróf és Beniczky Tamás alispán elvették a breznóiak- 
tól a templomot, paplakot, iskolát és az összes egy
házi vagyont s mindezt a piaristáknak adták át. Maguk 
elé hívták Sexty lelkészt, a káplánt és lelkészt és meg-

nem tűrheti, hogy papjai és egyházi tisztséget 
viselő tagjai általa egyházi természetű vétségek 
miatt csak akkor legyenek felelősségre vonha
tók, ha azt egy más hatalom megengedi. Ezen 
nézpont megvédéséhez nem szükséges éppen a 
római katholikus egyház álláspontjából ki
indulni, amely az egyházi hatalmat a világi ha
talom fölé helyezi, elegendő, ha elfogadjuk azt, 
hogy az egyház és tisztviselői között fegyelmi 
dolgokban oly sajátszerű viszony forog fenn, 
amely semmiféle beavatkozást el nem tűr,
amely azt, hogy az egyház fegyelmi jogának 
tisztviselőivel szemben való gyakorlása feltétel
hez kötessék, lehetetlenné teszi.

Leginkább ki fog domborodni ezen fel
fogás jogosultsága, ha azt példákkal illusztrál
juk. Egy papképviselő a kultuszbudget tárgya
lásánál ellenzi a vallási célokra felajánlott ösz- 
szeg megadását azzal az érveléssel, hogy ő 
mint pap legjobban tudja, hogy az egész val
lás humbug, vagy egy katholikus papképviselő 
azt állítja a római pápáról, hogy az nem hogy 
csalhatatlan, hanem világcsaló. Képzelhető, hogy 
egy képviselőház, amelyben sok a vallástalan 
szociálista, ezt a papképviselőt az egyházi 
hatóság megkeresésére ki nem adja és jo-

parancsolták nekik, hogy fej- és jószágvesztés terhe 
alatt azonnal költözzenek el Breznóról és ne merjenek 
se nyilvános, se magánistentiszteletet tartani. A pol
gárok közbenjártak Sexty érdekében, kérve a császári 
biztosokat, engednék meg, hogy ezen sokat hányatott, 
elerőtlenedett öreg Breznón maradhasson és magán
istentiszteletet végezhessen. A biztosok megengedték, 
hogy maradhasson, de Írásbeli nyilatkozatot követeltek 
a polgárságtól és Sexlytől, hogy fej- és jószágvesztés 
terhe alatt szigorúan tartózkodni fog nyilvános és ma
gánistentisztelet tartásától és lelkészi cselekmények 
végzésétől. Sexty azt mondta erre: „Isten kíméljen meg 
attól! Ha nem maradhatok meg az országban, elme
gyek Németországba, ha meg is kellene halnom az 
úton“. És elhagyván Breznót, barátaihoz költözött. 
Nikolaidesz Miklós káplánnak 3 napi időt adtak az el
költözésre. Dubovszky Márton rektornak megengedték, 
hogy a várban maradhasson és taníthasson tovább, de 
azon föltétel alatt, hogy a fiatalságot kath. vallástanra 
tanítsa, amit ő nem akart megtenni, inkább elköltözött 
Breznóról Besztercebányára. 1688 —1704 ig nem volt a 
breznóbányaí egyháznak lelkésze.

11. P a ld ia k y  János (1704—1706.) csak rövid ideig
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gos-e, ha az ily képviselőtől az egyházi bene- 
ficiumokat elvonni, őt egyházi állásából kimoz
dítani nem lehet, mert őt a képviselői immuni
tás védi ?

Vegyünk egy kevésbé drasztikus esetet. A 
képviselő, mint protestáns ember, egyházi fel
ügyelői állást visel. Felettes hatóságától az es* 
perességi vagy kerületi gyűléstől vett meg
hagyás teljesítését megtagadja, mert az poli
tikai meggyőződésével ellenkezik. Fz a politikai 
meggyőződés talán a képviselőház többségének 
meggyőződésével azonos és így lehetséges, hogy 
a képviselőház a fegyelmi úton való perbefoga- 
táshoz az engedélyt meg sem adja. Kénytelen-e 
az egyházi hatóság ebbe megnyugodni?

Ezekből a példákból láthatjuk, hogy azt a 
nézetet, hogy a papi rendhez tartozó vagy egy
házi tisztséget viselő világi képviselőt a képvi
selői immunitás az egyház fegyelmi hatóságá
val szemben is megilleti, elfogadni nem lehet 
és hogy ily személyek ellen az egyházi fegyelmi 
eljárás a törvényhozó testület engedélyének ki
kérése nélkül is megindítható.

Tudtunkkal még nem is volt eset, hogy a 
magyar képviselőházhoz vagy a főrendiházhoz ily 
megkeresés intéztetett volna, már pedig van fo-

lelkészkedett Breznón. 1706. már Liptómegyében Nagy- 
bobrón működött 1709-ben száműzetett.

12. K o lb ú n y  Pál (1706-1709). Előbb Felső- 
micsinyén lelkészkedett. 1706-ban bepanaszolták a 
turócszentmártoniak, hogy hiványukat nem fogadta el 
(megvetette) és Breznóbányára ment. Száműzetve 
Breznóról Cserecsénybe (Kishont) költözött s ott
1713 szeptember 12. meghalt.

1709 ben megszűnt a zólyomi esperesség. Az 
utolsó esperességi közgyűlés 1708 május 22-én Ocso- 
ván lett megtartva. Az esperességi jegyző a jegyző
könyvet ezen szavakkal fejezte be: „Ita acta peracta 
feliciter!“ hanem másképp hozzátette: „Et, proli dolor! 
Finaliter!“ A templomok, paplakok és iskolák — három 
egyház, Besztercebányára és a két articularis egyház: 
Garamszeg és Osztroluka — kivételével, mindenütt el
vétettek az evangélikusoktól. Az istentiszteletek tartása 
betiltatott. A breznóbányai egyház is 70 éven fölül a 
legszomorúbb állapotban leiedzett. A szomszédos liptó- 
megyei Bocabányára nem volt szabad járniok a 
breznóiaknak. Kénytelenek voltak Besztercebányára, 
Garamszeg és Osztrolukára járni. Aki Bocabányára járt 
12 forint büntetéssel lett sújtva.

lyamatban fegyelmi eljárás, ahol a mentelmi jog 
felfüggesztése nem kéretett.

Más kérdés az, vájjon nem kifogásolható-e 
a képviselői függetlenség alkotmányjogi jelentő
sége szempontjából az a körülmény, hogy pap- 
képviselő oly beszédért, melyet a törvényhozó
testületben tartott, más hatóság által felelős
ségre legyen vonható? Ha erre a kérdésre az 
igenlő válasz jogosult, akkor ez nem a men
telmi jog kiterjesztését az egyházfegyelmi bírás 
kodással szemben, hanem inkább azt indokolná, 
hogy pap ne legyen képviselő, mert állásánál 
fogva és azon fegyelmi köteléknél fogva, mely 
őt egyházához köti, nincs meg az a független
sége, amely képviselőtől kell, hogy megkíván
ta ssék.

Sztehló Kornél

A z ev. theo l. fak u ltá s  ügye a  bu d ap esti 
ev an g . eg y h ázm eg y e  k özgyű lésén .

A budapesti evangélikus egyházmegye junius hó 
22 én tartotta a pesti egyház dísztermében ezidei ren
des közgyűlését Zólyomi Wagner Géza egyházmegyei 
felügyelő és Kaczián János esperes elnöklete alatt. 
Jelenvoltak : Scholtz Gusztáv püspök és Sztehto Kor
nél felügyelő, mint a Ibudai egyház képviselői, Raffay 
Sándor lelkész és Zsigmondy Jenő felügyelő a pesti

II. József császár türelmi rendeletével kezdődtek 
meg Zólyomban is a jobb idők. 1782-ben megindítot
ták a breznóiak a gyűjtést templom papiak és iskola épí
tése céljából. 319 családfő adakozott tehetsége szerint ezen 
nemes célra A legszegényebb adott 12 forintot, 1 tag 
150 forintot, 13-an 100— 100 forintot adtak. Kéttagú 
küldöttséget menesztettek Bécsbe a császárhoz Engler 
András és Cservény Mátyás személyében, akik kérvényt 
nyújtottak át a templomépités engedélyezése ügyében. 
Midőn a császár Rimaszombatot látogatta meg, újból 
háromtagú küldöttséget menesztettek hozzá új kérvény
nyel, az első kérvény elintézését megsiirgetendők. Erre 
megkapták első kérvényükre a császári rezoluciót, mely 
1782 december 9-én a breznóbányai városházán ki is 
lett hirdetve.

Első lelkészük volt K u z m ú n y  János (1784— 1824), 
ki 1784 március 6-án Breznóra jött. Az új templom 
alapkövét 1785 június 4-én tették le ünnepélyesen. 
A harangok megszerzése céljából 341 egyháztag hozta 
meg áldozatát.

K u z m á tiy  János, atyja volt Pál, neepáli, később 
jónyabányai lelkész. Született: Lónyabányán 1752 
február 23. Működött 40 évig Breznón. A piarista iskola
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magyar egyház képviseletében, Broschkó G. Adolf a 
pesti német egyház és Morhács Márton a pesti kere- 
pesi-úti egyház, Moór Henrik lelkész és Szalay Sándor 
felügyelő a Budapest III. kér. egyház, Sommer Gyula 
a váci egyház és Majba Vilmos a kőbányai egyház kör 
képviseletében, dr. Pollner Ödön min. tanácsos, dr. Sze- 
lényi Aladár, dr. Csengey Gusztáv egyházm. ügyész, 
Scholtz Oszkár egyházm. jegyző, a hitoktatói karból és 
a tanári karból többen, stb.

Az egyházmegyei felügyelő rövid megnyitó be
széde és az esperes terjedelmes évi jelentésének fel
olvasása után első sorban a szentendrei fiókegyház pa
nasza került szóba, amely szerint ottani híveink a 
nagygerezsdi egyesség alapján a református egyház 
javára megadóztatnak, holott ők régebben a budai egy
házhoz tartoztak, a budapesti III. kér. egyház anyasi- 
tása után pedig ezen egyházhoz csatlakoztak. Az espe
res sérelmi felterjesztést javasol a kerülethez, Sztehlo 
Kornél indítványa folytán azonban az ügy tanulmányo
zás és indítványtétel végett az egyházmegyei ügyésznek 
adatott ki.

A többi tárgyak közül nagyobb érdeklődést kel
tett a Raffay Sándor által az evang. theologiai fakul
tás felállítása és theologiai akadémiák egyesítése iránt 
előadott indítvány. Raffay Sándor utalt a lelkészképzés 
fontosságára és arra, hogy a református egyház már 
kivívta magának a debreceni egyetemi fakultást és 
a pozsonyi egyetem felállítását is már biztosítja a 
törvény. Az evangélikus egyház soha és semmi 
szin alatt nem mondhat le arról, hogy mint a nem

rektorával, ki egyúttal a katholikus egyház adminisz
trátora volt, Podchradszky Mihállyal mindig szép békes
ségben és egyetértésben élt. 1816. esperessé választa
tott. Meghalt 1824 március 11. Utódja volt

Chalupka János. Született 1798 október 28-án, 
atyja Ádám, lelkész volt Felsőlehotán. Tanult a jénai 
egyetemen, nevelősködött Radvánszky Antal házánál, ki 
Zólyom II. alispánja volt. Breznóra 1824. lett meg
választva. Előbb Kézsmárkon gimnáziumi tanár volt. 
Breznón 47 évig működött. Az 1850-es években csá
szári királyi szuperintendens adminisztrátor volt Meg
halt 1871-ben.

Utóda Svehla Gusztáv, a jelenleg működő lel
kész 1872-től; 1897 tői zólyomi főesperes.

A breznóbányai egyház elfogadta a pátenst 1860 
január 15-én, de a május 15-iki rendelet folytán újból 
autonomikus egyházzá szervezkedett.

1860 május 27—28 án tartatott meg Breznón az 
úgynevezett „pozsonyi superintendentia“ közgyűlése. 
Ekkor lett megválasztva szuperintendensnek dr. Kuzmány 
Károly; ekkor köszönt le a dunáninneni egyházkerület 
adminisztrátori hivataláról Chalupka János.

1837 július 9-én tartott Breznón kánoni egyház-

zeti kultúra egyik első harcosa ne kapjon egyetemi 
fakultást. Az egyházmegye keresse meg az összes egy
házmegyéket, hogy az ügyet tárgyalják és a kerületi 
gyűléseken az ev. egyetemi fakultás sürgetése mellett egy
ségesen állást foglaljanak. Erős a meggyőződése, hogy a 
fakultás felállítása lehetséges is. Úgy van tájékozva, 
hogy az ügy a legjobb mederben halad és a közokta
tásügyi kormány sem zárkózik el a kérdés megoldása 
elől. Szóvá tette a jelenlegi theologiai akadémiák egye
sítésének ügyét is, amit szintén meg kell és meg lehet 
csinálni, mert a pozsonyi és soproni akadémia — in
formációi szerint — nincs az egyesítés ellen. Szerinte 
már az eperjesiek is hajlandók egy lelkészi szeminá
riummal megelégedni. Indítványozza, mondja ki az egy
házmegyei közgyűlés, hogy a budapesti egyházmegye a 
magyarhoni ev. egyházegyetem országos és egyházi tör
vényeken alapuló jogainak és igényének tartja, hogy 
számára a református testvéregyháznak megfelelően 
egyetemmel kapcsolatos theologiai fakultás állíttassák 
fel. E végből kérje fel a többi egyházmegyét, hogy a 
felállítandó ev. theol. fakultás ügyét a felettes hatósá
goknál szorgalmazzák. Kérje fel a bányai egyházkerü
let közgyűlését, hogy az egyetemes egyház útján a val
lás- és közoktatási m. kir. minisztériumnál sürgesse 
meg a felállítandó fakultás dolgában egyházunk illeté
kes tényezőivel leendő tárgyalás megindítását. Sürgesse 
meg a theologiai akadémiák egyesítését, mert három 
theologiai főiskola fenntartását sem a hallgatók létszáma, 
sem az anyagi erők fogyatékos volta, sem az egyház 
jól felfogott érdeke nem teszi szükségessé avagy kí
vánatossá.

látogatást dr. Szeberényi János szuperintendens, Selmec
bányái lelkész.

1801 június 8—9-én tartott kanonika vizitációt 
Hamaliar Márton superintendens.

1818 május 26-án Lovich Ádám szuperintendens 
végezte a kánonszerű egyházlátogatást.

1873 június 7-én dr. Szeberényi Gusztáv tartott 
kanonika vizitációt Breznóbányán.

1841-ben három szuperintendens: Szeberényi 
János bányai, Jozeffy Pál tiszai és Sztromszky Sámuel 
dunáninneni jött össze Breznón s ott máj. 4-től máj. 18-ig a 
„Zpéwník“ cimü tót énekeskönyv szerkesztésén fáradoztak.

1837 december 3-án ülte meg az egyház temploma 
fölszentelésének 50 éves jubileumát.

1864—66 ig a templom oltára, szószéke, orgonája, 
keresztelő medencéje meg lett újítva 6622 forinton.

A megújított templom 1866-ban lett fölavatva.
Az 1890 és 1893—94 években az egyház 10.000 

forintért új orgonát vásárolt a Rieger-cégtől.
Ez idén 70.000 korona költséggel tornyot épit. 

Breznóbánya városa ezen célra 50.000 koronát adott.
A templom 1785—1787-ig épült és 1787 ádvent 

első vasárnapján föl lett szentelve.



1912 . ju n iu s  2 9 . Evangélikus Lap. 2 6 .  sz . 5 .  o ld a l

Sztehlo Kornél elfogadja Raffay Sándor indítvá
nyát, bár ahhoz, hogy közeljövőben valamely hazai 
egyetemen theologiai fakultást kapjunk, reménye nincs. 
A kérdés története az, hogy a legújabb időkig ötven 
éven keresztül mindig azt kértük, hogy a budapesti m. 
kir. tudományegyetemen állittassék fel közös protestáns 
theologiai fakultás és ez lett volna egy a vallásegyen- 
lőségi eszmét kifejező nagyjelentőségű tény. Erről 
azonban most már le kell mondanunk, mert a refor
mátusok elvben már megegyeztek a kormánnyal, hogy 
a debreceni egyetemen külön református theologiai fa 
kultást kapnak. A szerződés ugyan még nincsen alá
írva. Úgy látszik az utolsó percben merültek fel aka
dályok, amidőn mi evangélikusok a minisztert kértük, 
hogy részünkre a pozsonyi egyetemen állítson fel 
fakultást. Az állam nem akar két külön protestáns 
fakultást felállítani és azt várja tőlünk, hogy egyesül
jünk a reformátusokkal. Főakadály a pénzügyi szem
pont, mert mi nem tudjuk azokat a nagy anyagi 
áldozatokat meghozni, amelyeket a református egy
ház felajánlott. Gyakorlati szempontból tehát cél
szerűbb lenne az elérhetöt kérni és ez az lenne, ha a 
soproni és pozsonyi theologiai akadémiákat Pozsony
ban egyesitve, ott egy hatalmas theologiai intézetet lé
tesítenénk. Ehhez adjon az állam annyit, amennyit a 
reformátusoknak a fakultásra ad és a mi pozsonyi aka
démiánkat ruházza fel az állam fakultási joggal. Az 
eperjesi theologiai akadémiát meghagyandónak véli, 
nem is hiszi, hogy Eperjes már csak a történelmi tra
díciók iránti kegyeletre való tekintettel, theologiai aka
démiáját feladná. Egyébként hozzájárul Raffay indítvá

nyához, mert az közelebb viszi a kérdést a meg
oldáshoz.

Ezen indítványt azután az egyházmegyei közgyü 
lés egyhangúlag elfogadta.

Amit szó nélkül nem hagyhatunk.
Tisza István gróf egyik nem régen elhangzott 

beszédében közölte a kormánynak arra vonatkozó ter
vét, hogy a protestáns lelkészfizetéseket a korpótlék 
alapján rendezi, a kongnia felemelése nélkül.

Nagy köszönettel fogadjuk mi a legkisebb mor
zsát is, amit minekünk jogos tulajdonunkból juttatnak, 
köszönettel fogadjuk a kormánynak Tisza István gróf 
tudtával tervezett fizetésrendezését is — ha majd 
életbe lép.

Mindamellett az említett kijelentés elhangzása óta 
minden alkalommal avval a vággyal lelkemben vettem 
egyházi lapjainkat kezembe, hogy lelkésztcstvéreink 
közül azok, kik a lelkészfizetés ügyében már több alka
lommal síkra szálltak, annak a beszédnek egy részére 
megteszik nyomatékosan észrevételüket. Arról esett is 
itt-ott szó, hogy a korpótlék alapján való rendezés nem 
lesz megfelelő, hogy gyökeres javítás volna végre vala- 
hára helyénvaló, de senki se tette szóvá Tisza István 
gróf kifejtését. A megokolásban körülbelül annyit mond, 
hogy a lelkészek a kongruának 1600 K-ában történt meg
állapításával meglehetnek elégedve, mert ha a jelen ter
ményárak mellett állapítanák meg a kongruát, 2400 
K-ával a lelkészek az új becslés szerint rosszabbul

Az egyháznak van egy régi anyakönyve, m. p. 
esketési 1647—1655 ig és keresztelési 1646—1656-ig.

A temetőben levő harangláb belseje három haran
got foglal magában, melyeket az egyház 1793-ban ön 
tetett. 25, 12, 9 bécsi mázsa súllyal bírnak.

Tanítók:
Berger Péter 1563., Skultéty Severin (?), Melik 

Sámuel 1577—79. Kúdelka Kristóf 1584., Socovsky 
Sándor 1590., Brestovsky Szaniszló (?), Rohács János
1606., Lihány Márton 1609.,'Rotarides János 1610., 
Pilárik István (?), Dubravius Dániel 1621., Molitorisz 
Miklós 1628., Bornagius János 1628., Skultéty Severin
1630., Fridwaldsky Simon 1633., Chaldalin Pál (?), 
Nikolaidesz Miklós 1642., Lacsny János 1641., Hnorka 
András 1646., Piskatoris András 1647., Petróny János
1649., Urbanovics Mátyás 1645., Jedlovszky Márton
1652., Fronesius Jakab 1654., Fábry János 1655., 
Ursziny Mihály 1659., Sexty Péter 1658, Caban Izsák 
1660, Heinzelius Mátyás 1666., Fabricius János 1666., 
Szimonidesz János 1666., Sartorius Jónás 1671., Roth 
András (?), Petróczy György 1668., Kazár N. 1668, 
Andricius Kristóf‘*1683, Dubovszky Márton 1688 , 
Ruttkay Imre 1704., Brezány János 1705., Lavro János

1707, Wágner József 1788, Kirska János 1817., Licsko 
Dániel 1832., Rostár András 1831., Pancz Lajos 1847, 
Dlhányi Gyula 1867., Goldperger Dániel 1857, Zátu- 
reczky Adolf Péter 1869., Filio Ede 1848.

Kántorok:
Sartorius Jakab (?), Havas János (?), Sartoris 

János (?), Ondrus János 1825.
Káplánok:

Mclik Sámuel 1579., Smidelius György 1595, 
Mokosini Tamás 1616., Lucius János 1615., Benedikti 
Gábor 1623., Molitorisz Miklós 1628., Sexty Pál 1634 , 
Chamaridesz Mihály 1642., Lányi Illés 1646, Ribár 
György 1647., Lepini Jeremiás 1651., Sexty János
1656., Sexty Péter 1660., Sruka Mihály 1673., Ursziny 
Mihály 1682., Nikolaidesz Miklós 1688 , Smrtnik Janos
1627., Kromholc János 1667., Blatniczky Pál 1844, 
Dobsinszky Pál 1853., Krno András 1855 , Koncsek 
János 1857., Svehla Gusztáv 1863.

Felügyelők:
Lehoczky Sándor (f  1839), Bankó Sámuel városi 

ügyész ( f  1843.), Csernák János városi jegyző 1843., 
Bankó András ügyvéd, ifj. Polóny János kir. tanácsos, 
nyug. járásbiró, aki jelenleg is működik.
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járnának, mert kitűnne, hogy igazi jövedelmük most 
már a 3000 K-áí is megüti.

Most, hogy a múlt hétfői főrendiházi ülésen 
Balogh Jenő államtitkár hivatalosan is bejelentette a 
kormány szándékát, látjuk, hogy Tisza István gróf fel
fogásával a kormány felfogása megegyezik a lelkészek 
jövödelmére és a kongruára nézve. A kormány is azt 
hiszi, hogy a lelkészek meglehetnek elégedve, mert az 
az 1600 K megnőtt az idők folytán, úgy hogy olvasat- 
lan is el lehet helyette fogadni 3000 K-át.

Én — és meg vagyok győződve, nagyon sok lel
kész testvérem — ezt eddig nem tudtuk. Ha azonban 
ez az állítás igaz, akkor a kormány ne féljen a lelkészi 
kongruának a kor színvonalán álló rendezésétől. Akkor 
a kongruának 2400 K ára való femelésével még jó 
üzletet is csinálhat. Hiszen akkor a kongruarendezés 
csak látszólagos emelés lesz, valóban pedig a legtöbb 
kongruás álláson az államkasszának megmarad 600 
koronája!! Ez fontos felfedezés! Először azért, mert 
az egész lelkészi testület akkor meglesz elégedve fize
tésével, másodszor, mert az államháztartás nyer a fel 
emeléssel, harmadszor, mert példát mutat a minden 
vonalon fizetésjavitást sürgetőknek, hogy a drága világ 
közepette van egy testület, amely tényleges jövödelmé- 
nél kisebb összeggel is megelégszik. És végül kérem, 
ha a kormány csakugyan abban a meggyőződésben él, 
hogy az 1600 koronás kongruás állás 3000 koronát ér 
tényleg, akkor a kormánynak az állam minden polgára 
iránt tartozó elemi kötelessége az, hogy a kongruás 
lelkészi állások jövödelmét újból is felbecsüljék és a 
felesleget mindenkitől elvegye!

Mi azután megelégszünk 2400 korona alapfizetés
sel s ha a 2400 K-ához a megajánlott s most terve
zett korpótlékot megkapjuk — ami még mindig sikerül 
a 600 K. különbözetből, akkor igazán hálára is leszünk 
kötelezve és a telhetetlen papzsák miatt gyanúsításnak 
sem leszünk kitéve.

Világosan látszik ebből, hogy új felbecsülés alap
ján égetően szükséges a fizetések rendezése. Ezt kívánja 
a lelkészeknek erkölcsi s az államnak anyagi érdeke.

Az előbbiek mellett még az is tény marad, hogy 
az utóbbi években nemcsak a lelkészek búzája drágult 
meg nagyon, hanem a jegyzőké, tanítóké, orvosoké stb. 
terményfizetést élvező polgártársainké, de az ő dolguk 
nem tartozik miránk: nekik nincs papzsákjuk.

Ha azonban az államkormány az ügyet rendezni 
akarja, 2400 K alapfizetést és a megajánlott korpótlékot 
kell alapul vennie!

F á b iá n  Im re.

IR O D A L O M .
Dr. W. Bousset: Jézus. Makkai Sándor fordítása. 

Kolozsvárt, Stief Jenő és társa. 1911. Ára 3 korona.
Hatvan-hetven évvel ezelőtt 500—1000 oldalas 

Jézus életrajzokat írtak Ma a legszebb és legjobb is 
megfér egy alig 100 oldalas kis füzetben. A szószapo- 
ritásnak vége. Éles theol és egyházi harcok karakte
rekké formálják a theologusokat, úgy, hogy ők is tud
nak és akarnak határozottan beszélni, őszintén írni. 
Más tudományágban ez természetes, a theologusoknál 
erény. Ez az erény jellemzi Bousset Vilmosnak, a nagy 
theologusnak s a modern theol. mozgalmak egyik 
vezérférfiának legszebb alkotását, azt a Jézus-jellem- 
rajzot, amit 1904-ben a „Religionsgeschichtliche Volks
bücher“ c. vállalat számára írt. „Jesus“-a nem evan
gélium harmóniára épített, vagy építő célzattal készült 
életrajz, hanem a források tudományos magyarázatán 
és kritikáján alapuló je l le m r a jz . Mert az evangéliumok
ból — Bousset szerint — többre nem telik. Ebben a 
jellemrajzban azonban Jézus életének külső keretei, 
működésének jellemzése s egyéniségének titka is helyet 
s méltatást talál.

Makkai Sándor választása szerencsés volt, hogy 
a sok Jézus-életrajz közül a legjellegzetesebbet fordí
totta le. Bousset munkája megérte a szeretetteljes elmé 
lyedést és a fáradságot. A fordító ebbeli érdemét nem 
csökkenti, hogy Boussetnek sokszor pathetikus és köl
tői lendületű stílusát nem mindig tudta visszaadni s 
hogy a fordítás magyarul nem az a tökéletes munka, 
mint, ahogy azt németül Bousset megírta. A könyv kiál
lítása nem sok kívánni valót hagy. Legfeljebb a címlap 
előtt levő Jézus-kép maradhatott volna el. Kár, hogy 
az ára, az eredeti árához viszonyítva (1 Mk.) kissé 
soknak látszik.

S z. L .

E L Ő F IZ E T Ő IN K N E K !
Kérjük előfizetőink közül azokat, akik csak fél

évre fizettek elő, hogy az előfizetési dijat 7 koronával 
a második félévre július elején beküldeni szíveskedje
nek. Azon urakat, kik a lapot a múlt félévben kapták 
és az előfizetési dijat még meg nem fizették, egyszer
smind a hátralék megfizetésére és abban az esetben, 
ha a lapot tovább járatni nem kívánják, arra kérjük, 
hogy a lapot ezen szándékuk kifejezése mellett vissza
küldjék.

Az előfizetési dij „az Evangélikus Lap kiadóhiva
tala“ címére küldendő be, más címmel ellátott külde
mény után kézbesítői dijat kell fizetnünk.

Budapest, 1912 június 22.
Az Evang. Lap kiadóhivatala.
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H ÍR E K .
A tiszai evang. egyházkerület folyó évi július

8—10 napjain tartja meg ez évi rendes közgyűlését 
Nyíregyházán

A bácsi evang. egyházmegye évi rendes köz
gyűlését folyó évi július hó 16-án és következő napjai
ban fogja megtartani Ujverbászon.

Halálozás. Hamel Nándor, a bácsmegyei fekete- 
hegyi evang egyháznak érdemekben niegőszült, nyug
díjba vonult lelkésze folyó hó 15-én 77 éves korában 
hunyt el Újvidéken A bácsi evang. egyházmegye par
tét adott ki a megboldogult lelkész halála alkalmából

Eljegyzések. Békéscsabáról kaptuk a következó 
eljegyzési hirt: Lilye Jván esperess. s. lelkész és Zsilók 
Mariska jegyesek.

Stromp írónkét Pozsonyból eljegyezte Iloreczky 
Alatlár ősagárdi ev. lelkész.

Paphiány. Aggasztó jelenségről értesülünk a tiszai 
kerületből. A ménhardi szepesmegyei evang. lelkészt 
állásra nem akadt pályázó. Ez annál inkább feltűnő, 
mert ha mai nap egy nyomorult szolgai állás megüre
sedik, akad rá 20—30 pályázó. Az evangélikus papi 
állás tehát ma már senkinek sem kell. Ezt jó lesz fon
tolóra venni azoknak, akiknek kötelességük az evang. 
lelkészek anyagi existenciájáról gondoskodni.

Török József ceglédi evang. lelkész, a pestmegyei 
evang. egyházmegye nyug. esperese folyó hó 26 án 
töltötte be 70-ik életévét. A közkedveltségfl, az egyházi 
ügyek terén nagy érdemeket szerzett férfiúnak ebből 
az alkalomból a legszivélyesebb szerencsekivánatainkat 
fejezi ki az Evangélikus Lap és olvasóközönsége.

A Luther Társaság könyvkereskedése. Örömmel 
konstatáljuk, hogy egyházunkat és iskoláinkat érdeklő 
művek elárusitás céljából újabban a Luther Társaság 
könyvkereskedésében összpontosulnak. Legutóbb két új 
hivatalos munka bizományi kezelésével bízatott meg a 
Luther Társaság könyvkereskedése. Ezen munkák a 
következők: 1 „Ág. h. ev. kér. vallásoktatás a közép
fokú iskolákban, közzéteszi az Ág. h. ev. egyetemes 
tanügyi bizottság.“ 2. „A magyarországi ág. h. ev. 
egyetemes egyház levéltárának jegyzéke. I. kötet 1791. 
évig.“ — Mindkét munka fentnevezett könyvkereske
désben egyenkint 2 K-ért kapható.

A protestáns orsz. árvaegylet választmányának e 
napokban közzétett évi jelentéséből a növendékek egész
ségügyi gondozását illetőleg a következőkről értesülünk.

Intézetünkben az egészségügyi állapot — eltekintve 
két vörheny- és két difteritisz-esettől — általában na
gyon kedvező volt, amit a szónál nyomatékosabban 
bizonyít az a tény, hogy az egész évi gyógyszertári 
számla kitett összesen 71 koronát. Az egészségi állapotra 
kedvelő hatással volt, hogy növendékeinket kitelepítettük 
a kies és egészséges fekvésű, hegyes-völgy es, dunaparti

Zebegénybe, hontntegyei községbe, ahol 1892 óta nyaral
nak július és augusztus hónapokban. Ott bőségesen élvez
hetik a vérfrissítő, a testet edző s erősítő, a lelket élénkítő 
és a kedélyt félvidámitó tiszta erdei és hegyi lei'egőt, 
továbbá a folyóvíz-, nap és homok-fürdőket. Árváink 
nyaralásáról a Hungary című angol képes folyóirat élethű 
képeket közölt a következő érdekesen megírt ismertetés 
kapcsán. „Képeinkből láthatjuk, hogy Magyarországon 
hogyan gondozzák nyáron az árvagyermekeket. Noha meg
okolt dolog, hogy az árvaházakat nagyobb központokon 
helyezik el, minők pl. Budapest és a vidéki nagyobb 
városok, mégis nyáron egészséges fekvésű, nyílt fal
vakba kitelepítik gondozottjaikat, amelyek egy nagy 
folyónak vagy tónak szomszédságában fekszenek, vagy 
éppen tengermellékiek. Legtöbb esetben minden árva
háznak megvan a maga rendes nyaralóhelye és azzal 
elejét veszik a megfelelő helykereséssel járó nehéz
ségeknek. így például: a protestánsok nemes intéz
ménye, melynek festői képeit közli lapunk, állandóan a 
Duna partján fekvő Zebegényben van. Ott gondoztat 
az egyesület július elejétől szeptember elejéig szerető 
gondos szülőként mindkét nemhez tartozó oly gyerme
keket, akiket a sors megfosztott természetes pártfogó
iktól. A tiszta levegő, az éltető napsugár, a tiszta, friss 
víz a gyermekbajok legtöbbjének a természet által 
nyújtott orvosságainak élvezetétől és az intézet nevelői
nek bölcs vezetése mellett a gyermekek — nőnek, fej
lődnek, híznak és dulakodnak. Reméljük, az utóbbit 
csak a fiúk művelik.“

A nyaralás áldásos intézményének elősegítésére a 
kereskedelemügyi ni. kir. miniszter úr ő nagyméltósága 
a személy- és podgyászszállílást a vasúton díjtalanul 
engedélyezte, a Macher és Roszner szállítócég (V., kér., 
Béla-u. 4.) pedig most már 22 szer díjtalanul végez
tette a málhaszállítást a fővárosban az el- és vissza
utazáskor. Nagylelkű támogatásukért hálás köszönetét 
mondunk a nagyméltóságú minisztériumnak és a cég- 
tulajdonos uraknak.

Intézetünk egészségügyi vezetője és kezelő orvosa 
(1890. febr. 9. óta) dr. Szontagh Félix egyetemi rk. 
tanár, kórházi főorvos. A sebészi műtéteket, előforduló 
esetben, dr. Haberem J. Pál egyetemi m. tanár, kórházi 
főorvos, a fogműtéteket pedig dr. Schwarz Samu fog
orvos urak végezték teljesen díjtalanul, pusztán ember
baráti szeretetből. Fogadják nemes cselekedetükért a 
közgyűlés elismerését és hálás köszönetét.

A barsi evang. egyházmegye június 20-án Léván 
lelkészértekezletet tartott Raab Károly esperes elnöklete 
alatt. Foglalkozott az egyetemes „Lelkészegyesület“ alap
szabályaival. A 12 korona tagdíjat évi 6 koronára kívánja 
megváltoztatni. A felosztásban Vs-ot az egyetemes, Vs-ot 
a kerületi, Va-ot az esperességi lelkészegyesületnek kíván 
juttatni. Segélyezést az egyesület feladatának nem tekinti 
Könyvtár létesítését praktikusnak nem találja. A hívek 
csökkenésének az okát, — bár arról Barsban nem lehet
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szó — abban leli meg, hogy a szórványok nem része
sülnek kellő vallástanitásban és lelkigondozásban és az 
idegen iskolákban a vallás tanítására nem fektetünk elég 
nagy súlyt. A lelkészfizetésre vonatkozólag csatlakozik 
a Lombos-féle mozgalomhoz.

Lelkészválasztások. A gyékényesi (Somogymegye) 
gyülekézet a megüresedett lelkészi állásra Szalay Mihály 
bokodi lelkészt hívta meg egyhangú választással. Az 
őriszigeti gyülekezet Fodor Miklós hely. lelkészt, az 
ajkai egyházközség Bátsi József hely. s. lelkészt válasz
totta meg ugyancsak egyhangú bizalommal a lelkészi 
állásra.

Szavazatbontás. A dunántúli egyházkerületi fel
ügyelői állásra a szavazatok július hó 1-ig terjesztettek 
be a püspöki hivatalhoz. A szavazatok felbontása 
július 3-án lesz Pápán

Pályázat
A Qömöri ágost. hitv. evang. egyházmegyébe 

kebelezett magyar és tót nyelvű derencsényi egy
házban a lelkészi állás megürülvén, arra pályázat 
nyittatik.

Ezen állással a következő javadalmazás van 
összekötve: 1. Nagy szobából álló lakás, mellék- 
helyiségekkel, kertekkel. 2. Az egyháztól készpénz, 
gabona, föld, rét, palástdij 690 korona 42 fillérre ér
tékelve. 3. Állami kiegészítés 909 korona 58 fillér.

A kellően felszerelt jelentkezések az alulírott 
főespereshez, a folyó évi julius hó 4-ig külden
dők be.

Budapesten és Rozsnyón, 1912 junius 12.
Terray Gyula, s. k. Kubinyi Géza, s. k.

főesperes, udvari tanácsos. egj’házmegvei felügyelő.

Szerkesztői üzenet:
Kuntz Henrik ev. lelkész urnák Versecen Cikke, melyben 

K. K. átkozódását kimenti, gróf Tisza Istvánt elítéli és a 
kormányt újabb választások esetére megtorlással fenyegeti, 
politikai cikk és mint ilyen az Evangélikus Lapban nem 
közölhető. Kakas cikke nem volt politikai cikk, mert ő nem 
K. K. politikai állásfoglalását, hanem annak egyházellenes 
magatartását ítélte el. Ha ön egy oly cikket ír, mely K. K. maga
viseletét kizárólag egyházi szempontból, menten minden 
politikai vonatkozástól kimenteni iparkodik, szívesen közlöm, 
még akkor is, ha érvei nem lesznek találók. Olvassa el külön- 

•. a «.•>.! ■’’■ov.'-r-ikV" *■: látni fogja, hogy hol vannak a
képviselői immunitásnak határai Az pedig egészen alaptalan 
feltevés, „hogy Tisza István e hazának hű fiait, protestáns 
lelkészeket, mint gályarabokat ki fogja hurcoltatni az országból.“ 
Tisza Istvánt ily vádakkal illetni, legalább is hálátlanság, 
mert sokat, igen sokat köszönhetünk mi protestánsok Tiszának ; 
hogy többet nem tehetett azt az ország kedvezőtlen pénzügyi 
helyzetének — és az Apponyi által nagyra növelt klerikaliz- 
mus pusztításainak köszönhetjük.

Pályázat
A kiskőrösi egyház — egyik lelkészének nyuga

lomba vonulásával az állásnak szabályszerű, végleges 
betöltéséig — káplánt keres, kinek az egyház előleges 
havi 150 kor. fizetést ad s a nyugalomba vonuló lel
kész egy bútorozott szobát, kiszolgálással A tót nyelv
nek ismerete kívánatos. Az állás azonnal elfoglalható. 
Pályázók kérvényeiket alólirott lelkészhez küldjék.

Melczer Gyula felügyelő, Koren Márton lelkész.

Németül is tudó káplánt keresek. Javadalma: 
1200 korona fix (a vallástanitás az egyesületi polgári 
és a városi tanonciskolában külön dijaztatik), búto
rozott lakás (2 szoba) és 12 ürm. tűzifa. Bővebb 
felvilágosítást ad

Gölniczbánya, 1912 junius hó.
Zimmermann Andor

ev. lelkész.

V

?

i
V
V

V
H  i  t f f 1 A T A C  a l / a f V
M I i r u c  I v O v i V v  i V

V
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Budapest, 11., Fő-utca 4. sz. ▼
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o r g o n a h a k h í ó n í ü m o k a i
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X. kérőiét, Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasűti állomásig.

T O L D I T  L A J O S  bizományában 
Budapest, II. kerület, Fő-utca 2. szám
alatt megjelent és minden könyvkereskedésben 

kapható:

SZTEHLO KORNÉL felolvasásainak
negyedik füzete. Tartalma:

Az emberi lélek és értéke. — Tömörüljünk! 
::: A házassági elválás problémája. :::

Ára 1 korona.

I f j .  K e lln e r  E rn ő  k ö n y v n y o m d á ja , B u d a p e st , V., C sá k y -u tc a  10.
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Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos:
. SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HOKNYANS/KY ALADÁR

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos oldal egyszeri hirdetésért 28 kor.,
(éloldal 14 korona, ncgyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több- 

szórós hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta ln m  : dr. Maiéter István : Deprekációs beszéd. — Egy jezsuita a jezsuitákról. — Egyveleg. — Irodalom. — Hírek. — 
Értesítés. — Meghívás. — Pályázatok. — Hirdetések.

Deprekációs beszéd.
Tartotta dr. Maiéter István, eperjesi jogakadémiai m.-tanár az 

eperjesi evangélikus egyház templomában 1912 május 15-én

Az ifjúság szónoka megemlékezvén beszé
dében a természet ébredéséről, mely bennünket 
is új reményekkel telít, az igazság keresését 
életünk egyik fő célja s tartalma gyanánt állí
totta elénk.

S valóban a mai napot nem ünnepelhet
jük méltóbban, mintha a természetnek, az élet
nek szavát megérteni iparkodunk s protestáns 
mivoltunk egész erejével fogadalmat teszünk 
arra, hogy az igazságért s a szakadatlan újjá
születésünk révén a haladásért s felvilágoso
dásért küzdeni soha meg nem szűnünk

Pár nap múlva a pünkösdi ünnepek kö
szöntének reánk. Emlékünnepei azoknak a nagy 
időknek, amikor szegény, tanulatlan, egyszerű 
mesteremberek szivükben egy új igazság iránti 
lángoló lelkesedéssel egy jobb s szebb jövőt 
mentek hirdetni széles e földön az emberiségnek.

A természet is újjászületését, ébredését s új 
erővel való kibontakozását ünnepli.

Az élet szava szólal meg mindenütt. Kö
rülöttünk s bennünk is érezzük az erők éltető 
munkáját.

A természet nagy ünneplő kórusába mi is 
beilleszkedünk s az újjászületésből, az életből, 
a szakadatlanul folyó teremtésből mi is részt 
kérünk.

A pünkösdi évezredes láng ki nem aludt,

ott lobog az valahol, csak régi bálványok ellen 
új igazságokért harcba szállnak s ahol az ezekért 
küzdők üldöztetnek és megfeszíttetnek.

Mert az emberiség élete szakadatlan újjá
születés, a rég elavult formák levetése s az új 
szükségleteknek megfelelő új köntös felvétele.

S a természet, az emberiség e folyton 
tartó resurrexiójánál mi protestáns tanárok s 
tanulók örömmel állunk.

Erezzük, hogy munkatársak vagyunk c vi
lág formálásában, az emberiség sorsának jobbá 
való alakításában.

Tudjuk, hogy egy jobb s szebb jövőért 
küzdünk a felvilágosítás, tanítás s tudás békés 
eszközeivel.

Évszázadokon át a legsötétebb barbárság, 
lelki elnyomatás, szellemi sötétség s fullasztó 
dohszag fojtogatta az emberiséget.

A pápaság ráfeküdt az egész keresztyén 
világra s ahová uralma elterjedt, ott kihalt az élet

A dogmák megkövesítettek minden élet- 
kisérletet, megmerevítettek minden fejlődési 
tendenciát, lehetetlenné tettek minden szabadabb 
eszmeszárnyalást.

A tanítás módja a testet, mint a „bűn 
fészkét“ elsenyveszteni törekedett, a szellemet 
pedig terméketlenné akarta tenni, hogy igy 
minden gondolat már csirájában kipusztuljon.

Idáig sülyedt az emberi nem s állítva gon
dolt a pogány kultúra derűs világnézletére s 
magasztos bölcseletére.
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S az emberiség e nagy nyomorúságában 
a protestantizmus gyújtott fáklyát az óriási szel
lemi sötétség közepette. A szabad kutatás jogá
nak hirdetésével ő bocsájtott üdítő friss levegőt 
a dogmák fülledt lomtárába.

Egy óriási lidércnyomástól való felszaba
dulás lázas érzése száguldott végig az elgém
beredett lelkű emberiség testén.

A protestantizmus így az emberiség fejlő
désének egyik leghatalmasabb tényezője lett.

Megértette az emberekkel a kor szavát, 
életerőt adott, új perspektívákat nyitott.

Sőt magát a katholicizmust is reformálta s 
újjászületését ez is neki köszönheti.

A katholikus egyház monopolisztikus uralmi 
helyzete a keresztyénségben megszűnt.

Versenyre kell kelni a népek szimpátiá
jáért.

Ma már ott is sokan hirdetik, hogy meg 
kell érteni az élet szavát.

A katholikus egyház egyik legkiválóbb ma
gyar főpapja s vezető szelleme karácsonyi cik
kében az élet és fejlődéséről gyönyörű szavak
kal így elmélkedik:

,,Nincs a szellemi világban mozdulatlan
ság — mondja. — Sok új eszme gyulád ki, új 
látókörök nyílnak. Lelkűnkben folyton új igé
nyek fakadnak, új kérdések iránt új fogékony-

T Á R C A .

Egy jezsuita a jezsuitákról.
— A „Neues Jahrhundert“-ből fordítva. —

Tyrell György P., a volt jezsuita és hírneves mo
dernista angol író, élte alkonyán kimeritő emlékiratot 
intézett az akkori jezsuita generálishoz, Martin páter
hez. Az emlékiratot néhány héttel halála előtt Gout 
Raoul kezébe adta át, aki később életrajzát megírta. 
(R. Gout. L’affaire Tyrell, Paris Nourry 1910.) Gout R. 
az emlékiratot ebben a könyvben is reprodukálja. Annak 
befejezését, amely éles vádat tartalmaz a jezsuita-rend 
ellen, a következőkben közöljük:

„Ha ezen levélnek az volna a célja, a jezsuitiz- 
musnak végét siettetni, ez bizonyosan rosszul kiszámí
tott csapás lenne. A jezsuita-társaságnak nincs szük
sége oly támadásra, amilyet ellenségei talán kívánnak. 
Mert az összeomlás ellenállhatatlan okai a század

ság jelentkezik; új világot akarunk teremteni, 
jobb formát keresünk a közületnek; új konflik
tusokba jutunk hitünkkel, eszünkkel, szívünkkel 
s azokat el nem kerülhetjük . . .  A világ nem 
kész és fejlődésében mindig új problémákat 
zavar fel.“

„Elaltatott fakiroknak, az új idők motívu
maik meg nem sejdítő Gül-Babáknak, a „sep
tem sancti dormientes“ barlangjába zarándokló 
muzsikoknak . . . nincs érzékük a nyugtalan
ság iránt. Hiszen ők készen vannak “

„Mi pedig az élet közkatonái, a nagy vi
lág napszám munkásai . . .  mi nem vagyunk ké
szen. Nekünk problémáink vannak s azok ho
mályt borítanak reánk; nekünk konfliktusaink 
vannak s mi vívódunk bennük.“

„Úton vagyunk s bár nagy kincseink van
nak, de tudományos inventáriumunkat folyton 
revidiáljuk és selejtezünk nézeteket, babonákat, 
téziseket . . .“

„Mi tehát nem vagyunk készen, sőt nagyon 
is munkában, harcban állunk! . . .“

„Készen itt sohasem leszünk. Éppen ebben 
áll nagyságunk, hogy semmivel sem érjük be, 
amit már elértünk, hanem küzdve és dolgozva 
a több s jobb után törekszünk . . .“

Hogy így írhat ma egy katholikus főpap,

psychologiai légkörében foglaltatnak benn. Nyugodtan 
várhatunk. Erőszakos elnyomás csak a vértanúság lát
szatát keltené, amire új erőgyűjtés és végre a rendnek 
újabb megerősödése következnék.

Ezen társaság befolyása mai nap valóban még 
igen mélyen van meggyökerezve és nagy körre terjed. 
Befolyása a szemináriumokban, a klastromokban és 
szerzetesi iskolákban érvényesül, különösen pedig a 
nőknél és gyermekeknél, kiknek lelki vezetése a jezsui
ták kezében van, szintúgy a nagytömegnél, amely a 
rend theologiai és esztétikai iratai olvassa. De amilyen 
kiterjedt ez a befolyás, ereje fogytán van. A jelen kort 
a tudomány szelleme és a kriticizmus szelleme uralják. 
Ez a szellem behat a klastromokba is. A művelt körök 
férfi- és nőtagjai elvesztik a rendben való bizalmukat. 
Az észszerű és erkölcsi szabadságnak valódi barátja 
nem fogja támogatni a jezsuitákat. És még egy más 
körülmény fogja a jezsuitáknak a halálos döfést meg
adni. A nők oktatásában és önállósításában mutatkozó 
haladás anyáinknak, nővéreinknek és leányainknak, az 
apácáknak és növendékeiknek, akiket a jezsuita-rend
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azt főkép a protestantizmus felszabadító mun
kájának lehet köszönni

De ha már a katholikus egyházban is oly 
szabadult s a kor szavát megérteni akaró szel
lem bontogathatja szárnyait, akkor a protestan
tizmus nem lehet ennél maradibb, nem lehet 
süket az új kor hívó szózatával szemben.

Az eszmék szabad szárnyalását nem nyű
gözheti le az a protestantizmus, amely saját 
létét épp annak felszabadításával alapozta meg.

A múlt idők legendái az emberi nem bol
dogságát, az aranykort, a régmúltba, az őskorba 
helyezik, mely elveszített édeni állapotot még 
most is siratja az emberiség, melynek azóta a 
földi nyomor s a véres verejtékezéssel való kí
nos munka jut vezetésképpen osztályrészül.

Az elveszített szép múltat, a régi jó idő
ket visszasíró ezen pesszimisztikus világnézet
tel szemben a tudomány ma új, boldogító s 
vigasztaló jóhírt üzen az elcsigázott s vergődő 
emberi nemnek.

Ne a múltba tekintsünk sopánkodva, ha
nem a jövőbe, egy jobb, szebb s boldogítóbb 
kort remélve.

A múltban az állatias sorban tengődő vad 
s emberevő barlanglakóhoz vezet a tudományos 
kutatás ösvénye, míg a jövő perspektívája az 
emberek szolidaritására támaszkodó s az álta

lános kultúrán, tudáson s jóléten felépülő bol- 
dog, egészséges, müveit s jobb emberi nem 
felé mutat.

Amint az új kor költője mondja:
„S az emberszívben mind tisztábbak, 
Boldogabbak, kedvesebbek a lángok,
S miket teremt a vágyó ember 
Egyre szebbek az új és új világok“.

S ha a múlt és jelen bajaiért vigasztalást 
keresve örvendező reménységgel a jövőbe te
kintünk, ha látjuk, hogy az emberiség leg
jobbjai összefogva, egyesült erővel iparkodnak 
a jövő boldogabb korát kiépíteni, akkor mi 
protestáns tanárok és tanulók boldog önérzet
tel a kultúra e pionírjai közt látjuk magunkat 
az élet, a fejlődés, a tökélesedés szolgálatában.

Testvérekként állunk egymás mellett s ezt 
különösen átérezzük ma, amidőn önmagunkba 
merülve számot vetünk az elmúlt tanévben vég
zett magvetői munkánkról.

Ti, kedves ifjak, fiatalos hevetekből fakadó 
botlásaitok beismerése mellett bizalommal for
dultok hozzánk, kérve s remélve elnézésünket 
s Ígérve, hogy a jövőben jobbakká s tökélete
sebbekké iparkodtok majd lenni.

Mi pedig, tudva, hogy a gyarlóság mind
nyájunk sajátja s örömmel látva a jóra irányuló 
igyekezeteteket, bízunk bennetek.

valamennyit oly lelkiösmeretesen dédelgetett, javára 
szolgál, mióta a férfiak felvilágosodása ezen rend igé
nyeit gúnynyal illetni kezdi.

Egy közeli összeomlásnak legbiztosabb jele azon
ban a. rend saját soraiban tapasztalható lázadás, 
amelynek ez a levél csak véletlen nyilvánulása. Amit 
ma mondok, azt naponként a jezsuiták százai ismétlik 
és legközelebbi nemzedék százai ugyanazt fogják tenni. 
A jezsuilák a legértelmetlenebb ifjakat fogadhatják fel, 
bekötözhetik szemeiket amint csak lehet, nem fogják 
megakadályozhatni, hogy egy szabad század szelleme 
és befolyása ezen ifjak gondolkodásába behatoljon.

A dolgok, melyeket olvasnak és hallanak, ezen 
fiatalembereket befolyásolni fogják, hacsak őket a 
klastrom falai közzé be nem zárják.

Zárom soraimat. Azt vélem, hogy nem éltem 
hiába, sem haszontalanul, ha mást nem is tudtam volna 
elérni, mint erkölcsi meggyőződésemnek jelenlegi tisz
taságát, amelyre nem csekély szorongattatásuk után szert 
tettem. Küzdelem által szabadultam meg egy hamis 
rendszer hálójából, amelybe lábaim megfogództak.

Egy egész élet jó munkájával, személyes tapasztalat és 
megfontolás segítségével sikerült megoldanom azt a 
fényes és bonyolult hazugságot, amelyet a jezsuitizmus 
elénk varázsol. És habár életem határán csaknem ki
merülve állok, bizonyos köznapi elvektől környezve, 
amelyek mint századunk öröksége már régóta folyó 
pénz gyanánt szolgálnak, mégis úgy látom, hogy oly 
elveket birok és érzek, amilyeneket senki sem tudna 
bírni és érezni, még akkor sem, ha azokat ingyen 
kapta meg és nem kellett őket mint magamnak meg
hódítani.

És hasonlóan ahhoz, aki lihegő kebellel kapasz
kodott fel a tengerből annak partjára és az Óceán 
veszélyeire és rémségeire visszatekint, én is bizonyos 
irtózattal tekintek vissza abba a sötétségbe, amelyben 
éveken keresztül tévedezve bolyongtam, amelyből azon
ban Isten irgalmassága napvilágra és szabadságra fel
jutni segített. „Lelkünk megszabadult, mint a madár a 
madarásznak tőrétől. A tőr elszakadt, mi pedig meg
szabadultunk. (Zsolt. 124. 7.)“
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Hisz a tanár olyan, mint a jó kertész, ki 
ápolja, nyesegeti a fácskát, amelynek árnyéká
ban sohasem fog pihenhetni s amely neki gyü
mölcsöket talán sohasem is fog hozni.

Mi is így gondozunk benneteket, nem a mi 
hasznunkra, hanem az emberiség javára dol
gozva s a ti magatok boldogságán munkál
kodva.

Örömmel látjuk, hogy önzetlen jó szán
dékainkat megértitek s Ígéritek, hogy abban 
nekünk segítségünkre lesztek.

Én pedig a tanári kar nevében hirdetem 
nektek tanáraitok bocsánatát.

A pünkösdi éltető lángok hassanak át 
valamennyiünket munkánkban, hisz valameny- 
nyien tanítunk s tanulunk egyaránt.

Legyen tevékenységünk áldásos az embe
riségre, boldogító önmagunkra s legyen az az 
igazságért s egy szebb jövőért folyó szakadat
lan s kitartó igaz protestáns munka.

Erősödjünk meg ebbeli elhatározásunkban 
ma, amikor arra emlékezünk, ki egy új igaz
ságért, igazságosabb jövőért s egy eljövendő 
boldogabb s szebb korért küzdött, ki azért 
meghalt, de akinek igazsága mindennek dacára 
feltámadott s hódítva diadalmaskodik.

Egyveleg.
Haeretikus magyar pap Észak-Amerikában. Ezen 

cím alatt közli az „Egyházi Közlöny“ a következőket: 
„Kubinyi Viktor római katholikus plébános egy

kor egri egyházmegyei pap, most elhagyta állását és 
új egyházat alapított. Az új egyház neve: Független 
Római Katholikus Egyház. Azt hirdeti, hogy ez az új 
egyház a pápától és a püspököktől teljesen független. 
Sem a pápának, sem a püspököknek nincsen joguk 
papjaikon és híveiken, csupán lelki dologban. A papok 
szabadon nősülhetnek s az egyház a híveknek megengedi, 
hogy elválhassanak s az elvált felek új házasságot köt
hessenek. A Független Római Katholikus Egyház nem 
ismeri el a purgatóriumot és tagadja a Szűz Mária 
szeplőtlen fogantatását. Az anyagi ügyekben csakis a világi 
elemek a felelősek. Az egyházi birtok a világiak nevén 
van, a világiak választják papjaikat is, minden esetben 
ők bíráskodnak és ítélkeznek is rajtuk. Az új egyház
nak eddig csak egy községe van 125 családdal So. Bend- 
ben, ahol Kubinyi Géza plébános az új egyház híveit 
a római katholikus magyar hívőkből toborozta.“

*

Kubinyi Viktor a Kubinyi-család katholizált ágá
ból származik. Atyja Kubinyi János cs. és kir. tábor
nok volt. *

Prohászka püspök az eucharisztikus kongresszus
ról. Ugyancsak az „Egyházi Közlönyéből vesszük át 
„az indexre tett“, de bűnbánóan megtért püspöknek 
szóvirágoktól áradozó felhívását:

„Oly nehéz, szinte kínos, ha némán kell szeret
nünk s ha szeretetünknek őszinte s hangos kifejezést 
nem adhatunk; kínos érzet, ha örömünket magunkba 
kell fojtanunk és el nem mondhatjuk, ami boldoggá és 
hálássá tesz minket. Ezt érzi a katholikus keresztény
ség is, mely annyi kegyelmet, annyi erőt, megnyugvást, 
töméntelen sok vigaszt és örömet merít az Oltáriszent- 
ségből és ha imádja is templomaiban s énekel róla 
körmenetein, azért mégis úgy érzi* hogy többet kellene 
tennie; érzi, hogy ennyi jóért öt világrész hódolatát 
egy oltáron kell bemutatnia, hogy az emberiséget egy 
helyre gyűjtve, világgá kellene kikiáltani mindazt, amitől 
szíve tele van.

Ezt megteheti az idén szeptemberben Bécs váro
sában. Itt tartják ugyanis a Krisztust imádó lelkes 
katholikusok nemzetközi gyülekezésüket, itt ünnepük az 
Oltáriszentségről való nagy hitnek és a hálás szeretet
nek világra szóló megnyilatkozását. Az ősi császárváros 
ez idén annak az imádásnak és hódolatnak lesz szín
helye, melyet a szívek rejtett királyának mutat be min
den „Nemzetség és nyelv, nép és nemzet“, színhelye 
lesz annak a kiáltásnak, melyet ezernyi ezren hallatnak 
összes testvéreik nevében, hogy „a királyi széken ülő
nek, a Báránynak áldás és tisztelet, dicsőség és hata
lom legyen mindörökké“. (Jel. 5, 13.) S hiányozhatik-e 
az imádók soraiból Bécsben Magyarország népe, mely 
Szent-István király hitével és hűségével csüng Krisztu
son? Hiányozhatik-e ott az a magyar nép, mely Krisztus 
oltára védelmében török-tatár ellen megszerezte magá
nak a vértanúi szeretet pálmáját? S mikor a szomszéd
ban térde és feje hajlik meg a Krisztust imádó Anya- 
szentegyháznak, akkor itthon gunnyasszon és ne hajtsa 
meg az Oltáriszentség előtt nemzeti zászlaját, azt a 
zászlót, melyet kettős kereszt és annak az édes Anyá
nak képe díszít, aki Krisztus anyja s az Oltáriszentség 
első imádója s szerelmese?! Nem, nem; oda mi is 
elmegyünk; elmegyünk imádkozni s hálát adni, elme
gyünk hitünkről, szeretetünkről tanúságot tenni! Lássa 
a világ, hogy Krisztuséi vagyunk s hogy szentségi sze- 
retetétől tüzet fog szívünk! Elmegyünk, mert szeretünk, 
hogy forróbban szerethessünk! Atyáink vértanúi voltak 
Krisztusnak, legyünk mi hitvallói“.

*
Áttérő róm. kath. lelkész. A debreceni protestáns 

lapban olvassuk, hogy Hodor István róm. kath. lelkész 
áttért a ref. egyház kebelébe és kérte a reform, püspö
köt, hogy a különbözeti lelkészi vizsgálatokat letehesse
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és mint ref. lelkipásztor szolgálhassa ezután , csak a 
Krisztust 1“

ft

Evangelisches aus Tyrol cím alatt a Gustav Adolf- 
Vereins-Bote für Hessen und Thüringen a kővetkező
ket írja: Tirol ,,szent országában“ is érvényesül az 
Evangelium győző ereje. Eddigelé ott még mindég azt 
tartották, hogy szabad legyen ugyan az eretnekeknek 
a szép országba egy jó csomó pénzt behozni, de pro 
testáns templomoktól és protestáns isteni tiszteletektől 
alaposan irtóztak Tudvalévő, hogy néhány évvel ezelőtt 
egy Suldenban az Ortler alatt tervezett evangélikus 
kápolna felépítése ellen hatalmas tiltakozó gyűlések tar
tattak. A tiroli parasztok, a papságtól fanatizálva, ezré
vel gyűltek össze és magukkal hozták öreg puskáikat 
és forradalmi zászlóikat Hofer András korából, hogy 
vallásukat megvédjék. Még a tiroli tartománygyülés is 
csatlakozott a tiltakozáshoz. És ime már egy éve, hogy 
a suldeni kápolna elkészült és a szép hely nagyszámú 
protestáns vallású nyaralóinak használatul átadatott. 
Griesben, Bozen mellett, valamint Meranban is van 
tekintélyes evangélikus templom és Triesztben, az ellen- 
reformáció zsinatának városában is alakult már evan
gélikus gyülekezet. Innsbruckban, ahol az új, csinos 
evangélikus templom két évvel ezelőtt beavattatott, egy 
Luther-ünnepély alkalmából már a tiroli császárvadászok 
zenekara szolgáltatta a zenét. Salzburgban, amelynek 
érseke, Firmian, az evangeliom követőinek ezreit kiűzte 
az országból és esküt tett, hogy városában soha sem 
lesz protestáns imaház, már régen megkondultak az 
evangélikus harangok. Csupa új telep, mindenütt virágzó 
élet! És nem csupán Tirolban, hanem egész Ausztriá
ban, mindenütt. Csehországban, Morvaországban, Stájer- 
országban, Sziléziában, Galíciában, egész Boszniáig 
evangélikus élet ébred, evangélikus terület hódittatik El 
Rómától, el az evangéliumhoz! még mindig ez a jelszó. 
Luther szelleme jár körül ezekben az országokban! 
(Kirchlische Blätter)

IR O D A L O M .

Ágostai hitvallású evangélikus keresztyen vallás
oktatás a középfokú iskolákban. A magyarországi 
ágostai hitvallású evangélikus keresztyen egyház 1911. 
évi közgyűlésének megbízásából közzéteszi az ágostai hit- 
avllású evangélikus egyetemes tanügyi bizottság. Ezen 
nagyszabású munka szakszerű bírálatára egy kiváló 
szaktudósunkat kértük fel, addig is, míg ez a bírálat 
megjelenik, kötelességünkben állónak tartjuk a munkát, 
amely középiskolai vallásoktatásunknak irányt szab, rö
viden ismertetni. A munkálat célja irányítás és útba
igazítás a vallástanárok részére. Ezen cél elérése vé
gett az I. részben megállapítja a vallástanitás céljának 
meghatározásán kívül a középiskola, a hatosztályú pol

gári fiúiskola, a felsőbb leányiskola, a négyosztályú 
fiú- és polgári leányiskola, a négyosztályú katonai 
alreáliskola és a felsőkereskedelmi iskola vallástanitási 
tervét, az egyházi ének és imádság és a bibliaolvas- 
tatás alkalmazását (7—20. oldal). A második rész 
(1 — 141. oldal) magában foglalja az útmutatást a 
vallástanitási tervhez. Ezt Hetvényi Lajos, soproni 
evangélikus líceumi tanár irta és az egyetemes egy
ház közgyűlése által kiküldött vallásoktatási szakbizott 
ság felülbírálta. Az I. fejezet a vallásoktatás általános 
céljaival, a II. fejezet a vallásoktatás különleges felada
taival korunk szellemi áramlatai között foglalkozik. 
Ebben a fejezetben foglaltatik a munka legértékesebb 
része, amennyiben szerző a kor modern eszméit, a tu
domány vívmányait összhangba iparkodik hozni a tételes 
keresztyén vallással. Kifejtései — el kell ismernünk — 
eléggé meggyőzők és a tételes hit javára ügyesen 
oldják meg a tudomány és a vallás közötti ellentétek 
kiegyenlitését Ügyesen azért, mert minden pozitivitása 
mellett nem foglal el orthodox álláspontot. A fejlődési 
elmélet helyességét nem veszi tagadásba, az isteni ki 
jelentést nem az Isten antropomorfisztikus kinyilatkoz
tatásában. hanem abban találja, „hogy a világ a maga 
egészében, az események következményeivel a teremtés 
célját szolgáló jelenségekkel egyetemben Istennek ki
jelentése“. Jézus személyében a bűnnélküli embert, az 
Igének, Isten örök gondolatának és akaratának megtes
tesülését látja ugyan, de nem mondja Jézust Istennek, 
sót azt mondja róla, hogy „valóságos ember, történeti 
személy, akinek bünnélküliségében rejlik az ő Isten- 
fiúsága“.

A csodák kérdését is ügyesen oldja meg. A bibliai 
csodák magyarázatát kerüli, utal arra, hogy Jézus ide
genkedett attól varázsszerű mágikus csodákat elkövetni, 
szerinte lényegileg csak egy-egy nagy csoda van, t. i. 
a teremtés és az újjáteremtés a Jézus Krisztusban ve
tett hit alapján. Az első csodát elfogadjuk, de a máso
dik visszasiklás a pozivitizmus eszmeszegény frazeo
lógiájába. Fődolog azonban az, hogy Hetvényi nem 
ismer oly csodát, amely a természeti törvényt áttöri. 
Hiányzanak az útmutatásban útbaigazítások arra nézve, 
mit tanítson a vallástanár a szeplőtlen fogantatásról, 
Jézus testi feltámadásáról, a mennybemenetelről, a lélek 
halhatatlanságáról, a mennyről és a pokolról, angya
lokról, ördögökről ?

Megfigyelendő útmutatásokat foglal magában a 
hit- és erkölcstani tananyag és ennek feldolgozására 
vonatkozó rész. A hit- és erkölcstani anyag közlésénél 
a történeti módszert ajánlja tételes dogmák bemagolása 
helyett a dogma csak produktuma a hivő egyének lelki 
küzdelmének, az igazságnak ama keresésére kell az 
ifjúságot nevelni, melynek következtében az élő hit
tudat, mint saját tulajdona, mint lelki tapasztalata jege- 
cesedik ki. (Szubjektivizmus)

Egészben véve az útmutatásnak meg kell adni a
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dicséretet, hogy a pozitív valláshoz való ragaszkodás 
mellett igazi protestáns szellemben van megírva, amiért 
is nagy nyereségnek tartjuk az evangélikus hitoktatá
sunkra nézve. ( S z —o.)

H ÍR EK .
A trencsóni ágostai hitvallású evangélikus egyház

megye közgyűlése. A trencséni ág. hitv. ev. egyház
megye június 25-én tartotta meg évi közgyűlését Tren- 
csénben K r iz s á n  Zsigmond főesperes és dr. S tú r  Ká
roly ügyvéd, esperes-felügyelő társelnöklete alatt. Min
denekelőtt a főesperes olvasta fel gondosan szerkesztett, 
az egyházi és iskolai élet hü képét nyújtott évi jelenté
sét, amelyben kiemelte különösen azt, hogy a felsősza- 
latnai egyháznak közel másfél év óta nincs lelkésze s 
melyet ez alatt V itéz Lajos bánluzsányi lelkész admi
nisztrált. Dr. BaltiJc Frigyes püspök űr Öméltósága úgy 
segített az elárvult egyházon, hogy most adminisztrátort 
küldött oda R a p h a n id e sz  most felszentelt pozsonyi teo
lógus személyében.

A dékáni jelentések, hogy a trencséni tanítók ál
talában úgy a magyar nyelv tanítása tekintetében, egy
két kivétellel megteszik kötelességeiket, megnyugvással 
tudomásul vétettek.

Egyéb folyó ügyek elintézése után két fontos tárgy 
került napirendre. Az egyik tárgy, melyet V itéz Lajos 
bánluzsányi lelkész előadott: az ev. hívek számbeli 
csökkenéseinek okai. Vitéz Lajos erre vonatkozó tanul
mányában statisztikai adatokkal kimutatta, hogy híveink 
száma apad és nagy veszteségeink vannak, különösen 
a kivándorlás, a reverzálisok, áttérések, a missziók 
kellő gondozásának hiánya súlyos érvágásokat tesz egy
házunk testén. Vitéz Lajos ezen bajok orvoslására meg
tette javaslatait, melyeket a közgyűlés elfogadott s a 
tanulmányait egész terjedelmében az egyházkerületi 
gyűlés elé felterjeszteni határozta. J á n o sk a  trencséni 
ügyvéd felszólalásában abban találja a hívek számbani 
csökkenésének egyik okát, hogy a hittan az állami 
népiskolákban nem a gyermekek anyanyelvén lesz elő
adva és mert az egyházban politizálunk. A közgyűlés 
ezt az okot ilyen stílusban nem fogadta el. Vitéz Lajos 
bánluzsányi lelkész szóvá tette a lelkészi korpótlékok 
ügyét, a pénzügyminiszternek a főrendiházban tett és 
ismert nyilatkozata és tervei folytán, amelyek szerint 
csak a kongruás lelkészek kapnának korpótlékot, a 
nemkongruások pedig nem, tehát a nemkongruás 
lelkészek mellett a püspökök oldala mellett alkalmazott 
missziói lelkészek és püspöki irodavezetők, akik szin
tén rendes lelkészek és sokat dolgoznak, is ki lenné
nek zárva a korpótlék jótéteményéből, ami a jog- és 
igazságérzettel nagyon ellenkeznék. Ez nagy feltűnést 
és nyugtalanságot keltett nemcsak az összes lelkészek, 
hanem az egész egyházmegye közönségében. A tren
cséni esperesség megmozdult. Egyhangúlag fogadta el 
Vitéz Lajos azon indítványát, hogy az egyházmegye 
kérje fel az egyházkerületi s ennek utján az egyetemes 
közgyűlést, méltóztatnék a magas kormánynál odahatni, 
hogy necsak a kongruás, hanem a nemkongruás lel
készeknek is — ez utóbbiak 332-en vannak — nyújt
son korpótlékot és módot a tisztességes megélhetésre 
vagy legalább azoknak — ezek 229-en vannak — akik 
1600—2400 korona javadalom közt nyomorognak, hogy

igy valamennyi lelkész a pénzügyminiszter tervei sze
rint 25 évi szolgába után elérhesse legalább a 3000 
koronányi fizetést. Ha az egyetemes közgyűlés későn 
tartatnék, akkor a közös protestáns bizottság még e 
nyár folyamán az országgyűlés őszi összeüléséig tegyen 
a magas kormánynál ily értelmű előterjesztést. Az 
augusztus 29—30-án Pozsonyban tartandó egyházkerü
leti közgyűlésre a világiak közül Janovszky, Jánoska; a 
lelkészek közül Kiss, Holly, Vitéz, Drobba és Sztanek 
küldettek ki. V. L .

Evangélikusok művelődési szereplése Vácon. A váci 
evangélikus egyház iskolája javára a múlt szombaton az 
ottani polgári lövőház helyiségeiben Borbély Sándorné, 
dr. Lázár Ottó, Lévay Ilonka, Sarlay Pistike, Szép 
József, Rancsik Nándor és Száder István közreműködé
sével tánccal egybekötött művészi estélyt rendezett, 
amelyet szépszámú közönség hallgatott végig, hálás el
ismeréssel jutalmazván a szereplők fáradozását. Az 
erkölcsi siker mellett az anyagi is kielégítő, mert 400 
korona maradt az iskola javára.

„Vác és Vidéke“ a váci járás és a váci járási 
közművelődési egyletnek hivatalos lapja hosszú cikket 
szentel az evangélikusok ezen közművelődési szereplé
sének, megdicsérvén egyszersmind az egyházközség buzgó 
vezetőit, Som mer Gyula lelkészt, Ivánka Pál egyházk. fel
ügyelőt és Lázár Ottó doktort Örülünk annak, hogy 
egy oly kiválóan római katholikus helyen, mint ami
lyen Vác városa is érvényesülni tud az evangeliom 
fentartó és békítő szelleme.

A dobsinai papválasztás. Tudjuk, hogy a dob- 
sinai papválasztás azon akadt meg, hogy az egyik 
jelölt P osch  Gusztáv toporci evangélikus lelkész ellen 
az ellenpárt feljelentést tett, hogy korteskedik. Most 
értesülünk a „Dobsina és vidéke“ lapból, hogy Posch 
Gusztávot a gömöri egyházmegyei törvényszék a kor
teskedés vádja alól felmentette.

Uj fögimnázlumi tanárok Rozsnyón. A rozsnyói 
ág. hitv. evang. főgimnázium iskolatanácsa múlt hó 
20 án töltötte be a megüresedett két tanszéket. A 
latin magyarszakos helyettes tanári állásra V alen t István, 
nyíregyházai tanárjelöltet, a tornatanári állásra pedig 
M ik ló ssy  János, aszódi okleveles tornatanárt, ideiglenes 
rendes tanárnak egyhangúlag megválasztotta.

Egyetemes tanitói gyűlés. Magyarország tanítósága 
VII. egyetemes gyűlését julius hó 5—7. napjain Buda
pesten fogja megtartani, mely előreláthatólag a tanító
ság tömeges részvétele és érdeklődése mellett fog le
folyni. Magán az egyetemes gyűlésen csupán három 
kérdés foglalkoztatja a hazai tanítóságot, úgymint a 
fizetés, nyugdíj ügye és a szolgálati pragmatika régen 
sürgetett, de még egyre vajúdó mostoha gyermeke.

Ezek mind az anyagi kérdéssel állanak össze
köttetésben, igy a hazai tanítóság itt is kifejezésre 
akarja juttatni azt, hogy az államhatalomnak alamizs
nából tengődő kérdése.

Az egyetemes gyűléssel kapcsolatban a szakosz
tályok vitatják meg azokat a kulturális és társadalmi 
kérdéseket, melyek a tanitói közvélemény irányítását 
kérik, sőt követelik.

Az egyetemes gyűlést megelőzőleg az Eötvös alap 
és az Országos Szövetség elnöksége, igazgatósága 
tartja meg gyűlését, igy a tanítóság tanácskozása több 
napon át fog tartani.

(Dobsina és Vidéke.)
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Egyházi gyűlés A dobsinai ev. egyháztanács f. 
hó 16-án gyűlést tartott, melynek főtárgya a nagyrőcei 
és nyíregyházai egyházt gyűlésekre kiküldendő képvise
lők választása volt A junius hó 27-én Nagyrőcén tar
tandó egyházmegyei gyűlésre küldettek: Sárkány Kál
mán, Poputh Viktor, Benedicty Kálmán és Gümöry 
György. A julius 9—12-iki nyíregyházai kerületi köz
gyűlésre pedig: Sárkány Kálmánt, Niki Gyulát és 
Weisz Antalt küldötte ki az egyháztanács.

Nyugalomba vonuló tanárok. A rozsnyói ág. hitv. 
ev. főgimnázium két tanára, Váry László és Maszny 
Pál több évtizeden át folytatott nemes munkálkodás 
után e tanév végével jól megérdemelt nyugalomba vo
nulnak. Az intézet e nyugalomba vonult tanároktól a 
f. év 24-én tartandó évzáró ünnepség keretében búcsú
zott el.

(Dobsina és Vidéke.)

ÉRTESÍTÉS.
A magyarhoni ág. hitv. ev. kér. egyetemes egy

ház által Budapesten "(Üllői-út 24. sz.) főiskolai (m. kir. 
tud -egyetemi, kir. József műegyetemi, kereskedelmi 
akadémiai, állatorvosi főiskolai) ifjak számára alapított 
Luther-Otthon internátusba az 1912/1913. tanévre 50 
ifjú vétetik fel, első sorban ág. hitv. evangélikusok s 
amennyiben hely marad, református és unitárius vallá- 
súak is.

Az intézet ellátja tagjait lakással, reggeliből, ebéd
ből és vacsorából álló élelmezéssel, fűtéssel, világítás
sal, takarítással; rendelkezésükre bocsát egy társalgó-, 
olvasó-, két tanuló- és hat fürdőszobát s kisebb beteg
ségek esetén gyógyításukról gondoskodik.

Az ellátási dij aszerint, hogy az illető egymaga, 
vagy másodmagával, vagy harmadmagával lakik egy 
szobában, egy tanévre 1200 K, 1000 K, illetőleg 900 
K, a felvételi dij fejenként 25 K. Az ellátási dijak ne
gyedévenként előre fizetendők, még pedig szeptember 
hó elején 480 K, 400 K, illetőleg 360 K; január és 
április hó elején 360—360 K, 300 —300 K, illetőleg 
270—270 K. A kormányzó bizottság megengedheti a 
havonként való fizetést is, épségben maradván a járu
lékoknak egy tanévre megszabott teljes összege. Az 
egyszer befizetett dij semmi szin alatt sem téríttetik 
vissza.

Évközben kilépni csak a kormányzó-bizottság en
gedélyével lehet, ellenkező esetben a tanév végéig ese
dékes járulékokat köteles a kilépő tag megfizetni.

A kormányzó-bizottsághoz intézett folyamodványo
kat július 15-éig kell az igazgatósághoz beküldeni, 
honnét a felvételre vonatkozó értesítés augusztus 15-éig 
fog szétküldetni. A folyamodványhoz mellékelni kell:
1. iskolai bizonyítványt (éretts. bizonyítvány, index), 2. 
hatósági erkölcsi bizonyítványt, 3. az atya vagy gyám 
hiteles kötelezvényét, melyben a járulékok pontos 
fizetésére s az okozott károk megtérítésére kötelezi 
magát, 4. hatósági orvosi bisonyitványt, 5. rövid ön

életrajzot, mely a megelőző tanulmányokról nyújt tiszta 
képet (ez utóbbi csak az újonnan belépőkre kötelező). 
Fel nem szerelt, vagy hiányosan felszerelt folyamodvány 
nem intézhető el.

A belépő intézeti tag tisztességes ruházaton és 
fehérneműn kiviil ágyneműt is köteles magával hozni, a 
derékalj (matrac) kivételével, mely utóbbit az intézettől 
kapja.

Budapesten 1912 junius hó.

A Luther-Otthon igazgatósága 
Üllöi-út 24. szám, I. emelet.

Meghívás.
Magyarhoni ág. hitv. evangélikus egyházunk egye

temes közgyűlését 1912. évi november hó 6-ik napjára, 
délelőtti 10 órára, a gyűlést megelőző értekezletet pedig 
f. é. november havának 5-ik napjára, esti 6 órára, a 
pesti evang. egyház épületébe (Sütő-utca 4. sz.) tűzzük 
ki. Az egyházkerületeket fölkérjük, hogy az egyetemes 
gyűlésre képviselőket válasszanak és az egyházi alkot 
mány 148. §-a értelmében, az egyetemes egyházi köz
gyűlésre annak összes jogosult tagjait tisztelettel meg
hívjuk.

Kelt Budapesten, 1912 június 27-én.
Br. Prónay Dezső m. k. Dr. Haitik Frigyes m. k. 

egyetemes felügyelő. püspök.

Pályázat
A budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak 

képviselőtestülete azzal az eszmével foglalkozva, hogy 
polgári leányiskoláját felsőbb leányiskolává fejlessze, 
a jelenlegi még polg. leányiskolánál megüresedett ma
gyar-német rendes tanszékre pályázatot hirdet, amelyre 
elsősorban középiskolákra, másodsorban polgári isko
lákra képesített férfiak pályázhatnak. A pályázat ered
ményéhez képest az állást rendes, esetleg helyettes tan
erővel töltjük be. Rendes tanár fizetése 2400 K és 
600 K lakáspénz; három év múlva 2860 K fizetés és 
720 K lakáspénz; hét év múlva 3550 K fizetés és 900 K 
lakáspénz. A tizenkettedik évtől kezdve ötször 200 K-ás 
ötödéves korpótlék. Az eddigi törvény szerinti szolgá
lati éveket beszámítjuk. A helyettes tanár évi fizetése 
2000 K. A megválasztott rendes tanár köteles az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetbe belépni. A kellően képesített 
ág. hitv. ev. pályázók az életkort, vallást, képesítést, 
eddigi működést és egészségi állapotot igazoló ok
mányokkal felszerelt és fentnevezett testvéregyházak 
képviselőtestületéhez intézett folyamodványokat f. évi 
augusztus hó 29-ig a deáktéri ág. hitv. ev. polg. leány
iskola igazgatóságához (IV., Sütő-utca 5. sz.) nyújt
sák be.
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A megválasztottnak állását f. évi szeptember 1-én 
kell elfoglalnia.

A budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak 
képviselőtestületének megbízásából

Budapest, 1912 julius 1-én
D r. C sen gey G y u la  M ik o lik  K á lm á n

isk. II. felügyelő. igazgató.

Pályázat.
A kölesei ágostai hitvallású egyház k á n to r ta n itó i  

állásra pályázatot hirdet.
Javadalmazása: államsegéllyel 1000 korona, mely

ből államsegély 868 korona, négy köbméter kemény 
tűzifa házhoz szállítva vagy ennek értékében 40 ko
rona, megfelelő szép lakás kerttel, kétszeri meszelés 
vagy ennek értékében 12 korona. Ezenkívül temetési

stóla kis temetésért 1 korona, nagyobb temetésért 2 ko
rona Pályázatok julius 25-ig okmányokkal alantirt 
iskolaszéki elnökhöz adandók be. Személyes bemutat
kozás kívánatos.

Kölese, Szatmármegye
B o r tn y ik  G y ö rg y , 

evangélikus esperes-lelkész, 
iskolaszéki elnök.

Káplánt keresek.
Évi javadalmazása 1600 korona és lakás. Bővebb 

tájékoztatást szívesen ad
Rozsnyón, 1912. július 1. T e rra y  G yu la

gömöri főesperes.
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Hirdetéseket
; i \

méltányos díjszabás mellett 
felvesz lapunk kiadóhivatala 
Budapest, II., Fő-utca 4. sz.
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ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X. kerület, Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
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P ontos és 
legjobb O R A K 5 évi

jó tá llá s  m e lle tt!

Egyházi szent edények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak utif- részletfizetésre is.

J a v ítá so k b a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k b e  k ü 
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN!
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

É-

Budapest, VII, Erzsébet-körút 29. JMT**' Pontos 
' * kiszolgálás!

Jutányos 
á ra k !

(5 \ffé) öy f« ) (3 ífíe) (3Í

»

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  I SKOLAI  ÉS T Á R S A D A L M I  H E T I L A P

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthafiábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  : Kiss Béla: Az egyetemes lelkészegyesülct alapszabálytervezetéről. — Koller István: A vallásoktatás reformjáról. — 
Egyházas-Berzsenyi dr. Berzsenyi Jenő — Egyveleg. — irodalom. — Hírek. — Értesítés. — Pályázat.

Az egyetemes lelkészegyesület 
alapszabálytervezetéröh

Irta: Kiss Béla.

Már az Alkotó szankcionálta a szerves világ 
megteremtésekor azt az igazságot, hogy élet
működés csak ott lehetséges, hol az élő anyag 
rendszeres szervezetben nyilatkoztatja ki — 
hatását.

Ennek az igazságnak kell tehát érvénye
sülni mindenütt, ahol élet van s hol ez az élet 
célirányos működést akar kifejteni, valamint 
ott is, hol a szerves lény már fejlődésnek indult 
s hol az egyesek tömörüléséből alakult ki, 
esetleg valamelyes társadalmi vagy egyházi 
organizáció.

Nemrégen egyetemes evang. egyházunk 
lelkészeiből, azok tömörülési vágyából alakult 
egy „Egyetemes lelkészegyesület“ cim alatt 
működő egyházi egyesület, mely minden rend
szer nélkül vállalkozott arra, hogy az egyház 
körzetén belül a fejlesztés eddig elhanyagolt 
irányaiban elevenebb és hathatósabb tevékeny
séget fejtve ki, valamelyes eredményt produ
káljon.

Minthogy ebben a működésében a fent- 
jelzett igazságot figyelmen kívül hagyta, egész 
természetes, ha eddigi működésének eredménye 
egyenlő lett a semmivel.

Most azonban elkészíttetett egy alapszabály
tervezet, mely hivatva van az egyetemes lelkész

egyesület jövőben kifejtendő működési körét, 
célirányát megszabni. Ez a tervezet most van 
tárgyalásra lebocsátva az egyes esp. lelkész
egyesületekhez, azért tehát alkalomszerű, hogy 
e kérdéssel és tervezettel behatóbban foglal
kozzunk.

Mindenekelőtt jelezni kívánom, hogy erre 
a tervezetre már az előbb említett oknál fogva 
is nagy szükség volt. Érdemes munkát végzett 
tehát annak megalkotója. Tervezetében azonban 
nem terjeszkedett ki két igen fontos szempontra, 
miket figyelmen kívül hagynia nem lett volna 
szabad, mely szempontok egyedüli biztosítékai 
annak, hogy a tervezetben foglalt cél tényleg 
is megvalósítható. Ezt a két szempontot szán
dékom e helyen tárgyalni a lelkészegyesület 
hathatósabb működése céljából.

Amikor a tervezetet annak szerzője meg
alkotta, nem lett volna szabad figyelmen kívül 
hagynia azt a körülményt, hogy a lelkész
egyesület már előbb létezett, mint az alap
szabály, ami azt a kötelességet rótta volna a 
szerzőre, hogy e gyűlésekben szerzett tapasz
talatokat hasznosan értékesítse az alapszabály 
tervezetében. Kettős feladat közül kellett volna 
választani. Vagy a lelkészegyesület eddigi műkö
déséhez alkalmazni az alapszabályt, vagy az 
elméletileg megkontemplált alapszabályhoz kény- 
szeriteni az ú j működést. A szerző válasz
tott is, de ez utóbbit. S ezért az eredményhez 
fűzött remény igen kétséges.
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Már pedig, aki egy egyetemes lelkész
egyesület gyűlésén vett részt s az ott tapasz
taltak felett nem hunyt azonnal szemet, az 
érdekes megfigyeléseknek juthatott birtokába. 
Amikor ez a testület egy tömegbe összegyűlt, 
szemlátomást észlelhető volt, hogy a ,,similis 
simili“ régi igazság alapján mint állott elő a 
különböző csoportosulás, amely csoportokat 
egymástól lényegesen elválasztotta a t á r g y a l a n d ó  

k é r d é s e k  te rm é sze te . Akik a lelkészek anyagi 
érdekeit tartották szemelőtt, e kérdés körül 
csoportosultak, akik a lelkészek tudományos 
érdekeit hordozták szivükön, ennek lehetősége 
felett tanácskoztak, akik a lelkészek társadalmi 
érdekköveit igyekeztek megóvni, ebben a jel
szóban egyesültek. Úgy, h o g y  v a ló s á g o s a n  a u to -  

m a tic e  f e j l ő d ö t t  k i  m in d ig  h á r o m  c s o p o r t ,  a m e ly  

c s o p o r to k  a z u tá n  e g y m á s  k é r d é s e in e k  t a g l a l á s á n á l  

n e m  e g y s z e r  b iz o n y o s  f o k ú  a n t i p á t h i á v a l  v i s e l te t t e k  

e g y m á s s a l  s z e m b e n , a m i  a  k ö zö s  m u n k á l k o d á s , ö s s ze 

ta r t á s ,  e g y m á s m e g é r té s  n e m e s  c é l já t  a la p j á b a n  r o m 

b o lta  s z é t . És sok lelkésztársam igazolja azt az állí
tásomat, hogy többen, akik a lelkészegyesületben 
meleg otthonra, segítőre, támogatóra számí
tottak, akik azt hitték, hogy a testvérek csak
ugyan „testvérek“ s az érdekek, vágyak, remé
nyek egyesek szivéből az összeség szivébe 
átszivárogtatnak, azok mindig a legnagyobb

T Á R C A .

A vallásoktatás reformjáról.
— Levél a szerkesztőhöz. —

Méltóságos Uram!
Az „Evangélikus Lap“ 17. sz. vezércikkében Mél

tóságod e fenti témához hozzászólásra hívja fel mind
azokat, akik erre a kérdésre megjegyzéseiket elmondani 
óhajtják. Magam, midőn megindult az „Evangélikus 
Lap“ lelkemben végtelenül örvendtem. Végre egy lap, 
amely egyházi iránya dacára nem ledorongolja azokat, 
akik a dogmáktól menten sürgetnek igaz, mély vallá 
sosságot, ahol nincs lekicsinyléseknek kitéve, goromba
ságoknak kiszolgáltatva az ember azért, mert meggyő- 
dése más, mint ami „előirt“ meggyőződés, ahol nem 
lehet „megtéveszteni“ senkit, mert hisz épp azokat 
akarja inagá köré sorakoztatni, akiknek vallásos fel
fogásuk többé-kevésbé a modern liberális protestáns
irány felé hajlik. E lap megindítása nagy érdem; olyan 
nagy, hogy méltányolni sem lehet eléggé, de átérzi ezt

résig nációval, mondhatnám elkeseredéssel, meg
vetéssel távoztak a gyűlésekből. Sem a hang, 
sem a modor, sem az irány nem bizonyította, 
hogy a testvérnek nevezett lelkész csakugyan 
„testvérek“ között van. Következik ebből, hogy 
a lelkészegyesület alapszabályában ezt a tapasz
talati igazságot figyelmen kívül hagyni nem 
szabad. Az alapszabály 16. §-a, valamint a
3. §-a annyit mond: a közgyűlés tárgya: ének, 
ima, irásmagyarázat, előadások és viták rende
zése stb., a cél pedig: v a l lá s o s  k é r d é s e k  v i t a t á s a , 
le lk é s z i  k a r  e g y ö n te tű  in té z é s e , e g y h á z i  f e lo l v a 

s á s o k  s tb . Vagyis a lelkészegyesület nem volna 
más, m i n t  e g y  f e j le t te b b  ö n k é p z ő k ö r .  T e h á t  n e m  

k ih a tó , h a n e m  in k á b b  b e fe lé  h a tó  ü g y k ö r r e l .  

A dolog természetében rejlik, hogy sem ez a 
cél, sem az ezt szolgáló eszközök i l y e t é n  m e g -  

á l l a p i t á s a  az egyetemes lelkészegyesületben nem 
igen valósitható meg, mert ennek m á s  le t t  m á r  

a z  i r á n y a  s nem volt eredményes eszköze az 
eddig felhozott tapasztalatok igazolása szerint. 
Nézetem szerint a lelkészegyesületet k ih a tó  ü g y 

k ö r r e l  k e l l  f e l r u h á z n i . Evégből az egyesület 
körében három osztályt kell felállítani és pedig:
a) e g y h á z tu d o m á n y i , b) e g y h á z tá r s a d a lm i , c) 
e g y h á z p é n z ü g y i  s z a k o s z tá ly t . Mindhárom szak
osztály — éppúgy, mint a római katolikusok
nál — m e g h a tá r o z o t t  e ln ö k s é g g e l ,  ü g y k ö r r e l  és

minden művelt ember, aki modern világnézete mel
lett vallásos is akar maradni.

Magam e lapban Írtam már a hitoktatásról. Itt a 
mondottakat nem frissitem fel, de kiegészitem. Annak 
idején a liberális alapon az „Evangélikus Népiskolá“- 
ban is Írtam e kérdésről. Itt kétségkívül elismerem, 
hogy nem alkalmas volt a hely, mert a tanítóság nagy 
része — a mai tanítóképzők orthodox irányú hitokta
tása s a képezdei tanításnak általában magasabb filo
zófiai szempontok előléptetésének hiánya miatt — nem 
áll a modern világnézet alapján. Senkinek lelke mele
gebben nem érezhet az evangélikus tanítósággal, de 
tanítóink sem fogják ezt eltagadni. Sajnos, a tanító
képzés tudományos része — a pedagógiától eltekintve 
— a középiskola felsőbb osztályai tantervének sem 
felel meg, a tantervet tekintve s csak egyes ügybuzgó 
tanárok, akik életet s magasabb szempontot visznek 
bele a tanításukba, érdeme, ha bizonyos filozofikus 
szempontok is előtérbe lépnek. Amíg, sajnos, igy 
állunk, addig a vallásoktatás a tanitóképezdékben sem 
fog magasabb nívón állani. Ide dr. Szelényi-féle tan-
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gyúlésezési joggal bírjon. A pénzügyi szakosz
tálynak pl. volna elnöksége a mostani lelkész
fizetés rendezésére megválasztott ad hoc bizott
ság vezetősége stb. A szakosztályok annyiszor 
gyűlnének össze, ahányszor arra szükség van. 
Az egyetemes közgyűlés alkalmával tartatnék a 
díszközgyűlés, melyen ének, ima, irásmagyarázat 
és a szakosztályok működéséről szóló jelentések 
s végül az összes lelkészértekezletek működéséről 
szóló jelentések terjesztetnének elő. Ez volna a 
rendszer a működésben, mely nélkül eredmény 
nem várható. Mert ezen a fokon már nem az 
egyes lelkészek privát érdekeiről, hanem inkább 
a lelkészegyesületek által proponált, a szakosztályok 
által feldolgozott közérdekek ist ápolásáról van szó.

Ezzel kapcsolatosan az egyetemes lelkész
egyesületnek elengedhetlen szükégessége. amit 
a brassómegyei lelkészértekezlet is elfogadott s 
magáévá tett indítványom alap ján : az ú. n. 
„Irodalmi évkönyv

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
minden központi intézmény akkor biztosítja 
legjobban fejlődését, ha a közérdeklődést a leg
távolabbi részekben is fentarthatja, valamint az 
sem felejtendő el, hogy a lelkészek legnagyobb 
része csak váltakozva vehet részt a központi 
működésben, vagyis csak akkor, ha a kiküldetés 
esetleg reá esik. Kell tehát gondoskodni egy olyan

szervről, mely az egyes értekezletek közérdekű műkö
déseit a központhoz s amely a központ működését 
az egyes lelkészek és lelkészértekezletek elé ju tta t
hatja s ezt pedig csak egy irodalmi színvonalon 
álló évkönyvvel lehet elérni.

A szabálytervezetben, mint cél, az ev. iro
dalom pártolása és népszerűsítése is fel van 
véve. Ez pedig teljesen felesleges, mert ennek 
a célnak már sokkal erősebb szerve van a 
Luther-társaságban. Ehelyett arról kell gondos
kodni, hogy egyetemes egyházunk lelkészértekez
letein elhangzó értékes dolgozatok összegyűjtessenek, 
egy évkönyvben kinyomattattassanak és pediglen 
kapcsolatosan a szakosztályok működésének, 
díszgyülés tárgyainak, a jelentéseknek részletes 
feltüntetésével. Ezáltal a közérdeklődés általá
nosságban és folytonosan fentartható még azon 
lelkészek előtt is, kik több éven nem vehetnek 
részt aktive a szakosztályok vagy gyűlések 
ülésein. Mennyi eszmecserének, nemes munkál
kodásnak, szellemi versenynek volna kútforrása 
egy ilyen évkönyv.

Csakis ezzel lehetne megvalósítani a ter
vezet 2. §. b) pontjában foglalt ezen kitételt, 
mint célt: „a lelkészek egyöntetű működése 
által azoknak szorosabb kapcsolatba hozásáM. 
A kinyomatásra pedig fordítandó volna a tag
díj egy része.

könyvek kellenek. Nos: a tanítóképzők irányítása s így a 
tanítók lelkesítése a hitoktatás modern reformjáért, amit 
a vezércikkel magam is oly hőn óhajtok, a mai tanitó- 
képzöintézetek egész nevelése rendszerevei homlokegyenest 
ellenkezik. Még a gimnáziumban előbb lehetne célt 
érni; ott több a filozófikus szempont. így a felsőbb 
mathezis elemei, a lélektan magasabb nívón, ugyancsak 
a fizikában magasabb szempontok dominálnak már 
itten. Amig a tanitóképezde oktatás iránya változást 
nem szenved, addig — sajnos — a hittanitás sem fog 
magasabb nívóra emelkedni. Sajnos, a hittanárok is 
nagyrészt orthodox alapon állanak. A mai tanítóképzés 
célja orthodox alapon álló tanítók nevelése s ha nem 
áll ezen alapon a tanító, talán fegyelmit is kap. S a 
többség igaz meggyőződésből vallja az othodox tano
kat. Ezért sajnáltam annak idején magam is, hogy az 
„Evangélikus Népiskoládban egyáltalán szóba hoztam 
a vallástanitás kérdését, mert azzal — legalább ez volt 
a nyert válaszokból az általános benyomásom — sér
tettem a többség vallásos meggyőződését. Ezt pedig 
bántanunk nem szabad, de lassú, fokozatos neveléssel

felemelni az embertársaikat a modern ember vallásos
ságára. Az emberiség valid*közönyét megtörni csak a 
modem pratestantizmuz elveivel lehet.

Hogy tehát tanítóink körében a vallásreform iránt 
érdeklődést kelthessünk, meg kell változtatni az egész 
mai tanítóképzés rendszerét. S ez égető szükséglet.

A másik, amire Méltóságod kitér: a theologiai 
akadémiák irányítása. Hála Isten, vannak már liberális 
protestáns alapon álló theologiai tanárok külföldön és 
hazánkban is. Ámde vannak theologiai tanárok s lelké
szek, akik valakire alaposan képesek haragudni azért, 
ha eltér az orthodox iránytól s még most is azt a han
got alkalmazzák az ilyen emberekkel szemben, amelyet 
az egyház oly gyakran használt: a ledorongolást. Ma
gától értedődik, hogy azon theologiai tanárok s lelké
szek, akik csak tudományos fegyverrel harcolnak s ilyen 
alapon védik az orthodox, illetve pozitív álláspontot, 
csak tiszteletet érdemelnek. Ámde az előbbi fegyver, 
igazán nem korszerű s szerintem csak árt az egyház
nak, mert átlátszik a fanatizmus s rendszerint gyenge a 
tudományos argumentáció. Már most: ha a theologiai
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A másik szempont, melyet a szerző szintén 
figyelmen kívül hagyott, az, hogy az egyetemes 
lelkészegyesület tulajdonképpen c s a k  a z  e sp . 

le lk é s z é r te k e z le te k  s  n e m  m a g u k n a k  a  le lk é s z e k n e k  

ö s s z e fo g la ló  s z e r v e . Hogy a szerző lelkében is ez 
az eszme élt, azt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a z  e g y e te m e s  le lk é s z e g y e s ü le t  a l a p 

s z a b á ly te r v e z e té b e n  a z  e g y h á z m e g y e i  és  k e r ü le t i  

le lk é s z e g y e s ü le te k n e k  s z e r v i  ö s s z e fü g g é s e i  i s  m e g  

v a n n a k  á l l a p ü v a .  S ez is a helyes. Mert egy 
és ugyananazon lelkész három lelkészértekez
letnek nem lehet kötelező tagja, vagy ha tagja, 
úgy működése minden fokon egyforma s ha 
kötelességét teljesiti az egyházm. esp. értekez
leten, felesleges, hogy ugyanazt teljesítse nagy 
anyagi áldozattal az egyetemes lelkészegyesü
letben is. E z é r t  i s ,  n e m  a  le lk é s z e k e t, d e  a  le lk é s z 

e g y e s ü le te k e t  k e l l  k ö te le z n i  a  b e lé p é s r e , h o lo t t  e z e k rő l  

a z  a la p s z a b á ly te r v e z e tb e n  s z ó  s in c s .  A  k e r ü le t i  és  

e g y h á z m . le lk é s z é r te k e z le te k  s z a b á l y z a t i l a g , a  le lk é 

s z e k  e r k ö lc s i le g  k ö te le z e n d ő k  a  t a g s á g r a .

A lelkészértekezletek határozatait feldol
gozzák a szakosztályok, a szakosztályok azokat 
az egyetemes lelkészértekezlet közgyűlése elé 
terjesztik, innen a határozat az egyetemes köz
gyűléshez nyujtatik be. így lesznek azután a 
lelkészértekezletek bekapcsolva az egyetemes 
egyház működésének kebelébe. Természetesen

akadémiákban előkészíteni akarjuk a vallásoktatás re
formját, ott is nem  p á rts ze llem n ek , de csu pán  tu d o m á 
n yo s  m u n k á lk o d á sn a k  kell u ra lk o d n ia . A pártszellemet 
az szüli, hogy theologiánk egyúttal lelkészképzők. Nos, 
a lelkészt meg kell szabadítani a kötelező hitvallástól, 
amint Tisza István is követeli s ekkor a theologiáinkon 
megszűnik a pártszellem. A theologiai irányok feletti 
eszmecsere ne váljék soha személyeskedéssé. Nekem 
szent meggyőződésem: aki igazán csak az igazságot 
kutatja s a tudományt, továbbá a vallásos eszmék tisz
tulását viseli lelkén, nem is fog személyeskedni. A sze
mélyeskedés, ledorongolni akarás gyengesség jele. 
Persze, hogy bizonyos számú olvasókra az ilyen is hat, 
az magától értedődik.

Az első: t is z te l jü k  m in d en k in ek  m eggyőződését. A 
személyeskedés a személyeskedőnek tudományos értékét 
mindig leszállította. A személyeskedő theologus pedig 
— mert sajnos, ez volt gyakran az egyházban gyakor
lat — még inkább ellenszenvet kelt, mert az emberek 
zöme a vallás iránt amúgy is közömbös. Hogy vannak 
persze olvasók, akikre a ledorongoló módszer hat, azt

következik ebből, hogy az alapszabályokban 
felvett m in d e n  o ly a n  c é l , m e lly e l  e g y .  e g y h á z u n k 

n a k  m á s  s z e r v e  f o g la lk o z ik , e le j te n d ő . Vagyis elej
tendő a tervezet 2. §. b) pontja, a három 
utolsó sor fentartásával. Részletezendő a 3. §. 
a szakosztályok felállításával. Módosítandó a
4. §. a) pontja, mely a lelkészek kötelező belé
pését teszi szükségessé. A „lelkészek* helyébe 
„lelkészi értekezletek“ teendő. Helyesbitendő a 
7. §., amennyiben a tagdíj nem osztandó szét 
a kér. és egyházm. értekezletei között. Kiha
gyandó teljesen a 9. §., mely segélyalap gyűj
tését célozza.

íme, ezek a módosítások és szempontok 
azok, melyeket megfontolás céljából az illeté
kesek figyelmébe ajánlok.

Tartsuk be itt is azt az elvet: szigorúan 
körvonalozni a működés eszközeit, világosan 
meghatározni a működés célját s egyszerűsíteni 
a működés módját. Kevesebbet akarni és többet 
tenni. És nem megfordítva. így leend azután a 
lelkészegyesület működésén Istennek áldása.

I E g y h ázas-B erzsen y í dr. B erzsenyi Jenő , j
Dr. Berzsenyi Jenő 1845. évi április hó 

10-én született a vasmegyei Nemesmagasi-ban

tapasztalatból tudom. Hogy azok az olvasók azonban 
nem azon körből kerülnek ki, akik a kérdés felett be 
ható olvasottsággal megfelelő tudományos alappal ren
delkeznek, az bizonyos.

Hogy tehát a vallásoktatás terén reformot elérhes
sünk, le lk é sze in k n e k , th eo log ia i ta n á ra in k n a k  ta rtó zk o d  
n io k  kell a szem élyeskedéstő l, fa n a tizm u stó l s végre nem 
s za b a d  a zo k n a k  fe g y e lm it a k a s z ta n i a n y a k u k b a , a k ik  
m eggyőződésü ket n y í l ta n  h ird e tn i m erik . Fegyelmit csak 
erkölcstelenségért, hivatalos mulasztásokért nyerhet 
valaki. Sajnos, hogy nem mindig úgy van, az szüli, 
hogy sokan nem  h ird e th e tik  m eggyőződésüket. A kenyér 
az első. Nem lehet valakitől követelni, hogy állását 
kockáztassa. H a  n em  ig y  vo ln a , ta lá n  m á r  rég  m eg  
vo ln a  a v a llá so k ta tá s  k érdésén ek  re fo rm ja . Amint Mél
tóságod is mondja: sok lelkésznek — s valószínű ta
nítónak is — a hittanitás a „legrettenetesebb feladat“.

P ed ig  nem  kellene ennek  len n i. Ma épp azért, mert 
ezen oktatás s a vallásosság ébresztése a 400 év előtti 
nívón áll s régi formájú — frázisokkal telt — egyházi 
beszédekből áll: a templomaink üresek. A zo k  rögtön
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Berzsenyi Pál és Berzsenyi Eleonóra szülőktől. 
Elemi iskoláit szülőhelyén járta, a gimnázium 
négy első osztályát Kőszegen, az 5—6. osztá
lyokat Sopronban, a 8. osztályt a pápai ref. 
főiskolában végezte, ahol érettségi vizsgálatot 
is tett. 1863-ban beiratkozott a budapesti egye
temen az orvosi szakon egyetemi hallgatónak, 
majd két évig a bécsi egyetem orvosi fakul
tásának látogatója. Az 5. évre újból visszatér 
Budapestre s itt megszerzi 1868-ban a scbész- 
tudori, szemészeti és szülészi orvosi oklevelet. 
Orvosi prakszisát a Rókuskórház fiókosztályában 
kezdi, ahol másfél évet tölt. 1870 május havában 
a lipótmezei tébolydában másod-orvosnak nevez
tetett ki. Ugyanez év őszén, amikor az ottomán 
kormány hadserege számára orvosokat keresett 
Magyarországban, a török kormánnyal két évre 
szerződést köt s mint törzsorvos, kezdetben 
Konstantinápolyban, majd Drinápolyban szolgál 
két éven át. 1872 őszén, bár felszólíttatott erre, 
a szerződést nem hosszabbítja meg, hanem 
— Görög- és Olaszhont bejárva — visszatér 
hazájába. Rövid idei honi tartózkodása után 
csakhamar ismét útra indu l: hogy az orvosi 
tudományok haladásáról, fejlődéséről személyesen 
tudomást szerezzen, elmegy Berlinbe, majd meg 
Londonba és hallgatja az orvosi tudományok 
legkiválóbb tudós tanárait. Külföldi tanulmányai

ról hazájába visszatérve, Szombathelyen telep
szik le, mint gyakorló orvos. Itt megnősül, fele
ségül vevén anyai nagybátyjának, Berzsenyi 
Miklósnak egyetlen leányát, Kornéliát. Rövid, 
három évi boldog házas élet után neje 1876- 
ban meghal. 1879-ben újból megnősül, de ez 
a házassága nem volt boldog s kénytelen volt 
tőle elválni. Harmadszor 1886-ban házasodik s 
elveszi pongyelóki Róth Vilmát, kivel a leg
zavartalanabb boldogságban él. Családi életét 
két leánya — Katinka, férj. Deschán Achillné 
és Dóra — s két fia, György és Ádám — teszik 
még szebbé, boldogabbá. Orvosi prakszist nem 
sokáig folytatott. 1885-től 1889-ig Vas vármegye 
főorvosa, de már a következő évben visszavonul 
e pályáról s azóta inkább csak az egyházi 
ügyeknek szenteli idejét, tehetségét. Az evang. 
egyházban több kitüntető állásra hívják s ő 
mindenikben teljes ügybuzgósággal jár el. Elnöke 
volt az egyházker. ének- és zencpártoló-egye- 
sületnek 1906-ig, az egyházker. népiskolai 
bizottság elnöke 1904-ig, 1902-től 1911-ig utóda 
Ihász Lajosnak az egyházker. gyámintézet elnöki 
székében. 1905 óta felügyelője a kemenesaljai 
egyházmegyének, tagja sok egyházi bizottságnak. 
1905— 1910-iki cyklusban a celldömölki választó 
kerületnek országgy. követe volt 48-as párti prog 
rammal. 1910-ben a politikától is visszavonult.

megtelnének,, ha a lel kéée modern alapra helyezkednék. 
Igazi, egyéni vallásosságot nyújtana. Eddig két ily ala
pon álló lelkésszel ismerkedtem meg s azok működé
sével s igy ezt tapasztalaiból bizonyíthatom 8  építő 
hatása is van az ily szellemű egyházi beszédnek. Mély 
vallásosság, odaadás az Istenhez, ha ez megvan a lel
készben, meglesz a hallgatójában is. S az ily hit — 
amely erős meggyőződés s igazán törekvés a jót s 
csakis a jót tenni s követni, nagyobb vallásosság, mint 
vallani mindent, de cselekedetekben gyakran nem követi 
azt, aki mintaképe volt a szelídségnek, jóságnak, gyen
gédségnek.

Végre: a tananyag. Erre nézve eltérek talán attól 
a felfogástól, amit a modern liberális irány követ. De el
térésem csak azért áll, mert méltányolva (I. „A vallás 
jelentősége korunkban“ cimű dolgozatomat) az ellen
érveket, sok dolgot nem látok kétségkívül eldöntve a 
liberális theologiai javára, de még kétséges. Mindamel
lett az én szubjektív meggyőződésem inkább a liberális 
irány mellett van e nyilt kérdésekben is: feltámadás, 
szentháromság, megváltás, A valószínűség (de nem bi

zonyosság) a liberális nézet mellett van. így ma e té
nyek nem mellőzendők, de a dogmatikus jelentőségü
ket ne feszegessük. Ami azonban tényleg mondái vagy 
kortörténeti rész s ami a gyermek szellemi fejlődéssel 
ellentétben van, az mellőzendő. így csak találomra egy
két dolog: Pál apostol szerint csak a hit üdvözít, még 
pedig ezalatt azt érti az egyház, hogy csak az, aki 
megkeresztelkedett, ami igazságtalanság volna. Isten 
továbbá a bűnt negyediziglen bünteti az ártatlan utó
dokban, amint ma is tanítjuk ; a pokol a menny régi 
alakja; az anthropocentrikus s geocentrikus vonások; 
ily kifejezések: „Ne paráználkodj, fogantatott, Potifár 
nejének bűne“ stb. már az elemi iskola alsóbb osztá
lyaiban ; azután József álma, a három bölcset vezető 
csillag stb. sokban mondái részek már a mai oktatás
ban is mellőzendők. Végre a konfirmáció alkalmával 
sem követeljünk esküt arra nézve, hogy a növendék — 
aki még metafizikai próblémákról nem elmélkedhetik, 
hitét — értve pozitív egyházi alapon — mindig meg 
tartani fogja.

Íme, ez szerény nézetem. Ha nincs igazam, az
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Egyveleg.
Munkában a jezsuiták. Ezen cim alatt a „Világ“ 

folyó évi július 4-iki száma egy hosszabb közleményt 
hoz, amelyből a következőket közöljük:

360000 korona államsegély, 16.000 korona évi segély.
Az 1883-iki XXX. t.-c. 47. paragrafusa kimondja, 

hogy az állam csak arra érdemes felekezeti iskolák fen- 
tartására adhat segélyt, alapításra azonban nem. így 
magyarázta a törvényt Tisza Kálmán, az akkori minisz
terelnök és Trefort Ágoston, az akkori kultuszminiszter. 
Wlassics, Berzeviczy nem is alapítottak felekezeti isko
lát állampénzen. Ez a szokás Apponyival kezdődött s 
Zichyvel folytatódott. így például ő 360.000 korona 
államsegéllyel járult hozzá a pécsi felekezeti gimnázium 
felállításához. Szerződésileg lekötötte az államot arra is, 
hogy az iskola fenntartásához tizenhatezer koronával 
járul hozzá évenként Épp itt, az évi államsegélyek kö
rül történt most egy fölöttébb jelemző eset.

A püspök ugyanis már a jövő évben meg fogja 
nyittatni ideiglenes bérházban a gimnáziumot. A gim
názium csak egyosztályu lesz. Az egyosztályu közép
iskola számára már le is szerződtetett két jezsuita ta
nárt. Hangsúlyozzuk, jezsuitát. Aminthogy négy kivéte
lével az egész tanári kar jezsuita lesz. Kitiltott jezsuita. 
Az államsegély az állam törvényei által kitiltott jezsui
ták fizetését egészíti majd ki. Ez a dolog egyik pikan
tériája. A másik az, hogy az államsegélyt már a jövő 
tanévben folyósítani fogják az egyosztályú gimnázium 
számára. Tizenhatezer korona évi államsegély egyosz
tályú középiskolának. Üzletnek is egész jó. S az alatt 
a nyolc év alatt, mig a gimnázium teljes lesz, 128.000

objektiv cáfolásra mindig van alkalom. Ami pedig kis 
gyermekeknek nem tanítható, arról hallgassunk ott. A 
kis gyermekekben máskép kell igaz vallásosságot éb- 
részteni, minthogy nekik Egyptomról, Babylonról stb.-ről 
tanítsunk s a leckefelmondást, bibliai verset követel
jünk. A kis gyermeket vezessük a jó Istenhez, aki őt s 
szüleit fenntartja s róluk gondot visel, akit épp azért 
meg is szeresse, hozzá naponta imádkozzék. S el
beszélésekkel, továbbá a természetből vett példákkal 
ápoljuk benne Isten s embertársaihoz való szeretetet. 
De e fokon leckefelmondás 1 Pedagógiai hiba a vallás- 
oktatás terén.

S ezzel befejezem soraimat. Amennyiben Méltósá
god nagybecsű lapjában ezeket közölni alkalmasnak 
találná, hálás volnék. Csupán hozzászólás akar lenni s 
e lap szellemével cikkem nem ellenkezik; itt — hála 
Istennek — minden szabad szó s őszinte meggyőződés 
teret talál.

Mély tiszteletem nyilvánításával maradtam
Beszterce, 1912 május 7-én.

Koller István.

koronát fizet ki az állam egy csonka középiskolára 
mely felekezeti is.

A becsempészett kápolna.
Ugyancsak Pécsett történt a következő dolog:
Pécsett új hajlékot kap az állami főreáliskola. 

Ebben az új épületben lesz egy úgynevezett diszterem, 
melyben az iskolai ünnepélyeket tartják, kiállításokat 
rendeznek, önképzőköri gyűléseket tartanak stb. A disz
terem egyik oldalán félretolható fa-fal lesz. E rejtőfal 
mögött szépen, békés csöndben húzódik meg az oltár 
s egy csinosan, áhítatra berendezett kápolna. A fal félre- 
tolása után elég tágas templom áll majd rendelkezésre, 
ahol istentiszteletet s kongregációs üléseket lehet tar
tani, ahogy jön. Igaz, hogy példátlan dolog, hogy fele
kezetien, állami iskolába oltárt, kápolnát csempészének 
be, de csak meg kell kezdeni az ilyesmit. A példának 
majd akad követője. Mi ugyan úgy emlékszünk, hogy 
ezelőtt két évvel azt sem engedték meg, hogy a kapos
vári állami gimnázium kertjében állítsanak kápolnát, de 
azóta változtak az idők. A kápolnaépités tervét titkolták 
eddig s fait-accompli elé akarták állítani a közönséget. 
Az erre vonatkozó akták most a kultuszminisztérium
ban vannak. Érdeklődéssel várjuk a döntést.

Hol késik az a seprő, amely ezt a gazdálkodást 
az országból ki fogja seperni?

IR O D A L O M .
Darwin élete, tana és hatása — Nietzsche böl

cseleté. Irta: Koller István. Budapest. Stark Ferenc bi- 
zománya. 1911. Ára: 1 korona. Szerző, kit az „Evan
gélikus Lapok“ olvasói ismernek, ezen 45 oldalas mun
kában nem lép fel nagy igényekkel. Rövid ismertetés 
akar lenni Darwin tanairól s egy kis elmefuttatás 
Nietzscheről, amelyben kifejti azt az álláspontot, ame
lyet vele szemben szerző a leghelyesebbnek vél. Darwin 
tanai kapcsán azokkal az ellenvetésekkel is foglalkozik, 
amelyeket dr. Platz, Bettex és hasonló munkákban oly 
gyakran olvashatni a theologusok részéről, sajnos, oly 
gyakran felhozatnak. A származástan a szerző szerint 
megcáfolhatatlan igazság, nem úgy a monizmus, amely- 
lyel szemben ugyancsak elmondja kritikáját. Sajnos a 
spiritualizmus védői gyakran oly elfogultak s sok a 
monisták részéről tett súlyos ellenvetést ignorálnak; 
szerző nem ignorál semmit s jelszava: elismerni elfogu
latlanul az igazságot mindenütt. A művön keresztül 
vonuló álláspont a liberális theologiai telfogás, amely 
azonban a pozitív irányú theologusok érveivel is szá
mot vet. Gyakran hosszú gondolatsorozatoknak csupán 
végeredményét nyújtja, lelkét beleadni azonban minden
esetre igy is törekszik.

Koller ezen munkája is azt bizonyítja, hogy min
dig és mindenkor az igazságot keresi és kutatja. Sokat
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tépelődik, tépelődéseiben azonban az elfogulatlan olvasó 
szívesen követi, mert tanul belőle, ha ő az olvasó más 
következtetésre is jut. Komjáthy Jenővel mondja: „Nem 
akarok, hirt, hiú dicsőséget — lelkemet vegyétek!4 
Ennek a léleknek küzdelme pedig elég érdekes. A 
munka Budapesten Stark Ferencnél jelent meg. Ára: 
1 korona.

Kritik us.

H ÍR E K .
Vallasügyminiszteri rendelet a községi és feleke

zeti tanítók fizetésének kiegészítése tárgyában. Zichy 
János vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet bo
csátott ki, amelyben a községi és felekezeti elemi 
iskolai tanítók fizetéseit 1912. évi július elsejétől kez- 
dődőleg kiegészíti olyképp, hogy az első négy szolgá
lati évben 1400 koronát, a következő négy évben 1600 
koronát, ezután 2000 koronát és 20 évi szolgálat után 
2200 koronát fog kitenni a fizetés. Ezzel a fizetéski- 
egészitéssel a községi és felekezeti elemi tanitók az 
állami tanítókkal egyenlő javadalmazásban részesittetnek.

A dunántúli egyházkerület uj felügyelője. A sza
vazatszedőbontó bizottság folyó hó 2-án bontotta fel a 
Véssey Sándor elhalálozása folytán megüresedett egy
házkerületi felügyelői állásra beérkezett szavazatokat. 
Az eredmény az, hogy a dunántúli evangélikus egyház- 
kerület felügyelőjévé az ősrégi evangélikus nemesi csa
lád tagja dr. Berzsenyi Jenő lett megválasztva 25 
szótöbbséggel. Szavazatokat kaptak még: báró Soly- 
mossy Ödön (69), báró Láng Lajos (38), Hering Zsig- 
mond (12), Ostffy Lajos (8) Fischer Gyula (8), Ajkay 
Béla (4) és Barna Géza (4) szavazatot. Berzsenyi Jenő 
(Sömjéni) ez időszerint a kemenesaljai egyházmegye 
felügyelője, a dunántúli egyházkerületben eddig is je
lentékeny szerepet töltött be. Tagja az egyházkerületi 
főiskolai nagybizottságnak, elnöke az egyházkerületi 
számvevőszéknek és a protestáns közös bizottságnak. 
Üdvözöljük a megválasztott felügyelőt új, díszes állá
sában.

Terray Gyula m. kir. udvari tanácsos a gömöri 
evangélikus egyházmegye nagyérdemű főesperese tudva
levő néhány hónap előtt lemondott a rozsnyói evangé
likus egyházban viselt lelkészi állásáról. A lemondásra 
késztető egészségi állapota azóta jobbra fordulván, a 
főesperes engedett a rozsnyói egyház legutóbb tartott 
közgyűlésén kifejezett általános óhajtásnak és vissza
vonta lemondását. Az egyház, valamint a gömöri egy
házmegye nagy örömmel vette tudomásul ezen lemon
dást és mi is csak gratulálhatunk egyházunknak, hogy 
most már friss egészségnek örvendő kipróbált baj
nokát továbbra is üdvözölhetjük egyházi életünk küzdő 
terén.

Kitüntetések. Ő felsége a király legfelsőbb elhatá
rozásával buzgó és eredményes működésük elismeré
séül Borbély Sándor nyug. dabronyi ág. hitv. ev lel
késznek a koronás arany érdemkeresztet, N ém e th  Péter 
nyug. csóthi és Plevnictky Pál nyug. dabronyi evangé
likus tanítóknak a koronás ezüst érdemkeresztet ado
mányozta. Mindhárman mint egyházunk hű munkásai 
rászolgáltak erre a legmagasabb helyről jött kitüntetésre 
— fájdalom, hogy Plevniczky Pál a kitüntetésről már

nem vehetett tudomást, minthogy a halál az utóbbi 
hetekben elragadta az élők sorából.

Személyi pótlék. A vallás- es közoktatásügyi mi
niszter Egyed Mór tápiószelei tanítónak a népnevelés 
terén szerzett kiváló érdemei jutalmazásaképpen 200 
korona személyi pótlékot engedélyezett.

A budapesti deáktéri elemi es polgári leányiskola 
értesítője az 1911/12 tanévről Az iskola tanítótestü
lete 20 tanítóból áll, kik közül 10 tanítónő. Az elemi 
fiúiskolába összesen 222 fiú járt, kik közül 66 evangé
likus, 32 római katholikus és 117 izraelita; az elemi 
leányiskolát 184, a polgári leányiskolát 213 leány láto
gatta Ezek közül 157 evangélikus, 29 római katholikus 
és 190 izraelita. Kuriózumként tűnik fel, hogy az első 
elemi leányiskolában a 36 tanuló közül csak 6 evangé
likus, mig 24 köztük izraelita. Az evangélikus növen
dékek 60 korona, a reformátusok 70 korona, a más- 
vallásüak 160 korona évi tandíjat tizetnek Az, hogy 
ezen magas tandíj dacára annyi a másvallású tanuló 
legfényesebb bizonyíték evangélikus iskolánk jeliessége 
mellett.

A dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyház
kerület 1912. évi augusztus hó 28 án tartja rendes 
közgyűlését Győrben.

Ezt megelőzik augusztus 26-án és 27 én a bizott
sági ülések.

A közgyűlés legfontosabb tárgya az új kerületi 
felügyelő beiktatása lesz.

A dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyház
kerület! evangeliomi egyesület folyó 1912. évi augusz
tus 27-én tartja rendes közgyűlését Győrött a „Szere- 
tetház“ dísztermében.

Késmárk. A késmárki evangélikus egyház június
9-én iktatta be újonnan választott felügyelőjét Karátsony 
Zsigmondot, aki ezen nap emlékére 5000 koronát aján
dékozott a késmárki egyháznak. Ugyanekkor az iskolai 
felügyelő K o l t la r  János az egyháznak házvételre 30 000 
koronát ajándékozott. Az ily nemes tettek önmagukat 
dicsérik. Múlt hó 30 án papot is választott a késmárki 
egyház H<>jc$ János volt gyomai lelkész személyében. 
Üdvözöljük az új lelkészt díszes állásában I

A dobsinai evangélikus lelkeszvalasztas a „Dob- 
sina és Vidéke“ szerint tekintet nélkül az egyház- 
megyei bíróság határozata ellen esetleg beadandó felleb
bezésre folyó, évi július hó 21 én lesz megejtve.

A kőszegi felsőbb leányiskola fejlesztése A múlt 
évi egyházkerületi közgyűlés határozata értelmében a 
kerületi elnökség felterjesztést intézett a vallás és köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz, melyben államsegélyért 
folyamudott a kőszegi felsőbb leányiskolának Szombat
helyre áthelyezéséhez. A minisztériumtól most érkezett 
meg a válasz, amelyben kijelenti, hogy a kőszegi leány
iskolának Szombathelyre áthelyezéséhez és ennek kap
csán leánygimnáziummá átalakításához ez időszerint 
tekintettel az államkincstár jelenlegi helyzetére, másrészt 
a különböző oldalról támasztott egyéb halaszthatlan 
szükségletekre az államsegély megadását nem helyez
heti kilátásba.

A szarvasi evangélikus főgimnázium értesítője az 
1911/12. évről. Közzéteszi Mocskonyi József igazgató
tanár. A szarvasi evangélikus gimnázium a magyar 
Alföldön jelentékeny kulturtényező. A tanulók száma 
évről-évre szaporodik, nagyobbára a kisbirtokosok és 
bérlők osztályából A 8 osztályban felvétetett ez idén
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összesen 401 fiú és 9 leány, ezek közül 3b /iií.iadó és 
23 ismétlő. Vallásra nézve 216 evangélikus, 32 refor
mátus, 78 római katholikus, 13 görög keleti és 46 iz
raelita. Miután az I. osztályban már 86 tanuló volt fel
véve, a jövő évtől kezdve két parallel-osztály lesz ala
kítva az első osztályból. A tanári testület 19 működő 
tanárból áll. Az érettségi vizsgát 36 tanuló tette, kik 
közül jelesen érett 7, jól érett 13, egyszerűen érett 13, 
javitóvizsgálatra 5, az egész vizsgálat megismétlésére 
egy tanuló utasittatott.

Halálozás. A pesti deáktéri német egyházat súlyos 
vesztesség érte. Köztiszteletben álló, nagyérdemű fel
ügyelője, D a u r  György folyó évi július hó 9-én hosz- 
szas szenvedés után életének 77-ik évében elhunyt. A 
boldogult rendkívül buzgó és áldozatkész tagja volt a 
pesti német gyülekezetnek, mely őt 1895-ben a pénz
ügyi bizottság elnökévé, 1904-ben pedig Fuszek Tiva
dar halála után felügyelőnek választotta meg. Áldás és 
és béke hamvaira.

É R T E S ÍT É S .
A magyarhoni ág. hitv. ev. kér. egyetemes egy

ház által Budapesten (Üllői-út 24. sz.) főiskolai (m. kir. 
tud -egyetemi, kir. József műegyetemi, kereskedelmi 
akadémiai, állatorvosi főiskolai) ifjak számára alapított 
Luther-Otthon internátusba az 1912/1913. tanévre 50 
ifjú vétetik fel, első sorban ág. hitv. evangélikusok s 
amennyiben hely marad, református és unitárius vallá- 
súak is.

Az intézet ellátja tagjait lakással, reggeliből, ebéd
ből és vacsorából álló élelmezéssel, fűtéssel, világítás
sal, takarítással; rendelkezésökre bocsát egy társalgó-, 
olvasó-, két tanuló- és hat fürdőszobát s kisebb beteg
ségek esetén gyógyításukról gondoskodik.

Az ellátási dij aszerint, hogy az illető egymaga, 
vagy másodmagával, vagy harmadmagával lakik egy 
szobában, egy tanévre 1200 K, 1000 K, illetőleg 900 
K, a felvételi dij fejenként 25 K. Az ellátási dijak ne
gyedévenként előre fizetendők, még pedig szeptember 
hó elején 480 K, 400 K, illetőleg 360 K; január és 
április hó elején 360—360 K, 300—300 K, illetőleg 
270—270 K. A kormányzó-bizottság megengedheti a 
havonként való fizetést is, épségben maradván a járu
lékoknak egy tanévre megszabott teljes összege. Az 
egyszer befizetett dij semmi szin alatt sem téríttetik 
vissza.

Évközben kilépni csak a kormányzó-bizottság en
gedélyével lehet, ellenkező esetben a tanév végéig ese
dékes járulékokat köteles a kilépő tag megfizetni.

A kormányzó-bizottsághoz intézett folyamodványo
kat július 15-éig kell az igazgatósághoz beküldeni, 
honnét a felvételre vonatkozó értesítés augusztus 15-éig 
fog szétküldetni. A folyamodványhoz mellékelni kell: 
1. iskolai bizonyítványt (éretts. bizonyítvány, index), 2. 
hatósági erkölcsi bizonyítványt, 3. az atya vagy gyám

hiteles kötelezvényét, melyben a járulékok pontos 
fizetésére s az okozott károk megtéritésére kötelezi 
magát, 4. hatósági orvosi bisonyitványt, 5. rövid ön
életrajzot, mely a megelőző tanulmányokról nyújt tiszta 
képet (ez utóbbi csak az újonnan belépőkre kötelező). 
Fel nem szerelt, vagy hiányosan felszerelt folyamodvány 
nem intézhető el.

A belépő intézeti tag tisztességes ruházaton és 
fehérneműn kivül ágyneműt is köteles magával hozni, a 
derékalj (matrac) kivételével, mely utóbbit az intézettől 
kapja.

Budapesten 1912 junius hó.

A  L u th er-O tth o n  ig a zg a tó sá g a  
Üllői-út 24. szám, I. emelet.

Pályázati hirdetmény.
A rimaszombati egy. prot. főgimnázium igazgató- 

tanácsa pályázatot hirdet az 1912/13. tanév elején be
töltendő rendes, esetleg helyettes r a jz ta n á r i állásra,

Pályázhatnak ág. hitv. ev. vallású középiskolákra 
képesített okleveles rajztanárok, kik keresztlevéllel, ta
nári oklevéllel, családi állapotukat és katonakötelezett
ségüket igazoló okmányaikkal, ha szolgálatban vannak, 
működési bizonyítvánnyal felszerelt folyamodványaikat a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr
hoz címezve, alulirt főgimnázium igazgatóságához 1912. 
a u g u sz tu s  1 - ig  adják be.

Javadalmazás: a főgimnáziumi pénztárból 2400 
korona törzsfizetés, 600 korona lakbér, ötévenkénti 
200 korona korpótlék, továbbá a IX. fizetési osztály 
3-ik. fokozatának megfelelő személyi pótlék. A helyet
tes tanár javadalma 1600 korona.

Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó.
Kelt a rimaszombati egy. prot. főgimnázium igaz

gató tanácsának 1912 julius 4-én tartott üléséből.

D r . V eress S a m u , M ed veczk y  S á n d o r ,
főgimn. igazgató. az igazg.-tanács elnöke.

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X. kerület, Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és planinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  I SKOLAI  ÉS T Á R S A D A L M I  H E T I L A P

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laplulajdonos: 
SZTEHl.O KORNÉL

Főmunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kélhasdbos crísz oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m :  (Szerk.): Gróf Tisza István a lelkészi korpótlékról. — Krupecz István: Evangélikus híveink számbeli csökkenésének 
okairól s ez okok megszüntetésének módjairól. — Tárca: Sarolta. — Iskolai értesítések. — Egyveleg. — Belélet.

G ró f T is z a  Is tv á n  a le lkészt k o rp ó tlé k ró l.

Gróf Tisza István a debreceni protestáns 
lap szerkesztőségéhez a kővetkező levelet irta:

Geszt, 1912 julius 9.
„Igen tisztelt Szerkesztő űr!
Éppen válaszolni akartam azoknak a lelkész urak

nak, akik magánlevélben közölték velem a pénzügy
miniszter úrnak a lelkészi korpótlékra vonatkozó ki
jelentése állal felidézett aggályaikat, amidőn b. lapjában 
ugyanazon aggályok kifejezésére találtam.

így állván a dolog, legcélszerűbbnek látom, ha 
szerkesztő urat kérem fel felvilágosító soraim szives 
közzétételére.

A pénzügyminiszter úr azt mondta, hogy mind 
azok a lelkészek korpótlékban fognak részesülni, akik 
1600 korona fizetéskiegészitésre tarthatnak igényt. 
Tehát nemcsak azok, akik tényleg fizetéskiegészitésben 
részesülnek, hanem mindazok, akiknek a törvény 1600 
korona minimális fizetést biztosit. Ezek pedig a maga
sabb kvalifikációval biró összes lelkészek, szemben 
azokkal a kisebb kvalifikációval biró lelkészekkel, akik
nek a törvény csak 800 koronás kongruát biztosit.

Világos tehát, hogy a pénzügyminiszter úr kijeién 
tését félreértik azok, akik azt csak a kongnia kiegészí
tésben tényleg részesülő lelkészekre vonatkoztatják, 
mert — amint ezt illetékes helyről nyert felhatalmazás 
alapján mondhatom — korpótlékban — tekintet nélkül 
jelenlegi fizetésükre — az összes, teljes képzettséggel 
biró lelkészek, tehát az összes protestáns lelkészek fog
nak részesülni.

Abban a reményben, hogy ezzel a felmerült aggo
dalmakat sikerül teljesen eloszlatnom, maradok teljes 
tisztelettel

szerkesztő úr kész szolgája: 
Tisza István.“

Őszintén szólva, nem mi értettük félre a 
pénzügyminisztert, hanem gróf Tisza István 
magyarázza úgy a pénzügyminiszter nyilatkoza
tát, amint azt a használt szavak értelméből ki
magyarázni bajos Az a lelkész, akinek 1600 
koronát meghaladó fizetése van, nem tarthat 
1600 korona fizetéskiegészitésre igényt, ha tehát 
csak azok kapnak korpótlékot, akik a fizetés
kiegészitésre 1600 korona erejéig igényt tart
hatnak, akkor a nyilatkozatból nem lehet azt 
érteni, hogy minden lelkész (kivéve azokat, 
akik az 1898. évi XIV. t.-c. 4. §-ában köve
telt képesítést nem igazolják) kap majd korpót
lékot Gróf Tisza Istvánnak nem is kell az ille
tékes helyről nyert felhatalmazásra hivatkozni, 
hogy az ő magyarázatát mindennek dacára hi
telesnek elfogadjuk. Hogy a mi lelkészeinket ez 
meg fogja nyugtatni és hogy Tisza grófnak ezért 
hálásak lehetnek, az bizonyos; más kérdés az, 
hogy mennyiben felel meg az 1848. évi XX. 
t.-c. intenciójának, hogy ezen magyarázat mel
lett a római katholikus papság ezrei, köztük 
igen jól dotált plébániák birtokosai oly nagy 
összeget fognak elemészteni az állam jövedel
meiből, hogy az 1848. évi XX. t.-c. követel- 
ményekép megvalósítandó célokra mi sem marad.

A vallásügyi minisztériumban azonban más
kép értik és akarják a dolgot. Az ott nyert ér
tesítés szerint a korpótlék mégis csak kongrua- 
szerü fizetéskiegészités jellegével bírna, melyet 
akként osztanak ki, hogy a kisebb javadalma-
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zású lelkész többet, a nagyobb javadalmazású 
kevesebbet kapna korpótlék gyanánt. Az alap 
az 1600 koronás kongrua. Kongruás lelkész 
kap 400 korona korpótlékot, akinek 1600 ko
ronánál több jövedelme van, annyit, hogy jö
vedelme a kongruáséval egyenlősitessék. Aki
nek tehát 1700 korona a jövedelme, kap kor
pótlékban 300, akinek 1800 koronája van, kap 
200 koronát, mint kezdő emelést, amely tart, 
mig a jövedelem a 3000 koronát eléri. Az a 
lelkész tehát, akinek ma már 2000 korona a 
jövedelme, ma semmi korpótlékot nem kap, de 
öt év múlva kap 400 koronát és azután öt
évenként 200 koronát, mig jövedelme a 3000 
koronát el nem éri.

Az a lelkész, akinek már ma 3000 korona 
évi jövedelme van, tehát egyáltalában sem 
most, sem a jövőben nem számíthat kor
pótlékra.

így állván a dolog, nincs alapja azon vád
nak, hogy az állam a jól dotált plébánosokat 
korpótlékkal fogja gazdagítani.

(Szerk.)

T Á R C A .

S aro lta .
(Fordítás a „Christliche Welt“-ből.)

— Bizony kedves nagyságos asszonyom, ezzel a 
gondolattal meg kell barátkoznia. Gyermeke nem lesz.

Az elgyötört egészségügyi tanácsos távozni akart. 
Midőn azonban okos szemeivel a fiatal asszony arcára 
nézett, meghökkent. Ezen szemekben, amelyek oly 
fáradtan meredtek rá, valami kialudt, ami ezt a fiatal 
arcot előbb oly rokonszenvessé tette. Az élet öröme, 
vagy legalább is a remény volt az ; nem tudta így el
bocsátani. Becézgetve megsimogatta a kezét.

— No azért nem kell mindjárt kétségbe esni 
nagyságos asszonyom, az élet oly gazdag, talál ön 
még abban tennivalót. Tiszteltetem az urát, Írtam 
neki különben egy pár sort.

Csodálatos mily lágy volt a hangja
A fiatal asszony fejével gépiesen intett. A leg

közelebbi percben künn volt. Nedves hideg decemberi 
szél söpört végig az utcán tépdesve fehér fátyolát és 
kényszeritette pár percre a valósággal törődni. Már

E vangélikus h íveink  szám beli c sökkené
sének okairó l s ez o k o k  m egszün tetésének  

m ódjairól.
Irta és a hontmegyei ev. esperesség folyó évi jun. 11-én tartott 

közgyűlésén előadta: Krupecz István honti ev. alespercs.

Mind általánosabbá válik, sajnos, azon 
meggyőződés és hirdetés a magyarhoni evang. 
egyházról, hogy erőben, számban hanyatlunk; 
hovatovább kisebb a számunk, könnyebb a 
súlyunk. Olykor ugyan s néhol a vértanukat s 
hitvallókat szült hajdan erős ősi ev. prot.
erény munkálkodva fel-felvillan; templomokat 
és iskolákat épít s küzd a hitért; a közönbös- 
ség jegét azonban széles körökben nem látjuk 
felolvasztva; a buzgóság tüze nem ég lobogó 
lánggal; ezért nem bírjuk a statisztika szomorú 
számait megváltoztatni, borúról derűre váltani. 
Pusztulunk, veszünk s mint az áldott kéve 
szertehullunk!

Abban a vaskos könyvben, melyet kormá
nyunk 1910-ben kiadott, a gyermekek vallá
sára vonatkozó megjegyzésnél végső, azaz tiszta 
veszteségünk 447, áttérésnél 284, felekezetből 
való kilépésnél 122. Összesen 853. Ha meg
gondoljuk, hogy minden ember úgyszólván egy

most mi legyen? Egy óra múlva indul a gyorsvonat, 
amely őt a klinikából és a városból elviszi, két órai 
utazás és férje előtt fog állani, egyedüli karácsonyi
ajándékul hozva neki a lesújtó véleményt.

* **
A pályaudvar siető és szorongó emberek eleven 

képét mutatja. Mindenütt nevető arcok. A nagy zsibon- 
gásban tréfák és búcsúzó szavak zaja hallatszik. A fiatal 
nő részvétlenül tek nt a vidám, mozgó képre, „nyuga
lom, magány“ volt most egyedüli óhajtása. Végre talált 
egy alkalmas fülkét. Csak egy feketébe öltözött hölgy 
ült vele szemben, csukott szemekkel. A vonat lassan 
elindul. A kerekek egyhangú zörgése gondolatokat 
ébreszt fel benne, melyek a múltba visznek.

Előtte állt atyjának képe. Jóságos szemei kissé 
elmerengtek, közbe megsimogatta a kis Sárika haját. 
De jól érezte, gondolatai nem voltak egészen mellette. 
Majd félretolta és megint könyvei fölé hajolt. Az a 
sok, sok könyv. Hogyan is lehetett az, hogy azok egész 
idejét lefoglalták. „Menj a kisasszonyhoz“, szokta mon
dani, ha tiz percig nála volt. A fájdalom homályos 
érzetével hagyta el a szobát. Künn a kisasszony várta 
szigorú kimértséggel. Ó milyen vigasztalan lett volna 
ez. De volt egy valami, ami mindent jóvá tett: az el-
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családot jelent, nem kis szám ez a 853. Ugyan
csak szomorúan szól az igazság pl. az 1905., 
1906 és 1907. évekről is, amikor — mint azt 
Vitéz Lajos lelkész a trencséni ev. esp. 1910-ik 
évi jegyzőkönyvében közzétette 1910-ben, a 
zsolnai zsinati 300 éves forduló örömévében — 
497, 493 és 567 a veszteségeink száma a 
gyermekek vallására vonatkozó megjegyzéseknél.

1900-ban még jól álltunk, veszteségeink 
száma kisebb volt, mint a r. kath., a görög 
kath. és a ref. egyháznak, híveink száma is 
kitett 1,250.000 és tíz év múlva rá 1,053 (XX). 
Veszteség 197,000. Ha ez így megy tovább, 
hová jutunk? mi lesz belőlünk? „Gnóti se 
autón“ ev. egyház! s védekezzél!

Megvan a nagy baj! keressük az okait 
s jelöljük meg a segítséget is. Az okok ezek:

1 Egyházunk s vallásunk irányában a közöm
bösség vagyis a szeretethiány. Ha szeretnők egy
házunkat mindnyájan igazán: erős volna az és 
nagy, meg áldott! De mikor sokan, midőn 
egyház és iskola dolgairól van szó, akárcsak 
a hős Gusztáv Adolf királynak nem atyjára 
ütött s katholizált leánya, mindjárt csak a hossszú 
prédikációkra, újabban meg gyűlésekre gondol

nak únottan s ha ezekre nem, akkor a súlyos 
egyházi adóra, az offertóriumokra, a suppli- 
kánsokra és nem arra, hogy az egyház, ,,a 
szentek egyessége“ , a lelkiismereti szabadság, 
a küzdő s üdvözítő élő hit, a munkás szeretet, 
a szabadságlevelü igehirdetés igazságának s a 
mártirvérnek megszentelt földje s mindnyájunk
nak lelki édesanyja; ám mindehhez nincs érzéke 
a közönyösnek s a hitehagyottnak! *

Itt, itt kell a gyógyítást kezdeni; a tátongó 
sebre a balzsamot sürgősen helyezni. S a bal
zsam összetétele ez: intenzív tanítás és nevelés 
egyház-iskolában; a belső misszió ágainak 
virágzásba hozatala; okosság és szeretettel vég
zett buzgó lelkipásztorkodás; nőnevelés; dia- 
sporák gondozása; olcsó és jó, azaz lélekneme
sítő irodalmi termékek; az alvó egyházi fegye
lem felébresztése, ahová tartozzék az is, hogy 
a hitehagyást, a gyermekek elígérését megbot
ránkozással bűnnek bélyegezzük, különösen, ha 
meggyőződéshiányt látunk fennforogni. A vallás-

* Az ám, de ha az egyház ezeket a lelki jókat csak az unalmas 
prédikációk és gyűlések alakjában nyújtja, akkor talán mégis 
gondoskodni kellene ezen alkalmatlannak bizonyult eszközök 
pótlásáról ? (Szerk.)

hunyt szép édesanya képe. A kis Sárika órákig tudott 
ezen kép előtt állani, azon tépelődve, mi legyen az, 
egy anya? Minden, ami életében fényes és világos 
volt, valamiképp összeköttetésbe hozta őt édesanyja 
képével.

így múltak el az évek, egyenlően, egyformán. 
A kis Sárikából nagy karcsú leány lett, akinek szürke 
szemeiben néha felcsillámlott a kérdés: most mi lesz?

És akkor megjelent a férfi, akinek ő ma a felesége. 
Egyenes, egészséges modora, természetes üdesége le 
bilincselték őt. Rövid, heves udvarlás után az övé lett. 
Most amidőn gondolatai visszabolyongtak, érezte, hogy 
ő is hivatva van a legszentebb hivatásra, amely asz- 
szonyra vár. Egész valója arra irányult, hogy minek 
kell most jönnie.

Ekkor érezte először férjének lényében az idegen- 
szerűt Hangos nyers beszéde arról, amit ő titka gya
nánt őrzött, sértette őt. Szemeit merengő fény lepte el. 
Gyermeke és ő, ez volt neki az egész világ. És most 
történt a megfoghatatlan, amelynek rettenetes voltát 
még visszatekintve sem volt képes újból átélni: a gyer
mek, amelyet fájdalommal szült, halott volt. Midőn két
ségbeesésében férjénél keresett támaszt, valami kicsinylő

részvétet olvasott ki szemeiből: Még arra sem vagy 
képes, egészséges gyermeknek életet adni!

Vigasztalan napok következtek Testben gyönge, 
lélekben megtörve, tompa lethargia vett rajta erőt. 
Úszóhoz hasonlított, aki tudja, hogy a partot már 
el néni érheti. Gépiesen dolgozik még, hogy magút a 
viz felett tartsa. De meddig még és mirevaló szaporí
tani a kínokat?

A visszatérő testi erővel egy kis remény is vissza
jött, csak annyi, mint egy zárt ajtó mögül jövő fény 
csillámlása. Talán, talán még egyszer megnyílik részedre 
az ajtó és te beléphetsz vágyaid országába.

Ebben az időben engedett férje kérésének és fel
keresett egy specialista orvost. Reszkető várakozással 
nézett a vizsgálat elébe. Ö maga egyedül akarta meg
tudni sorsát

A fiatal asszony felrezzent álmaiból: a mozdony 
élesen fütyült. A vonat megállt. A szakasz ajtaját fel- 
rántották, egy fiatal anya lépett be négy éves gyerme
kével. A gyermek a csöndes helyet azonnal betöltötte 
nevetésével és csacsogásával. Vájjon a Jézuska őt a 
távoli nagymamánál is megtalálja-e, vájjon nagymamája 
tudja e, hogy ő szánkázni szeret.
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tanítást a lelkészek vegyék kezükbe, de ez eset
ben is az egyház meg ne feledkezzék arról, 
ami a szentírásban három helyen is írva va
gyon, hogy: „méltó a munkás az ő jutalmára.“

2. Híveink számbeli csökkenésének máso
dik oka az a m e r ik a i  k i v á n d o r l á s , amely megyén
ként különböző arányú. Az Amerikába való 
költözködés gátlása első sorban állami feladat, 
de az egyház is sokat tehet arra nézve, hogy 
hívei előtt a nagy világgal szemben kedvessé 
tegye a hont s kívánatossá, hirdetvén nekik 
hazafiasán, hogy: „itt élned, halnod kell“ ; az 
állam pedig gondoskodjék jó közigazgatásról, 
nemkülönben gyors igazságszolgáltatásról, nem
zetiségi s vallási békéről, osztályuralom gőgje 
nélküli demokratikus életről, igazságos adózás
ról, kincstári birtokok parcellázásáról s egyéb, 
az édes magyar hazában marasztaló erőkről.

3. Nyomorúságosak — különösen falu
helyeken — a közegészségi állapotokf ijesztő az 
orvoshiány. Érdekes és szomorú, hogy kongruás 
papi fizetésnél is nagyobb jövedelemre szert 
tehető orvos alig akad faluhelyekre, ahol azután 
természetesen nő a halálozási arány. Ki segít
sen itt sürgősen, ha nem az állam?

4. Növeli a halálozási arányt s így veszte
ségeinket az erkölcstelenség számos válfajaival 
kapcsolatban az a lk o h o l mértéktelen élvezete is, 
amely baj ellen az egyházak az állammal kar
öltve, különösen a vasárnapi korcsmazárásokkal, 
az alkohol elleni tanításokkal egyház és iskolá
ban, állami s egyházi fegyelem gyakorlásával, 
mindenekelőtt azonban sok igaz fiák jó példá
jával tegyék meg kötelességüket.

5. Ev. egyházi speciális veszteségeink oka 
továbbá az 1894-ik évi vallási törvény, mely a 
r e v e r z á l i s a d á s o k a t  érvényesítette. Itt nincs más 
módja a segítségnek, mint hangosan és sikere
sen követelni az 1868:53. t.-c. 12. §. vissza
állítását, mely a vegyes házasságból származó 
gyermekek vallását nem szerint, az atya és az 
anya vallása után határozza meg helyesen és 
békességesen; elejét vevén az erősebb fél lélek- 
halászásának a gyengébbel szemben.

6. Utoljára hagytam híveink számbeli csök
kenésének már szinte hírhedt egyik főokát: 
az e g y - g y e r m e k r e n d s z e r t, melyhez az újabbkori 
úri feminizmus is szorosan ragaszkodik, boto
rul azt tartván, hogy a több gyermek teher az 
anyának (Olv. Honti tanügy 1912. év 6. szá

A kis csacsogó nem akart elhallgatni. Saroltát 
minden vidám szó szivén metszette. Fel tudott volna 
kiáltani: nem tudom hallgatni, hallgattassa el a gyer
mekét! De ajka csukva maradt és a sugárzó anya 
egészen a gyermekével volt elfoglalva.

Végre mégis észreveszi a halvány nő kinos te
kintetét.

— A gyermek talán csak nem zavarja? Bizonyo
san önnek is vannak gyermekei ? — Sértett anyai 
büszkeség és csöndes megvetés volt érezhető sza
vaiból.

Sarolta behunyta szemeit. Hallgatag, keserű gon
dolatokba merülve folytatta utazását

* **
És most ott állt házának fényesen megvilágított 

csarnokában Itt mégis úgy érezte, mintha védett 
helyen lenne.

— Itthon van a nagyságos úr, Lizette?
— A nagyságos úr elment vadászatra — hebegte 

a leány zavartan.
— A nagyságos asszony ki lesz fáradva az uta

zástól. Jó lesz, ha egy órára pihen. Estére vendégek 
vannak bejelentve.

— Jól van Lizette — szólt fáradtan Sarolta. Ven

dégek! Nyugalom után vágyott és férjének vigasztaló 
szava után.

És most hallja szilárd rövid lépteit. Néhány pil
lanat és ellőtte áll.

— Ah hisz te vagy itt; no csak hagyjad, tudom 
már, a tanár irt nekem Hát bizony ez kemény dió, 
nem lesz gyermek, nem lesz örökös. De azért nem 
neheztelek rád, éppenséggel nem neheztelek! Köztünk 
minden a régiben marad, abban bizhatol.

Szive erősen dobogott. Ez mind, amit a férje neki 
mondani tud?

— És még valamit, hogy el ne felejtsem — foly
tatja — ma este jönnek Schneiderék és Bohlenék, 
igen, nem lehetett kikerülni. Pihenj le még egy fél 
órára. Nyolc órára megint friss leszel. Ezzel kiment.

Sarolta fáradtan, fázva lefeküdt a pamlagra. Csak 
most nem gondolkozni! Még egy fél órája van, azután 
játszani kell mosolyogva a boldog háziasszonyt, addig 
azonban, minek kellett még megtörténni ? Gépies 
mozdulattal felkelt és csengetett a szobaleánynak.

A föld inogott lábai alatt. Amidőn Lizette be
lépett, úrnőjét a padlón ájultan találta.

(Folyt, köv.)
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mában Marton József cikkét.) Az egy-gyermek- 
rendszer országszerte divik; Hontban is igen 
erősen. A honti ev. körlelkészek évenként pa
naszkodnak az iskolák számának hanyatlásáról; 
a kerület ev. püspöke, dr Baltik, már 1903 ban 
a kanonika vizitáció alkalmával a lelkűkre ipar
kodott a szülőknek beszélni s még előbb a 
honti törvényhatósági ülésen e jelentés írója 
egy indítványt nyújtott volt be s megokolt az 
egy-gyermekrendszer veszedelmeinek elhárítá
sáról, ajánlván oltalmul főleg a sokgyenw hűség 
jutalmazását (s mellesleg a nőtlenség megadóz
tatását is), mely indítványt akkoriban 26 hazai 
törvényhatóság magáévá is tett, (az istenadta 
nép azonban jónak látta azon okból, hogy mit 
avatkozik a családi dolgokba, még azon lejáró 
évben kibuktatni indítványozót megyebizottsági 
tagsági állásából); a folytonos kormányváltozá
sok és bajok következtében azóta az történt, 
hogy a kérdés folytonosan s országszerte- napi
renden van s például a családi pótlék rendsze
resítésében a köztisztviselők részére legújabban 
helyes megoldást is nyert.

De még sokat kell tenni; a baj állandó; 
apasztja a nemzedékek számát, rontja azok er
kölcsét, mert hiszen tudvalevők s nyilvánvalók 
az egy-gyermekrendszerrel összefüggő rejtett, 
bűnös üzelmek; a másodszülöttek búbánatra 
születése is ismeretes.

Még csupán azt említjük meg, hogy fenti 
indítvány kapcsán Czobor László akkori honti 
főispán, jelenleg Selmecbánya országgytil. kép
viselője a honti jegyző-erőkkel összeállíttatta az 
egy-gyermekrendszer testi-lelki nyavalyájának 
— hogy ne mondjuk: hydrájának, rákfenéjé
nek — vallások és nyelvek szerint való honti 
elterjeszkedését, hát kitűnt, hogy a baj a birtok 
egykézben való, tehát önző, megtarthatása fő
okából leginkább a honti ev. felső részi tót 
parasztságnál van elterjedve. S így van ez sok 
helyen másutt is az országban, főleg a protes
táns lakosú vidékeken.

Állami törvényhozás, vármegyei közigazga
tás és bíráskodás végezd feladataidat idevágó- 
lag és te, anyaszentegyház, nemkülönben anya
gilag s szellemileg megbecsült lelkipásztorokkal

hirdettesd az Igét és ha kell, suhogtasd meg 
annak ostorát is! a Jézus nevében!

íme! nagyjából híveink számbeli csökke
nésének okai és az okok megszüntetésének 
m ódjai!

Iskolai értesítések.
A békéscsabai evangélikus Rudolf főgimnázium 

XLVII. értesítője az 1911/12. iskolai tanévről közzé
teszi Bukovszky János igazgató-tanár. Bevezetésül Fest 
László tanár nekrológját hozza, ki folyó évi január 5-én 
31 éves korában elhunyt. Következik Vidovszky Kálmán 
cikke a május hóban tett révi kirándulásról és harma
dik helyen az iskolai év története. A tanári kar 23 tag
ból áll, akik nyolc osztályban végzik el az értesítőben 
felsorolt bő tananyagot.

Nyilvános tanuló felvétetett 305, magántanuló 11 
A tanulók nagyobbrészt a küzépbirtokos és bérlő, kis
iparos, kiskereskedő, köztisztviselő, tanár és tanítói 
osztályokból valók. Vallás szerint van: 116 evangélikus, 
23 református, 86 római katholikus, 1 görög katholikus, 
17 görög keleti és 70 izraelita. Ezen számok is iga
zolják, hogy középiskoláinkat nagyobbrészt más vallá- 
súak részére tartjuk fenn. Igaz, hogy ez bizonyítéka 
annak is, hogy iskoláinkat a más vallásúak, mert job
bak, szívesen felkeresik.

Érettségit tett 33 tanuló, köztük 3 leány, jelesen 
érett 6, jól érett 7, egyszerűen érett 15, javítóvizsgára 
bocsáttatott 5 tanuló. A gimnázium ifjai két emlék
ünnepet tartottak: március 15 és április 11 emlékére 
és egy tánccal egybekötött diákhangversenyt, amely 
230 koronát jövedelmezett. A gimnázium az állam 
részéről 36 000 korona államsegélyben, Békéscsaba 
nagyközség részéről 10000 korona községi segélyben 
részesült

.4 besetercelniuyai evang Uhu gimnázium értesí
tője a múlt tanévről. Közzé teszi Varga Mihály igaz 
gató. A tanári testület 9 tagból áll. A tanulók száma 
négy osztályban 89. Ezek közül 85 ágostai hitv. 
evangélikus, három református és csak egy katholikus. 
Izraelita nincs.

A dunántúli evangélikus egyházkerület so p ro n i 
tanítóképző intézetnek L1V. értesítője az 1911/12. iskolai 
évről, szerkesztette Papp József igazgató. Bevezetésül 
egy igen tanulságos fejtegetést hoz az alkoholizmus be
folyásáról a vasúti baleseteknél, melyet báró babarci 
Schwartzor Ottó dr. egyetemi tanárnak ajánl. Közli 
Véssey Sándor nekrológját és az iskolai év történetét. 
Az intézet a belmisszió terén a theologiai akadémiával 
és a főgimnáziummal együttesen mozgékony életet fej
tett ki. Gyászünnepet rendeztek az aradi vértanuk és az 
örömünnepet a reformáció emlékére. Hangversenyt 
rendeztek a kirándulási alap javára és három vallásos
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estélyt. Volt azonkívül ifjúsági hangverseny. Március 
15-én hazafias emlékünnep. Június 8-án nagyobb 
kirándulásra ment az intézet a tanári karral együtt a 
Lanzérra. Az ifjak részt vettek a dunántúli evangélikus 
ének- és zenepártoló-egyesület által szervezett m agasabb  
eg y h á z i zen e i tanfolyamon, továbbá a b ib lia -o lvadó  és 
m a g y a rá zó  k ö r előadásain.

Az intézet kibővítése anyagi téren is egy lépéssel 
előbbrehaladt. Megvettek egy 320 □ ölnyi telket az 
intézet szomszédságában, amelyen internátust szándé
koznak felépíteni. Kívánatos volna, hogy ez a tanító 
képző, mely különben úgy a növendékek létszámát 
(beiratkozott 86). valamint a tantestület nagyságát 
(11 tanár) tekintve, tanítóképzőink között az első helyet 
foglalja el, más hasonló intézetek egyesítése által még 
inkább fejlesztessék. Mondják, hogy iránya kissé erő
sen orthodox, de hát idővel talán ezen is lehet irrjd 
enyhíteni.

A  tis z a i eg yh á zk erü le t ro zsn y ó i á iv a h á zá n a k  
XXVIII. évi jelentése. Ezen Terray Gyula magyar királyi 
udvari tanácsos és Hevessy Bertalan elnöklete alatt 
működő bizottság felügyelete alatt álló kisded árvaház, 
dacára csekély anyagi erejének jelentékeny és áldásdús 
működést fejt ki az emberszeretet mezején. Sajnos, 
hogy világi részről nem talál elég anyagi támogatásra, 
úgy hogy vagyona 28 évi fennállás után mindössze 
57.701 kor. 28 fill.-t tesz ki. Árvaházi vagyonnak bizony 
vajmi kevés. Az intézet vagyoni gyarapodásának aligha 
nem az az akadálya, hogy a rendes és rendkívüli tag
sági dij (200, illetve 100 korona) igen nagy. Ha 10—12 
koronás rendes tagsági dijakat szedne be az árvaház, 
ezen a címen bizonyára szép jövedelemre tehetne szert. 
A múlt évi számadás (14 949 korona 83 fillér bevétel 
19.496 korona 45 fillér kiadással szemben) 4346 korona 
62 fillér hiánylatot mutat fel, melyet a tőkéből fedeztek. 
Elég szomorú dolog! Az árvaház különben három 
fizető növendéken és a budapesti protestáns árvaház 
által itt elhelyezett 22 növendéken kívül a maga költ
ségén 30 árvagyerek ellátásáról gondoskodott, vagyis 
egy árvának az ellátása 634 koronába került.

A m odori le á n y  nevelő in téze t ér tesítő je az 1911/12. 
tanévről. Szerkesztette Brand Vilma igazgató. X. év
folyam. A szerkesztőnek nemcsak irói képzettségére, 
hanem művészi jó Ízlésére is vall ez a 112 lapra 
terjedő díszesen kiállított, gyönyörű képekkel ellátott 
füzet. Az intézet immár húsz éves múltra tekinthet 
vissza és ha H o lleru n g  Károly az intézet megalapítója, 
a lelki szemeivel, melyek a füzetben közölt arckép 
szerint annyi jóságot árasztanak, a leánykáknak százaira 
visszatekint, akikből az intézet húsz éven keresztül 
derék anyákat, jó háziasszonyokat és hazafias érzelmű 
evangélikus nőket nevelt, akkor bátran mondhatja: 
,.Nem éltem hiába, mert az ég áldása volt művemen“.

A füzet Hollerung arcképén kívül még Baltik 
püspök és Laszkáry Gyula kitünően sikerült arcképeit

hozza és 11 sikerült illusztrációt az intézet külső és 
belső életéből. Az irodalmi anyagból az oroszlánrészt 
Brand Vilma igazgató szolgáltatta, értekezéseket Írtak 
még Szluika Ella, Kis Jolán, Varga Etelka, Pukánszky 
Mária, Otto Suze intézeti tanítónők. A tanítótestület 
12 tagból áll, beleértve a más vallású hitoktatókat. 
Négy osztályba beiratkozott 96 tanuló, köztük: 65 
evangélikus, 2 református, 22 római katholikus, 7 izrae
lita. A tanulás eredménye igen szép, mert a 96 tanuló 
közül 31 kitűnő, 36 jeles és 18 jó.

A jövő tanévben a bejáró-növendékek beiratása 
szeptember 4-én, a régi benlakóké szeptember 5-én, az 
uj benlakó növendékek érkezése és beiratása szeptem
ber 7-én történik meg.

A  r im a szo m b a ti eg yh á z  p ro te s tá n s  fő g im n á zm m á n a k  
értesítője a múlt tanévről. Közli D. Veress Samu igaz
gató. Ezen főgimnázium a tiszai ágostai hitvallású 
evangélikus egyházkerület fönhatósága alatt áll, ügyeit a 
két protestáns egyház kebeléből választott 16 tagból 
álló igazgató-tanács intézi. Felvétetett 365 tanuló, ebből 
82 evangélikus, 106 református, 102 római katholikus, 
2 görög katholikus és 73 izraelita. A tanulás ered
ménye nem kedvező, mert 35%-a a tanulóknak meg 
bukott. Az igazgató ezt az eredményt főképp annak 
tulajdonítja, hogy a szülők tanulásra nem alkalmas 
gyermekeket kényszerítenek oly pályára, mely nem 
nekik való. Feltűnő az óramulasztások nagy száma 
(5628) dacára annak, hogy járványos betegség a múlt 
évben nem mutatkozott.

EGYVELEG.
T ízp aran cso la t  fórjesnök ré szé re .  Bustard W 

tiszteletes úr, a clevelandi baptista templom papja, 
sajátszerű tízparancsolatot szerkesztett férjes nők részére 
és a templomot látogató nős férfiaknak szívére kötötte, 
hogy ezen tízparancsolatot nejük öltözőszobájában fel
tűnő helyen függesszék ki. A tízparancsolat a követ
kező: 1. Szerelemből házasodjál és nem pénzérdekből; 
férfiasság pénz nélkül jobb, mint pénz férfiasság nél
kül. 2. Ne viselj se túldrága se túlszerény ruhákat. Az 
igazi divat az egészséges, józan ész. 3 Egy nő szoknya
nadrággal és egy férfi foltozott nadrággal nevetséges 
párt képeznek 4. Ha házadnak királynéja akarsz lenni, 
ne töltsd napjaidat folyton a házon kívül. ,5. Ne pa
naszold el bajodat szomszédnédnak, elég dolga van 
néki a maga bajával 6. Legyél türelmes és barátságos. 
A barátok a klubban mindig készek férjedet tárt ka
rokkal fogadni. 7. Ne akarj tükrödből többet kihozni, 
mint amit a természet beléje fektetett. 8. Ne hanyagold 
el gyermekeidet; légy szigorú és igazságos; tanítsd ki 
őket jókor arra, hogy felnőtt korukban anyai elnézésre 
nem számíthatnak. 9. Ne mulaszd el a kalauznak min
dig gyermekednek valódi évét megmondani. A gyermek, 
amely otthon nyolc éves, a vasúti kocsiban hat, meg
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tanul hazudni. 10. Ne felejtsd el, hogy a ház az asz- 
szony birodalma, itt ő, mint abszolút úrnő uralkodik és 
ha férjnél van, mint alkotmányos úrnő.

(N. P, Journal.)

BELÉLET.
100 éves jubileum.*

Múlt hó 16-án ünnepelte a nagyváradi evangé
likus egyház anyásitásának 100 éves évfordulóját nagy 
kegyelettel és szép hálaadó ünnepéllyel. A nagyváradi 
evangélikusokat legelőször báró Podminiciky  Johanna, 
Róth György várparancsnok neje gyűjti össze istentisz
teletre a vár egyik nagy termében 1798-ban. Majd az 
elpusztult Svábolaszi (jelenleg Érolaszi) evangélikus 
egyház filiája lesz Nagyvárad, mig vegre Fidy István 
buzgólkodása folytán 1812 ben anyaegyházzá tömörül 
és első lelkésze a kassai születésű G te a k o v ic s  lesz. Az 
egyháznak megerősítésen, szellemi es anyagi értelem
ben legtöbb erdemet szerez magának néhai Rimier 
Károly lelkész, kinek utódja azutan AJateruy Imre meg
építi az elődök jó fundamentumát, a hívek példás ál
dozatkészségé mellett a góthikus, tornyos templomot és 
iskolát.

Magán a hálaadó ünnepélyen részt vett a város 
és vármegye, a ref. testvéregyhaz, a tiszavidéki esperes- 
ség i leofco László felügyelő es Malemy Lajos foespe- 
res személyében; a kerületet Meskó László képviselte. 
Részt vett továbbá a debreceni egyház, mely a 40-es 
években Nagyváradnak filiája volt, azután az evangé
likus és a protestáns nőegylet, a hivek és az érdeklő
dök igen nagy száma.

Az oltárí imát Pavliic János nyíregyházi lelkész tar
totta, az ünnepi beszédet a helyi lelkész, az áldást pe
dig a főesperes osztotta. Folyár József, az egyház taní
tója egy gyönyörű Haydn „Oratórium“ előadásával és 
vezetésével emelte az ünnepi istentiszteletet.

Istentisztelet után díszközgyűlés volt, melyen a 
történelmi visszapillantással teljes szép beszédet Kőr
hely József felügyelő tartotta.

Az egyház nőegylete Petry Gyuláné elnöklete 
alatt nagy áldozattal járult hozzá az ünnepély emelésé
hez, mintegy 7o0 koronát költött a templom stilszerű 
berendezésére.

Maguk a hivek szintén e nap emlékére mintegy 
4000 korona egyházfentartó alapot adtak össze; Isten 
megsegítő kegyelme legyen az egyházon a második 
századévben is.

Egyházmegyei közgyűlés A tolna—baranya—so
mogyi ágostai hitvallású evangélikus egyházmegye folyó 
évi julius 10 én tartotta meg évi rendes közgyűlését 
Gyönkön. Horváth Sándor főesperes és Mechvart Ernő

* Helyszűke miatt a múlt számból kimaradt. (Szcrk.)

ez alkalomra felkért helyettes felügyelő elnöklete alatt. 
Julius 9-én az egyházmegyei lelkészi értekezlet ülése
zett. Munkát olvasott Wágner Ádám ráckozári lelkész. 
Azután az egyházmegye területén levő lelkészi körök 
jegyzőkönyvei vétetlek tudomásul. Több igen életbevágó 
érdekes munka a „kerüleli evangéliumi egyesület“ hez 
terjesztetett fel. A közgyűlést megelőzőleg a gyáminté 
zeti istentisztelet offertoriummal egybekötve Ion meg
tartva, melyen Vértesi Zoltán magyarbolyi lelkész mon
dott nagyhatású alkalmi egyházi beszédet. Ennek vé
geztével Horváth Sándor fóesperes megnyitó beszédé
ben sajnálatának adott kifejezést, hogy az esperes fel
ügyelő betegsége miatt a gyűlésen nem jelenhetett meg 
s felkérte Mechvart Ernő egyházi felügyelőt a helyette
sítésre. A nagy gonddal készített kimerítő főesperesi évi 
jelentés igen szépen festette le azt a képet, mely az 
esperesség állapotát szemlélhetővé teszi. Tomka Gusz
táv alesperes az egyházmegye tanügyét ismertette, amely 
magas színvonalon áll, különösen az ismereti és a 
magyarnyelvű követelmények szempontjából. Kerületi 
küldöttekül megválasztattak egyháziak részéről: Schöll 
Lajos, Hanzmann Károly, Szabó János, Czipott Áron 
lelkészek; a világiak részéről pedig: Mechvart Ernő, 
dr. Berzsenyi Jenő, dr. Kobilicz Elek és Kardos István. 
Az egyes bizo:tságok jelentéseinek meghallgatása és 
tudomásul vétele, valamint több fontos ügy elintézése 
után a főesperes imája zárta be a közgyűlést.

A budapesti  Bethlen Gabor Kör junius hóban tar
totta évzáró közgyűlését Bulyovszky Gyula elnöklete 
melleit a tagok élénk érdeklődésével. Az elnök és a 
többi tisztviselő jelentését a közgyűlés nagy lelkesedés
sel fogadta és a felmentvényt megadta. A jelentésekben 
az egyesület 1911 12. köri évének mely — sorrendben a 
tizedik — eredményeiről tettek számot. A kör hat házi és 
hat nyilvános belmissziói összejövetelt rendezett, mely 
utóbbiak Veress Jenő theol. m. tanárnak „A keresz- 
tyénség a világnézetek mai harcában“ gyűjtő címmel 
tartott apollogetikus előadásaiból állottak. Megünnepelte 
a kör paratlan érdeklődés mellett a reformáció emlék
napját október 31-én és tagjai körében biblia olvasó
kört alakított. Irodalmi működéséből a háziesték mellett 
kiemelkedik a poéta-est, a Bethlen Gábor halála évfor
dulóján tartott ünnepély, a decemberben tartott szeretet- 
vendégség, mely egyúttal vallásos jellegű is volt, a nyíregy
házai lerándulással egybekötött Bethlen-estély műsora, 
a sorozatosan rendezett négy Shakespeare előadás és a 
lévai református kerületi gyűléssel kapcsolatos hang
verseny műsorában való közreműködés. Nagy segítség 
a tagok szellemi életének fejlesztésére a mintegy 2000 
kötetből álló könyviár, mely az év folyamán 210 mű
vel Balogh Jenő dr. államtitkár, Bókay Árpád dr. egye
temi tanár, Darányi Ignác volt miniszter, Özv. dr. De 
rekassy Lászlóné, Scholtz Kornél dr. egyet. m. tanár, 
Vámbéry Rusztem dr. egyetemi m. tanár, az Athenaeum 
r,-t., a Lipótvárosi Kaszinó és a Magy. Tud. Akadémia 
nagyobb és kisebb adományából gyarapodott. A segé
lyezés terén is fejlődést mutat az év, amennyiben a 
Bethlen-Otthonban 12 tagot részesített az egyesület 
ingyenes lakásban, 20 tagot ebéd- és vacsorasegélyben, 
32 tagot pedig 10-20  korona készpénzsegélyben. Bár 
a Kör minden lehető módot felhasznál, hogy tagjait 
anyagiakban is támogassa: állást közvetít, kedvezmé
nyeket szerez, mégis nagy azon szegénysorsú főiskolai 
protestáns hallgatók száma, kiknek kérését a Kör nem 
teljesíthette. Külön jelentések számollak be a 10 éves
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jubileumi ünnepséggel kapcsolatos zászlóavatásról, mely- 
lyel leginkább alkalma nyílt az egyesületnek meg
mutatnia céljai életrevalóságát. A legmagasabb állami 
hatalom a kormány képviseitetésétől kezdve a magyar 
protestantizmusnak csaknem minden rétege, még a ka- 
tholikus társadalom egy része is, megyei, városi ható
ságok, országos tekintélyű egyesületek is képviselve 
voltak. Az ünnepségből kivették a maguk részét a fő
rangú körök is báró Radvánszky Antalné szül. báró 
Prónay Karolin zászlóanyával élükön és kedves keretül 
szolgált a szépszámú koszorusleány részvétele. Pénz
ügyi téren is kedvező eredményről számoltak be a 
tisztviselői jelentések, amennyiben a létesítendő Bethlen- 
Ház alaptőkéje néhány ezer koronával ismét gyarapo 
dott. Jegyzőkönyvi köszönetét szavazott hálájának ki
fejezéséül a közgyűlés a kultuszminiszternek és Balogh 
Jenő dr. államtitkárnak, a közoktatásügyi minisztérium 
könyvtárgyarapitásr:; fordítandó 1000 koronás adomá
nyáért. Nagybizottsági határozatok alapján a közgyűlés 
tiszteletbeli tagokká választotta Balla Jenő nyíregyházai 
városi tanácsost, dr. Bartók Jenő református lelkészt, 
Geduly Henrik evangélikus püspököt, Gencsy Albert ref. 
főgondnokot, Józan Miklós unit. esperest, Kaczián Já
nos ev. esperest, Kermeszky Györgyöt, a Luther-Otthon 
igazgatóját, Majerszky Béla, kir. tanácsos, polgármes
tert, Mikecz Dezső alispánt, Meskó László volt állam
titkárt, báró Radvánszky Antalt és nejét, báró Rad
vánszky Gézánét, a Lorántffy Zsuzsána-Egyesület al- 
elnökét, Tóth Imrét, a Nemzeti Színház igazgatóját. 
Folyó ügyek tárgyalása és a felügyelő-bizottság kiegé
szítése után a közgyűlés megalakította a szünidei bi
zottságot, melynek tisztikarát következőképpen válasz
totta meg: elnök lett: Bulyovszky Gyula, alelnök:

Mauchs Jenő, titkár: Kermeszky Gábor, pénztáros: 
Méray János, ellenőr: Schuber Gyula, könyvtáros: Ráth 
Zoltán,. levéltáros : Schustler Mili dr., háznagy: Batta 
Árpád és jegyző ifj Gálócsy Árpád.

Papavatás. Schotte Gusztáv püspök T a rc z a y  An
dor; G lósz Dezső és G erh ard t Frigyes lelkészjelölteket 
julius 4 én avatta pappá a budai templomban. Tarczay 
Orosházára, Glósz Nagylajosfalvára ment esperesi se
gédlelkésznek, Gerhardt a hertelendyfalvai egyháztól 
nyert kápláni hiványt.

Halálozás. A kolozsvári ág. hitv. ev. egyházközség 
egyháztanácsa elszomorodott szívvel, de Isten akaratá
ban való megnyugvással tudatja, hogy szeretett gond
noka Járm a}! Béla a Máv. kolozsvári üzletvezetője, éle 
tének 60-ik, gondnokságának 4-ik évében röv.d szen
vedés után, Budapesten f. hó 9 én d. u. 4 órakor elhunyt.

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X. kerület, Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)
Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
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P ontos és g  fr A  MZ  =  5 évi =

legjobb V M »  A i m  jó tá llá s  m e lle tt!
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Egyházi szentedények J
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek, |
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak m t r  részletfizetésre is. T *  W

J a v ítá s o k r a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k r e  kü* 
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest,VII, Erzsébet-körút 29.
W  sí

Pontos 
kiszolgálás!

Jutányos §£ 
árak! f$

I f j .  K e lln e r  E rn ő  k ö n y v n y o m d á ja , B u d a p e st , V .,  C sá k y -u tc a  10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, IIORNYÁNS/KY ALADÁR

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
KéthasAbos crósz oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, ncgycdnld.il 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért ti fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  Sztehlo Kornél: Kongnia vagy korpőtlék. A l.uther-Otthon házi és fegyelmi rendje. — Tárca: Sarolta. — Iskolai 
értesítések. — Egyveleg. — Belélet

Kongrua vagy korpótlék.
A vallásügyi minisztérium által tervezett 

lelkészi fizetésrendezés szerint a lelkészeknek 
ígért korpótlékot nem minden lelkész fogja 
megkapni, hanem csak azok, akiknek jelenlegi 
javadalma nem haladja meg a háromezer koro
nát A jelenlegi javadalom pedig nem fog azon
nal kiegészíttetni 30()0 koronára, hanem a ki
egészítés kezdődik a 2000 koronára való 
emeléssel és azután további 15 esztendőn 
keresztül emelkedik évenkint 200—200 koroná
val. A szabály az, hogy a lelkész javadalma a 
37-ik évi szolgálat betöltéséig 3000 koronára 
emelkedik. További emelésnek nincs helye. 
Akinek ma 1600 korona javadalma van és 
1912. évi január 1-éig még nem töltötte be 
10-ik szolgálati évét, az 1913 január elsején 
kapja az első korpótlékot 400 koronával, az
után minden ötödik szolgálati év után a meg
felelő korpótlékot, aki 1912. évi január elsején 
már 10 évet leszolgált, annak fizetése a kor
pótlékokkal 1913. évi január elsején 2000 ko
ronára kiegészíttetik és folytatólag kapja az 
emelést, amíg a javadalom 3000 koronára fog 
rúgni így tervezi a rendezést a minisztérium. 
Gróf Tisza István ettől eltérőleg azt jelentette 
ki, hogy a korpótlékot minden protestáns lel
kész fogja kapni, de a részletekre ki nem terjesz
kedett. Valószínű, hogy a részletek éppen abból 
állanak, amit a minisztérium tervez.

A dolog lényegét tekintve a minisztérium 
által tervezett fizetésrendezés tulajdonképpen 
nem egyéb mint a lelkészt kongruának feleme
lése nem 2400 korona, hanem 3000 korona erejéig, 
korpótlék alakjában. A kért kongrua-felemclés- 
nél annyival kedvezőbb, hogy a maximum nem 
2400 K, hanem 3000 K ; de annyiban hátrányosabb, 
hogy nem azonnal adják, hanem csak bizonyos 
szolgálati évek betöltésével, mégis felemelik 
mindenkinek már most 2000 K-ra. Az igazat 
megvallva, ha már a kongrua-felemelésröl és 
korpótlék egyidejiileges megadásáról le kell 
mondanunk, mi ezt a fokozatos emelést 3000 
koronára előnyösebbnek találjuk a fizetéskiegé
szítésnél 2400 koronára, mert 600 koronával 
több jövedelmet biztosít a lelkész részére abban 
a korban, amikor kiadásai a gyermekek neve
lési költségei növekedéseivel fokozódnak és mert 
az első tíz évben a lelkész könnyebben nélkü
lözheti a nagyobb jövedelmet.

Ámde mit mondjunk ahhoz, hogy miután 
a korpótlék megadása egy bizonyos jövedelem 
meglététől, vagy meg nem lététől van feltéte
lezve, ez a rendezés megint csak a kongrua- 
megállapítás egész ódiumával van egybekap
csolva. Jól emlékezünk arra, hogy a vallásügyi 
miniszter a protestáns közös bizottságnak adott 
válaszában hangsúlyozta, hogy ő azért kívánja 
a fizetésrendezést korpótlék és nem kongrua- 
emelés alakjában, mert a jövedelem-megállapí
tás ódiumát ki akarja kerülni, ami talán a lel
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készekre nézve előnyösebb is. Úgyde a minisz
térium által tervezett rendezésnél meg kell 
állapítani, kinek van 3000 korona jövedelme és 
akinek nincs, megállapítandó mennyije van, 
hogy tudni lehessen, milyen nagy legyen a 
korpótlék? A korpótléknak ily feltételekhez kö
tött megadása tehát nem egyéb, mint a szolgá
lat tartamától és a  té n y le g e s  jö v e d e le m tő l  f ö l té te 

le ze tt  k o n g r u a e m e lé s  és magán viseli ennek teljes 
ódiumát.

Az ilyen jövedelem-megállapítás óriási 
munkával és sok idővel jár és szinte lehetetlen, 
hogy a törvény, melyet a miniszter ősszel be 
akar terjeszteni, már 1913-ban végrehajtható 
legyen. Már pedig a lelkészek nem igen vár
hatnak. Bis dat, qui cito dat.

Amit itt írtunk, az a komor és frázisokkal 
meg nem másítható igazság. Sajátszerű, hogy lel
készeink közül sokan vannak, akik ezt a rideg 
igazságot nem szívesen hallják és nagy lel
kesedéssel tapsolnak azoknak, akik hangzatos 
frázisokkal elvetik az önsegély gondolatát és 
éles szavakkal kifejezést adnak a bennök és 
lelkésztársaikban méltán lakozó elkeseredésnek. 
Ám próbálják meg, uraim, buktassák meg a 
kormányt és hozzák vissza Apponyit vallásügyi 
miniszternek. Talán többet fognak elérni? Igé-

TÁRCA.

Sarolta.
(Fordítás a „Christliche Welt“-böl.)

(Folytatás.)

Nehéz hetek következtek. „A betegség ereje meg
tört“ mondja az orvos. Úgy látszik, a nagyságos asszony
nál hiányzik az élet energiája. Ha egy kicsit össze 
tudná magát szedni, nagyságos asszonyom! Itt van 
például a mi új gyermek-kórházunk. A feleségem szívesen 
oda kisérné. „Gyermek-kórház !“ Ez a szó emlékeket idéz 
fel, amelyeket jobb lenne elnémítani. Már megint a 
keserűség érzete ébred fel benne. „Gyermekek! Idegen 
gyermekek, mi közöm hozzájuk?“ Az orvos már régen 
elment és szavai még mindig izgatják. Látományként 
tűnt fel előtte a gyermekarcok sokasága, gyermekek hal
vány szenvedő vonásokkal. Gyermekek, amelyek segélyért 
esengve tekintettek feléje. Ő azonban gyötrelemmel 
fordult el e képtől. Még úgy sajgott benne a seb. Nem 
akarok, nem tudok, ők idegenek! Arcán most hideg 
zárkózottság honolt.

1912. julius 27.

reteket bizonyosan De aki a tényleges viszo
nyokkal számol és a lelkészeken mégis segíteni 
akar, az nem térhet ki az önsegély követel
ménye elől, melyet e sorok írója már annyiszor 
hangoztatott és amelyet a nagyhangú szónokok 
kicsinylőleg a „jövő zenéjének“ szeretnek bé
lyegezni.

Sztehlo Kornél.

A Luther-Otthon házi és fegyelmi 
rendje.

Megállapittatott a Luther-Otthon kormányzó bizottságának 
1912. évi julius 2-án tartott ülésében.

1. §. A L u th e r-O tth o n b a n  a h á z ire n d  a la p e lve , 
hogy la k ó i m in t a tá rsa d a lo m n a k , a h a zá n a k  és eg y 
h á zn a k  leendő m u n k á s ta g ja i a helyesen  értelm ezett 
k eresz tyén  s za b a d sá g  s a vele e g y ü ttjá ró  ön fegyelm ezés  
sze llem ében  a te s tv ér i közösség , tis z ta  erkölcs ápolása  
tu d o m á n yo s  előkészü le tekre va ló  ern yed e tlen  szo rg a 
lom , le lk ű k n ek  eva n g é liu m i m űvelése á lta l  m á r i t t  is  
b izo n ysá g o t tegyen ek  a rró l, h ogy jö v ő  h iva tá su k  je le n tő 
ségének  tu d a tá v a l b írn a k .

2. §. A z  in té ze t lakó i k ö zve tlen ü l a z  in téze t ig a z 
g a tó já n a k  fe lü gye le te  a la tt á lla n a k , en n élfogva  ren de lke
zé se it köteles tis z te le tte l fo g a d já k .

3. A Luther-Otthon tagjai kötelesek tanulmányai
kat lelkiismeretes pontossággal végezni, a tanórák láto
gatását, kolokviumok, vizsgák eredményét az index be
mutatásával az igazgatónál igazolni.

Szőke hajában ezüst szálak mutatkoztak. Valami 
fáradság, közöny vett erőt egész valóján.

* *
*

Nem csekély gondot okozott Arnold kapitánynak 
a változás, amelyen neje keresztül ment. Ha belevegyült 
is egy kis férfi türelmetlenség (könnyebben elviselhetné 
a dolgot) mégsem hiányzott a lovagiasság: ő a gyöngébb, 
neki kötelessége segíteni. Rövid megfontolás után szilárd 
volt elhatározása, hogy egy idegen gyermeknek kell a 
házba a napsugárt visszahozni.

Alkonyodott, midőn nejét felkereste: ez fáradtan 
támaszkodott az ablakhoz és gépiesen követte szemével 
a hulló hópelyheket, amelyek csöndesen szakadatlanul 
leperegtek. Mennyire megkeskenyedett az arcocskája. 
A férj hangja lágyabb volt, mint rendesen.

— Sárikám ! jöttem, hogy veled beszéljek. így nem 
megy tovább. Talpra kell állanod. Akinek saját boldog
ság nem jutott, annak idegenből vettel kell próbálkoznia. 
Szeretnélek megint hallani nevetni, mint régen. Az új 
esztendő neked is uj kezdést jelentsen. Nincsen saját 
gyermekünk, legyünk idegennek szülői.
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Egyetemi tanulmányain kívüli oktatást j^vivás, 
tánc, idegen nyelvek, zene stb.) csak oly időben vehet
nek, hogy a rendes étkezésnél való pontos megjelenés
ben gátolva ne legyenek

A kollégiális együttérzés megköveteli, hogy az 
intézet lakói egymással megismerkedjenek és egymással 
szemben figyelmesek, udvariasak, elnézők legyenek.

Az intézet, mint már neve mutatja, nem tekint
hető egyszerű szállásnak, hanem családi otthonnak: 
ehhez képest mindenki úgy viselkedjék, hogy társainak 
terhére ne legyen, alkalmatlanságot elő ne idézzen, 
boszuságot ne okozzon.

Napközben, de főleg vacsora után oly csendnek 
kell lenni, hogy tanulmányaiban senki ne zavartassák, 
ezért az összes helyiségekben, mint a folyosókon és a 
lépcsőházban való lárma, fütyülés, éneklés, ajtók csap
kodása a legszigorúbban tilos.

Tapintat, jó modor és illemtudás minden intelli
gens ifjútól elválaszthatatlan.

Egymásközt felmerülő vitás ügyek elintézésére első 
sorban az igazgató illetékes.

4. §. A Luther-Otthon, mint evangélikus intézet, 
megkívánja tagjaitól, hogy vasár- és ünnepnapokon 
saját egyházuk istentiszteletén résztvegyenek.

5. §. Az intézeti könyvtárt kizárólag az otthon 
lakói használhatják, a könyveket az intézetből kivinni 
nem szabad.

6 §. A fölkelés ideje télen-nyáron félhét óra. 
Nyolc órakor a szobákat takarítás céljából el kell 
hagyni.

Aki otthon marad, a tanulótermekben tartózkodik, 
ahol a tanulni akarókat a tanulásban társalgás által

Melegen beszélt és nem vette észre, hogy a fiatal 
asszony milyen halavány lett és ajkai milyen ridegen 
csukódtak össze.

— Idegen gyermek — szólott végre — mi közöm 
nekem más emberek gyermekéhez!

— Sarolta! — szólt ő intő esdéssel.
— Hagyjál engem — felelt a nő elutasitólag — 

nem akarok, nem tudok!
Rideg hangja ingerelte.
— Es érveid? — kérdé élesen.
De neki nem volt válasza.
— Nem tudom és nem akarom!
Bosszúsan távozott a szobából.
Szeszély, semmi egyéb! Először betege a vágy

nak gyermeket birni, most pedig úgy tesz, mintha semmi 
sem volna lehetetlenebb mint gyermekkel lenni. Nagyon 
elkényeztettem őt. Meglátom meg fog-e hajolni akara
tom előtt.

Még aznap este irt az árvaház igazgatójának, egy 
gyermekért, melyet neje gondozás alá venne.

*  **

vagy más módon zavarni tilos. Egyébként ezen termek 
reggel nyolc órától este tiz óráig a lakók rendelkezé
sére állanak.

Reggeli Vj 8—8A8 ig, ebéd lU2, vacsora 8 óra
kor lesz felszolgálva Minden étkezést rövid fohász 
előz meg.

Ezen étkezésekhez mindenki pontosan köteles 
megjelenni, a meg nem jelenést az igazgatónak előze- 
zetesen tudomására kell hozhi

A kijelölt időn kivül vagy elkésés esetében 
csakis igazgatói engedéllyel lehet étkezni.

A konyha az igazgató rendelete nélkül semmit 
sem szolgáltat ki. Kinek egészségi állapota megkívánja, 
az igazgató rendeletére külön ételeket kap.

A konyhába belépni tilos.
7. §. A lakók gondosan ügyelni tartoznak min

den helyiség tisztántartására.
Rend és tisztaság dolgában minden szoba lakói 

a maguk lakásáért felelősek, papirost, hulladékot szét
szórni nem szabad, a szoba elhagyása előtt a ruhát 
és fehérneműt el kell rakni.

Ládák és ruhakosarak üresen a padláson helye- 
zendők el.

8. §. A szolgaszemélyzet kizárólag az igazgató 
rendelkezése alatt áll s a megállapított munkán kivül 
másra nem használható.

A szolgákat csak délután 4—6 óra között lehet a 
házból elküldeni.

Az intézet személyzetét senki kemény szavakkal, 
szitkokkal ne illesse. Ellenük felmerülő panaszok az 
igazgatónak jelentendők.

9. §. A villanyvilágítás használatánál a lakóknak

Az, hogy Arnold kapitány a gyermeket neje akarata 
ellenére a házba hozta, tompa nyomásként hatott nejére. 
Férjéhez való viszonya nélkülözte a bensőséget és az idegen 
gyermek a kis kövér Willy iránt beteges ellenszenvet érzett 
Gondozása Lisettere volt bízva. Amikor a kis gyermek a 
szobába lépett, gyönge reszketésvett erőt a fiatal asszonyon 
Ilyenkor aztán kiosont a hólepellel borított temetőbe és 
letérdelt a sir előtt amely mindent takart, aminek egyszer 
élete boldogságát kellett képeznie. Tekintete végig suhant 
a keresztek sorain, amelyek oly mereven állottak a téli 
tájban. Emberek feküdtek itt. akik kiszenvedtek. Valami 
irigységféle szállta meg őt. Aki itt feküdni tudna, aludni, 
aludni! Ugyan mire való az életet tovább élni cél 
nélkül, remény nélkül? Amikor dideregve hazatért két
szeresen, bántotta a kis Willy hangja, amelynek zaja 
szobájába hatolt.

♦ **

— Nem, kedves kapitány úr, ne vegye rossz néven, 
Ön a hibás. Fiatal, halavány nejére ráerőszakolni egy 
idegen gyermek terhét. És Ön még csodálkozik, 
hogy nem dalol és ujjong! Tudja-e hogy mi kell neki?
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ügyelniök kell a világítótestek és vezetékekre s tartóz
kodnak kell a villanypazarlástól.

A rendszeresített világítótestektől eltérő rend
szerű és nagyobb világitóképességüeket használni tilos.

10. §. Az előforduló esetleges károkért, rongálás, falak 
bepiszkitása, szegek beverése, villanypazarlás — min
denki felelős. A kárt elkövető jelentkezni köteles, ha a 
tettes személye ki nem deríthető, a kártérítés az összes 
lakókra hárul.

11. §. A fürdők a jelentkezés sorrendjében min
den pénteken és szombaton délután 5—7 ig használ
hatók.

12. §. A dohányzás az étterem kivételével az inté 
zet összes helyiségeiben meg van engedve.

A közös lakószobákban a dohányzás tilos, ha az 
ellen a lakótárs tiltakozik.

13. §. Az intézeti orvos hetenkint háromszor 
meghatározott órákban a lakóknak díjtalanul áll rendel
kezésére. Az intézet lakói az igazgató felhívására az inté
zeti orvos előtt megjelenni és magukat orvosi vizsgálat
nak alávetni kötelesek.

Orvosi bizonyítványok dija négy korona.
14 §. Ragályos betegség esetében a fertőző bete

get az igazgató az intézetből eltávolithatja.
15. §. Vivőgyakorlatok az intézet helyiségeiben 

nem tarthatók.
16. §. Tűzveszélyes voltuknál fogva gyorsforralók 

használata szigorúan tilos.
17. §. A  n yerészk ed ésse l já r ó  já té k  m in d en  nem e  

a z  in téze t kötelékében á lló  i f ja k n a k  fe lté tlen ü l tilos a z  
in téze tben  s in téze ten  k ív ü l e g y a rá n t. S z in tú g y  tilo s a 
dorbézo lás m in d en  nem e.

Új vidám társaság, emberek, akik egy kicsit helyre 
hozzák. Nyúljon egyszer egy kicsit a tárcájába és vigye 
a feleségét utazni. A Garda-tavon most tavasz van. Ez 
volna valami a betegünknek.

Az egészségügyi tanácsos a jóságos szemre
hányás hangján beszélt. Okos szeme kutatólag nézett 
a kapitány komor arcába.

Tudok ott egy német szanatóriumot. Kissé mo
dern asszonyszemély az igazgatónő, no igen, egyéb
ként nem szeretem a női orvosokat; de ez itt ki
vétel, megtudja nyitni a sziveket. Egy unokahugom is 
utazik, nejének tehát társasága is lenne. És az aprósá
got, amelyet magának a házba hozott, vigyük el nyu
godtan a gyermekotthonba; ott egyelőre jól lesz elhe
lyezve. Neje úgysem tudott vele megbarátkozni, még 
talán nagyon fiatal is. És mégis, azt veszem ki, egy 
kicsit le van törve a merev tekintet, olyan fáradt valami, 
nekem nem akar tetszeni; ezen változtatni kell. Be
széljen hát vele egy okos szót, vagy én szóljak hozzá ? 
Igen?

(Folyt, köv.)

Szeszes italt az intézetbe hozni tilos.
18. §. Idegeneknek esti nyolc órán túl az inté

zetben tartózkodni nincs megengedve.
19. §. Esti tiz óra után egymás látogatása csak 

közös tanulás céljából van megengedve.
20. §. Utcai árusokat, házalókat, női kihordókat 

az intézetbe bocsátani tilos.
21. §. A  k a p u zá rá s  télen  - n y á ro n  es ti t i z  óra 

kor tö r tén ik . E z  id ő n  tú l a k im a ra d á s  v a g y  a z  ‘épü 
letből va ló  tá vo zá s csak  a z  ig a zg a tó  en gedé lyével le
hetséges.

22. §. A vidékre vagy helyben is, egy vagy több 
napra való eltávozáskor úgy az elmenetelt, valamint a 
visszaérkezést a hivatalos órák alatt személyesen kell az 
igazgatónál bejelenteni.

Bejelentendő az is, ha valaki egy egész éjszakát 
akar házon kívül tölteni, tiz órán túl kimarad, vagy az 
étkezésnél nem jelenik meg.

23. §. Az étkezésnél, tanuló- és társalgóhelyisé
gekben rendes és teljes öltözékben kell megjelenni.

24. §. A z  in téze t ta g ja itó l m e g k iv á n ta tik , hogy az  
in téze ten  k ív ü l is  m in d en  tek in te tben  s za b a d sá g ra  n eve lt, 
m ü ve it, erkölcsös k e re sz tyé n  if ja k h o z  illő  v ise lk ed és t ta n ú 
s ítsa n a k .

25. §. Minden hó elején az igazgató elnöklésével 
megbeszélés tartatik, melyen köteles mindenki meg
jelenni.

Célja a közös ügyek, mint estélyek, felolvasások 
tervezése, olvasókör, zongora, tekeasztal használatá
nak rendezése és az igazgató észrevételei az elmúlt 
hónapról.

26. §. A házi rend intézkedéseinek tudatos át
hágása fegyelmi vétséget képez.

27. §. A házi rend ellen vétők fegyelmi eljárás 
alá esnek.

A fegyelmi eljárás csak az igazgató indítványára 
indítható meg.

28. § A fegyelmi ügyeket a fegyelmi szék bírálja 
el, amelynek elnöke a Luther Otthon bizottság világi 
elnöke, tagjai a Luther-Otthon bizottságnak az elnök 
által meghívott két tagja

29. §. A fegyelmi széken az ügyeket az intézeti 
igazgató adja elő, ő azonban az ítélethozatalban nem 
vesz részt.

30. §. A fegyelmi ügyek, az elnököt beleértve, 
háromtagú tanácsban intézteinek el A fegyelmi szék 
jegyzőjét az intézeti bennlakók közül az elnök jelöli ki.

31. §. A fegyelmi eljárás megindításáról a vád
lott atyja, vagy törvényes képviselője a tárgyalást meg
előzőleg értesítendő azzal, hogy a tárgyaláson szemé
lyesen megjelenhet. Az ügyvédi képviselet ki van 
zárva.

32. §. A fegyelmi büntetések nemei: 1. Megintés. 
2. Megdorgálás. 3. Megrovás. 4. Ideiglenes kizárás.
5. Végleges kizárás.
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Az Ítéletet azonnal ki kell hirdetni és a távollevő 
apának vagy törvényes képviselőnek kézbesíteni.

Az Ítélet egy példánya az egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelőnek megküldendő.

A 2., 3.. 4. és 5. fokú büntetést tartalmazó jog
erős ítélet az intézet tagjaival a legközelebbi havi érte
kezleten az igazgató által közlendő.

33. §. A fegyelmi szék ítélete ellen nincs helye 
jogorvoslatnak.

Iskolai értesítések.
*4 bányai ev. egyházkerület aszódi leányncvelö- 

intézete az 1911 —12. tanévről kiadta az Oeschger Adél 
igazgató által szerkesztett díszes kiállítású, képekkel 
illusztrált értesítőjét. Az intézet a kötelességtudó és 
jelesképzettségű igazgatónő és tanári kar buzgósága és 
szorgalma folytán évről-évre gyarapodik és büszkén 
vallhatja egyházunk, hogy a kor igényeinek mindenben 
megfelel. Különösen bevált a háztartási és gazdasági 
tanfolyam, hol a fiatal leányok főzésben, sütésben, tej
kezelésben, mosásban, vasalásban, állattenyésztésben, 
kertészkedésben, fehérnemű-varrásban, harisnya-, fehér
nemű-, ruhafoltozás, kalapfonás, varrás és díszítés és 
kosárfonásban nyernek gyakorlati oktatást; összesen 139 
tanulója volt az intézetnek a múlt évben, ezek közt 98 
benlakó. Az utóbbiak száma a tavalyihoz képest négy
gyei szaporodott; vallásra nézve 66 evangélikus, 21 
református, 30 róm. katholikus és 22 izraelita. A nem 
evangélikus tanulók tehát többségben vannak. Az évi 
tartásdij, úgy mint tavaly az evangélikus és református 
növendékek részére évi 600 korona; ev. lelkészek, tanárok 
és tanítók leányai részére 500 korona, más vallásuak 
700 koronát és 10 korona vallásdijat fizetnek. Ezen
felül fizetendő tandíj, beiratási díj és gyógydij. A gazda
sági tanfolyam bejáró növendékeinek tandíja évi 200 
korona. A kerületi nagybizottság legutóbbi ülésén el
határozta, hogy a háztartási és gazdasági tanfolyamot 
két évre kibővíti és kereskedelmi szakoktatással egybe
kapcsolja. A növendékek a kétéves tanfolyam elvégzése 
után oly államérvényes végbizonyítványt fognak nyerni, 
melynek alapján kereskedelmi tisztviselői pályára lép
hetnek.

Az iglói evang. elemi népiskola és polgári leány
iskola értesítője. Közli Dobó Adolf igazgató A tanító
testület 11 tanerőből áll, köztük 4 tanítónő. Az elemi 
népiskolába járt 140 fiú és 105 leány, ezek közül 115 
evangélikus és 106 róm katholikus; a polgári leány
iskolát 217 leány látogatta, amelyekből csak 60 evan
gélikus, a többi más vallásu, 104 róm. katholikus. Itt is 
mint mindenütt az a sajátszerű jelenség, hogy mi evan
gélikusok — a legszegényebb egyház — más vallásuak 
részére virágzó iskolákat tartunk fenn. Különben van 
okunk ennek örülni is, mert az iskoláink jelessége mel

lett a legjobb bizonyítvány és nem árt, ha az evangé
liumnak alkalma van ilyen módon is hódítani. Csak 
hódítson !

EGYVELEG.
Kezdik végrehajtani az 1848: XX dik törvénycikkét.

Ebben a törvénycikkben tudvalevőleg azt az elvet mon 
dotta ki a törvényhozás, hogy az összes felekezetek 
kulturális kiadásai közálladalmi költségen fognak fedez
tetni. Soká haboztak, magyarázgattak cstirtek-csavartak, 
hogy ezt nem igy kell érteni, hanem amúgy, inig végre 
Zichy János rátért az egyedül helyes magyarázatra Mi
után a róm. pápa az eperjesi evangélikusok hódoló kérelme 
folytán — Magyarországot azzal boldogította, hogy egy 
uj magyar görögkatholikus püspökség felállítását meg
engedte — Zichy János siet a közálladalom bugyelári- 
sából az uj püspöknek 40 000 koronát, a püspöki titkár
nak 10,000 koronát és a káptalan tagjainak javadalma
zására több ezer koronát évi fizetés gyanánt íolyósittatni. 
Az 1848: XX. tvcikk tehát ha ehhez az országgyűlés 
is hozzájárul, a görögkatholikus püspökséget illetőleg 
már végre lesz hajtva és igy teljes joggal követelhetjük 
már most mi evangélikusok is, hogy a tiszai kerület 
evang. püspöke a ki ép úgy kénytelen harcolni a pán- 
szlávok ellen, mint az uj görög püspök az oláhok ellen, 
szintén kapjon 40,000 koronácskát a közálladalom pénz
tárából.

BELÉLET.
A pozsonymegyei evang. esperessóg közgyűlésé.

A pozsonymegyei esperesség Möllerung Károly esperes 
és Lenhardt Károly esp. felügyelő elnöklete alatt július 
16-án tartotta évi közgyűlését Pozsonyban.

Az esperes évi jelentése kapcsán jelenti, hogy 
Bazin 1 egyházba a megboldogult Kercser Ede lelkész 
helyébe Daxer Henrik választatott meg. A tanítói karban 
is többváltozás történt; fájdalommal jelenti az esperes, 
— amit szeretnék elhallgatni, de az elhallgatással 
aligha tennék jó szolgálatot az egyháznak — hogy a 
fiatal tanítói nemzedék, enyhén szólva, világias szellemű 
s emiatt egyik-másik tanító kénytelen volt helyét 
elhagyni. . . . Szomorú jelenség.

Modorban a hívek, egyes nagyobb jóltevők és a 
város jóvoltából egy 50 gyermeket befogadó árvaház 
épül, amely ősszel rendeltetésének át fog adatni.

A Bethánia lelkész-üdülőhely Modorban, ára ki
van fizetve ugyan, de némi kölcsönnel az esperesség 
pénztárából. A Bethánia a pozsonyi evang. esperességi 
gyámintézet nevére lévén telekkönyvelve, ennek tulaj
donában marad.

Előterjesztettek az esperességi számvevőszék jelen
tései az esp. házipénztárról, mely 8900 korona forgal-
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mat tüntet fel. Az esp. özvegy-, árva- s nyugdíj
pénztára mintegy 3000 korona gyarapodással zárult.

A gyülekezetek számadásai példás rendben talál
tattak.

A tűzkárbiztositásból 440 korona jutott az espe- 
rességnek. Az ösztöndíj alapból 3 lelkész, 1 tanító- 
leány és 1 theologus kapott 125 — 125, illetőleg az 
utóbbi 160 koronát.

A gyámintézet bevétele volt 1572 korona. Segély
ben részesült: Szered, Modor—Király-utca, Pusztafödé- 
mes, Dunaszerdahely és Taksony á 50 kor. Az esp. 
gyámintézet belépett 100 koronával tagul a missiói 
egyletbe. Dr. Park alapítványra adott 40 koronát.

A tanítói választási szabályrendeletet Biszkup Béla 
magyargurabi lelkész ismertette. Indítványára a kerület 
megkerestetik, hogy egy egyetemes tanitóválaszíási 
szabályrendelet szorgalmaztassék s az előfekvő ne tár- 
gyaltassék.

Hasonló értelmű határozat hozatott a Lelkész Vál. 
Szab. Rendeletet illetőleg is, mely ugyan tavaly hirdet- 
tetett csak ki, de három évi vajúdás után sem volt 
képes általános hozzájárulást vívni ki a maga számára. 
A nagyszombati egyház kezdeményezésére az ügy a 
kér. gyűlésre kerül azzal, hogy végsősorban a zsinat 
hozzon egy lelkészválasztási törvényt az egyházközség 
autonómiájának sérelme nélkül.

Az esperesség tanügye virágzik.
A lelkészi fizetéseket illetőleg, az esperesség rokon

szenvez ugyan a 150 lelkész által kibocsátott felhívással, 
de a baj orvoslását elsősorban a közegyháztól várja.

Végül az esperesség fájdalommal vette tudomásul 
Hollerung Károly esperesnek a gyűlés elején bejelentett 
lemondását az esperesi hivatalról, melyet közmegelé
gedésre 15 évig viselt.

Minthogy egészségi állapotára való hivatkozással 
a marasztaló kérlelésnek sem engedett, a közgyűlés új 
választásnak folyamatbatételét rendelte el.

A nagyhonti esperesség július hó 10. és 11-én 
tartotta meg a közgyűlését Ipolyságon. 10-én az esp. 
törvényszék és a különböző bizottságok üléseztek A 
törvényszék három, a magyar nyelv oktatásának az el
hanyagolásával vádolt tanító ügyét tárgyalta a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter kezdeményezésére. Krpelecz 
Bertalan szuhányi és Bertók János csábrákvarbóki taní
tók el is Ítéltettek feddésre és a költségek viselésére, 
mig a harmadiknak az ügyében a vádat nem látván 
beigazoltnak, felmentő ítéletet hoztak s a költségek 
megfizetésére a kincstárt kötelezték. A höntudvarnok- 
teszéri párbérügyben is Ítéletet hozott a törvényszék s a 
teszérieket a párbér, mint dologi teher felerészben való 
megfizetésére kötelezte a honti udvarnoki határban birt 
földjeik és szőlőik után. A bizottságok a közgyűlési 
tárgyakat készítették elő. A jogügyi bizottság a kerületi 
tanitóválasztási szabályrendelet tárgyalásának a napi
rendről való levételét javasolta, mivel az oly későn jött, 
hogy az egyházközségekkel nem volt közölhető; a lel
készi értekezletek szervezése helyett azt tartja szüksé
gesnek, hogy ezek az értekezletek a zsinati törvény

oltalma s az egyházi hatóságok felügyelete alá helyez
tessenek s végül Fuchs János esp. főjegyző indítványára 
kimondta annak a szükségét, hogy a hiványok java- 
dalmi része necsak az egyházközség nyelvén, hanem 
magyarul is megirassék s hogy a magyar szöveg tekin
tessék hitelesnek. A Fuchs János által kidolgozott ház
tartási szabályrendelet és a számadások összeállítására 
szolgáló utasítás is elfogadtatott. Az iskolai bizottság a 
körlelkészek jelentéseit hallgatta meg s a szükségesnek 
látott intézkedéseket hozta javaslatba a közgyűlésnek. 
Ülést tartott a gyámintézet és a segélykérvényeket osz
tályozó bizottság is.

A közgyűlést, mely a vármegyeházán tartatott, 
istentisztelet előzte meg. Az istentiszieleten Dedinszky 
Aladár ipolyveczei lelkész imádkozott. Miután az espe 
rességi elnökség és tisztviselők hat éves megbízatása 
lejárt, a közgyűlés legelsőbb a választásokat ejtette meg. 
Egyházmegyei felügyelőnek (68 szavazat közül 60 sza
vazattal) Iv á n k a  Istvánt, esperesnek pedig (64 szavazat
tal) H ä n d e l Vilmost újra megválasztották. Händel Vil
mos rövid megnyitója után Ivánka István esp. felügyelő 
üdvözölte az esperesség „lelki patriarcháját“ a köz
gyűlés nevében. Beszédében rátért azután a bakabányai 
tót belmissziói gyűlésére s kifejtve a belmisszió szüksé
gét, annak nemzetiségi szempontokból való függetleni- 
tését hangoztatta. Szólt az 1848. XX. végrehajtásaként 
kívánatos lelkészfizetésrendezésről s a zsinati alkotmány 
revíziójáról, melynek legfontosabb feladatát a közigaz
gatási unió előkészítésében látja. Utána Händel főespe
res nyilatkozott még a kongrua-kiegészités és korpótlék 
tárgyában s kiemelte, hogy a fizetésrendezési mozgal
mat helyesli, de kifogásolja az egyházi hatóságok mel
lőzését, amelyek pedig ezzel a kérdéssel eddig is 
foglalkoztak s ezután is többet tehetnek ad hoc mozgal
maknál. Az alesperes és esp. másodfelügyelő választás
nál Holéczy Zsigmond az esp. szervezeti és ügyviteli 
szabályzat 60. §-ára hivatkozva azt kívánta, hogy azokra 
az egyházközségek szavazzanak. A közgyűlés azonban 
a választást megejtette s újra választotta F a rb a k y  István 
II felügyelőt és 'K rw pecz István alesperest. A többi 
tisztviselőt egyhangúlag választották meg. Újak: L a sz -  
lcáry Miklós jegyző, K ra m a r  Sámuel törvényszéki biró, 
S ch u ltz Aladár körlelkész, J e szen szk y  János számvevő- 
széki tag, B o b á l Samu és R o z s n y a i János bizottsági 
tagok. A fontosabb határozatok közül kiemelendő, hogy 
az esperesség az új kerületi tanitóválasztási sza
bályrendeletet nem tárgyalta, hogy a lelkészi kot pótlé
kokat a nem kongruás lelkészeknek is megadatni kí
vánja. A hívek számának fogyását Krupecz István 
alesperes előadása és javaslata alapján tárgyalta a köz
gyűlés és kívánja, hogy a vallástanitást a lelkészek 
vegyék kezökbe és hogy a reverzálisadás lehetősége 
megszüntettessék. Händel főesperes és Szimonidesz 
Lajos indítványára azt is elhatározta a közgyűlés, hogy 
a szórványok gondozására nagyobb figyelmet fordittat 
s kívánja nemcsak a vasárnapi iskola és gyermek
istentiszteletek tartását, hanem ezenkívül különösen a 
theologusoknak korszerű s a protestáns világnézet szel
lemében való oktatását és a lelkészek továbbképzésére 
szolgáló, őket a tudományos haladás eredményeivel 
megismertető tanfolyamok berendezését. A kerületi köz
gyűlésre kiküldött képviselők kijelölésével és egyéb 
kisebb jelentőségű ügyek elintézésével a gyűlés véget ért.

— Templomszentelés Karánsebesen. Nagyszabású 
ünnepély keretében adta át S choltz Gusztáv püspök
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Karánsebes templomát magasztos hivatásának. A püspököt, 
aki dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő és Doleschall 
Lajos bánsági főesperes kíséretében érkezett Karán- 
sebesre, a pályaudvaron Tweraser Károly egy házfelügyelő 
az egyházközség, Bordán polgármester pedig a város 
nevében lelkes szavakkal fogadták. Az üdvözlő beszédek 
elhangzása után Scholtz püspök a karánsebesi görög
keleti püspök pompás fogatán, 60 főnyi lovasbandérium 
tói kisérve a polgármester lakására hajtatott, akinek 
szívesen látott vendége volt. Tiszteletére az ünnep elő
estédén, julius hó 13-án a helybeni dalegylet közre
működése mellett lampionos menet volt, amelyben 
sok száz ember vett részt. Másnap sorfalat álló fehér
ruhás leánykák, a különféle egyletek küldöttségei és 
több száz főből álló, részben másvallású közönség gyüle
kezett össze a szerényméretü, de azért jó benyomást 
keltő új templom előtt, amelyet Scholtz püspök Isten 
nevében ünnepélyesen kinyitott. Az ünneplő sokaság, 
amelynek sorában ott láttuk a görög keleti és róm. kath. 
papság több tagját, a zsidó hitközség rabbiját és a város 
intelligenciáját, a templomot egészen megtöltötte. Az 
„Erős várunknak“ eléneklése után Doleschall Lajos fő
esperes magyar nyelven áhítatot emelő oltári szolgálatot 
végzett, Reiser Mihály helyi lelkész, aki fáradhatatlan 
buzgóságával Tweraser felügyelővel együtt a templom 
építése körül s általában a kis gyülekezet hű gondozá 
sával elévülhetetlen érdemeket szerzett magának, német 
nyelven imádkozott. A meghatottság kifejezése ült minden 
arcon Scholtz püspöknek költői szépségekben gazdag, 
szónoki lendülettel előadott avató-beszéde alatt. Zvarinyi 
Emil alesperes közvetlen egyszerűséggel előadott ünnepi 
beszéde is megtalálta az utat a szivekhez. Végül a karán
sebesi dal- és zeneegyesület alapos készültséggel a 
„Miatyánk“-ot adta elő, mire a püspök áldásával és 
közénekkel a felejthetetlen ünnep véget ért. A gyülekezet 
javára tartott offertorium összege — közel 1000 korona — 
is bizonysága a karánsebesi hívek hithüségének és áldozat- 
készségének.

A kerületi elnökség Karánsebesről elutazván a 
nándorhegyi gyülekezetei látogatta meg és szabályozta 
a karánsebesi filiának a nándorhegyi anyagyülekezethez 
való viszonyát. Felkereste a ruszkabányai szórványt is, 
mindenütt lelkes fogadtatásra találva, amelyet a kerületi 
elnökség nemcsak köszönettel, hithűségre buzdító szó
val, hanem tekintettel a bánsági missziói egyházak 
szorult anyagi viszonyaira, hathatós pénzbeli támoga
tással viszonzott.

A dobsinai papválasztás, mely julius 21-ére lett 
kitűzve, megint el lett halasztva. Amint lapunk olvasói 
előtt ismeretes a választást április hóban azért halasztották 
el, mert az egyik jelölt Pósch Gusztáv ellen három 
egyháztag korteskedés miatt feljelentést tett. A feljelentés 
teljesen alaptalannak bizonyulván, az egyházmegyei tör
vényszék felmentő ítéletet hozott. Erre az esperes kitűzte 
újból a lelkészválasztásra a határnapot, nem számítva 
az elégedetlenek esetleges felebbezésére, amelyet ezek

tényleg beadtak. Ezzel az Ügy most már megint hónapokra 
van elhalasztva, a gyülekezetben pedig, amint nékünk 
Írják, egyre jobban dúl a pártviszály és növekszik az 
elkeseredés. Jó lesz, ha a zsinat gondoskodni fog arról, 
hogy az ilyen áldatlan állapot a lelkészválasztásnál be ne 
következhessél

A tiszai egyházkerület közgyűlése folyó évi julius 
hó 8 — 11. napjain folyt le a rendes évi kerületi gyűlés 
Geduly Henrik és Seentiványi Árpád elnöklete alatt 
Nyíregyházán. A helyszűke miatt kénytelenek vagyunk 
tudósítónk terjedelmes jelentéséből a következőkre szo
rítkozni.

A tulajdonképeni közgyűlést julius 10 én kezdték 
és 11 én befejezték Ezt megelőzték a bizottsági ülések 
és 9-én a kerül, gyámintézetnek Radványi István és 
Materny Lajos elnöklete alatt tartott gyűlése. A világi 
elnök lemondását a gyűlés el nem fogadván, Radványi 
István engedett a gyűlés kérésének és megmaradt hiva
talában ; mindössze 1800 kor. 67 fillér összegről rendel
kezhetett a közgyűlés. Meskó László 200 koronát ado
mányozott. A Dr. Pank emlékalapra 686 kor. 57 fillér 
gyűlt össze A gyámintézeti isteni tiszteleten — miután 
Paulik János lelkész szabadságon volt, Csók György 
mondott beszédet a körülbelül 20—30 tagból álló kö
zönségnek. A szépen kidolgozott, formás beszédnek — 
tudósitónk szerint — csak az volt a hibája, hogy nem volt 
gyámintézeti, azok a szociáldemokraták pedig, akiknek 
szólott nem voltak jelen.

Szentiványi Árpád kerül, felügyelő megnyitó be
szédében elmondja, hogy az 1848: XX. törvénycikk 
végrehajtása annyi sürgetés dacára nem haladt előre, 
mégis jelen viszonyok között nehogy felekezeti gyülöl- 
ség szitásával vádoltassunk, ajánlja, hogy e téren ne 
tegyünk semmit (?) ámde teljes erőnkkel követeljük a 
lelkészek alapfizetésének 2400 koronára való kiegészí
tését és a korpótlék kérdésének megoldását. A gyűlés 
ebben az értelemben határozott Homola István és gö- 
möri Szentiványi József felszólalásai folytán azon hozzá
adással, hogy, ha a kormány ezen kérdés megoldását 
halogatná, a két protestáns egyház egyetemes konventjei, 
illetőleg közös bizottsága írjon fel az országgyűléshez.

Megemlékeztek Véssey Sándor és id. Sztehlo János 
haláláról, sajnálattal vették tudomásul Zsilinszky lemon
dását, örömmel üdvözölték Dr. Zsigmondy Jenő és 
Berzsenyi Jenő újonnan megválasztott felügyelőket.

A már nyomtatásban megjelent püspöki jelentés 
felolvasottnak tekintetvén, tudomásul szolgál.

A kerül, tisztikar mandátuma lejárván, egyhangú
lag a régiek lettek megválasztva, csak az egyházi fő
jegyzőre történt szavazás; Dómján Elek 41 szavazattal 
győzött Paulik János 30 szavazata ellenében.

Az evang. theologiai fakultás és a theologiai aka
démiák egyesítése kérdésében a kerül, gyűlés megint 
csak régi szeparatisztikus álláspontját tartja fenn. Fakul
tást Eperjes részére követel, a theol. akadémiák egyesi-
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téséről és egyetemes tanitónőképző intézet felállításáról 
tudni sem akar, ami feleit tudósítónk (kerületi ember) 
keserűen kifakad. Igazat kell néki adnunk. Mi, magyar
honi evangélikus egyház nem vagyunk egységes egyház, 
lépten nyomon tapasztaljuk a kerületi érdekek előtérbe 
tolása folytán a z  egység  h iá n yá b ó l eredő erőtlenséget. 
Dissolutae scopae! már megszoktuk ezt, de nem hagy
hatjuk szó nélkül azt az érvet, hogy a theologiâ  aka
démiák egyesítése a th eologia i tu d o m á n y  csőd jét je len ten é . 
Ezt a merész érvet tudósitó szerint D r . S z lá v ik  Mátyás
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a kérdés előadója hozta fel. Igen lekötelezne Szlávik, 
aki mindig alapos dolgozataival lapunkat is felkeresni 
szokta, ha egy lapunkba itt cikkben arról világosítana 
fel bennünket, hogy mitől tart, attól e, hogy a pozsonyi 
liberális theologusok egyesülve a vegyes irányú eperje
siekkel, megeszik e a soproni orthodoxokat, vagy meg
fordítva ? Vagy az lesz a theologiai tudomány csődje, 
ha ezen két irány emberei egymással összekerülve 
egymást tudományos érvekkel kapacitálni fogják akarni?

Az egyetemes gyűlésre való kiküldetésnél pana
szolja tudósítónk, hogy hiba az, ha mindig csak a 
régi tagok küldetnek ki és igy sok lelkész, aki sze
retne az egyetemes egyház tanácskozásaiban részt venni, 
oda egyáltalában el nem jut Ezen panasznak van némi 
jogosultsága, egy kis feifrissités szerintünk sem ártana, 
különösen kihügyand̂ k lennének azok, akik kiküldeté
sük dacára az egyetemes gyűlésre egyáltalában el nem 
mennek. A közalap kérdésénél határozatba ment, hogy 
az egyetemnél felszabaduló 37 ezer korona összegből 
20 ezer korona missziók és vallástanitás díjazására for- 
dittassék. (Hát a theologiai akadémiai tanárok, akik a 
múlt évben ebből a 37.000 koronából kaptak fizetés- 
kiegészítést, megint az államsegélyre várjanak? S zerb .)  
A reformáció 400 éves évfordulójának kérdésében a 
kerület eltérőleg az egyetemes gyűlés határozatától, el
fogadta Geduly püspök azon indítványát, hogy orszá
gos ünnepéllyel a központban és a b erü le ti szeretet- 
in té zm én ye b  kifejezésével örökítsék meg az évfordulót. 
(Tehát megint csak ŝzeparatizmus! szétforgácsolás! 
Legérdekesebb az, hogy a kerület az egyetemes egy
ház — felettes hatóságának — határozatát egyszerűen 
nem fogadja el. S zerb .) A kerületi gyűlés különben 
sablonosán elvégezte megszokott teendőit és elfogadta 
a bizottsági javaslatokat, melyeken vörös vonalként az 
a panasz húzódik végig, hogy kevés a pénz.

Panaszolja végül a tudósító, hogy a Sóstói fürdő
ben tartott közebéden nem volt szabad tósztokat mondani, 
arról azonban hallgat, hogy jó~ volt-e az ebéd? Már 
ebbe nem adunk neki igazat. Mi előbbre helyezzük a 
jó ebédet a rossz tósztoknál. A tósztozást illetőleg pe
dig mondjuk meg egyszer megint az igazat. A mi egy
házi közebédeinknél a tósztok rendesen rosszak. A szó
lók felállanak és dicshimnuszokat mondanak egymásra. 
A provokált kénytelen válaszolni és a dicshimnuszra

rálicitálni. Poharat kocintunk és agyondicsérjük egy
mást, de hol marad az őszinteség, uraim?

Nagyon, de nagyon helyeseljük és dicsérjük a 
sóstói közebéden kezdeményezett szokást*

Ezek után kénytelenek vagyunk az erősen meg
nyirbált tudósítást befejezni és a megnyirbálásért bo
csánatot kérve tudósítónktól, köszönetét mondunk néki, 
hogy tudósításában több oly aktuális kérdést vetett fel, 
amelyekről érdemes külön cikkeket Írni.

Haláleset. A tiszai egyházkerületnek gyásza van. 
D r . M arkó  Sándor kir. tanácsos, rozsnyói kir. körjegyző 
életének 66-ik, boldog házasságának 39-ik évében 
hosszas szenvedés után f. évi julius hó 17 ik napján 
jobblétre szenderiilt. A megboldogultnak hült tetemeit 
f. évi julius hó 19-én d. u. 4 órakor helyezték nyuga
lomra Rozsnyó város egész közönségének és Gömör 
vármegye előkelőségeinek nagy részvéte mellett. A meg
boldogultat özvegye Sztehlo Anna, a nemrég elhunyt 
néhai Sztenlo János ny. főesperes leánya, öt gyermeke 
és hat unokája gyászolja. Az egyházi téren nagy szere
pet játszott dr. Markó Sándor, éveken keresztül világi 
főjegyzője volt a tiszai egyházkerületnek és az utolsó 
zsinaton, mint a zsinat egyik jegyzője és bizottsági elő
adója mély jogi tudásával és világosan gondolkodó el
méjével egyházunk alkotmányának kiépítésénél jelenté 
kény tényező volt. A társadalomban és a közügyek 
terén is kiváló tevékenységet fejtett ki, aminek jutal
mául legfelsőbb helyen a királyi tanácsosi cimet nyerte. 
Áldás és béke lengjen porai felett!

T O L D I  L A J O S  bizományában 
Budapest, II. kerület, Fő-utca 2. szám
alatt megjelent és minden könyvkereskedésben 

kapható :

SZTEHLO KORNÉL felolvasásainak
negyedik füzete. Tartalma:

Az emberi lélek és értéke. — Tömörüljünk! 
::: A házassági elválás problémája. :::

Á ra t  k oron a .

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X , Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedtnény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és planinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és kiadóhivatal Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők. '

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHl O KORNÉL

Főmunkntársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR. HOKNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁBA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kétliasáhos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
léinldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért ti fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  Wallrabcnstein Jakab: A vallásoktatás reformjából. Tárca: Sarolta. — Iskolai értesítések. — Egyveleg. — 
Irodalom. — Belélet. — Pályázat.

„A vallásoktatás reformjáról.“
Irta: W allrabenstein Jakab, hotnokosi cv. lelkész.

1:1 ve a szabadsággal, melyet Szerkesztő úr 
mindazoknak rendelkezésére bocsátott, kik a 
fenti kérdéshez hozzá akarnak szólni, pár sor
ban én is szeretnék e nagyfontosságú kérdés
hez saját tapasztalatomból hozzászólni és 
észrevételeimet az „Evangélikus Lap“ hasábjain 
nyilvánosságra hozni.

Amit az „Evangélikus Lap“ szerkesztője 
mond lapja 17. számában: „A vallásoktatási 
reformnak a tanítók köréből kell kiindulni“ ezt 
a maga egészében aláírom, de hozzáfűzöm 
még ezt: mivel a tanítóknak is valahol meg 
kell ismerkedni a vallásoktatás reformjával, 
azért ez a nagyfontosságú kérdés csak a tanító
képzőkből indulhat ki. A tanítóképzőkben kell a 
tanítóknak négy év alatt megismerkedniük azon 
elvekkel, melyek szerint későbbi éveikben a 
rájok bízott gyermekeket oktatniok kell.

Itt tűnik ki most azonban az, hogy az ev. 
egyetemes egyháznak négy felekezeti képzője 
közt egyetlen egy sincsen, melyben a leendő 
tanítók speciálisan éppen a vallásoktatásra len
nének kiképezve, sőt azt mondhatjuk, éppen a 
vallásoktatásra fektettetik a legkevesebb súly és 
fordíttatik a legkevesebb idő. Félreértések ki
kerülése végett megjegyzem, nem a tanárok, 
hanem a már általánosan ismert protestáns 
szegénység ennek oka, mely nem engedi, hogy

minden egyes tanítóképzőnkben külön vallás- 
tanári állást szervezzünk, mely állást theologiai- 
lag képzett és több évi praxissal biró egyénekkel 
lehetne és kellene betölteni.

Az „Evangélikus Örálló“ 15. számban 
Nikelszky J., a szarvasi tanítóképző igazgatója, 
szintén rámutat a tanítóképzés egyes akadá
lyaira. Többek közt ezeket mondja a tanító
képzőkről : „Evangélikus egyházunknak képez
nek első sorban tanítókat és kántorokat és egy 
intézetnek sincsen rendes vallástanára“ . íme, 
akik tanítóképzésünk élén állanak, nap-nap után 
érintkeznek leendő tanítóinkkal, kik érzik azt a 
súlyos felelősséget, mely vállaikra nehezedik az 
egyház követelményeiből kifolyólag, azok isme
rik be és panaszolják fel nyíltan, de úgy lát
szik hiába, hogy egyházunk érdekében szüksé
ges mielőbb tanítóképzőinkben rendes vallás
tanárokat alkalmazni és nem a meglevő 
szaktanárok amúgy is sok munkáját még a 
vallásoklatás által szaporítani és ezáltal a val
lást egy melléktantárgy színvonalára süllyeszteni.

Miért tartja fenn egyházunk drága pénzen 
felekezeti képzőit, ha nem azért, hogy olyan 
tanítók kerüljenek ki, kik az egyház leendő 
tagjait istenfélő és emberszeretö komoly egy
háztagokká neveljék, hogy olyan tanítók kerül
jenek ki, kik az egyház veteményes kertjében, 
az iskolában az evangélikus egyház iránti sze- 
retetet és a Krisztusban való hitet cscppegtes- 
sék a zsenge gyermekszivekbe. Ha nem ez a
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célja a felekezeti tanítóképzésnek, akkor kár a 
sok pénzt költeni, mert a többi pedagógiai do
logra az állami képzők is kitünően oktatják, 
mert ott van legalább mindaz, amit Nikelszky J. 
a mi képzőinkben nélkülöz: megfelelő épület, 
felszerelés és berendezés, teljes tanári létszám.

Ezen az állapoton változtatni, reformálni kell.
Egy másik baja vallásoktatásunknak úgy 

az elemiben, mint a felsőbb iskolákban az, 
hogy a vallásoktatás, csak o k ta tá s , de nem n e 

v e lé s  ! Lenn és fenn odajutottunk (tisztelet a ki
vételnek), hogy a vallás úgy az elemi, mint a 
felsőbb iskolákban éppen olyan t a n t á r g y , mint 
akár az olvasás, vagy a számtan. A tanuló a 
vallásoktatóban nem szerető atyját, jó nevelő
jét, hanem magoltató kínzóját látja. Ahelyett, 
hogy örömmel, sőt vágyódással várná a vallás
órát, retteg, fél tőle és örül, ha az iskolaszolga 
csengetyűje jelzi, hogy az órának vége. Ahe
lyett, hogy a gyermek maga mondaná, hogy 
kevesli a vallásórák számát, azt látjuk, hogy üdv
rivalgásban törnek ki, ha tudtul adatik nekik, 
hogy egy-két óra elmarad. Mit bizonyít ez? Nem-e 
azt, hogy vallásoktatásunk rossz utón halad?

Ha hatalmamban állana megtiltanám min
den papnak és tanítónak, ki vallást oktat, hogy

T Á R C A .

Sarolta.
(Fordítás a „Christliche Welt“-bői.)

(Vége.)

A fiatal asszony nem ellenezte az orvos tervét. 
Fáradt mosolyával egy héttel később a vonaton ült és 
hallgatta az orvos unokahugának elragadó leírását a 
szanatóriumról és vezetőjéről. Mi ott mindnyájan rajon
gunk érte. „Ön is meg fogja szeretni a doktorkisasz- 
szonyt!“ fejezte be a kisleány.

Sarolta vonásaiban mégis bizonyos feszültség lát
szott és meglepetésére szíve gyorsabban dobogott, 
midőn a szanatórium sokat dicsért vezetőjével szemben 
állott. „Oh, ez rokonszenves“, volt első gondolata, 
amidőn az orvosnőt meglátta, akinek okos, barna szemei 
kutatólag nyugodtak rajta. Sok életbölcsesség és tapasz
talat szólott ez arcból, de az anyai gondozás kifejezése 
elárulta, hogy mindent szeretettel ölel át, ami vele 
érintkezésbe jut.

Az orvosnő a fiatal asszony tartózkodó természetét
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a gyermekekkel magoltassa az anyagot, sőt mi 
több, ostort fonnék és kizavarnám a katedrá
ból. Meg van ám annak a mai nagy közöny
nek, irtózatnak a templomtól s minden vallásos 
dologtól az oka, egyik főoka éppen ferde val
lásoktatásunk. Nem a dogmák ellen kell küz
deni, mint azt Weinei H., Sztehlo és Koller 
cikkei érintik, hanem legelső sorban a v a l l á s -  

o k ta tá s  m a i  m ó d s z e r e  e l te n . A legtöbb hitoktató 
elfelejti, hogy a vallásoktatás nem áll le c k e fe l

a d á s b a n  és le ck e  f e lm o n d á s b a n , a t a n a n y a g  s zó ró l-  

s z ó r a  v a ló  g é p ie s  b e m a g o lá s á b a n , hanem abban, 
hogy a gyermekekkel, illetve tanulókkal meg- 
kedveltessük az Élet könyvét, megszerettessünk 
egy felsőbb lényt, rávezessük egy más világ 
létezésének sejtésére, szoktassuk önálló gondol
kozásra és a n n a k  c s e le k v é sé re , amit káté, biblia
történet és egyháztörténet, mint követendőt fel
állított. Ez a vallásoktatás feladata. Helyes, amit 
Koller a vallásoktatásról ír: „A kis gyermeke
ket vezessük a jó Istenhez, aki őt s szüleit 
fentartja s róluk gondot visel, akit éppen azért 
meg is szeressen, hozzá naponta imádkozzék“. 
Weinel vezérelvei szerint is nem más a vallás- 
oktatás feladata, mint az, hogy „a sajátos val
lásos élet ébresztéséhez“ hozzájáruljon. Ezt a

megértette. Óvakodott kérdéseket intézni, amelyek 
Saroltát bánthatták. De már első beszélgetésük után 
többet értett meg Sarolta lényéből, amint ez azt sej
tette. A szegény, fiatal teremtés, gondolá, egy kicsit 
elkényeztetett, vad és emberkerülő, fájdalmában meg- 
csökönösödött és senki sem tanította örömet és munkát 
az élet valóságában keresni. Ha egyszer megszerzem 
bizalmát (ami nem lesz könnyű), meg kell tanulnia, 
másokért élni. És még egyszer átfutotta az egészség- 
ügyi tanácsos levelét és megjegyzéseit saját benyomá
saival összehasonlította,

Sarolta közben szobáját kereste fel. Elfáradt az 
utazástól. A berendezés egyszerűsége, gondos tisztasága 
tetszett neki. Ez az ajtó talán az erkélyre nyílik ? 
Sarolta kilépett. Ah! kiáltott fel hangosan. Előtte feküdt 
ezer napsugár fényében a sötétkék tó : A távolban 
fehér vitorla látszott. Most áthatolt az arany napcsíkon 
és sötéten vált el a tündöklő víztömegtől. Alulról vidám 
nevetés hallatszott. Fiatal leány lépett ki a házból, 
kezében ibolyacsokorral. Egy tolószékhez közeledett, 
amelyben halvány nő ült és a virágokat feléje nyújtotta. 
A nő megköszönte. Sarolta messze kihajlott az erkély 
korlátja fölött. Milyen szép mindez, tavasz, virágok,
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szép, magasztos célt pedig csak úgy lehet el
érni, ha nem oktatunk, hanem mvélünk. Me
rényletet követ el a legtöbb katecheta az ártat
lan és fogékony gyermeklélck ellen, mikor ké
nyelemszeretetből vagy hozzá nem értésből, 
ahelyett hogy arca verejtékében katechizálna, 
egyszerűen bétánultatja a kátéban található kész 
feleletet. Ez meg nem bocsátható bűn. Nem
csak, hogy hiábavaló munka, mert a gyermek 
nem érti s így egyhamar elfelejti, de megutál- 
tatja vele a legszentebb és legszebb krisztusi 
tanítást. Maga a káté tiltakozik az értelem nél
kül való magoltatás ellen, mikor a bevezetés
ben azt mondja: „Der Eckel, den man durch 
ein verstandloses Auswendiglernen der Jugend 
beibringt, dauert oft durch das ganze Leben“ .

Hány, de hány tanító, tanár és lelkész pe
dig nem tesz mást, mint bemagoltatja a kész 
formulákat. Maga Luther a kátéval kényszerí
teni akarta a tanítót és lelkészt, hogy ne holt 
betűket emlékeztessen, hanem a gyermekek lei
kével foglalkozzék és abba vallásos eszméket 
cseppegtessen. A sok tudásnál fontosabb az 
akarat, a cselekvés. A cselekvést, az akaratot 
pedig csak úgy sikerül a vallásoktatás útján 
életre kelteni, ha az szeretetteljes atyai nevelés

jóság! Önkéntelen kalapja után nyúlt. Ebben a percben 
elfelejtette fáradtságát, bánatát és a múlt napok nyomo
rúságát. Csak egy gondolata volt: részt ven ni a szép
ségben ott lent! Hiszen még fiatal volt, itt pedig tavasz, 
mosolygó tavasz vette körül.

* **

Vidám hangzavar fogadta Saroltát, midőn két órá
val később az étterembe lépett, amelyben a benlakók 
étkezésre összegyűltek. Ő voltaképpen szobájában akart 
étkezni, de a séta felélesztette Kissé elfogultan lépett be.

— Nos, kedves kapitányné, hiszen ön sugárzó 
szemet hozott magával, így van jól! — fogadta őt az 
orvosnő, — hamarosan be fogom mutatni.

Egész sora a neveknek zsongott füleibe. Sarolta 
csupa víg arcot látott. Most megösmerte a hölgyet 
a tolószékkel, aki nyöngéd, nyájas szemeivel tekintett 
Saroltára.

— Nemde, itt minden szép. itt mindenki kénytelen 
felvidulni ? — kérdéő, midőn Sarolta mellé leült. Sarolta 
arcát árny borította.

— Nem tudom — volt a felelet, — talán attól 
függ, hogy mit kell elviselnie.

A vallásoktatás eredményét osztályozni szo
kás. A közép- és felsőbb iskolákban notesz és 
ceruza adatik a vallásoktató kezébe. Ez is el
vetendő pedagógiai eszköz. Notesszel, ceruzá
val és kalkulussal azt hiszem, még egyetlenegy 
gyermek sem jutott közelebb az Istenismeret
hez és szeretethez. Ez éppen olyan, mint mikor 
valaki kődobálással akarna verebet fogni. Mire 
jó az osztályzatadás vallásból? Több elkese
redést, szomorúságot, bosszúságot és utálatot 
von maga után, mint ambíciót, tanulásra való 
serkentést A notesz és ceruza a vallásoktató 
kezében és komoly birói arca utáltatja meg a 
legtöbb növendékkel éppen azt a tárgyat, mit 
mindenekelőtt szeretnie kell. De nem ítélem el 
ifjúságunkat, ha közömbös a vallási dolgok 
iránt, ha nyűg neki a heti két óra vallás, ha 
bizonyos borzadály fut végig hátán, mikor kö
zeledik a vallásóra, hanem elítélem a nagy- 
képüsködő, tanári méltóságban fenhéjázó vallás
oktatót, ki ahelyett hogy tantárgya segítségével 
az ifjúság szivében szent lángot és lelkesedést 
gyújtana, szeretetet ébresztene, a középkori 
inkvizíció kínjait szenvedted végig hallgatóival 
és nemcsak önmagát, de tárgyát is megutáltatja 
hallgatóival. Elegendő annak konstatálása, hogy

Én azt hiszem, attól függ, vájjon az élet célját 
valaki megérteni megtanulta e válaszolt a nő gondol
kozva — és ebben a mi orvosnőnk a legjobb vezető. 
Nézze ezt a sok vidám arcot a szanatóriumban. Tudja-e, 
mitől sugárzik ez a sok szem ?

Sarolta már nem hallgatott oda.
— Az élet célját! — ismételte elmélázva, — aki 

ezt nekünk megmagyarázni tudná.
— Én azt hiszem, ez nem olyan nehéz.
A beteg komolyan tekintett Saroltára.
— Megérteni azt, hogy nem a magunk kedvéért 

vagyunk itt, hanem azok kedvéért, akiket Isten utunkba 
állított.

* **
Sarolta csak nehány napja volt a szanatóriumban, 

mikor megértette, hogy mi adott ennek a háznak oly 
vidám jelleget. Az a szeretet szelleme volt, amely min
denkit ösztönzött, másnak segíteni. Mindezek a betegek 
odaadó szeretettel tekintettek az intézet vezetőjére, aki 
fáradságot nem ismerve, mindenkinek szolgálni ipar
kodott, aki mindenütt napsugárt árasztott és gyakran 
nehéz kötelességeiből mindig a szeretetnek új erejét 
meríteni látszott.
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v a l lá s o k ta t á s b a n  r é s z e s ü lt . Minek kell a ,,jeles“, 
„jó“, „elégséges“ és „elégtelen“ fokozatokkal a 
gyermek és ifjúi kedélyt izgatni, megfélemlí
teni, avagy serkenteni? Kinek használ az osz
tályozás? Annak, aki tanult? Hisz ott a cél el 
Van érve. Annak, aki nem tanult? Annak meg 
úgy se használ. Azt mondom, tessék eltörölni az 
osztályozást és ne oktatni a vallást, hanem az 
ifjúságot n e v e ln i , velük megszerettetni a hitbeli 
dolgokat, akkor meglássák: m in d e g y ik n é l  le sz  

e r e d m é n y , mindegyiknél lesz igyekezet, de a 
noteszt és ceruzát és a komoly hivatalos pro
fesszori pózt sutba kell előbb dobni.

Ezeket akartam a „vallásoktatás reformjá
ról“ szóló kérdésnél elmondani. Mielőtt hazai 
nevelőintézeteinkben a liberális theologiai vív
mányait akarnók tárgyalni, múlhatatlanul szük
séges, hogy előbb az érintett kérdéseket refor
máljuk és alapos vallásoktatókat neveljünk, kik 
egész vallásoktatásunkat lenn és fenn, kicsinyek 
és nagyok közt a helyes útra terelik *

* Abban, hogy a vallást értelemmel tanítsuk, hogy első 
sorban arra törekedjünk, hogy az ifjúság a vallási igazságokat 
megértse, tehát a dolog lényegére nézve, cikkíróval egyetértünk, 
hogy ezen törekvés mellett nem fog-e beleütközni a vallástanár 
némely dogmába, azt a tanár saját tapasztalatára és lelkiisme
retére bizzuk. Szerintünk főképp az erkölcsi bátorság hiánya és 
az ebből fejlődő hypokrizis okai annak, hogy a vallásoktatásban 
az értelem és az igazság keresése hiányzanak. (Szerk)

Sarolta kezdetben bátortalannak és tehetetlennek 
érezte magát a vidám emberek ezen körében, majd 
ő is mert itt egy csekély szolgálattal, ott egy nyájas 
szóval részt venni, amiért nyájas köszönetét aratott. 
Legszívesebben beteg asztaltársa tolószékét tolta a 
parkban a tó felé. Amíg elmerengett a sötétkék víz 
nézésében, hallgatott a beteg nő okos, barátságos 
szavaira. És egy napon, nem tudta, miként történt, 
Sarolta életének egész bánatát kitárta előtte és most 
aggódva nézett a béna nő jóságos szemébe. Ez meg
fogta kezét és egyszerűen ezt mondta:

— Én tudom, hogy mit jelent az, én is gyermek
telen vagyok. Nem voltam az mindig: Egyetlen tizenhét 
éves leányom két év előtt a messinai rémes csapás 
alkalmával életét vesztette. Tanúja voltam halálának és 
nem tudtam őt megmenteni. Magam is a romok alatt 
hevertem. Bénaságom onnan ered.

Sarolta megrendülve hallgatott. Végre hangtalanul 
kérdezte:

— És hogy viselte ön el ezt? értem, hogy van 
az, hogy ennek dacára . . . ? Ön oly békés és jóságos.

— Gyermek, gyermek, ne mondja ezt, nem volt 
ez mindig olyan könnyű, de akkor a doktorkisasszony

Iskolai értesítések.
A  t is z a i eg yh á zk erü le t eperjesi k o llég iu m á n a k  érte

s ítő je  az elmúlt tanévről, közzéteszi D r . O betko D ezső  
a kollégium e. i igazgatója. A 228 lapra terjedő vaskos 
füzet tiszteletet gerjesztő képét adja ezen előkelő kultur- 
intézetünknek. Az eperjesi kollégium kétségtelenül nem
csak a miénk evangélikusoké, hanem a hazai kultúra 
fejlődésében is jelentékeny tényező. Az volt a múlt
ban, de az a fokozott igények dacára a jelenben is és 
értjük a tiszai egyházkerület féltékenységét, midőn ezen 
kincsének akár egyesítés akár megcsonkítás által való 
kisebbítése ellen erélyesen védekezik. Lapunk terjedelme 
nem engedi, hogy azon kulturmunkát, amelyet az eper
jesi kollégium az elmúlt évben is végzett, részletesen 
ösmertesstik. Akiket a dolog közelebbről érdekel meg
kaphatják az értesítőt a kollégium igazgatójától. Meg
említjük mégis, hogy az idei értesítő 30 lapon a kollé
gium főgimnáziumának új épületéről, annak történetéről 
és felavatásáról szól, amely jelenleg Eperjes legszebb 
középülete. Tudvalévő, hogy a főiskolának négy tan
intézete van ; a theologiai akadémia, a jogakadémia, a 
főgimnázium és a tanítóképző-intézet. A theologiai aka
démiáról szóló jelentést M a y e r  E n d re  dékán tartalmas 
értekezése az evang. theol. oktatás céljáról nyitja meg, 
egy a klerikalizmus ellen intézett alapos és jogos táma
dással. A theologiai akadémiai hallgatók száma kiilöm- 
ben a rendkívüliekkel együtt, akik között két volt pia
rista tanár is van, 54. A jogakadémiának 320 hallgatója 
van, akik közt csak 81 evangélikus, a többi más vallású. 
Igazán nem értjük, hogy miért kell nékünk szegény

segített nekem: Ö az, aki munkát adott. Városunk 
elhagyott fiatal leányainak iparkodom valamit abból a 
szeretetből juttatni, amelyre nékik oly szükségük van.

— És éppen fiatal leányoknak — vélte Sarolta — 
hiszen ez nagyon nehéz lehet. Hiszen akkor naponkint 
emlékeztetve lesz vesztességére. Hiszen ez ellen az 
egész emberi természet fellázad. Ezt magamról tudom 
— mondá halkabban —, az idegen gyermeket, amelyet 
férjem a házba hozott, nem tudtam tűrni.

A szenvedő határozottan rázta fejét:
— Éppen azt az utat, amelytől félünk, kell követ

nünk. Itt állít az élet elénk feladatot. És ha ez sikerül, 
növekszik erőnk megtalálni a bátorságot, minden nehezet 
elviselni.

Elhallgatott, vonásait mélázó kifejezés lepte el.
Sarolta ez éjjel nem aludt. Elméjét folyton barát

nője szavai foglalták el: Éppen azt az útat, amelytől 
félünk, kell követnünk és az a másik, az emberekről, 
akiket Isten útunkba állított. És most a kis Willy ijedt 
arca tűnt fel előtte és férjének csalódott arckifejezése. 
Nem-e vétett mindkettő ellen? Nem-e önző fájdalom
ban zárkózott el; hideg és szeretetlen volt az emberek 
iránt, kiket Isten útjába állított? Milyen sivárnak tűnt
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lutheránusoknak más vallásuak részére jogakadémiát 
fentartani? És emellett nem is tesznek kíilömbséget a 
tandíjfizetést illetőleg A zsidó és r. katholikus tanuló, 
akinek egyháza egy fillérrel sem járul az intézet fentar- 
tásához épen annyi tandijat fizet mint az evangélikus 
fiú. (Kivétel csak ev. lelkészek, tanárok és tanítók fiaira 
nézve van, akik a tandíj felét fizetik.) és az idegen val
lásuak épen úgy részesülnek a tápintézet és az ösztön
dijak kedvezményeiben mint az evangélikusok.

Dicséretre méltó nagylelkűség; amelyet azonban 
az az intézet, amely a tápintézet fentartására szükséges 
összeget az evangélikus hívektől koldulja össze, alig 
engedhet meg magának.

A Selmecbányái ev. főgimnáeium értesítője, közzé
teszi: Király Ernő igazgató tanár. Az intézet 8 osztá
lyában 18 tanár tanitott a rendkívüliekkel együtt. 264 
vizsgálatot tett tanulóból vallására nézve evang. 126, 
ref. 14, róm. kath. 65, izrael. 52, tehát itt is kisebb
ségben vagyunk A tanulás eredménye kielégítő.

A késmárki líceum értesítője. Közzéteszi Karátsony 
Zsigmond igazgató. Tartalma: Schölte Frigyes gimná
ziumi tanár nekrológja, arcképpel, irta Bruckner Károly. 
Reformációi emlékbeszéd, irta Wciszer Róbert. A líceumi 
tisztviselők, az iskolai szék tagjai, a tanári kar ösmerte- 
tése. A tanárok működése irodalmi, társadalmi és egy
házi téren is ismertetve van. E tekintetben a késmárki 
líceum kiváló erőkkel rendelkezik. A hazai tudományos 
világban is névre szert tett Dr. Révai József irodalmi 
munkálkodásának köszönheti, hogy a budapesti egye
tem magántanára és a budapesti philologiai társaság 
választmányi tagja lett.

A tanulók létszáma a 8 osztályban 288-at tett ki, 
akik közül 163 magyar, 93 német és 21 tótajku. A kézs- 
márki iskolát régebben kiváltkép a német nyelv elsajá
títása kedvéért kereste fel a magyar ifjúság. Miután most 
a német nyelv ebből a középiskolából is kiszorult, 
Kézsmárknak ez a speciális vonzereje is megszűnt. Kívá
natos volna pedig, ha a németre itt megint több súlyt 
helyeznének, mert a gyakorlati életben mindinkább 
érezhető hátrány, hogy tudományos pályát végzett ifjaink 
németül nem tudnak.

EGYVELEG.
Az evang. theologusok szaporodnak . Nem nálunk, 

hanem Németországban. A német egyetemeken a folyó 
nyári félévben 3345 theologus van beiratkozva, ami 
a tavalyi létszámmal szemben (2809) jelentékeny szapo
rodás. Halleben 426, Tübingenben 405, Lipcsében 402, 
Berlinben 386, Erlangenben 226, Marburgban 205, 
Göttingenben 172, Heidelbergben 169, Greifswaldban 
157, Boroszlóban 131, Königsbergben 125, Posenben 
110, Gieszenben 104, Jenában 98, Strassburgban 91, 
Kidben 83 és Rostockban 55 a theologiai hallgatók 
száma. — D. E. K —

A szü le tések  c s ö k k e n é se  es a fe lekezetek . Miután 
Németországban úgy mint Europa szerte a legújabb 
időben a születések számában feltűnő csökkenés tapasz
talható, azt a németországi klerikális lapok a protes- 
tanismusnak akarják betudni. Ezzel szemben a D. E. K. 
kimutatja, hogy a csökkenés a katholikus államokban

fel egész élete, mert hiányzott belőle a szeretet, mely 
magáról megfeledkezik mások kedvéért!

A következő reggelen hosszasan értekezett az orvos
nővel. Ez szíves csókot nyomott mindkét arcára:

— Hiszen tudtam, hogy meg fogja magát találni. 
Az ön természete egészen anyai szeretetre és gondo
zásra van irányítva. Juttassa ezt annak a fiúnak, aki 
egyszer már önre van bízva. Tanítsa őt tiszteletre, mely 
az élet legszebb adománya. Tanítsa őt tisztelni a 
nőnemet is, hogy valamikor nejében a férfi bajtársát, 
a jövő nemzedék anyját tisztelje. Ekként ön is kiveszi 
részét egy adag kulturmunkából és segédkezik az 
emberiség felfelé való fejlődésében.

Sarolfa hálásan nézett rá. Világos és nyitva volt 
az út előtte: hazatérni és jóvátenni, amiben vétett.

Érzékeny búcsú az emberektől, akiket megszere
tett, érzékeny búcsú a tótól, amelynek szépsége az élet
kedvet belőle először kiváltotta. Azután hazafelé. És a 
tavasz mindenütt nyomában. Nem oly nevető és buja, 
mint délvidéken, de ridegebb szépségében neki oly ked
ves és otthonos.

* *
*

És most férje előtt állott.

— Arthur, bocsáss meg, — akart kiáltani. De már 
karjaiban tartotta.

— Sárikám, kis Sárikám, visszajöttél hozzám ?
Ő sugárzó arccal bólintott.
— Hol van Willy ?
— Elment; most tudom, helytelenül cselekedtem, 

nem volt szabad téged kényszeríteni: A gyermekotthon
ban jól van elhelyezve.

— Nem, — válaszolt gyorsan Sarolta, — ő hoz
zám tartozik, el fogom hozni.

Könnybe lábadt mosolygó szemmel tekintett férjére, 
aztán felugrott könnyen, mint leánykorában.

— Willy, kedves kis Willy, — nevetett ő, midőn 
a gyermekotthonban a vastag fiúcskát felfedezte, aki 
félénken tekintett fel reá. De mikor a szeretetteljes 
szemeket látta, amelyek rajta nyugodtak, mindkét kar
jával átölelte Sarolta nyakát. És diadallal vitte őt haza. 
A nap melegen sütött az égen. A kertben az ibolya 
virágzott.

Milyen szép karácsonyt fognak most ők együtt 
ünnepelni.

Fengler Mary.
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nagyobb, mint a németeknél. A születések száma 1000 
lélekhez arányítva ugyanis kitett

1899 1910
Belgiumban 28.8 23.7
Franciaországban 21.9 19.7
Spanyolországban 34.2 33.1
Olaszországban 33.9 32.9
Ausztriában 37.5 33.3
Magyarországban 39.3 35.6

Ebből a kimutatásból, amelyet a D. E. K. — a 
Münchener M. N.-ból vesz látjuk, hogy hazánkban is 
10 év alatt közel 4%-os csökkenés mutatkozik, de mi 
ez't nem tulajdonítjuk annak, hogy nálunk a róm. kato
likusok túlsúlyban vannak Érdekes, hogy a felsorolt 
katholikus országok között hazánkban az arány még 
mindig a legkedvezőbb.

IRODALOM.
S á n th a  Károly „ B u zgóság  k ö n y v e “ II. kiadás. 

Budapest, 1912. Luthertársaság. 382 lap. Ára 2 korona.
A „Buzgóság könyve“, melyet II. kiadása alkalmá

val a magyar sajtó legelső orgánumai: Az Újság, Pesti 
Hírlap, Új Idők stb. elragadtatással köszöntöttek, meg
érdemli mindazt a dicséretet, amelylyel elhalmozták. 
A zsoltárírók Istent kereső s egyedül Isten hajlékában 
örvendező lelke, a mennyei Atyára gyermeki bizalom
mal tekintő s az ő akaratában megnyugvó érzület 
csodálatos harmóniában olvad benne össze. Bárhol 
nyissuk fel, minden lapján a vallásos érzés mélységé
vel, a kifejezés közvetlenségével, a nyelv költői bájával 
és zamatos magyarságával találkozunk. Ennek az imád- 
ságos könyvnek minden imádsága egy-egy gyöngyszem, 
amelyet a szerző saját imádkozó lelkének mélységeiből 
napvilágra hozott.

A könyv beosztása megfelel imakönyveink, éne
keskönyveink beosztásának: általánosabb tartalmú imád
ságok előrebocsátása után időszaki imádságok: reggeli 
és estvéli imák következnek; ezeket az ünnepi imák 
követik. Az ádventi, karácsonyi, húsvéti és pünkösdi 
imádságok mind megannyi visszhang, amelyet az üdv 
nagy tényei váltanak ki a hívő lélekből. Isten szerete- 
tének nagy tényeiről a szerző tekintetét az emberre 
irányítja, akit végig kisér a bölcsőtől a koporsóig, örö
mében, kereszt viselésében, az emberi élet minden 
helyzetére egy-egy fohászt szánva.

A könyvben költemény és próza váltakozik. A 
versekben az érzés őszintesége a kifejezés formai töké
letességével párosúl. A „Buzgóság könyvé“-nek versei 
épp oly dallamosak, mint a szerzőnek egyéb alkotásai, 
melyek közül nem egyet koszorúztak meg irodalmi 
társaságaink. A kötetlen formában megírt imák is

szívből fakadtak, szívhez szólók. A könyv kiállítása 
tetszetős, nyomása tiszta. Vajha a „Buzgóság könyve“ 
híveink közt minél szélesebb körben elterjedne és mi
nél több sebhedt szívnek nyújtana gyógyító balzsamot: 
megnyugvást, vigasztalást.

BELÉLET.
Királyi k itüntetés. BaJcsay S á n d o rn a k , a duna- 

melléki ref. egyházkerület püspökének a király Őfelsége 
az egyházi téren szerzett érdemei elismeréséül a Ferencz 
József rend középkeresztjét adományozta.

A túróczi evang. egyházmegye Julius hó 9-én tartott 
gyűlésében a következő határozatot hozta:

A belmissiói ünnepélyeknek, összekötve lelkészi 
értekezletekkel, melyek mindig kifejezett kívánságra, 
nyilvános meghívásra a felsőbb egyházi hatóság tudtá
val már 12 év óta tartatnak egyes tót nyelvű egyházak
ban. (Túrócz-megyében Szentmártonban és Mosócon) 
célja: a tót nyelvű ev. nép körében Isten igéjének hirdeté
sével oktató és nevelő vallásos előadásokkal ébreszteni 
és erősíteni a hitet, ápolni és terjeszteni a szeretetet, 
mélyíteni és fenntartani a kér. reménységet. A mai 
időkben, amikor úgy az egyes egyházakban, mint az 
egyházi gyűléseken minél tovább annál általánosabban 
és gyakrabban, hangosabban és meghatóbban hangzanak 
el a keservek és panaszok hazai ev. Sionunk gyászos 
helyzete és szomorú hanyatlása miatt, ilyen szellemi, 
tisztán ev. vallásos egyházi művelődési munkát az elmék
nek és sziveknek hitvallását és tanítását, javítását és 
buzdítását, drága egyházunk Sión falainak védelmét és 
építését nem kellene gátolni, akadályozni, elítélni, hanem 
minden erővel támogatni, elősegíteni és helyeselni akkor 
is, ha az a tót nyelvű ev. egyházakban és a tót nyelvű 
ev. nép lelki életének ápolása és gondozása érdekében 
történik.

Éppen azért nehezen, sőt eléggé nem is lehet fel
fogni a dunáninneni kerületnek (1911. jgyzk. 27. p) 
jelentése alapján a múlt évi egyetemes gyűlésnek (1911. 
jgyzk. 172. p.) ama határozatát, mellyel a belmissiói 
ünnepélyeknek és lelkészi értekezleteknek 12 év óta 
áldásosán végzett szellemi munkája az egyházak, egyház
megyék és egyházkerületek tudta és beleegyezése nélkül 
elítéltetik, és megakadályoztatik téves, hamis és nem 
evangélikus indokokból.

Mert nem áll az, hogy a belmissiói ünnepélyélyek 
és lelkészi értekezletek — mint mindenütt, úgy Baka
bányán is — a felsőbb egyházi hatóságok tudta és 
beleegyezése nélkül tartattak volna meg.

Ellenkezőleg! Amikor a petrőci egyház 1906. évben 
szept 26. és 27. napjain a belmissiói ünnepélyt és a 
lelkészi értekezletet saját kebelében akarta megtartani, 
bejelentette azt a saját egyházi felsőbb hatóságnak, s 
amikor ez engedélyt nem adott, kimaradt Petrőcön a 
belmissiói ünnepély valamint a lelkészi értekezlet is.
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S viszont niiKor a bakabányai egyház 1911. aug. 
16. és 17. én saját kebelében akarta megtartani a bel 
missiói ünnepélyt és a leik. értekezletet, hasonlókép 
bejelentette azt a felsőbb egyházi hatóságnak, amely 
Händel esperes személyében nemcsak hogy az egyház 
óhaját teljesítette, hanem a belmissiói ünnepélyt és a 
leik. értekezletet az esperesség területén üdvözölte is, s 
munkájára Isten áldását kérte.

Nem áll az sem, hogy a belmissiói ünnepélyek és 
a leik. értekezletek látszólag nyelv és nemzetiség szerinti 
összejövetelek és csoportosulások lennének, mert 1907. 
aug. 15 én a zsolnai egyházközségben magyar nyelvű 
Istentisztelet is tartatott, s Isten igéjét magyar nyelven 
hirdette bkrovina Ottó turócsztmártoni ev. lelkész, 1010- 
jul. 5 én pedig az alsókubini egyházban tartott bel
missiói ünnepély és leik. értekezlet alkalmával a volt 
kér. felügyelőnk, dr. Zsilinszky Mihály tartott magyar 
nyelvű előadást a belmissióról és annak szükségéről.

De ha a belmissiói ünnepélyek és leik. értekezle
tek a felsőbb egyházi hatóság tudta nélkül is tartattak 
volna meg, hisz az Isten igéjének hirdetése az egyház, 
község joga és kötelessége, ha a tót nyelvű egyházakban 
tartott belmissiói ünnepélyek és leik. értekezletek alkal
mával nem is lettek volna magyar nyelvű egyházi beszé
dek és magyar nyelvű előadások, akkor is szellemi, 
vallásos, evangélikus, Istennek kedves, egyháznak szük
séges és a népnek áldásos munkát nemcsak hogy nem 
kellene, de nem is volna szabad elítélni és gátolni, mert 
különben az Ige egyháza akadályozná az Igét saját 
útjában, a reformáció egyháza tagadná a reformáció 
alapelvét: az Isten igéjének szabad hirdetését és hallga
tását. Mert a mi jó a tót nyelvű ev. hitsorsosok érde
kében történik, az az Úrnak s az ö egyházának tétetik 
így tanúskodik a Szent írás, ev. egyházunk hitének, 
életének és tanításának egyedüli zsinórmértéke. S így 
ez igaz! Különben a belmissiói ünnepélyekről és leik. 
értekezletekről kiadott nyomtatott jelentések s az azokban 
foglalt egyházi beszédek és előadások, valamint az árva
házak megalkotása, a Biblia, Tranoscius, Agenda, Isten
tiszteletek rendje stb. körüli munkálatok a legjobb 
indokok és védelmek mindenféle látszólagos gyanusit- 
gatásokkal és meg nem érdemelt elítélésekkel szemben. 
Aki akarja, azokból látja és megismeri a célokat és a 
gondolatokat, okokat és indokokat, módokat és utakat, 
s így az áldásos eredményeket is a belmissiói ünnepélyek 
leik. értekezletek tartásánál.

Az egyházmegyei közgyűlés tehát a túród egyház
megye lelkészi értekezletének és a túrócszentmártoni 
egyháznak beküldött indítványához teljesen hozzájárul, 
s hasonlóképen azon meggyőződésben van, hogy ami
kor a felsőbb egyházi hatóság téved, a mi köteles
ségünk őt arra figyelmeztetni, hogy tévedésből vagy 
rossz értesítésből folyó határozatát függessze fel és 
semmisítse meg. Az egyházmegyei közgyűlés egyúttal

kimondja, hogy tiltakozik az ellen, hogy az egyes egy
házakban 12 év óta tartott belmissiói ünnepélyek és 
leik. értekezletek akadályoztassanak és elítéltessenek, s 
azon kérelemmel fordul az egyházkerületi közgyűlés elé, 
miszerint ez az egyet, gyűlésnek a belmissiói. ünnepé
lyekre és a leik. értekezletekre vonatkozó határozatának 
a felfüggesztését kérelmezze.

Új középiskolai ta n a r .  A szarvasi evang. főgim
názium kormányzó bizottsága legutóbb Neumann Jenő 
dr.-t, Neumann Jenő szarvasi tanár fiát egyhangúlag 
tanárrá választotta.

Építkezési állam segély. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter a debreceni ref. főgimn. folyamatban levő 
építkezésére újabb 200 ezer K államsegélyt engedélyezett.

Főiskolai b izo t tság i  gyűlés. A dunántúli evang. 
egyházkerületi főiskolai nagybizottság június 20 án Sop
ronban tartott ülésében elhatározta, hogy a theol. taná
rok három évenkint való újraválasztásától eltekint, a theol. 
akadémiák egyesítését helyesli, az egyetemi theol. kar 
ügyének előkészítésére az egyetemes egyháztól, a négy 
kerület képviselőiből alakítandó bizottság kiküldését kéri, 
a tanítóképzőben átmenetileg rendezi a vallástanitást és 
a hallgatóktól anyagi okokból tandijat szed. Örömmel 
vette tudomásul, hogy a kőszegi felsőbb leányiskola 
internátusának vezetése újból tanítónőre bizható s hogy 
az intézetről a szakfelügyelő elismeréssel nyilatkozott.

Július 5-én ismét gyűlést tartott s ekkor a soproni 
líceumhoz Revuczky Vilmost, a tanítóképzőhöz Kerber 
Jánost választotta tanárokul. A kisbizottságot felhívta, 
hogy tegyen előterjesztést a tanárok külföldi tanulmány
útja lehetővé tétele ügyében.

L e lk észv a lasz ta s  Az óbecsei missziói egyház köz- 
felkiáltással Flachbart Károly bulkeszii adminisztrátort 
választotta meg lelkipásztorává.

R e v e rzah s -s ta t isz t ik a .  A m. kir. központi statisz
tikai hivatal havi közleményei szerint f. évi január 
havában a gyermekek vallásaira vonatkozó megegyezé
seknél (levonva a nyereseség-veszteséget) az evangélikus 
egyház vesztesége 64, a református egyház vesztesége 
9, február havában az evangélikus egyház vesztesége 
95, a református egyház vesztesége 87, március (böjt!) 
havában az evangélikus egyház vesztesége 1, a refor
mátus egyház nyeresége 59. Mily jelentékeny veszteség 
e téren már az év három első hónapjában s mily 
lényeges eltérés van arányban az ev. és ref egyház 
vesztesége között s mi úgylátszik hiába közöljük immár 
második évtized óta állandóan ezen hitfelekezeti statisz
tikai adatokat, nem kellenek s nagyobb hatást nem 
tudnak előidézni az egyház belső építésében, mig 
ellenben a református egyház szívesen veszi a részletes 
adatokat is, okúi rajtuk s felhasználja azokat a hitfele
kezeti versenyben az ellentállóbb erő kifejtésére, egy
házának e téren is mindinkább nagyobb térhódítására 
s más hitfelekezetekkel szemben nyereség biztosítására is.

Homnla István, 
cv. lelkész.



8. oldaí. Evangélikus Lap. 31. sz. 1912. augusztus 3.

Sajtóhiba. Lapunk múlt számának „Kongrua vagy 
korpótlék“ cikkébe két értelemzavaró sajtóhiba csúszott 
be. A cikk tizedik sorában az „évenként“ szó előtt ki
maradt az „öt“ szócska, vagyis a korpőtlék emelés nem 
évenkint, hanem öt évenkint történik. A 12-ik sorban 
pedig a „37-ik“ helyett a „35-ik“ jön.

Helyreigazítás. A tiszai egyházkerületről a múlt 
számban közzétett tudósításunk annyiban téves, hogy 
nem Radványi világi, hanem Materny egyházi elnök 
mondott le a gyámintézeti elnökségről. Csók nem azért 
mert Paulik szabadságon volt, hanem ettől függetlenül 
lett felkérve a gyámintézeti beszéd elmondására. A gyám
intézeti isteni tiszteleten a 20—30 nyíregyházi egyház
tagon kívül a kerületi kiküldöttek, körülbelül 140—150-en 
is résztvettek.
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felvesz lapunk kiadóhivatala
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Budapest, II., Fő-utca 4. sz. V
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Pályázat.
A gyomai ág. hi tv. ev. egyházban a lelkészi állás 

megüresedvén, arra az alulírott arad békési egyházmegyei 
elnökség pályázatot hirdet.

Szolgálati nyelv: német-magyar. Fizetés: 1. Kész 
pénzben 2400 korona. 2. Szabad lakás kerttel. 3. Szokásos 
stóla. 4. Három sátoros ünnepi offertoriumnak fele 
része.

A kellően felszerelt jelentkezések augusztus hó 
20-ig, alulírott esperes hivatalába küldendők. 

Békéscsaba 1912 jul. 29.
Dr. Zsilinszky Endre Csepregi György

egyházm. felügyelő. esperes.

T O L D I  L A J O S  bizományában 
Budapest, II. kerület, Fő utca 2. szám
alatt megjelent és minden könyvkereskedésben 

kapható:

SZTEHLO KORNÉL felolvasásainak
negyedik füzete. Tartalma:

Az emberi lélek és értéke. — Tömörüljünk! 
::: A házassági elválás problémája. :::

A ra I k o ro n a .

P ontos és n  A  =  5 évi -
legjobb A r  ■  x m  l a  jó tá llá s  m e lle tt!

Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák; oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak im r  részletfizetésre is. 'mWB

J a v ítá s o k r a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k r e  kü> 
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest, VII, Erzsébet-körút 29.
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EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Az ünnepek számának csökkentése.
X. Pius pápának múlt évi julius 2-án kelt, 

az ünnepek kevesbítését elrendelő „motu pro- 
prio“-ja ismeretes. Feltűnést keltett e rendelet, 
mert a világ nincs szokva ahhoz, hogy Rómából 
oly rendeletek kerüljenek ki, amelyek célja a 
nép földi, gazdasági jólétének előmozdítása. 
Róma mindig az elvilágiasodás ellen küzdött, 
annál érthetetlenebb, hogy egyszerre az egy
házi ünnepek számának csökkentésével profán 
gondolkodásmódnak adott kifejezést, profán 
célokat látszik szolgálni akarni.

Miután az a rendelet különösen klerikális 
körökben aggodalmat keltett, hogy az ünnepek 
kevesbítése folytán a vallásosság fog csorbát 
szenvedni, és hogy ezen rendelet végrehajtása 
a szokásaihoz híven ragaszkodó nép érzületét 
fogja megháborgatni. Róma hajlandóságot muta
tott méltánylást érdemlő okokból a rendelet 
végrehajtását felfüggeszteni és az egyházfők 
indokolandó előterjesztéseire egyes megszüntetett 
ünnepeket kivételesen meghagyni.

Erre építve azon kérelemmel fordult a 
magyar róm. katholikus püspöki kar a pápához, 
hogy miután Magyarország mint nagyobbrészt 
földmíveléssel foglalkozó ország más elbírálás 
alá esik mint az iparral foglalkozó országok és 
Magyarországon az eddigi ünnepek megtartása 
által nem szenvednének a földműves osztály 
érdekei, hagyná meg a pápa Magyarországnak 
az eddigi ünnepeket.

Ez a kérelem azonban amint a hercegprímás 
körlevelében közzéteszi, Rómában meghallgatásra 
nem talált. Gennari kardinális a congregatio 
consistorialis praefectusa értesíti a hercegprímást, 
hogy a pápa a motu proprio rendelkezései
hez ragaszkodik, amelyek különben csak az 
ünnepek megtartásainak külsőségeire vonatkoz
nak, amennyiben csak a misehallgatás köteles
sége és a munkatilalom van megszüntetve. 
Az ünnepek templomi megtartása a régi marad. 
A Szent István ünnep megtartását is megengedi 
a pápa, de ezen a napon sem kötelező a 
munkaszünet.

Meg vannak szüntetve mint kötelező ünne
pek ennek folytán: A karácsony, husvét és 
pünkösd második napja, az Űrnapja, Gyertya 
Szentelő B. Asszony (febr. 2.) Gyümölcsoltó 
B. Asszony (márc. 25.) és a Kisasszony napja 
(szept. 8 ) . Ezek a rendelkezések már f. évi 
október 27-én a szószékről kihirdetendők.

Miután Magyarországon a naptár a római 
katholikus egyház ünnepi rendje alapján készül, 
sőt törvényeink szerint a latin szertartású ünne
peken a bíróságok sem tartanak tárgyalást, 
nem üléseznek és nem végeznek hivatalos 
funkciókat a római pápa motu propriója nem
csak a róm. katholikusokat érdekli, hanem az 
ország nem katholikus lakosait is. Főfontosságú 
lesz majd a naptár készítése is, mert hiszen 
most is csak azt néztük, vörös betűkkel van-e 
a nap megjelölve s a vörös napokon szünetel 
a munka nemcsak az üzletekben, hanem az

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóhivatal: Buda
pest, II., Fő-utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak:
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HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
téloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több- 

szórós hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  : Sztehlo Kornél: Az ünnepek számának csökkentése. — Kongruds: őszinte szó. — Koller István: Az eredetiségről.
— Nagy Lajos: Sorsom. — Dr. Szlávik Mátyás: Tiszai egyházkerületünk nyíregyházai közgyűléséhez. — Könyv- 
ismertetés. — Belélet — Pályázatok.



2. oldal. Evangélikus Lap. 32. sz. 1912. augusztus 10

összes hivatalokban és magánirodákban is. 
Vörös betűs napon a posta sem fogad el 11 
óra után ajánlott levelet, vagy pénzküldeményt, 
sőt kisebb forgalmú postahivatalok zárva lesznek.

A Szent István napi ipari munkaszünetet 
elrendelő törvény is ellentétbe jött a pápai 
motu proprióval, a pápa megengedi, hogy az 
ipari segédmunkás Szent István napján dolgoz
zon, az állami törvény nem.

Ami különösen a Szent István napot illeti, 
nem értjük a „Magyar Szó“ felháborodását 
amiatt, hogy a pápa ezt a speciális magyar 
ünnepet megszüntette. Jól van ez így, mert a 
szent király ünneplésénél a katholikus jelleg a 
domináló. Semmi sem veszélyesebb reánk protes
tánsokra nézve mint az, ha a klerikalizmus 
nemzeti színű szalagokkal felcicomázza magát. 
Az olyan nemzeti ünnep, amelyen protestáns 
miniszterek processzióban vesznek részt és 
protestáns katonák a szentség előtt térdre 
borulni kénytelenek, nekünk nem kell.

Kérdés miként fognak ezek a tisztán egy
házi rendelkezések megvalósulni az életben ? 
Vájjon ezután is szünetelni fog-e a munka 
karácsony, husvét és pünkösd második napján? 
és mit csinálunk mi protestánsok?

Hiszen az bizonyos, hogy minket a pápai

motu proprio nem kötelez, .de az is bizonyos, 
hogy mi protestánsok összes ünnepeinket — 
kivéve a reformáció ünnepét — a róm. katho
likus egyháztól vettük át és most midőn a 
római pápa — tekintettel a népjólétre és a 
gazdasági haladás igényeire redukálja az ünne
peket, mi legyünk a maradiak, minket licitáljon 
túl a római pápa józanságában?

Az jóformán közigazság, hogy a protestáns 
népek gazdasági előbbrevalóságának egyik jelen
tékeny oka az volt, hogy nekünk kevesebb az 
ünnepünk, mint a római katholikusoknak. És 
most mi legyünk azok, akik a róm pápa szerint 
felesleges ünnepléssel népünk gazdasági erejét 
gyöngítsük? Jó lesz ezen gondolkozni és a leg
közelebb tartandó zsinaton ezt a kérdést is 
elintézni.

Sztehlo Kornél.

Őszinte szó.
Sok szó esik manapság a lelkészi fizetések ren

dezéséről egyházi lapjaink hasábjain jobbra is, balra is. 
Meg-megszólamlanak a kérdésben hol a kongruások, 
hol a nem-kongruások, illetve a nagy fizetésű papok 
részéről, Mindenik fél, persze, a maga érdeke szem
pontjából, hébe-hóba több-kevesebb rovására a másik 
fél érdekeinek. S miután fizetésről, pénzről itt is, ott is 
megvalósulni remélt jövendő előnyökről vagy hátrányok-

T Á R C A .

Az eredetiségről.
Irta : Koller István.

Nem akarok rendszeres tanulmányt írni, csupán 
csak gondolatok közlése a célom e kérdésről. A cím
ben felvett kérdésről röviden elmélkedni annál is helyén
valóbb, mert ezzel egyúttal azt az álláspontot megvilá
gítjuk, amelyet a modern irodalommal szemben elfog
lalni a leghelyesebb.

Eredetiek azon egyéniségek, kik merész képzelő
tehetséggel és nagy teremtőerővel bírnak. Nagynak, 
eredetinek lenni az érdem Nietzsche szerint is. A tömeg 
a nagyok érdekének van alávetve. A nagyság pedig: 
különbség másoktól mindenben. A nagy emberek csinál
ják a kultúrát és nem a többség, a Dosztojevszik, 
Tolsztojok, a Darwinok, a Spenzerek. Molnár István dr. 
szavaival élve: „Hogy valamely országban kevés az 
analfabéta, az csak azt mutatja, hogy megvolna az 
eszköz a művelődésre.“ De a hajlam nem tanulható;

az egyéni sajátság, ha nem is bizonyos faj birtoka. 
Bár az intenzív tömegnevelés — ha magasabb szem
pontokat is szem előtt tart — kedvezőbb miljőt s így 
nagyobb egyéniséget hoz létre. Az igazi kultúra külön 
ben egyéni. A szellemi nagyság ugyanis általános nem 
lehet. Még ha az emberiség összesége a Laplaceok 
fokára emelkednék, akkor is egyesek kiválnának a 
többségből. Ami általános, az már kevesebb értékű 
Csak a mi saját egyéni meggyőződésünk és morálunk 
értékes. Nietzsche fejti ki a „Jenseits von Gut und Böse“- 
ben, hogy a demokrácia éppen ezért nivellál, lehúz a 
tömeg közé. Ámde tévedés is van ebben, mert a tömeg 
nevelése még nagyobb nagyságot szülhet. Továbbá 
nem a nagyot fokozni, hanem a zömöt a nagyság felé 
emelni a cél

Egyesek szerint a turáni s így a magyar faj csak 
talentumokat szül s nem lángészt. A talentum újat nem 
teremt, csak kitünően utánoz. A lángész újat teremt az 
ihlettség pillanatában. A költészetben a lángész abban 
nyilvánul, hogy sok szép hasonlat, kép és gondolat 
magától jő az észbe, a lélekbe. Pl: Arany, Petőfi, Kom
játhy, Hugo V. költészete. A rím és a jó ritmus is hozzá-
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ról van szó, nem hiszünk igazában még a gallérunk
nak sem! Legkevésbé akkor, midőn nem-kongruás lel
kész úgy beszél, mintha a kongruások malmára hajtaná 
a vizet; vagy megfordítva, legeslegkevésbé akkor, 
midőn kongruás pap úgy veri a nagydobot, mintha az 
éppen úgy szólna a nem-kongruásoknak, mint a kon- 
gruásoknak, mert hisz az utóbbi esetben például azzal 
a gyanúperrel élhetünk: hogy az illető most így beszél, 
mert kilátása lehet nem-kongruás papnak lennie, vagy 
ki tudja, mely érdeknél fogva. Szóval nem hiszünk sem 
a kongruás, sem az egyetemes érdek jelszavaiban: 
bizalmatlankodunk, ingerkedünk, széthúzunk; mindent 
csinálunk, csak össze nem tartunk ebben a nagy kér
désben, mert nem vagyunk vagy nem látszunk teljesen 
őszintéknek.

Én nem beszélek sem ide, sem oda, mert nem 
vagyok fölhatalmazva bárkiknek nevében is beszélni. 
Csupán arról kívánok számot adni őszintén és szeré
nyen : milyen benyomást tesz reám a pénzügyminiszter
nek és közelebb Tisza Istvánnak ígérete, illetve ez 
ígéret magyarázata. S megvagyok győződve, hogy ez 
őszinte számadásommal sokak belső hangulatának adok 
leplezetlen kifejezést.

A miniszter és Tisza kijelentései, melyek szerint 
a lelkészfizetés a korpótlék rendszer alapján az 1912. 
évtől kezdve már az 1913. évben rendeztetik: jó hatást 
tett reám, mint kongruás lelkészre. Ha a fizetés a jövő 
évben tényleg rendeztetik, akkor ez az immár évtizedek óta 
felszínen levő nagy kérdés megint egy jelentős lépés
sel haladt a megoldás felé. S e jelentős lépés sok 
nyomorgó papi családon fog segíteni még a 3000 
koronánál valamivel kevesebb fizetésű nem-kongruások-

nál is, akik, valamint a nagyobb fizetésű paptársak 
nem kívánhatják, csupán testvéri szeretetből, hogy egy 
őket is esetleg érintő, (vagy legalább is jobban érintő) 
gyökeresebb fizetésrendezésnek ki tudja mikor teljesülő 
reményében ne fogadjuk el most a kezünk felé nyúj
tott segítséget, sőt hogy még „ad arma!“ harcoljunk 
is ellene. (Ez utóbbi jelszóra tán még sem mozdul 
valami nagy tábor!) A mindinkább emelkedő drága
ság folytán is tényleg nyomorgó, sőt lesújtott lelkészek 
érdeke és a józan okosság azt látszik követelni, hogy 
most — minden egyenetlenkedés nélkül — fogadjuk 
el azt, amit ad az állam, úgy azonban, hogy további 
igényeinket a törvény alapján való gyökeres és végle
ges rendezésre fentartjuk. A most kínált segítség el
fogadása is az állam nyújtotta egyik alap lesz arra, 
hogy követeljük azt, ami meg nem adatott, de amiről 
elismerte az állam, hogy tartozik vele, mert törlesztge- 
tett belőle. Tegyünk úgy, mint a tanítók mindenkor, 
akik bármi csekély volt is az, amit az állam nyújtott, 
készséggel fogadták el, sőt éppen a nyújtott kisebb
mérvű segítség elfogadása lett egyik erős alapja 
további nagyobb követeléseiknek. Evés közben jön meg 
az étvágy.

Lehet, hogy ez őszinte — mert önzőnek látszó — 
szavaimért innen is, onnan is, követ fognak dobni 
felém De ha — mint fájdalom, nekem — oly szomorú 
tapasztalata volna minden ez ügyben vezetésre vagy irá
nyításra hivatott egyházi és világi tényezőnek a kon
gruás lelkészek egyéni és kiváltképp családi nyomorú
ságairól, ahol a már kilátásba helyezett 4C0—400 koronás 
korpótlék igazán és az utolsó pillanatokban való mentő 
segítség lenne és ha minden ügymozgatásra hivatott

tartozik, de ez csak másodrangu kérdés. Az igazi nagy
ság továbbá mindenben felfedezi az abban meglevő 
nagyot s azt felismeri. Komjáthy költészetében pl. egy
formán foglal helyet az ind, a keresztény a középkori és 
a modern világnézet. Mindenben van nagyság s azért 
az elmúlt idők eszméinek, alkotásának egyszerű elitélése, 
lerombolása elvetendő; ehelyett keressük meg bennük 
azt ami nagy: Krisztus, Aquinoi szt. Tamás, Giordano 
Bruno, Darwin, Nietzsche mind nagyságok s éppen úgy 
nagyok alkotásaik is. S ami nagy bennük, az örökké 
megnyeri a lelket. A nagyságot, a lángészt tehát jel
lemzi, hogy alkotásaiban van valami, ami örök. Ez talán 
már transscendentális elem. Valami, ami mindig bámu
latot kelt. Nagyságok Haeckel, Baudelaire, Archtibasev is. 
S ezeknél nem az a fő, hogy eszméiket mindenben 
elfogadjuk, hanem az a tény, hogy mindegyikben van 
valami uj, amiért őket élvezzük.

A talentumban van valami a vasszorgalomból, a 
kitartásból. A lángész ezt mellőzheti, de ehelyett van 
valami, ami nem e világból váló. A talentum nehézke
sebb, de tartósabb jelenség. A lángész fellobban; nem 
állandó, hanem időközönként visszatérő. Nála gyakran

önkivüli állapotban jelentkezik az alkotás. A lángész 
különbözőképen nyilvánulhat meg. Pl. Aranynál kitűnő 
a versforma, emellett azonban kép, hasonlat is van 
nála elég, különösen a Toldi-ban. Petőfi költészete ismét 
alkalmibb. Komjáthyé tartalomban gyakran elmosódó, 
de a nyelvezet fenséges. Vajda nyelve gyakran prózai, 
de nála nagy az érzés. Ihlettség alkalmával úgy mon
danám a lángész szellemi transzba esik, amelynek 
elmúltával ismét közönséges emberré válhatik.

Érdekes megvizsgálni, hogy a jelenlegi világkultú
rában, melyik nép a legzseniálisabb, melyik vezet?

Az irodalomban a franciát s oroszt, a tudomány
ban a németet tartják vezetőnek. A német kultúra tény
leg nagy, sőt vezető, mindamellett az a szellem, amely 
jelenleg az európai kultúrát áthatja, inkább reális és 
praktikus irányú, ami a francia és angol szellemet jel
lemzi. A szépirodalomban is az új áramlat, szociológiai 
és természettudományi eszmék bevitele, orosz és francia 
vonás. Különösen Oroszországból indul ki a mély lélek
tani elemzés pl. Dosztojewszki „Bűn s bűnhödése“, 
Archübasev „Sanin“-ja, Andrejew novellái stb. Új érzése
ket, új gondolatokat látunk mindezeknél. Valami rend
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tényező lá tn á  és é r e z n i társadalmi téren azt a csöndes, 
néha titkolt gúnymosolyt, melynek leple alatt vissza
fojtott, de mégis apró tű módjára szurdaló kárőrven- 
dezés és lenézés látszik itt-ott rejtezkedni a lelkészekénél 
jóval kisebb képzettségű és állású állami tisztviselők, még 
tanítók ajkain is, akiknek egy része már most, másrésze pedig 
mihamarabb szedegeti föl a kiutalt vagy biztosan kiutalandó 
200—600 korona c sa lá d i p ó tlé k o k a t s akiknek korszerű 
fizetése még e pótlékok nélkül is jóval felülhaladja 
igen sok kongruás lelkész fizetését: akkor mindenki 
természetesnek és becsülni valónak fogja találni őszin
teségemet; még a 3000 koronás és nagyobb fizetésű 
lelkésztársaim is, akiknek szintén érdekükben áll, hogy 
a lelkészek személyes tekintélye, de magának a lel- 
készi állásnak is méltósága a fizetések szélsőségig menő 
egyenlőtlenségei miatt a társadalomnak különböző ele
meinél, valamint a közszolgálat különféle ágait betöltő 
kisebb-nagyobb hivatalnokok előtt akár nyílt, akár titkos 
gúny és alacsonylelkű lesajnálás olcsó prédájává le ne 
sülyedjen.

Igenis, nem átallom őszintén kimondani, hogy 
nyomorúságunk már odáig visz bennünket, hogy szinte 
kapva-kapunk még a legkisebb fizetésjavításon is, csak 
mihamarabb meglenne.

De hogy ez is mihamarabb meglegyen és 
és a megkapott segítség alapjain ismét tovább, töb
bet követelhessünk: e célra egyeknek kell lennünk 
és — mint Veres József főesperes jellemezte a helyze
tet a békési egyházmegye idei közgyűlésén — „Nem 
szabad pártokra szakadnunk, hogy most már magunk 
sem tudjuk, mások sem tudják rólunk, hogy mit aka
runk voltaképpen“. Egyeknek kell lennünk annyival is

kívülit, a mástól elütőt. A modern Íróknak szerintem 
ép ezért elévülhetetlen s messzekiható érdemeik vannak. 
Náluk találjuk meg az igazi művészetet, érzést, sok
oldalúságot a szívben, érzelemben. Még a rútnak elem
zése is érdem. A dekadens költészetben határozottan 
több a művészet s az érzés, mint a klasszikusban, amely 
mesterséges a kidolgozásban is. S ezért a dekadens 
irány jogosultsága tagadhatlan. Amennyiben a német 
irodalom újabb iránya is e szellemben indul, ez nem 
eredeti német szellem. A költészetben a modern irány 
a francia Baudelaire nyomán halad s hazánkban Ady 
Endre költészetében látjuk e nyomot. A stil szempont
jából Nietzsche is az oroszt s franciát helyezte előtérbe 
A németet s angolt nem szerette. A stil terén az 
impresszionista irány — és ez az igazi leírás — is 
francia eredetű: Flaubert, Gautier, Daudet. Ezen íróknál 
nagyon gyakran látjuk ezt az idegnyelvet. Itt említjük 
meg, hogy sokan pl. Bettex, tagadják, hogy az emberi
ség halad s pl. szerintük a művészet a görögöknél 
nagyobb volt. Ez tévedés. A művészet fejlődését éppen 
az említett impresszionista stil, továbbá ugyancsak az 
impresszionizmus a festészetben, a modern festészi

inkább, mert a fizetésjavítás megvalósulása vagy meg  ̂
hiusulása sok tekintetben a politikai konjunktúrák 
szerint is fog igazodni* K o n g ru á s .

Sorsom .
A le lkem  so k s z o r  fö l- fö lg y ú ln i  érzem .
S  é g n i rő t lá n g ű  lo b o g á ssa l  
I z zó  p a r á z s tó l  s z ik r á z n i m erészen .

S zá lln a k  belőle fü s tg o m o ly o k ,
C s a p k o d n a k  a  tü ze s  lá n g n ye lvek  
S o h a  nem  g o n d o lt  n a g y  g o n d o la to k .

Igék , m e lyek n ek  m in d eg y ik e  É le t,
T erhelt m éhü kben  ú j  ig é k e t hordók ,
F orrongó  kedvben  izm o sa k , m erészek .

S  m ig  íü zé l s z í to m , eg yre  c sa k  te tézem  
S  h a llom  m á r  ta p s á t  a  jö v ő  k o r  f iá n a k ,
F éltő  re zg ésse l c ib á l v is s za  k é t s ze m  . . .

S  e g y  véres s z ív  m ig  vád lón  felém  dob b a n  
— M it s ze n tn e k  lá tta m  — belerem egek  
S  o lto m  a tü z e t  bú san  — k á rh o zo tta n .

G yú ró . y < i u y  L a j o s .

* Cikkírónak az az aggálya, hogy abból baj lesz, ha mi 
a tervezett korpótlék-rendezést el nem fogadjuk, nem indokolt. 
Először is el fogjuk fogadni, attól nem kell tartani, hogy valaki 
ezt vissza fogja utasítani, máodszor meg sem kérdeznek ben
nünket, kell-e, hanem megcsinálják a törvényt. Gyűléseinken és 
lelkészértekezleteinken bizonyára fog esni sok keserű szó afelett, 
hogy ez nem kielégítő megoldás. Hát persze nem az, de a 
rekriminációból nem lesz sok haszon. Tessék a lelkészfizetés 
rendezési alapot megcsinálni és az általunk tervezett pótadót 
behozni, másképp nem megy. Szerk.

technika és jellemzés mutatja. A szép fogalma pedig 
korok szerint változik, bár végeredményben lényege 
transscendentális. Miért szép valami ? Miért tetszik ez 
nekünk s amaz nem? Miben rejlik a gyönyörűség?. 
Nem tudjuk.

A filozófiában a pozitivizmus vezet és Spencer. 
A német szellem hegemóniája tehát letűnt. A német 
gondolkodásmód, e spekulativ filozofálás. Hegellel érte 
el a tetőpontot. Az ismét igaz, hogy a német mélyebb, 
filozófabb nemzet az angolnál. A fejlődéselmélet éppen 
ezért itt is nagy és önálló bölcseleti hatást tett. Némethon 
filozófiáját pedig, pl. Kantot mélységben sehol sem érték 
utói. A fejlődés gondolata is nem természettudományi, 
de filozófiai alapon, német produktum. Hegel vezette be 
a filozófiába, bár az is tény, hogy e fogalom mai 
természettudományi értelmezése angol eredetű. A német 
jellemvonása, hogy pedáns, érzésekben mérsékeltebb, 
nála a családias, kedélyes, otthonias dominál. A szláv, 
francia, magyar ismét mindenben a kelyhet a fenékig 
akarja üríteni. Nietzsche szellemében a legfontosabb 
átérezni mindent: a bút, örömet, szerelmet. Kéjelegve 
esni „új sirok s új feltámadások“ után. Új érzelmek, új
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Tiszai egyházkerületünk nyíregyházai 
közgyűléséhez.

Lapunk 30 számában érdemes szerkesztője által 
„erősen megnyirbált tudósítás“ jelent meg tiszai egyház
kerületünk julius 8 — 11 -iki közgyűléséről. íróját jól 
ismerem, több kerületi tényezőnek felfogásával ellen
tétben, értékes embernek tartom s felekezeti statisztikai 
irodalmi munkásságát közhasznúnak ítélem. De még 
megnyirbált alakjában is, tudósítását egyoldalúnak, ke- 
vésbbé tárgyilagosnak, sőt kissé kesernyésnek kell minő
sítenem. Megteszem reája a következő megjegyzéseimet: 

Igaza van a tudósítónak abban, hogy Csók Gy. 
beszéde ,,nem volt gyámintézeti“ és csakugyan távol
lévő „szociáldemokratáknak“ szólott, de, hogy csak 
„körülbelül 20— 30 tagból álló közönségnek“ szólott 
volna, az túlzás Hogy kevesen voltak jelen, annak oka 
az, hogy a nyíregyházai — különben igen buzgó — 
egyházközségnek nem volt előre meghirdetve.

Az egyik jegyzőségre való „szavazást“ én is saj
nálom. Paulik / . ,  ez az érdemes „nagy papunk“ nem 
érdemelte meg egyházkerületünk részéről azt a mellő
zést, amiben részesítették. Némi elégtételt adtak neki 
lelkésztársai, amidőn a lelkészértekezlet egyik alelnö- 
kéül választották. Az csakugyan nekivaló munkatér

Tudósítónk szerint „az ev. theol. fakultás és a 
theol. akadémiák egyesítése kérdésében a kerületi gyű 
lés megint csak régi szeparatisztikus álláspontját tar
totta fönn“, sót tovább menve, „fakultást Eperjes ré
szére követelt, a theol. akadémiák egyesítéséről és egye
temes tanítónőképzőintézet felállításáról tudni sem akart.“ 
Mi több, ,,a theol akadémiák egyesítése“ — alulírott,

mint előadó szerint — ,,o theol. tudományok csődjét 
j e le n te n é Érdemes szerkesztőnk e tudósításhoz azt a 
megjegyzést fűzte, hogy: „mitől tart Szlávik, attól-e, 
hogy a pozsonyi liberális theologusok (sic) egyesülve 
a vegyes irányú eperjesiekkel (sic), megeszik-e a sop
roni orthodoxokat (sic), vagy megfordítva? Vagy az 
lesz a theol. tudomány csődje, ha ezen két irány emberei 
egymással összekerülve, egymást tudományos érvekkel 
kapacitálni fogják akarni ?“

Nézzük csak sorra e vádakat.
Nem „szeparatisztikus“ törekvés, hanem egyház- 

kerületünk részéről a viszonyoknak és körülményeknek, 
főleg pénzügyieknek és tanügyieknek okos és helyes 
mérlegelése az, ha „egyetemes tanítónőképzőintézet fel
állításáról tudni sem akar. ‘ Állami tanitónőképzőinté- 
zeteink helyesen oldják meg feladataikat s eléggé lát
ják el ev. vallású tanítónőkkel a mi egyházközségeinket. 
Vallásos oktatásuk jó kezekben van, annak ellenőrzé
sére egyházkerületeink nagy gondot fordítanak s növen
dékeink már is oly nagy számmal vannak, hogy azokat 
sem tudjuk elhelyezni. Azoknak külön ev. tanítónőkép
zőben való oktatása oly luxus-kiadás volna, amelyet 
egyházegyetemünk meg nem bírna. Égetőbb szükség
leteink is vannak nagy számmal s ne forgácsoljuk el 
erőinket. Az egység hiányából nem mindig erőtlenség 
fakad. E szempontokat e kérdésnél Gerhard B. eper
jesi tanitóképzőintézeti igazgató és Korbély G. főjegyző 
meggyőzően kidomborította. Meglévő intézményeinket 
erősítsük és fejlesszük és ne állítsunk fel újakat, ke
vésbé szükségeseket.

Ami pedig a theol akadémiák egyesítését illeti, 
tiszakerüJeti közgyűlésünk alúlirottnak, mint főisk. tan

vágyak után. Élvezni tudni minden gyönyört, amit az 
élet nyújt. S igy igyekezni teljessé tenni a lelkünket. 
Ez az igazi élet s aki ezen átment, az élt.

Nietzsche értelmében, ahogy Müller Izidor mondja : 
a bűn is még érdem; a teljes érzéstelenség az, ami 
elvetendő. A szláv, magyar és francia fajt e szenvedé
lyes természet jellemzi. *

Fejtegetéseinket folytatva a szaktudományok terén 
a német vezet, a találmányok terén ismét Amerika.

Általában mondható tehát, hogy az angol s francia 
reálisabb, a német spekulatívabb, rendszeresebb. Az előbbi 
gyakorlatibb s az uralkodó' szellem jelenleg pedig ez a 
reálisabb, gyakorlatibb. A magyar szellem igaz, európai 
általános hatású egyéneket még nem igen szült, de ennek 
oka a sok harcban rejlik, amely évszázadokon át a 
kulturnevelést elnyomta. A zseni fejlődése azonban nincs 
fajhoz kötve; volt számos nagy emberünk p l.: Bólyai.

* Élvezni kell tudni az élet minden adományait. Nietzsche 
is — fájdalmai dacára — szerette az életet. A boldogság a meg
elégedettségtől függ. Ne azt nézzük, kinek többje van, mint nekünk, 
de arra tekintsünk kinek annyija sincs. Igényeinket fokozzuk le. 
(L. Dr. Molnár István „A kedély nevelése.“)

Törekednünk kell, hogy a külföldhöz hasonló kultur
nevelést honosítsunk meg: megfelelő miljőt teremleni. 
Szabad líceumi előadásokkal, munkásgimnáziumokkal stb. 
Az iskolában pedig önálló gondol odásra és cselekvésre 
való neveléssel lehet ezt elérni s a képzelet nevelésével. 
Pártolni kell továbbá a magyar termékeket, akkor idő
vel fejlettebb termékeink lesznek. Magyarosítással bizto
sítani kell nyelvünk súlyát. Ha e nemzet minden zúga 
magyarrá lesz nyelvben, érzelemben, akkor a nyelvünk 
a külföld előtt is nagyobb hatalommá válik. A magyar 
faj a legkulturszomjasabbak egyike s a legélesebb eszü, 
legöszintébb, legnemesebb érzelmű népfajok körébe tar
tozik. Ezek tények. S ezzel szerény kis elmefuttatásun
kat befejezzük, megjegyezve még, hogy mi a modern 
művészeti, irodalmi iránnyal elfoglalt álláspontunkat össze 
tudjuk egyeztetni azzal, amelyet a vallással s a meta
fizikai eszmékkel szemben elfoglalunk, a modern libe
rális protestáns theologiával. A modern irodalom deka
dens irányát tehát nem ítéljük el, sőt szélsőségeiben is 
jogosultnak tartjuk, amíg a művészetet szolgálja.
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ügyi előadónak következő határozati javaslata alapján 
hozta meg egyhangúlag tagadó határozatát:

„A hazai theol. akadémiák egyesítésének sem 
elvi, sem gyakorlati szempontból barátja nem vagyok. 
Elvi szempontból azért nem, mivel a theol. tanügy köz- 
pontosítása ev. egyházunkban a tudomány decentralizáló 
követelményébe ütközik s végzetes veszélyeket rejt 
magában, s azért nem, mivel valamelyik theol. aka
démiának, pl. a pozsonyinak akár a tervezett pozsonyi, 
akár a budapesti állami egyetem kebelébe külön fakultás
ként való fölvétele esetén is szükség lesz a tudományos 
feladatok mellett a gyakorlati egyházias feladatoknak 
jobban megfelelő s azokat szolgáló theol. akadémiák 
fentartására és korszerű fejlesztésére. Gyakorlatilag pe
dig azért nem, mivel a hazai theol. akadémiák közül 
különösen az eperjesi olyannyira összeforrott az egysé
ges Kollégium szervezetével, hogy annak kikebelezése 
veszélyezteti a Kollégium egységét, illuzóriussá teszi 
nagy múltját és jövendő hivatását, megbontja annak 
tiszteletreméltó egyházias és hazafias tradícióit, és tel
jesen ellentétbe kerül az eperjesi Kollégium szerv, szabály
zatának 5-ik szakaszával, amely szerint „a Kollégiumban 
jelenleg lévő tanintézetek m á sh elyre  át nem helyezhetők, 
s teljességük, osztályaiknak, illetőleg tanfolyamaiknak 
megtartásával m e g ó va n d ó  és  fe jle s z te n d ő . S végül a 
theol. akadémia mellé újabban létesített O tth o n n a l tiszai 
ev. egyházkerületünk oly ideális és magasztos hivatású 
intézményt létesített, amellyel egyházkerületünk eddigi 
közfelfogásának megfelelőleg (az egyesítés nv lett az 
esperességek közül c sa k  a tát aaljai nyilatkozott) úgy 
tudományos, mint gyakorlati egyházi tekintetben buzgó- 
ság és kellő fejlesztés mellett a maga hivatásának a 
legjobban megfelelhet s minden tekintetben megéri az 
arra hozott és a jövőben hozandó nagy áldozatokat“.

Kérdem ezekután szeretettel a tudósítótól, hol hoz
tam én fel a kerületi gyűlésen, mint előadó azt „a me
rész (jobban mondva: abszurd) érvet“, hogy „a theol. 
a k a d é m iá k  eg yes íté se  a  theo l. tu d o m á n y  c s ő d jé t  je len 
ten é“ . Hogyan lehet rólam, akitől gyakrabban lehet 
orgánumainkban valamit olvasni a theol. főisk. tudo
mányok köréből, ilyesmit még csak fel is tételezni! ? És 
aztán, a hazai ev. theol. akadémiák álláspontjának ama 
jellemzése, amely szerint a pozsonyi „liberális“, a sop
roni „orthodox“ s az eperjesi „vegyes irányt“ képviselne, 
emlékeztet engem ama Pozsony felől hangoztatott tréfás 
kategorizálásra, amely szerint: aki tudományt keres, 
menjen Pozsonyba, aki hitet, Sopronba, s aki sem 
tudományt, sem hitet nem keres, az menjen theologus- 
nak Eperjesre. Az ilyen felületes jellemzések csak azt 
mutatják, hogy még nagyon kevéssé ismerjük hazai ev. 
theol. tanintézeteink munkásainak tanári és főleg iro
dalmi működését. Sapienti satl

Teljesen igazat adok a tudósítónak abban, hogy 
„hiba az, ha (az egyetemes közgyűlésre) mindig csak 
a régi tagok küldetnek ki“ s bizony „egy kis felfrissítés

szerintünk sem ártana.“ Más kerületek, főleg a kálvi
nisták a theol. tanárokat is jobban méltányolják az 
egyes kerületi tisztségek betöltésénél. De hát, emberek 
vagyunk!

Tudósító intenciójával ellentétben helyeslem Geduly 
püspökünk ama törekvését, amejy szerint a reformáció 
400 éves fordulója alkalmából is újonnan létesítendő 
egyetemes jellegű intézmények helyett a már meglévők
nek megerősítését és fejlesztését célozza. Egyik leg
égetőbb és legszebb programmja többi között a TheoL 
Otthon anyagi biztosítása és fejlesztése, az eperjesi 
tanítóképző és internátusának immár elodázhatatlanná 
vált fölépítése, a missziók és vallástanítás biztosítása 
stb. Csak folytassa tovább ebben az irányban agilis 
áldásos működését! Nyomait már is érezzük!

Új püspökünk alatt e második kerületi közgyűlé
sünk lefolyása épen nem volt „sablonos.“ Egyike a 
legszebb gyűléseknek, amelyeken részt vehettem: Egészen 
helyesen a szakközegek meghallgatásával a bizottsági 
ülések előkészítő munkálataira nagy súlyt fektet. A 
közigazgatási költségek kisebbítésére is nagy gondot 
fordít. A biztosok kiküldetésénél az arravalóság mellett 
az iskolák közelségére van figyelemmel. Azzal is szakított, 
hogy némely emberek egyes állásokhoz vagy meg
bízásokhoz patriarchális magyar módra úgy odaragadtak, 
mint a polyp.

Hogy „a közebéden nem volt szabad tósztokat 
mondani“, most már másodízben p o lit ik á b ó l történt. 
Hisz’ politika nélkül mi már — egyházi közgyűlésünkön 
sem — mozogni sem tudnánk. Azért azonban magam 
is távol állok az üres és hiú tósztozástól. Újabban azzal 
is szakítottunk — gyűléseinken és jegyzőkönyveinkben 
egyaránt — amit úgy fejezhetnénk k i: so k  szóval se m m it  
sem mondani!

S végül még egy kényesebb természetű kérdést 
befejezésül! Értem alatta „ lip tó i tó tja in k  ig a z s á g á t  
Bölcsen elhallgatta tudósítónk, hallgatott róla az Ev. 
Őrálló, s elhallgattam volna én is, ha ők a „Cirkovné 
Listi“ c. lapjukban nem szellőztetik.

A liptói egyházmegye ugyanis ez évi június 12-iki 
liptószentmiklósi kér. gyűlésén engem, mint a „Theolo- 
giai Otthon“ felügyelő-tanárát, azzal vádolt, hogy „a  
tó t n ye lve t a z  O tth o n b ó l k iti lto tta m  és a z  a zo n  va ló  
tá r s a lg á s t  a  m a g y a r  h a za  ellen  va ló  tü n te té sn ek  és  
h a z a f ia tla n s á g n a k “ minősítettem. Erre a bizonyára hamis 
információkon és igaztalan vádakon alapuló határozatra 
az egyházkerülethez beadott fellebbezésemben kifejtet
tem, hogy ..hatévi felügyelő-tanári működésem alatt az 
Otthonban sohasem volt alkalmam hivatalosan vagy 
privátim a nyelv használata dolgában nyilatkoznom vagy 
intézkednem, hogy továbbá a tót nyelvet legjobb hitem, 
tudásom és meggyőződésem szerint soha „idegennek“ 
nem hirdettem, még kevésbé az Otthonból kizártam s 
végül — Isten, ember előtt bátran hivatkozva az Otthon 
rég^b.M és új ibbi theologus és jogász lakóira — a tót
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nyelven való társalgást sohasem minősítettem „a magyar 
haza ellen való tüntetésnek s hazafiatlanságnak**, sót 
ellenkezőleg a tót nyelv intenzivebb theol tanításának 
újabb püspöki sürgetése tanárkarunkkal egyetemben az 
én beleegyezésemmel is találkozott“.

Ez alól az — egyházkerület részei és tényezői 
közötti, új püspökünk által is különösen hangoztatott 
kívánatos szeretetkapcsolatot és minden való igazságot 
teljesen nélkülöző — alaptalan vád alól engem az egyház- 
kerület, a püspök erélyes és tapintatos közbelépése foly
tán és a liptói esperes nyilatkozata alapján teljesen 
fölmentett és nekem elégtételt és igazságot szolgáltatott. 
Íme, ilyen a mi tótjaink igazsága!

Dobsina. Dr. Szlávik Mátyás.

Könyvismertetés.
„Tárgymutató a Magyarországi Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Keresztyén Egyház Egyetemes Közsyü 

lése Jegyzőkönyvei 1843—1910. évfolyamaihoz.
összeállította Hegedűs János. „Jókai-nyomda részvénytársaság

Budapest.“

Egy ily hosszú cimü, kemény kötésű, a címlappal 
95 lapból álló könyvecskét kaptam én e héten Buda
pestről a „Jókai“ nyomdától, amelynek kötött táblája 
azonban ezt a cimet viseli: „A Magyarországi Ágostai 
Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Jegyzőköny
vei Tárgymutatója.“

Sem az évszám, sem a könyvecske ára nincs fel
tüntetve. Nos? hát ezt elmondom én;

A múlt héten egy 5 K 35 filléres póstai megbí
zást kapott egyházam Budapestről a nevezett nyomdától 
kiváltás végett. Mivel e nyomdát nem ismertük, azzal 
semmiféle összeköttetésben nem álltunk és nem állunk, 
azt mint lelkész, felbontatlanuí küldöttem vissza. De 
bár ne tettem volna, mert alig' pár nap múlva ily 
fenyegető hangú levelet kaptam a nemes részvény 
társulat nyomdájától:

„Utánvételes csomagban megküldöttük Önnek az 
ág. ev. eh. indexe 1 kötött példányát, melyet azonban 
Ön nem váltott ki.

Mivel fenti könyvet ön  a f. évi jan. 3-áról kelt 
rendelőlapon megrendelte, így azt mai napon b címére 
ismét elküldtük és felkérjük, hogy most már okvetlenül 
kiváltani szíveskedjék, nehogy kénytelenek legyünk jogain
kat per útján érvényesíteni — megjegyezve, hogy az 
utánvétet az újabb portóval f e le m e l tü k Teljes tiszte
lettel stb. stb.

No! már ennek a Tele sem tréfa — gondolám
S mivel perlekedni senkivel sem szoktam. így 

hát a könyvecskét kiváltottam, annyival inkább, mert 
azt annak idején az esperesem, illetve a püspököm 
ajánlották bona fide az egyházamnak megvételre, mely 
ajánlatok nélkül bizonyára semmi esetre sem írtam

volna alá a megrendelő ivet jan 3-án. amiről én 
már egészen meg is feledkeztem. És pedig most már 
5 K 80 fillért kellett fizetnem a nemes részvénytársa 
Ságnak! Merem állítani, hogy a XX században ily 
drága nyomdai termék nem jelent még meg az európai 
könyvpiacon! No de há t! — gondolám, a tartalma 
majd kárpótolni fog mindezekért.

Átolvasám nyugodtan, figyelmesen a-tól zeitig; 
mint mindig, ha olvasok — bírálva s ceruzát tartva 
kezemben. De csakhamar bosszankodva tapasztaltam, 
hogy az egész egy silány, gyarló fércmű, melynek az 
összeállítója talán el sem olvasti az egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyveit, hanem az azok végén taláiható tartalom- 
jegyzékekből tákolta össze tárgymutatóját úgy, hogy 
ugyanazon egy adatot három, négy helyen is közli 
más címek alatt. így p. o. az adományok és alapít
ványok olvashatók újra a hagyaték-sorozatban, valamint 
külön ismét az illetők neveinél is. Ha Hegedűs úr 
ugyanazon egy adatot három vagy négy cím alatt is 
nem közölte volna, akkor nyúlfarknyi kis műve b.zo- 
nyára csak a feiére vagy a harmadára zsugorodott 
volna össze. Hanem akkor természetesen még feltűnőbb, 
még szembeszökőbb lett volna sovány müvéért szegény 
és amúgy is sokfelől zaklatott egyházainktól ily nagy 
összeg kipréselése.

S igazán a legutolsó vidéki nyomda sem produ
kál ily szégyenletes és bosszantó sajtóhibákat, mint 
aminők e részvénytársaság hangzatos nevű nyomdájá
nak eme drága, pici munkájában majd. minden lapon 
a szemeinkbe tűnnek. Hegedűs úr még azzal sem 
fárasztotta magát, hogy e szembeszökő, vastag sajtó
hibákat kijavította volna.

íme ilyen a magyarországi ág. h. ev. kér. egyház 
egyetemes közgyűlése jegyzőkönyvének a tárgymutatója. 
Bátor vagyok ezeket egyetemes közgyűlésünk tagjainak 
a szives figyelmébe ajánlani. — s — ó.

BELÉLET.
Baksay Sándor, a dunamelléki reform, egyház- 

kerület püspöke, amint a „Protestáns egyházi és iskolai 
lap“-ban olvassuk, f. évi augusztus 1 én töltötte be éle
tének 80 ik, rendes papságának 50-ik évét. A király 
őfelsége ebből az alkalomból egyháza, a közügyek és 
az irodalom terén kifejtett buzgó és eredményekben 
gazdag működésével szerzett érdemei elismeréséül 
Ferencz József rendjének nagy keresztjét (és nem amint 
a múlt számban tévesen írtuk, középkeresztjét) ado
mányozta neki. Evangélikus egyházunk is igaz örömmel 
fogadja ezen kitüntetést és az érdemekben gazdag 
főpapnak szívből gratulál.

Scholtz Gusztáv, bányakerületi püspök f. hó 1-én 
ünnepelte meg a legszűkebb családi körben gödi nya
ralójában szüle ésének 70 ik évfordulóját. Á dolgot 
annyira titokban tartották, hogy mi is,- — akik a püs
pökhöz közel állunk — csak az Ev. Örállóból értesül
tünk az ünnepélyről. Nem szükséges- kiemelnünk, hogy
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az Evangélikus lap szerkesztősége és olvasóközönsége 
a legőszintébb szerencsekívánatokkal üdvözli a szép 
kort elért főpásztorát.

Kitüntetés. Őfelsége Bécsben f. évi június hó 16-án 
kelt elhatározásával a középiskolai oktatás terén sok 
évi eredménydús működéssel szerzett érdemeik elisme
réséül Góbi Imre budapesti ev. főgimn. ny. igazgatónak 
a királyi tanácsosi címet díjmentesen, továbbá Weber 
Rudolf ny. tanárnak a Ferencz József rend lovagkeresztjét 
adományozta.

Gusztáv Adolf egyleti gyűlés. A Gusztáv Adolf 
egylet központi elnöksége közzéteszi, hogy a f. évi 
egyetemes nagygyűlés szeptember 24—26. napjain Posen 
városában lesz, amelyre az egylet tagjait és barátiad
meghívja.

A barsi evang. egyházmegye július 24-én tartotta 
meg évi közgyűlését Kosztolányi Sándor egyházmegyei 
felügyelő vendégszerető házában Nemcsényben. Az 
esperesnek Raab Károlynak évi jelentése hű tükrét adta 
az egyházmegye életének. Az egyházmegyei ügyészi 
állásra dr. Gyapai Ede választatott meg. A számvevőszék 
és az egyházmegyei iskolai bizottság jelentése szerint 
az egyházak pénzügyei és iskolái rendben találtattak. 
A gyűlés követeli az 1848. XX. végrehajtását, a lelkészi 
fizetések rendezését. A reformáció 400 évfordulójának 
megünneplését a theológus oktatás ingyenessé tételével. 
Helyesli a 3 theol. akadémiának egyesítését; a pozsonyi 
egyetemen a theol. fakultás felállítását a kerületnek és 
az egyetemnek szorgalmazni ajánlja. A pozsonyi egyház
kerületi gyűlésre a képviselők kiküldetése után az 
egyházmegyei gyámintézet tartotta meg gyűlését, mely 
a beérkezett adományokról és gyűjtésről adott számot 
és segélyeket osztott ki.

A protestáns papok és hitoktatók zsebnaptára 
1913. évre V. évfolyama e hó végén már kikerül a 
sajtó alól. A lelkészek 1913 január 1-től, a hitoktatással 
is foglalkozók 1912 szeptember 1-től használhatják. A 
hitoktatók felkéretnek, hogy a naptárt már most rendeljék 
meg, hogy az szeptember 1-én már kezük közt lehessen. 
A nyomatási költség emelkedése miatt a praktikus és 
csinos kiállítású zsebnaptár ára bérmentve 1 K 40 fill. 
Megrendelések Vértesi Zoltán lelkész címére Magyar- 
bóly (Baranya m.) intézendők.

Pályázat.
A gyomai ág. hitv. ev. egyházban a lelkészi állás 

megüresedvén, arra az alulírott arad-békési egyházmegyei 
elnökség pályázatot hirdet.

Szolgálati nyelv: német-magyar. Fizetés: 1. Kész
pénzben 2400 korona. 2. Szabad lakás kerttel. 3. Szokásos 
stóla. 4. Három sátoros ünnepi offertoriumnak fele 
része.

A kellően felszerelt jelentkezések augusztus hó 
20-ig, alulírott esperes hivatalába küldendők. 

Békéscsaba 1912 jul. 29.

D r . Z s i l in s z k y  E n d re  C sepreg i G y ö rg y
ec 1zm. feiüuyelő. esperes.

A nagybörzsönyi evang. iskolánál újonnan 
szervezett tanítónői állásra németül is jól tudó tanűóy.ö 
kerestetik. A lakás két szobás. (Mellékhelyiségek és 
kert.) A készpénzfizetést államsegély egészíti ki a 
törvényes minimumra. Oklevéllel és bizonyítványokkal 
felszerelt jelentkezéseket augusztus 22 ig elfogad.

Nagybörzsöny (Hont m.)
Szimonide^z Lajos 

ev. lelkész, iskolaszéki elnök.

Pályázat
A budapesti egyetemek és főiskolák protestáns 

hallgatóinak Bethlen Gábor Köre pályázatot hirdet az 
1912—1913. tanévben az egyesület által nyújtandó 
segélyezésekre: ingyenes lakás, ebéd, vacsora és pénz
segélyre. A pályázatban részt vehet minden szegény
sorsú protestáns egyetemi és főiskolai hallgató, ki a 
körnek tagja. A kérvények a Bethlen Gábor Kör szün
idei, illetve nagybizottságához intézendők. A kérvényeket 
szegénységi bizonyítvánnyal, index (vagy az egyetemre 
és főiskolába először beiratkozóknak érettségi bizonyít
vány) másolattal és tagsági nyugtával felszerelve szep
tember hó 1-ig kell pósta útján a Kör címére (Budapest, 
VIII., Szentkirályi-utca 22) küldeni. A segélyek szep
tember hó 15-től, illetve október hó 15-től számítandólag 
adatnak ki.

T O L D T  L A J O S  bizományában 
Budapest, II. kerület, Fő-utca 2. szám
alatt megjelent és minden könyvkereskedésben 

kapható:

SZTEHLO KORNÉL felolvasásainak
negyedik füzete. Tartalma:

Az emberi lélek és értéke. — Tömörüljünk!
::: A házassági elválás problémája. :::

Á ra  I k o ro n a .

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X , Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE.

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthaaóboa egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  Sztehlo Kornél: Az 1848. évi XX. törvénycikk szellemének meghamisítása. — Kongruás: Csüggedten. — Amicus 
veritatis: Az igazságot mindenek feletti — Iskolai értesítések. — Külföld. — Belélet. — Pályázatok.

Az 1848. évi XX. törvénycikk 
szellemének meghamisítása.
Az 1848. évi XX. törvénycikk elvi állás

pontja az, hogy a vallás és a közoktatás ügye 
állami ügy. Ezen álláspontnak elvi következmé
nye az, hogy az összes bevett vagy törvényesen 
elösmert vallásfelekezetek egyházi és iskolai 
szükségletéről az állam gondoskodik, még pedig 
közvetlenül úgy, hogy ezek az állampénztárból 
fedeztetnek.

Ezen álláspontnak a keresztülvitele minden
felől nagy akadályokba ütközött. A protestánsok 
féltve őrzött autonómiája nem engedte, hogy 
lelkészei, tanárai és tanítói mint az állam által 
díjazott közegek ennek hatósága és fegyelmi 
hatalma alá kerüljenek, még kevésbé engedte azt 
a róm. katholikus egyház elvi álláspontja, mely 
azt, hogy a vallás és közoktatás állami ügy legyen, 
soha és semmi körülmények között el nem 
ösmerte.

Az elvi álláspontok ezen diametrális ellen
tétessége volt főképen oka annak, hogy a magyar 
törvényhozás az 1848: XX. törvénycikk végre
hajtásához hozzányúlni nem mert A kato liku
sok a végrehajtást nem sürgették, annak; hogy 
papjaikat közvetlenül az állam fizesse, határo
zottan ellent mondottak volna, ha az állam 
ennek fejében beavatkozást követelt volna egy
házuk belügyébe, a protestánsok is azt hangoz
tatták mindig hogy ők nem kívánják a törvény

,,betüszerinti“ végrehajtását, hanem azt kívánják, 
hogy az állam az 1848: XX. törvénycikket „annak 
szellemében“ hajtsa végre.

Arra, hogy a törvény szelleme éppen az, 
hogy az egyházi és iskolai ügyek államosíttat- 
nak senki sem gondolt, mindenki csak mentői 
több pénzt követelt a protestáns egyházi és is
kolai célokra az államtól.

így keletkezett az a felfogás, hogy az 1848. 
évi XX. törvénycikk voltaképen államsegélyre 
kötelezi a magyar államot, melyre azonban, tekin
tettel arra, hogy a más felekezetüek, a zsidókat 
kivéve, az állami dotációkat már előre kikapták, 
csak a protestánsok tarthatnak igényt.

A koalíció uralma alatt, midőn az egyháza 
érdekeit kiválóan szivén hordó gróf Apponyi 
Albert került a kormányra, azt találta ez a jeles 
férfiú, hogy az 1848: XX. törvénycikket, mely 
annak idején a róm. katholikus főpapság nagy 
tiltakozása mellett jött létre, a vallásegyenlőségre 
és viszonosságra való hivatkozással, nagyon 
sikeresen lehet értékesíteni a róm. katholikus 
egyház javára és a vallásegyenlőségi elvet úgy 
kezdte alkalmazni, hogy a már az állam által 
erősen dotált róm. katholikus egyházat egyre 
nagyobbodó méretekben szintén segélyezte az 
1848: XX. törvénycikk alapján az állampénztárból.

A vallásegyenlőségi elvtől mégis egy kis 
eltérést engedett meg magának azáltal, hogy 
Barkóczyja által az állami iskolákat purifikáltatta 
és azokat kongreganista tanárokkal betöltötte
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Amikor a koalíció letört azt reméltük, hogy 
ebben az irányban is változás lesz. Csalódtunk. 
Sejtelmünk amelynek már a múlt évben kifeje
zést adtunk, hogy a liberális kormány a vallás
ügyi kérdésekben a klérussal hallgatólagos 
kompromisszumra lépett alaposnak bizonyult. 
Ezek a kérdések nagyban és egészben egy 
„noli me tangere“-t képeznek, megmaradt tehát 
a vallásegyenlőségi elvnek Apponyi által in- 
augurált magyarázata és ennek alkalmazása. És 
most milliókkal segélyezi a magyar állam azt 
az egyházat, amelynek a múltban már közel 
három millió katasztrális holdnyi földbirtokot 
adományozott.

A katholikus mozgalom harminc esztendős 
aknamunkája érett gyümölcsöket hoz és a 
,,Regnum Marianum“ az anyagiakban máris 
helyre van állítva.

A nemzeti munkapárt uralma alatt a hely
zet nem javult, hanem rosszabbodott. Apponyi 
még junktimot csinált a katholikus autonómia 
és a protestánsoknak adandó nagyobbmérvű 
dotáció adományozása között, vagyis érezte, 
hogy ha következetes akar maradni, a protes
tánsokat is ki kell elégíteni. Zichy János gróf 
már nem érzi magát feszélyezve a protestánsok
nak adott azon ígérete által, hogy a protestáns 
közös bizottság kiküldötteivel az 1848: XX 
törvénycikk végrehajtása tárgyában alkotandó 
törvényjavaslat felett tárgyalni fog, ezzel az 
üggyel egyáltalában nem akar foglalkozni,

de ismételve kijelentette, hogy ősszel be
nyújtja a törvényjavaslatot a katholikus auto
nómiáról.

Sőt tovább megy. Az 1848: XX. törvény
cikk elvi álláspontjának végrehajtása nélkül és 
ennek teljes mellőzésével kötelezni akarja a 
magyar államot arra, hogy pénztárából egy 
újonnan felállított görög katholikus püspökség 
minden kiadásait kizárólag az állam jövedel
meiből fedezze, vagyis végrehajtja a törvényt 
az állami terhelést illetőleg, anélkül hogy az 
állam részére az ellenértékét, az állami be
folyást a görög katholikus püspökség ügyeibe 
igénybe venné és végrehajtja azt egy felekezet 
javára, holott a többi felekezetek égető szük
ségletei még részben sincsenek kielégítve. 
Meghozatja a magyar állammal ezt az áldoza
tot, anélkül, hogy Róma az akció kiindulási 
pontját, a magyar nyelvű liturgiát engedélyezte 
volna.

Ez persze mind nacionalisztikus álarc alatt 
történik.

Róma mindig kitünően értett ahhoz, saját 
céljait nemzeti színű sallangokkal felcicomázni 
Odadobják a jelszót: „magyar kultúra“ és 
megnyílik a bőség szaruja, holott ez a magyar 
kultúra első sorban katholikus kultúra és még 
annyira sem magyar, hogy az isteni tisztelet 
nyélve teljesen magyar lenne.

De ha az is lenne, nem így kell a magyar 
kultúrát csinálni Államosítsa az oláh görög

Leszállt az est csillagruhában 
A földnek pamlagára, le; 
Búsan ülök sötét szobámban, 
Izzó agyam gonddal tele.

A földi gond zsarol örökké,
És tőle meg nem nyughatok; 
Olyan vagyok, mint aki többé 
Nem érez kéjt, se bánatot!

Csüggedten.
A törpe küzdés a kenyérért 
A földre húzza szárnyamat;
S döbbenve kérdezem: de mért, mért 
Magasra szállnom nem szabad?!

Ide kötött talán a végzet 
Végkép a röghöz engemet,
Úgy megkötött, hogy egyre vérzek,
Ha megrázom bilincsemet?!

Nem is lehet! Ha bennem Isten,
S az istenszikra ég — s örök:
Én e jogon szilaj csapással 
Hozzá, magasra feltörök! . . .

K o n g ru á s ,

Kemény keze a földi gondnak 
Bilincsbe verné telkemet,
Ki áttöré az égi boltnak 
Magas várát: a felleget? . . .

De nem! De nem! Ha kell, letépem: 
Ne törje lelkem’ e bilincs:
Én rajtam, — istenülten érzem — 
A végzetnek hatalma nincs!
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kathoükus iskolát, erre nem fogjuk sajnálni az 
állam pénzét.

Kíváncsiak vagyunk, hogy az a méltó el
keseredés, amelyet a kormány eljárása protes
táns körökben gerjesztett, fel fogja-e rázni a mi 
protestáns országgyűlési képviselőinket le ta r 
giájukból és iparkodni fognak-e az 1848: XX. 
törvénycikk szellemének ezen meghamisítását 
megakadályozni?

(Fenyőháza.)
Sztehlo Kornél

Az igazságot mindenek felett!
„A deáktéri templom újraépítése“ címen a „Buda 

pesti Hírlap“ folyó évi julius 23 ik számában egy cikk 
jelent meg, mely több helytelen állítást és elferdítést 
tartalmaz s azért rektifikációra szorul. Ha az ember 
ezen cikket olvassa úgy látja, hogy tendenciózus köz
lemény. Célja: a közvéleménynek a pesti evangélikus 
egyház javára való preokkupálása. Az ilyen eljárás 
mindennek csak testvériesnek nem mondható. Világos 
dolog, hogy a cikket a magyar egyház valamelyik 
vezérembere sugalmazta vagy ami nagyon valószínű, 
irta. De nézzük közelebröl a cikket. Cikkíró azt 
mondja:

„Régóta folyik ebben az ügyben a tárgyalás, 
mely most végre azzal az elhatározással végződött, 
hogy a templomot lebontják és hátrább építik a 
Sütő-utca és a Károly-utca által határolt háromszög 
alakú telken, melyen most az egyháznak két bérháza 
van és az új templom tervére valószínűen már a leg
közelebbi jövőben kiírják a pályázatot.“

Az igazság az, hogy a magyar és a német egy 
egyháznak közös képviselőtestülete a deáktéri telektömb 
ügyében memorandumot intézett a székesfővárosi tanács
hoz még 1910-ben, de választ eddig nem kapott. Tehát 
lebontásról vagy tervpályázat kiírásáról a legközelebbi 
jövőben szó sincs.

A cikkíró folytatja:
„A magyar egyház már régóta igyekszik azon, hogy 

a különválást keresztülvigye, illetve a német egyházat 
rábírja a közösségből való kilépésre és ez a törekvés 
már eddig meglehetősen gyakran idézett elő élesebb 
természetű ellentéteket. A templom lebontásával minden 
bizonnyal el fog következni az óhajtott különválás, 
mert a magyar egyház csak ezzel a feltétellel hajlandó 
az újraépítést megkezdeni. Mivel azonban a német 
egyház még mindig vonakodik békés megállapodás és 
a vagyon egyenletes felosztása kapcsán beleegyezni az 
elválásba, az ügy a legközelebbi Egyetemes Zsinat elé

kerül, mely aztán végérvényesen kimondja a külön
válást s a magyar egyháznak ítéli meg a helyet, ahol 
a templom és az egyházi ingatlanok vannak, ami 
igazságos is, mert hiszen a templom és az egyház 
annak idején valóban kizáróan magyar volt, magyar 
családok alapítása s csak később alakult ki és vált 
külön belőle a német.“

Azzel szemben az igazság a következő:
A magyar egyház már évtizedek óta nem a külön

válás, hanem az egyházak egyesítésének keresztül
vitelére törekszik. Ezen egyesítési törekvések természe
tesen ellentétes véleményeket hoztak felszínre, mert a 
német egyház ősrégi jogait és autonómiáját megvédte, 
ami pedig szent kötelessége is volt és lesz. A német 
egyház a magyar testvéregyháztól semmiféle a deáktéri 
templomra vonatkozó megkeresést nem kapott s így 
nem is lehetett abban a helyzetben, hogy ez ügyben 
bármily irányban állást foglaljon s így beleegyezésről 
vagy vonakodásról szó sem lehet

Az Egyetemes Zsinat azt hiszem a templom ügyé
vel nem fog foglalkozni, mert hiszen ezen ügy nem 
tartozik oda, nem is a zsinat hatásköre, hogy afölött 
döntsön vájjon a Deák-téren a magyar vagy a német 
egyház építsen templomot.

Ez a Két egyháznak autonom belügye s ha nem 
tudnak megegyezni, az egyházi törvényszékek fogják 
eldönteni, kié legyen a deáktéri telek.

Az egyház — amint a történet és történeti ok
mányok bizonyítják németnyelvű volt, melyből későb
ben, 1837-ben — kialakult a magyar egyház. A történet 
és történeti okmányok igazolják, hogy a német egyház 
volt az anyaegyház.

Eleinte évente csak négyszer volt magyarnyelvű 
istentisztelet. Kalchbrenner József lelkész hivataloskodása 
alatt megszaporitották a magyar nyelvű istentiszteleteket; 
1837-ben, midőn boldog emlékezetű Székács József lett 
az első magyar pap, rendszeresítették a magyar nyelvű 
istentiszteleteket. Az első anyakönyvek 1787—1850-ig a 
német egyházban vannak, ez is igazolja, hogy a német 
egyház az anyaegyház.

Cikkíró azt is mondja, hogy a főváros területén 
hat evangélikus egyház, van és pedig a budai, az 
óbudai, a két deáktéri, a fasori s a kőbányai egyház, 
pedig csak öt van budai, óbudai pesti magyar, pesti 
német és pesti kerepesi-úti. A pesti magyar egyháznak 
három lelkészi köre van: deáktéri, fasori és kőbányai 
lelkészi kör.

Igen üdvös és szükséges dolog, hogy a napi 
sajtót egyházunk ügyeivel és viszonyaival megismertet
jük, ezzel egyházunknak nagy szolgálatot teszünk. De 
ezen ténykedésben is vezessen minket mindig a pártatlan 
igazságszeretet.

Amicus veritatis.
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Iskolai értesítések.
Csemez- tanítóképző. A dunáninneni ev. egyház

kerületi Csemez-tanítóképző értesítőjét az 1911/12 iki 
tanévről közzéteszi Király Ernő igazgató-tanár. Ezen 
tanítóképző 1881-től mostanáig a Selmecbányái evang. 
líceummal kapcsolatos iskola volt, 1908-ban azonban 
az egyházkerület elhatározta, hogy a tanítóképzőt ön
állósítja s a fokozatos önállósítás a lefolyt tanévvel be 
is fejeztetett Az intézet létesítését néh. Csemez Miklós, 
volt liceumi tanár nemeslelküségének köszöni, aki vég
rendeletében vagyonának tetemes részét egy ilyen tanító
képző létesítésére hagyta. Ebből a vagyonból épült fel 
a lefolyt tanévben 80,000 koronán egy hat holdnyi 
területen a tanítóképző új épülete. A tanítás legnagyobb 
részét a líceum tanárai látják el négyosztályú tan
folyamban. A tanulók száma a múlt évben, 4 magán
tanulót beszámítva, 40 volt, köztük 3 református és 
3 róm. kath. Tandíjelengedésben 17 tanuló részesült. 
Miután az intézetet többnyire a tót felvidékről szár
mazó ifjak látogatják, jogos a reményünk, hogy ezen 
még gyermekkorát élő kis intézet a jövőben nemzeti 
szempontból, nagy kulturmissziót fog végezni. Ajánljuk 
ezért az intézetet a magy. kir. kormány szíves figyelmébe.

A győri evang. népiskola értesítője az 1911—12. 
iskolai évről Összeállította Benedek Vince igazgató. 
Az egyházi és iskolai élet eleven lüktetése, amely a 
győri egyházban régtől fogva tapasztalható, az evang. 
népiskola ez idei értesítésében is élénk kifejezésre 
jutott. Nem kevesebb, mint 570 tanuló látogatja ezt az 
iskolát és iskolánk jó hírnevének legjobb bizonyítéka 
az, hogy dacára a városban lévő katholikus iskoláknak, 
ezen a római kath székhelyen 24 római kath. gyermek 
látogatja a mi iskolánkat. Az elmúlt évben búcsúzott 
el nagy ünnepeltetés mellett Cserhalmi István, a nép
iskolának igazgatója, ki 47 esztendőn át volt ennek 
tanítója. Az értesítő hosszabb közlést tartalmaz az ünne
pély lefolyásáról. A tananyagot a fiúiskolában 7 fi- és 
a leányiskolában 5 nőtanító látta el. Azt találjuk, hogy 
a hat osztályból álló iskolának kevés ez a tanerő, mert 
egyes tanítókra 24—25—27, sőt 28 óra jut hetenként, 
az V. és VI. osztály pedig (a fiúiskolában 56 tanuló 
és a leányiskolában 46 tanuló) egyesíteni kellett. A 
füzet végén olvasható statisztikai kimutatásból azt tapasz
taljuk. hogy a tanulók létszáma állandóan szaporodik.

Értesítés. A magyarhoni ág. hitv. evang. egyetemes 
egyház theol. akadémiájába (Pozsony) s a vele kap
csolatos Evang. Theol. Otthonba f. é. aug. 20 ig kell 
a folyamodványokat benyújtani eredeti érettségi bizo
nyítvány vagy eredeti leckekönyv melléklésével. Betöl
tendő a Theol. Otthonban 28 hely (24 ingyenes, 1 fél
ingyenes), az alumneumban 36 ingyen ebédes hely. 
Részletesebb tájékozást az akad. évkönyv ad, amelyet 
kívánatra készségesen megküld az akadémia igazgatója 
(Címe: Pozsony, Konvent-utca 13).

KÜLFÖLD.
A protestantizmus terjedése Osztrákország

ban. Az utolsó népszámlálás szerint Ausztriában 1910-ben 
a két protestáns egyház 588 686 lelket számlált, akik 
közül 444,307 ág. h. evangélikus és 144,379 református. 
A szaporodás az utolsó 10 év alatt körülbelül 100,000 
lélek. Wienben a Schmelzen egy új evangélikus templom 
épül. Grazban egy második ev. lelkészt állást létesítet
tek. Hofgasteinben egy imaháznak is szolgáló uj evang. 
Hospiz felállítása van tervbe véve.

(Kirchliche Blätter)

Vallástudomány és vallástanítás kurzusa Jená
ban. A szünidei kurzussal kapcsolatban ezidén is 
megtartották f. hó 5—16-ig a vallástudomány és vallás- 
oktatás kurzusát a jénai egyetemen. A német liberális 
theológia bajnokai tartottak ott előadásokat. Gunkel — 
Gieszen : Izrael prófétáiról; Bousset — Göttingen: Naza- 
rethi Jézusról és Jézus Krisztusról; Krüger — Gieszen: 
Lutherről az újabb kutatások világában; Weinel — Jena: 
az ujtestamentom csodáiról és az Istenhit és modern 
világnézetről; Eucken: a valláskörüli harcról beszéltek. 
Mihelyt ezen előadások nyomtatásban megjelennek, az 
Ev. lap közelebbről fog velők foglalkozni.

BELÉLET.
A Torzsai evang. árva- és szeretetház (kon

firmandus-otthon) 1912. évi jelentéséből. Legjobban 
vélünk a célnak szolgálni, ha ezen jelentésből kivonat
ban közöljük a következőket:

lm ötödizben terjeszti be ezúttal a torzsai árva- 
és konfirmandus-otthon elnöksége jelentését munkájá
nak állapotáról. — Öt év: a kezdet nehézségeivel 
küzdő öt év! Tele munkával és fáradsággal, szükség
gel, megpróbáltatással és mindenféle nehézséggel. Egyet
len vigaszunk, hogy minden isteni művön rajta van e 
földön valami az Isten országának keresztalakjából. S 
ebben is áldás rejlik, azon áldás t. i. hogy munkánk 
minden sikere esetén is megalázkodunk s az elért 
sikerrel nem ékesítjük fejünket, mint valami koronával, 
hanem annak lábaihoz tesszük, ki mondá: „Nálam 
nélkül semmit sem cselekedhettek . . . .“

A mostani évben is előbbre jutottunk utunkon ; 
immáron 25 gyermek nyert intézetünkben elhelyezést, 
mely szám a nyár folyamán 12—14 gyermekkel szapo
rodni fog, úgy, hoery az utolsó hely is be lesz töltve. 
Nem sejtettük s csak most, midőn a legnehezebb mun
kában vagyunk, látjuk, mily nagy a nyomor szegény 
evangyéliomi gyermekeink között. Óriási mulasztások 
történtek e téren, melyek immáron helyrehozhatatlanok. 
Most, midőn intézetünk hirneve bejárta az országot, 
mindenünnét érkeznek be kérvények felvétel iránt, me
lyeknek elolvasásánál mélyen megindul az, kiben még 
érző szív lakik.
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Az elmúlt ősszel felvettünk a többiek között egy 
Holesch Dániel nevű atyátlan tanitóárvát. Alig volt a 
fiúcska néhány hétig az intézetben, levél érkezett ré
szére. A gyermekek épp uzsonna mellett ülték körül az 
asztalt s a kicsi együtt vigadott a többiekkel, de alig 
hogy a levélkét felbontotta, kiejtette a kanalát kezéből, 
lehajtotta kis fejecskéjét s keservesen kezdett zokogni. 
A levélkében ez állott: Kedves öcsém! Drága jó 
anyánk meghalt tegnap a Sz.-János kórházban Buda
pesten. Halála előtt még egyszer kívánt engem látni s 
azt üzeni néked: légy jó és bízzál az Istenben. Azután 
összetettük imára kezeinket, imádkoztunk s utolsót só 
hajtva behunyta drága anyánk szemeit örökre. Óh, édes 
öcsém, most nincs a jó Istenen kívül senkink e földön; 
engemet el akarnak helyezni valamilyen jó embereknél, 
hogy hol, nem tudom még Úgy lehet, hogy ez élet
ben nem is látjuk egymást. Isten veled, édes kis öcsém, 
Isten veled! Nénéd, Erzsi.

De nemcsak levelek és kérvények érkeztek be. de 
3 esetben maguk az anyák hozták el gyermekeiket kar
jukon, az egyik kis csecsemőjét, a másik egy éves 
fiúcskát, a harmadik 4 éves kis leányát s esdve kérték 
gyámoltalan gyermekeik felvételét. Majd hogy az egy 
éves kis legényke itt nem maradt, mert intézetünk 
leánykái, kik játékidejükben babákkal játszanak, körül
vették az édes apróságot s legszívesebben itt tartották 
volna. De ez nem volt lehetséges, mert egyszerre ékte
len, velőkig ható sivalkodásbán tört ki a barátságos 
kis legény, úgy, hogy a kis lányok megrettenve bámul
tak egymásra, miközben mondák, hogy már jó sok 
bábut ringattak karjaik között, de ilyen síró-rívó jószá
got még nem.

Kénytelenek voltunk ezen anyákat gyermekeikkel 
elutasítani s őket felvilágosítani, hogy gyermekeiket 
valamely állami menhelyben helyezzék el.

Tény azonban, hogy oly messzemenő törvényes 
intézkedésekkel, mint minálunk Magyarországon, a világ 
egy államában sem gondoskodnak az árvákról s el 
hagyott gyermekekről. A magyar állam óriási költsé
gekkel létesített az ország 17 városában gyermekmen- 
helyeket, mely intézetekben 1 — 15 éves korú 54000 árva 
és elhagyatott gyermek nyert elhelyezést. A menhely
ben magában, melyet orvosok vezetnek, csak gyenge 
vagy beteges gyermekek maradnak, az egészségeseket 
kiadják a környék helységeibe tisztán magyarul beszélő 
nevelő szülőkhöz ellátásba Itt maradnak 15 éves koru
kig, amikor is szolgálatba mennek. A nevelőszülők 
kötelezik magukat bizonyos nevelési járulék fejében 
arra, hogy a gyermekeket tisztességesen derék állam
polgárokká nevelik.

Ezzel tehát, ami az árva s elhagyatott gyermekek 
gondozását illeti, minálunk Magyarországon minden a 
legszebb rendben volna s mi talán megnyugodva sze
gény gyermekeink sorsán, nyugodtan ölbe tehetnők 
kezeinket? Távolról sem! Mert éppen ezen állami

gyermekgondozás révén hárulnak evang. egyházunkra 
rendkívüli feladatok. Tudnunk kell, hogy hazánkban 
ezidőszerint az állami menhelyekben nem kevesebb, 
mint 54000 gyermek nyer gondozást, ehhez hozzávéve 
a Gyermekvédő Liga által gondozott gyermekeket, azok 
száma az 56.000-et is eléri. Ha már most tekintetbe 
vesszük az evangélikusok országos lélekszámarányát, 
mely 7,3%>-ot tesz ki, egész biztosra vehetjük, hogy 
ezen gyermekmenhelyeken 4000-né! több evang. gyer
mek nyer gondozást.

A törvény ugyan kifejezetten úgy rendelkezik: 
„Minden gyermeket lehetőleg vele egyvallásű nevelő
szülőknél kell elhelyezni*, de ez a szó: Blehetőleg", tág 
fogalom, melyet tetszés szerint lehet csűrni, csavarni 
és magyarázni. Tekintve most, hogy az állami men- 
helyek környékén gyakran csak kevés, sőt olykor egyál
talán nincsenek evang egyházak, egyszerűen azt mond
ják: miután evang nevelőszülők itt nincsenek, kik ily 
gyermekeket felfogadhatnának, oda kell őket adni más 
vallási!, rendesen róm. kath. nevelőszülőknek Ott azután 
12—14 éves korukig a róm. kath. iskolát látogatják s 
felnőnek biblia, evang katechizmus s fenséges evang. 
hit és vigasz-énekeink nélkül, azután megbérmáltatnak 
s kath. iparosokhoz kerülnek tanoncokul vagy földmí
vesekhez szolgálatba S így azután, nehány száz gyer
mek kivételével, kik ev nevelőszülőknél helyeztetnek 
el, elvész a mi egyházunk számára árva gyermekeink 
kisded csapatja örök időkre s mi evangélikusok mind
inkább fogyunk ez országban.

Kérdezzük immár: jól és helyesen van e imigyen? 
Állandóan tovább mehet-e ez így? Nem kellene-e min
dent elkövetnünk, hogy ezen gyermekek megmentesse
nek és ev. egyházunknak megtartassanak.

Intézetünk vezetősége, rendíthetetlenül meggyő
ződve arról, hogy a mi ev. keresztyén nevelésünk min
den nevelésnek legtökéletesebbike, azon határozatot 
hozta, hogy ezekből a hitükben olyannyira veszélyez
tetett evang. gyermekekből annyit fog megmenteni, 
amennyit épp lehetséges. Nem kímélünk költséget és 
áldozatokat, hanem 2—3 hálószobával akarjuk intéze
tünket kibővíteni, ahol a már felvett gyermekek mellé 
még 40 50 gyermeket óhajtunk az áll. menhelyekból 
elhelyezni és pedig olyanokat, kik már a 12 — 13 éves 
kort elérték. Tehát olyanokat, kik 1—2 év múlva éret 
tek a konfirmálásra. S mindaddig óhajtjuk őket lelki 
oktatásban, testi gondozásban s biztos menedékben 
részesíteni, míglen az egész gyülekezet előtt ev. hitük
ről tanúbizonyságot tesznek, az oltár előtt leborulnak 
s a lelkész áldólag teszi kezét homlokukra

Természetes, hogy egyházi hatóságainknak is fel 
kell karolniok szent művünket s az eredmény bizonnyal 
nem marad el, feltéve, hogy az állam is hozzájárul 
némi nevelési költséggel . . . .

Évi számadásunkat illetőleg közöljük: bevétel volt 
8843*83 K, kiadás 8177*22 K s így a pénztári marad
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vány 666 61 K-t tesz ki. Fájdalom, van 12,000 K nyi 
építkezési teher a házon, melyből 7000 K-t egy alapít
ványból vettünk kölcsön, 5000 K-t pedig előlegezett 
nekünk az egyházkerület 5 évi kamatmentes kölcsönként.

Az alapitótagok sorába 100 K tagsági díjjal be
léptek a következő jóltevők: báró Vojniis István 
(Szabadka), özv. Scultéty Jánosné (Szabadka). 200 K 
tagsági díjjal beléptek : Ráth Arnold és neje Budapesten.

Őszintén bevalljuk, anyagi eszközeink kimerültek 
— pénz nélkül vagyunk s igazán rászorulunk a meleg 
érdeklődésre és adakozó kezekre. Szükségünk van a 
tagoknak növekedő körére, kiknek rendes évi járulékai az 
intézetnek erős financiális alapot adnak. Szükségünk 
van alapító tagokra, kik szegény gyermekek számára 
ingyen helyeket létesítenek, mert ezeket talán eszköz 
hiányában nem tudnánk felvenni . . . .

Minden, még a legszerényebb szeretetadományért 
is, melyeket kérjük az ágost. hitv. ev. lelkészt hivatal
hoz vagy Tauster Frigyes pénztáros úr címére küldeni, 
hálás köszönetét mondunk előre is azon óhajjal: az 
Úr fizesse meg most itt a földön s egykoron odafent 
az égben!

A bizottmány nevében: Torzsa (Bácsmegye) 1912 
év junius havában, Famler G. A. s. k., evang lelkész, 
bányakerületi gyámintézeti egyh. elnök, Tauster Fri
gyes s. k., pénztáros, Hüttenberger Károly s. k. II. elnök.

Az Evangélikus Lap is szívesen átvesz adomá
nyokat a torzsai Konfirmándus Otthon részére és azo
kat nyilvánosan nyugtatja. (Szerk.)

A trencséni egyházmegye rendkívüli köz
gyűlése. Ezen egyházmegye augusztus ötödikén tar
totta meg rendkívüli közgyűlését Trencsénben. melyben 
egynek kivételével valamennyi egyház képviselve volt 
Ezen gyűlésünkön dr. Stúr Károly esperességi felügyelő 
és Krizsán Zsigmond esperes, akiknek mandátuma 
lejárt és akik az egyházmegye általános bizalmával 
újból megválasztattak, hivatalukba be lettek iktatva. 
Az esperességi felügyelő és az esperes szép beszéddel 
nyitották meg a gyűlést. Az esperes többi közt ezt 
mondotta: „Ezen általános bizalom, mely engem meg
lepett, távolról sem vezet arra, hogy talán sokat gon
doljak magam felől, hanem arra vezet, hogy itt az Úr 
színe előtt alázatossággal megvalljam: „Kisebb vagyok 
minden jótéteményeidnél és igazságodnál, melyet csele
kedtél a te szolgáddal“. I. Móz. 32. rész 10. v. Az a 
bizalom arra serkent, hogy a jövőben annál lelkiisme 
retesebben és szorgalmatoabban végezzem hivatalom 
dolgait, élénkebb őre legyek Sionunknak, mert — fáj
dalom — egyházunk helyzete nemcsak hogy nem javul, 
hanem rosszabbodik. Törekvésem az lesz, hogy úgy az 
egyes egyházakban, mint általában mindenek rendben 
és ékesen menjenek.

Munkálkodásomnál vezérem lesz a nagy Pál apos
tol, aki nemcsak nekem, hanem mindnyájunknak így 
szól: „Kérlek azért titeket, hogy járjatok úgy mint illik 
a ti hivataltokhoz,, mellyel hivattattatok minden aláza
tossággal és szelídséggel és lelki kegyességgel, elszen
vedvén egymást a szeretet által, igyekezvén megtartani 
a léleknek egységét, a békességnek kötele által“.

Eféz. 4, 1—3. Mindenekfelett vezérem lesz a Jézus 
Krisztus, aki mondja: „Erről esmérik meg mindenek, 
hogy én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek“. 
Ján. 13, 35. A székfoglalás után megválasztattak az 
egyházmegye többi tisztviselői és különféle bizottságai. 
Bálent István alesperesnek, Palicz János egyházi jegy
zőnek, Jánoska trencséni ügyvéd világi jegyzőnek, aki 
letette az esküt. Bodicky Cirill kisszaniszlói lelkész 
esperességi pénztárnoknak, Jeszenszky János báni ügyvéd 
ügyésznek, dékánoknak Kiss Mihály zsolnai, Bálent 
István beckói, Varga Emil felsőozori lelkészek, gyám
intézeti pénztárosnak Sztanek felsőzárosi lelkész újból 
megválasztattak. A bizottságokba részint régi, részint új 
tagok választattak be.

A választások megejtése után az esperes beter
jeszti a tanítók választására vonatkozó szabályrendeleti 
javaslatot, melyet Palicz jegyző adott elő.

Az esperességi gyűlés azonban, tekintettel arra, 
hogy minden hatalom az egyháztól jön és az egyházak 
nem tárgyalták, mert az esperességhez későn érkezett 
be, a javaslatot nem tárgyalta hanem felkérte a Pozsony
ban tartandó kerületi gyűlést, hogy annak tárgyalását 
odázza el s magát a javaslatot alkotmányos tárgyalás 
végett az egyházakhoz idejekorán terjessze be.

Végül tekintettel arra, hogy a miniszter az állami 
elemi népiskoláknál, még azon községekben is, melyek
nek lakossága túlnyomó részben evangélikus vallású, 
római katholikus vallású tanítókat vagy tanítónőket 
alkalmaz, amint most is az augusztusi tömeges kineve
zéseknél történt, az esperességi közgyűlés meghagyta 
a községekben lakó evangélikus híveknek, ott ahol 
többségben vannak, hogy állami iskolák létesítése és 
tanítók kinevezésekor kötelességüknek tartsák arról gon
doskodni, hogy evangélikus vallású tanítók vagy tanító
nők kinevezését maguknak előre kikössék és ebbeli 
jogaikat biztosítsák. Talán ezzel is közelebb jutunk a 
vallásegyenlőségi elv és jog érvényesítéséhez.

Bánluzsány.
Vitéz Lajos.

ev. lelkész.

Tudomásul. Az Evangélikus Lap f. évi 30. szá 
mában „A tiszai egyházkerület közgyűlése“ cím alatt 
megjelent közleményre vonatkozólag több oldalról ki
fogások tétettek, melyek természetesen a tudósító 
számlájára jegyeztettek fel. Ezzel szemben ki kell 
jelentenem, hogy a nevezett közlemény elejétől végig 
teljes szószerinti egészében nem a tudósító, hanem a 
lap szerkesztőségének műve, ép azért a felelősség és a 
kifogások is teljes egészében nem a tudósítót, hanem 
a megjelent közlemény íróját illetik.

Mégis az igazság érdekében meg kell jegyeznem, 
hogy a hazai theol. akadémiák egyesítésének tárgyalá
sánál a közbeszóllásokra tényleg elhangzott a kifogásolt 
„csőd“ szó s más szavakkal ugyan, de majdnem ugyanaz 
az értelme dr. Szlávik javaslatában közölt ezen szavai
nak: „A hazai theol. akadémiák egyesítésének sem elvi, 
sem gyakorlati szempontból barátja nem vagyok. Elvi 
szempontból azért nem, mivel a theol. tanügy központo
sítása ev. egyházunkban a tudomány decentralizáló 
követelményébe ütközik s végzetes veszélyeket rejt magá
ban.“ — Éppen ez az, amiért e kérdésben nem érthe
tünk egyet s nemcsak a tátraaljai, hanem a hegyaljai 
egyházmegye is az egyesítés mellett hozott határozatot
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s erre való tekintettel jegyeztük meg tudósításunkban, 
hogy szegénységünk melletti széttagoltságunk, erőlkö
désünk előbb-utóbb anyagi csődöt fog eredményezni e 
téren. Elvi, gyakorlati szempontból, a theológiai tudo
mány, egyházunk legvitálisabb érdeke szempontjából, a 
theol. tanügy, a theol. tanárok érdekében sürgetjük mi 
a theol. akadémiák egyesítését, a theol. tanügy rende
zését.

Szólottunk mi tudósításunkban „liptói tótjaink igaz
ságáról“ és (valóban nagy kár ezt az ügyet ily titulu
sokkal elmérgesíteni s nem kölcsönösen e téren is a 
békességet keresni, mire oly nagy szükségünk volna!) 
szólottunk mi objektiv, senkit nem bántó, minden érdé 
met kiemelő, minden közérdekű s megemlítésre méltó 
úgy megemlítésével megirt referádánkban a kerületi 
közgyűlés lefolyásáról híven s ha valaki, én sajnálom 
legjobban, hogy referádám nem közöltetett s azért csak 
kérnem kell a lap érdemes Szerkesztőjét arra, ha teheti, 
közölje le úgy, a mint azt megírtam s akkor készséggel 
vállalom érte a felelőséget és kifogásokat bárkivel szem
ben is.*)

írásaimban soha nem vezet más, mint egyházunk 
közérdeke és a tiszta, szabad, független, minden mellék 
érdektől ment meggyőződés elve, semmit nem törődve 
azzal, vájjon barátokat vagy ellenségeket szerzek-e ma
gamnak azzal, remélve azt, hogy a hazai ev. protestan • 
tizmus körében nem jutottunk el még odáig, hogy a 
tiszta, szabad meggyőződés nyilvánítása tiltva volna.

Maradtam Méltóságos Szerkesztő úrnak kész szol
gája. Az Ev. Lap tudósítója.

Erdélyből. A Gusztáv Adolf-alapítvány evan
gélikus egylete ez idei XLV-ik közgyűlését folyó hó 
25-én tartja Medgyesen. Az egylet elnöksége (dr. Fr. 
Teutsch elnök, Csallner Róbert jegyző) erre meghívja 
az egyesület tagjait és barátait.

(Kirchl. Blätter.)
A diakonissza-anyaház építése Pozsonyban 

megkezdődött. F. hó 12-én történt az első kapavágás, 
Pröhle Henrik lelkész imádsága, dr. Dobrovits Mátyás 
felügyelő és Bäumler J. A. vál. elnök beszéde után. 
Az anyaház a város tőszomszédságában, a gyönyörű 
villarészben, Schmidt Gyula, budapesti építész tervei 
szerint épül s az előirányzat szerint félmillió koronába 
kerül. Van remény rá, hogy még az idén tető alá jut.

Székács-emlékkönyv. A pozsonyi theol. akadé
mián fennálló, az akad. ifjúság önművelődését szolgáló 
„Székács József köru a hármas örömünnep: a nagy
nevű lelkipásztor és tanár születésének százéves, a 
Gyámintézet 50 éves és a pozsonyi theol. akadémia 30 
éves emlékünnepe alkalmából „Székács-Emlékkönyvet“ 
ad ki. Az emlékkönyv 16 dolgozatot fog tartalmazni 
akad. hallgatók tol ából, örvendetes bizonyságául annak, 
hogy a jelen nemzedék körében is él a tudomány szere- 
tete, amely a múltban oly fényes sorát szülte a pap
tudósoknak. Hogy az akadémia jubileuma is kidom

*) Sajnáljuk, hogy tudósítónknak kellemetlenséget okoztunk 
tudósításának átdolgozása által, de oly terjedelmes volt, hogy 
lapunkban el nem fért A ténybeli részen küiömben nem változ
tattunk, a „csőd" is benne volt, egyébbként a kritikai megjegyzé
sekért elvállaljuk a felelősséget. (Szerk.)

borodjék, közli a mű a 3 akadémiai épületnek, s a 
harminc év alatt az akadémián működött tanároknak a 
képét is. A könyv augusztus végén jelenik meg. Tiszta 
jövedelme az akadémia Székács-alapja javára szolgál.

Misszióegyesület. Az ev. egyház misszióegyesü
lete folyó hó 24—25. napjain Poprádon tartja meg évi 
közgyűlését. Scholtz Ödön és Pröhle Henrik a fő
szereplők. Idejön Müller Ede, a lipcsei missziónárius 
egyesület Kelet-Afrikában működő missziónáriusa is és 
előadást fog tartani arról, hogy milyen szép és Istennek 
tetsző dolog az afrikai néger gyerekek lelki üdvéért ál
dozni, amikor idehaza a szórványokban pénzhiány miatt, 
lelkigondozás nélkül hagyjuk evangélikus híveinket.

Tanárválasztás. A szarvasi evang. főgimnázium 
kormányzó bizottsága dr. Neimann Jenőt választotta meg 
tanárnak

Halálozások. Zsigmondy Gézáné született Niki 
Jozefin, Zsigmondy Géza miniszteri tanácsosnak, a 
pesti magyar egyház presbyterének, a Luther Otthon 
bizottságá tagjának köztiszteletben álló áldott, jólelkű 
neje folyó hó hatodikán Budapesten, hosszú szenvedés 
után 52 éves korában hirtelen elhunyt. A forrón szere
tett hitestársat és édesanyát férje, négy gyermeke és két 
unokája gyászolja. Az elhunyt evangélikus egyházunk
nak lelkes és buzgó híve volt. Béke és áldás lebegjen 
porai felett!

Höncz Adolf nyugalmazott mateóci evangélikus 
lelkész múlt hó 19-én Mateócon (Szepesség) 81 éves 
korában elhunyt. A megboldogult 1831-ben született 
Kakaslomnicon a forradalomban részt vett és 1852-ben 
tette le a kandidatikumot. 1856-tól 1903 ig működött 
lelkészi pályán a mateóci és mühlenbachi gyülekezetek 
élén és híveinek szeretete és áldása kísérte a kiérdemelt 
nyugalomba. (Ev. GUubeusbote f. d. Zips.)

Ha úrasztali szerelvényeket, zsebórát, ékszert 
akar vásárolni: idejét ne vesztegesse azzal, hogy sorra 
járja az üzleteket! Kedvére csak egy helyen vásárolhat 
és ami fő, előnyösen! Kérjen Polgár Kálmán budapesti 
jóhírű órásmestertől nagy képes árjegyzéket (Budapest,
VI. kér., Teréz-kőrut 5, I. em.)t amit ingyen és bér
mentve kaphat. Hogy várakozáson felül meg lesz elégedve, 
azt a sok száz dicsérő nyilatkozat igazolja, amivel a 
vevők Polgár Kálmán műórást elhalmozzák.

Pályázat.
Az aszódi ág. h. ev. gimn. bizottsága pályázatot 

hirdet egy latin-görög szakos helyettes tanári állásra. 
A megválasztott hetenként 20 órát a d ; a szükséghez 
képest szaktárgyán kívül más tárgyat is el kell vállalnia. 
Előnyben részesülnek, akik tornatanításra is vállalkoznak. 
Fizetése évi 1600 korona; a köteles 20 órán felüli 
órákat a bizottság külön díjazza. Egy évi sikeres mű
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ködés esetén kilátása van a rendes tanárrá való elő
léptetésre.

Az állás augusztus 31-én foglalandó el. Pályázati 
határidő aug. 24. A gimnázium bizottságához intézett, 
kellően felszerelt folyamodványok a gimnázium igaz
gatóságához küldendők. Pályázhatnak első sorban ág. 
h. ev. vallású okleveles vagy szakvizsgálatot tett tanár 
jelöltek.

Aszód, 1912 augusztus 9.
Micsinay Ernő, 

gimn. másodfelügyelő.

Pályázat.
A gyomai ág. hitv. ev. egyházban a lelkészi állás 

megüresedvén, arra az alulírott arad-békési egyházmegyei 
elnökség pályázatot hirdet.

Szolgálati nyelv: német-magyar. Fizetés: 1. Kész 
pénzben 2400 korona. 2. Szabad lakás kerttel. 3. Szokásos 
stóla. 4. Három sátoros ünnepi offertoriumnak fele 
része.

A kellően felszerelt jelentkezések augusztus hó 
20-ig, alulírott esperes hivatalába küldendők. 

Békéscsaba 1912 jul. 29.

Dr. Zsilinszky Endre Csepregi György
egyházm. felügyelő. esperes.

A nagybörzsönyi evang. iskolánál újonnan 
szervezett tanítónői állásra németül is jól tudó tanítónő 
kerestetik. A lakás két szobás. (Mellékhelyiségek és 
kert.) A készpénzfizetést államsegély egészíti ki a 
törvényes minimumra. Oklevéllel és bizonyítványokkal 
felszerelt jelentkezéseket augusztus 22 ig elfogad.

Nagybörzsöny (Hont m.)
Szimonidesz Lajos 

ev. lelkész, iskolaszéki elnök.

Pályázat
A budapesti egyetemek és főiskolák protestáns 

hallgatóinak Bethlen Gábor Köre pályázatot hirdet az 
1912—1913. tanévben az egyesület által nyújtandó 
segélyezésekre: ingyenes lakás, ebéd, vacsora és pénz
segélyre. A pályázatban részt vehet minden szegény
sorsú protestáns egyetemi és főiskolai hallgató, ki a 
körnek tagja. A kérvények a Bethlen Gábor Kör szün
idei, illetve nagybizottságához intézendők. A kérvényeket 
szegénységi bizonyítvánnyal, index (vagy az egyetemre 
és főiskolába először beiratkozóknak érettségi bizonyít
vány) másolattal és tagsági nyugtával felszerelve szep
tember hó 1-ig kell pósta útján a Kör címére (Budapest, 
VIII., Szentkirályi utca 22) küldeni. A segélyek szep
tember hó 15-től, illetve október hó 15-től számítandólag 
adatnak ki.
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Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
müórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest,VII, Erzsébet-körút 29. Pontos Jutányos §£
kisolgálás! árak!
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóhivatal: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, IIORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több- 

szbrbs hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  : Sztehlo Kornél: Reflexiók a lelkészi korpótlék felett. — Dr. Szhivik Mátyás -. Wundt Vilmos születésnapjára. — üyurátz 
Ferenc püspöki jelentése az 1912. évi közgyűlésre. — Baltik Frigyes püspök jelentése a dunáninneni kerület köz
gyűléséhez. — Kakas E. József: „Circumdederunt me“ ! — Kirchner Rezső: A lelkészi értekezletek szervezése. — 
Levél a szerkesztőhöz. — Evangélikus sajtóiroda. — Belélet. — Pályázatok.

Reflexiók a lelkészi korpótlék felett.
Olvastuk gróf Tisza Istvánnak az „Evan

gélikus Örálló“ -ban közzétett levelét, amelyben 
„illetékes helyről“ kapott felhatalmazás alapján 
megerősíti azt, amit a debreceni protestáns 
lapnak a korpótlékról írt és azt is írja, hogy 
ez fedi a tényállást. Tisza ezen nyilatkozata 
szerint minden protestáns pap megkapja a kor
pótlékot, még a rákospalotai pap is, akinek 
állítólag 3000 koronát meghaladó jövedelme 
van, sőt megkapja azt a pestbelvárosi római 
katholikus plébános is, akinek a jövedelmét 
már évek előtt 25.000 forintra becsülték, ami
ből ha túlzás címén le is vonnak valamit, ma
rad elég a korral növekedő kiadások fede
zésére.

Gróf Tisza István nyilatkozata előtt termé
szetesen meghajlunk. Tényként kell elfogadnunk, 
hogy „illetékes helyen“ így határozták el a lel
készek segélyezését és azt véljük, hogy nem 
csalódunk, hogy a rendezés azért történt így, 
mert gróf Tisza István ezt így akarta

Azt is tudjuk, miért akarta így gróf Tisza 
István ü  perhorreszkálja a kongruakiegészí- 
tést az azzal járó jövedelem nyomozás, talán 
az ezzel járó visszaélések miatt is Nem törődik 
azzal, ha egyik-másik lelkésznek nincs is szük
sége a korpótlékra — a református papok nagy 
többsége bizony rászorul erre (bizony a mi 
papjaink többsége is) — kapjon mindenki kor
pótlékot egyaránt.

Nem tudjuk, kit ért gróf Tisza István azon 
„illetékes hely“ alatt, ahonnan felhatalmazást 
kapott. Valószínűleg a pénzügyminisztert, akinek 
a főrendiházban elmondott nyilatkozatát magya
rázta, helyesebben korrigálta. A pénzügyminisz
ter tehát hajlandó azt az összeget megadni, 
amely arra szükséges, hogy minden oklevéllel 
bíró pap a korpótlékot megkapja. De a pénz
ügyminiszter nem csinálja meg a törvényt. Ezt 
a vallásügyi miniszter csinálja meg, illetve meg
csinálják a vallásügyi minisztérium illető osztá
lyában.

Ott pedig és ezt Tisza nyilatkozatával 
szemben is fentartjuk, másként akarják vagy 
akarták a dolgot. Ott abban a nézetben vannak, 
hogy az állam a korpótlékkal azoknak a lelké
szeknek anyagi helyzetét akarja megjavítani, akik
nek jövedelme a megélhetéshez nem elegendő. 
Nem látják át, miért juttasson az állam java
dalmakban dúslakodó némely római katholikus 
plébánosnak vagy a debreceni és nyiregy- 
házi püspöknek korpótlékot, amikor a nyo
morral küzdő szegény lelkészek segélyezésére 
sincs elegendő pénz? El kell ösmernünk, hogy 
ebben az érvelésben van valami igazságosság és 
humanitás

De egy másik szempont is lebeg a törvény 
szerkesztésével megbízott közegek előtt. Kívá
natos és az 1848: XX törvénycikk szellemének 
is megfelel, hogy a lelkészek jövedelme lehető
leg egyenlővé tétessék Ez a szempont vezérli a 
Lombos-féle tervezet szerkesztőit is.
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A gróf Tisza István által befejezett ténynek 
odaállított rendezés a jövedelem egyenlősítését 
nemcsak nem eredményezi, de azon egyenlőt
lenséget lehetőleg csak fokozza és ezzel irigy
séget, keserűséget és elégedetlenséget fog fakasz
tani a lelkészek közt Nézzük csak közelebbről. 
Az X községi evangélikus lelkésznek van jelen
leg 1600 korona jövedelme, ez 35 éves szolgá
lat után felemelkedik 3000 koronára, a helybeli 
római katholikus plébánosnak van 5000 korona 
jövedelme. Ebből a gyermektelen pap meg is 
élhetne tisztességesen, jövedelme 35 éves szolgálat 
után mégis fel fog emelkedni 6400 koronára.

Itt Fenyőházán, hol e sorokat írjuk, nincse
nek kezünkben a statisztikai adatok, de úgy 
emlékszünk, hogy nálunk evangélikusoknál 
körülbelül a lelkészek 2/3-a kongruás és a refor
mátusoknál alighanem még kedvezőtlenebb lesz 
az arány.

Azok tehát akiken a protestánsoknál segí
teni kell többségben vannak és talán méltat
lanul járunk el vdök szemben, ha az állam 
által nekik nyújtandó segítséget azzal apasztjuk, 
hogy azokat is egyenlő összeggel segélyezzük, 
akiknek erre olyan nagyon szükségük nincsen.

Fokozottabb mértékben mutatkozik ez a

méltatlanság, ha azt tekintjük, hogy az állam 
által adott segély az összes római katholikus 
plébánosoknak is ki fog adatni. Nem szenved 
kétséget, hogy van sok igen szegény római 
katholikus plébános és hogy ezeken segíteni 
emberbaráti kötelesség. De miért éppen az 
állam legyen az, aki segítsen. Az a magyar 
állam, amely a római katholikus egyházi célokra 
már két millió kataszteri holdat meghaladó 
földbirtokot adományozott.

Arról, hogy ezen nagy vagyon jövedelmei 
úgy osztatnak fel, hogy a munka legterhesebb 
részét végző alpapság nyomorának enyhítésére 
mi sem jut, a magyar állam nem tehet. És 
miért nem adóztatják meg a római katolikuso
kat egyházi adóval?

A mi protestáns népünk az egyházi adó 
terhe alatt nyög. Ennek az adónak csak a felét 
vessék ki aránylag a római katholikus hívőkre 
és nem lesz nyomorgó plébános.

Az 1848. évi XX. t.-cikk a bevett keresztyén 
vallások közötti teljes egyenlőséget és viszonos
ságot mondotta ki. Régi közigazság azonban 
az, hogy aki egyenlőtlen viszonyokra egyenlő intéz
kedéseket alkalmaz, nem az egyenlőséget, hanem 
az egyenlőtlenséget mozdítja elő.

T Á R C A .

Wundt Vilmos
1912 aug. 16. születésnapjára.

F. hó 16-án ülte meg Wundt, a lipcsei világhírű 
bölcselő születésnapja 80 éves fordulóját. Ritka kegyelmi 
ajándéka a jóságos isteni gondviselésnek, ily erőben, 
egészségben élni meg e napot, mely reánézve csak 
naptári adat s korántsem Aristotelesre és Leibniczra 
emlékeztető, kora egész tudásvilágát felölelő kutatásai
nak a záróköve. A szaktudósok és kutatók mai világá
ban szinte eseményszámba mennek „fiziol. psicho- 
lógia“, „néppsichológia“, „logika“, „ethika" s főleg 
„a bölcselet rendszere“ című számos kiadást ért művei, 
amelyekben igazi filozófus módjára egységesíti és 
rendszeresíti korunk tapasztalati tényeken alapuló renge
teg ismeretvilágát. Máig is dolgozik nagyhírű ethikája 
II. kötetének 3-ik kiadásán.

Wundt abban az időben lépett föl, amidőn a 
német bölcselet valóságos vajúdó „Sturm- und Drang“- 
korszakon ment át. A költő-filozófok nagy spekuláció

rendszerei leélték magukat és Hegel ég és föld között 
lebegő „planéta-theoriája“ nem felelt meg a tapasztalati 
élet követelményeinek. Wundtra várt a feladat: 
a klasszikus német bölcselet univerzálizmusának s a 
közvetlen bizonyosságra törekvő, modern kutatásnak 
összeegyeztetésére. A túlhajtásaitól megtisztult józan 
természettudomány szellemét átvitte a lélek műhelyére 
és ezzel útját egyengette a valódi tudományos filo
zófia kifejlődésének. A filozófus kutatásainak való 
érzékeinken kell alapulniok s így teremtette meg a 
fiziol. lélektant s az első psichol. laboratóriumot 
Lipcsében. E kísérleti psichol. alapon életre szólította 
a néppsichológiát, amelynek befejezésén máig is dol
gozik. Azért Wundt szerint a lélektan a centrális jellegű 
szellemi tudomány, amelynek mellékágai a logika és 
az ethika. A modern bölcselet egész világképét össze
foglalja „a bölcselet rendszere“ című klasszikus művében.

A valóságon és a tapasztalati élet tanulságain és 
követelményein épült föl nagyhírű ethikai rendszere is, 
amelynek újabb kiadását behatóbban az Athenaeumban 
ismertettük. Ha ma a tudomány mathematikai és tech
nikai bizonyságra törekszik, úgy ez a'ól nem vonhatja 
ki magát a szabad erkölcsi önelhatározás világa sem.

V,
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Az ilyen eljárás, amelyet a koalíció kezde
ményezett és amelyet most vezérférfiaink hozzá
járulásával a nemzeti munkapárti kormány is 
folytat, nem egyéb mint meghamisítása az 1848. 
évi XX. törvénycikk által kimondott egyenlőségi 
elvnek. Látjuk ezt a tervbe vett lelkészi korpót
léknál is. A protestáns pap családot alapít, 
amelynek szaporodásával, a gyermekek iskoláz
tatásával a szegényesen dotált pap terhei nőnek. 
A római katholikus plébános családot nem 
köteles eltartani. Szükségletei nem növekednek 
a korral Ha ereje hanyatlik káplánt rendelnek 
melléje, akit az állam tart fen, vagy segít 
fentartani. És mégis a római katholikus pap 
ugyanazt a korpótlékot kapja, mint az evangé
likus. Hol itt az egyenlőség?

A római katholikus egyház részére hitbuzgó 
katholikus királyok megalapították a szegény 
lelkészek felsegélyezésére a ,,Cassa paro- 
chorum“-ot.

Ebből idők múltán egy óriási vagyon: 
a vallásalap keletkezett. Ennek jövedelmeiből 
lehet és kell kiegészíteni a római katholikus 
alpapság jövedelmeit.

A protestánsok nem kaptak vallásalapot.
A hívek az egyházi adó alatt görnyednek. 

A lelkészek nyomora elviselhetetlen És mégis

Az erkölcsi világ is tényeken és törvényeken épül föl, 
amint történeti szükségességgel fejlődik ki a családból 
s a törzsből az állam s az egész emberiség. Ez emberi
ség megvalósitandó ideálja a humanitás, az evan
géliumok valódi emberiessége s ennek művelésében az 
ethikának s a kér. vallásnak a természettudományhoz 
hasonló megdönthetetlen érvényű normái vannak. 
De azért mondhatjuk hazánkfia Stein-na\, hogy a ter
mészet a törvények, az erkölcsiség a normák világa: 
előbbiekben a causalitás, utóbbiakban a céltudatosság 
az uralkodó Kényszerűség és szabadság annak a neve 
az ethikában.

így hát máig is, 80 éves kora dacára, Wundt 
fáradhatatlan alkotásaiban korunk tudományos gondolat- 
világa szinte legtisztább alakban jut kifejezésre. A kegye
lem istene s kérlelhetlensége dacára, az anyatermészet 
adjon neki még erőt ethikája és néppsichologiája című 
korszakos műveinek zavartalan, szerencsés befejezésé
hez. Utóbbiban többek között remekül rajzolja meg a vallás 
metafizikai és ethikai alapjaira, a vallás és erkölcsiség 
egymáshoz való viszonyára és különösen a jelenkor 
különböző vallási irányzataira, főleg a katholicizmusra 
és protestantizmusra vonatkozó felfogását ekképpen :

az állam épp oly mértékben segélyezi a római 
katholikus, mint a protestáns papokat.

Hol itt az egyenlőség?
(Fenyőháza.) Sztehlo Koméi.

Dr. Berzsenyi Jenő
a dunántúli egyházkerület felügy elője.

A keresztyénség nem egyenesen emelkedő vonal
ban fejlődött ki. Az egyes „keresztyén“ hitformák, 
psichológiai állásponton tekintve, ugyanazon egy vallás
nak nem vehetők. Ha a lényegre és nem a névre 
tekintünk, úgy egy modern prot. theológus meggyőző
dése sokkal távolabb van egy egyszerű kath. ember 
hitétől, mint egy amerikai szektás nézete a vad indiánus- 
tól. így hát a keresztyénség külső történeti fejlődése 
folytonos differenciálódás, mely azonban koránt sincs 
ellentétben egységes, eszményi rendeltetésével. Még az 
egyes vallásfelekezeteken belül is oly nagy az eltérés, 
hogy hitnézetek egységéről szó sem lehet. A vallások 
psichikai fejlődése — mint mondottuk — folytonos 
differenciálódás. A való történeti fejlődés szempontjából 
tekintve, a katholikusoknak és protestánsoknak, vagy 
pláne az egész keresztyén emberiségnek egy akollá és 
pásztorrá való tömörülése Wundt szerint „psichológiai 
lehetetlenség.“

Az őskeresztyénség még viszonylagosan egységes 
vallás volt. A kath. egyházi szervezet egysége a külön
böző népekhez és kultúrákhoz való alkalmazkodás 
eredménye. A katholicizmust — minden csalatkozhatlan 
pápás dogmatizmusa dacára — egységes vallásnak
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Gyurátz Ferencz püspöki jelentése az 
1912. évi közgyűlésre.

Ezen püspöki jelentés kerülve azokat a frázisokat, 
amelyekkel az úgynevezett pozitív hit hirdetői vallásos
ságukat piacra vinni szokták, a gyakorlati keresztyén- 
ségre fekteti a fősúlyt és a holt betűvel szemben a 
tettekben nyilvánuló élő hitet állítja oda az igazi 
keresztyénség postulatumának. „Az egyháznak — mondja 
Gyurátz, — főtiszte az istenfélelem, lelki épülés élesztése 
mellett a templomban hirdetett szeretetnek az életbe is 
átvitele, hatásának a boldogság emelésében tanúsítása . . .  
Jól tölti be tisztének minden igazságát az egyház, ha 
híveit nem holt, hanem élő és munkás hitre neveli, ha 
megérteti velük, hogy nemcsak szájjal, hanem cseleke
dettel is bizonyítanunk kell hűségünket a Krisztushoz.“

Gyurátz azonban jelentésében nemcsak a célt 
jelöli meg ekként, hanem az eszközöket is és igen 
értékes útmutatást ad, miként kell a keresztyénség 
alapelveit az életben megvalósítani. A szeretet munkáját 
az egyházmegyénként felállítandó belmissziói egyesüle
tekben akarja végeztetni és részletesen kijelöli ezen 
egyesületek tevékenységi körét. Nem csupán az árvák, 
betegek és nyomorultak segélyezését és az irgalom csele
kedeteit bízná ezen egyesületekre, hanem azt javasolja, 
hogy azok az embert minden bajaiban, amikor jó 
tanácsra, felvilágosításra, jogai megvédésére szorul, jó- 
akaratúlag oltalmazzák a rosszakarat, ravaszság tőrei 
ellen. Szóval a jó uralmát akarja érvényesíteni a gonosz 
ellen a krisztusi szeretet segítségével. A jelentés szerint 
„tervezetet állapítana meg az egyesület, amely szerint

nem, legfeljebb az összes földi vallások enciklopádiájá- 
nak nevezhetjük. Tarkázva van a lelkek és szellemek 
kultuszával éppúgy, mint minden primitiv polytheizmussal 
s még a tudományhoz is alkalmazkodott. Elfogadta 
Kopernikus elméletét éppúgy, mint ma jezsuita műve
lőiben a biológiát. Még a történeti kritika alkalmazá
sától idegenkedik a vallástörténelemben, de itt is majd 
megalkuszik a viszonyokkal. Hisz’ máris hirdetik az 
olasz modernisták, hogy történelmi kritika és vallásos 
hit, két különböző dolog és szabad a hitnek igent 
mondania ott, ahol a tudomány nemet mond. Régóta 
ismerjük „a dupla igazságról“ és „lelkiismeretiről 
szóló középkori és újabb felfogását, hogy ne mondjuk: 
kétkulacsosságát. Hazai typusa: Prohászka Ottokár.

Pedig Wundt szerint a vallási tudat fejlődés- 
történetének psichologiai alapon való kutatása hit és 
tudás között diszonanciát nem tűr. Reformátoraink is 
a hit normájává a lelkiismeretet s az egyéni meggyőző
dést tették. De a felfogásukhoz a szentirásnak, mint 
érinthetetlen kijelentésnek s a később verbális inspiráció
nak hirdetésével következetesek nem maradtak, sőt az 
orthodoxiában ez a felfogás módosított katholicizmusra 
vezetett. Nagy vala az átmenet a középkori katholiciz-

minden gyülekezetben rendszeresen tartatnának vallásos 
esték a téli időszak folyamán, kapcsolatban ismeret- 
terjesztő előadásokkal, amelyek felvilágosítást nyújtaná
nak a népnek közérdekű fontos kérdésekben. Népies, 
könnyen érthető felolvasásokban ismertetnék a társadalmi 
bajok enyhítésére irányuló intézményeket, — közelebb a 
baleset ellen biztosítást, a földmívesek, gazdasági mun
kások, cselédek nyugdijáról szóló törvényt. Népszerű 
előadásokban rajzolnák az egészséggyilkoló, a testi, 
lelki erőt idő előtt elsorvasztó alkoholizmussal járó 
veszedelmet. Tárgyalnák az okszerű intenzív gazdálkodás 
ügyét is. Reá irányoznák a figyelmet p. o. a selyem
tenyésztésre, a gyümölcsfa nemesítésére, ismertetnék a 
konyhakertészetnek, méhesek tartásának előnyeit, a gyógy- 
füvek termelésének, gyűjtésének hasznos voltát. Elébe 
tárnák a hallgatóknak a mértékletesség, szorgalom, 
takarékosság nyomán járó áldást, a mértéktelenség, 
munkátlanság, pazarlás szomorú következményét: a koldus
botot, a keserű irgalomkenyeret, a holtig tartó panaszt.“

íme milyen gazdag tevékenységi kört rajzol Gyurátz 
Ferenc ezen egyesületek részére avégből, hogy egy a 
keresztyénség alapelvére, az altruizmusra fektetett társa
dalom már e földön létesüljön.

Teljesen ellentétben van ez azzal, amit a gyakor
lati szocializmus akar. Az elméleti szocializmus értékét 
„amig a jóttevő szeretetre hivatkozik“, Gyurátz is mél
tatja, ez az új szövetség alapján áll, de sajnos a 
gyakorlatban más színben tűnik fel a dolog. A modern 
szocialisták nem az emberi társadalom boldogítására, 
hanem a saját zsebük megtömésére törekednek. A 
modern szocializmus a legvastagabb egoizmus irányát

musról a reformációra és még hosszabb időre volt 
szükség a Luther lelkében megfogamzott lelkiismereti 
szabadság tisztább és világosabb kifejlődésére. így 
azután a protestantizmusban egészen természetszerűleg 
egy, a reformátorok nézeteit ismétlő konzervatív s a 
kritika jogát hirdető liberális irányzat fejlődött ki, mely 
utóbbi annyira elhagyta az előbbit, hogy p. o. az 
orthodox protestáns inkább rokonszenvezik ma a hithű 
katholikussal, mint egyháza liberális theologusával. 
A haladás a protestantizmusban is, minden „Spruch
kollegium“ vagy „Jatho-eset“ dacára, a differenciálódás 
irányában megy végbe s a hitbeli meggyőződés valódi 
vagy mesterkélt egysége nála is utópiának veendő. 
A keresztyénségben helye van a hit bármely formájának 
s így vallási türelemmel kell egymásiránt viseltetnünk. 
A hitvallások és irányok békében éljenek egymással. 
A vallási türelem eszméje a jövőben valósuló gyakor
lati postulátum, amint a nagy kath. Dollinger is mon
dotta, hogy a különböző történeti vallásfelekezetek való
sága nem kárára, hanem hasznára van az istenországa 
szent ügyének.

A religió szó nagy változáson ment át. A rómaiak
nál a kultusz általi megkötöttséget jelenti. A filozófia
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követi, Krisztus urunk elvével tehát diametrális ellen
tétben áll. A másét el akarja venni, hogy az az övé 
legyen, és nem a magáéból a másiknak adni, hogy 
annak is legyen. Az a szocializmus, mely alulról jön 
és követel, nem Jézus Krisztus szocializmusa; az övé 
az, mely felülről jön, mely a magáét azzal megosztja, 
akinek nincs.

Kiemeli a püspöki jelentés a cura pastoralis jelen
tőségét és a szórványokban lakó hivek gondozását. 
Égetően szükséges volna a missziói központokon missziói 
vándorlelkészek alkalmazása, amit sajnos, az ehhez 
szükséges anyagi erő hiánya akadályoz.

Melegen tárgyalja a lelkészek és tanítók fizetésé 
nek rendezését, szóba hozza a kormánynak a korpót
lékokra vonatkozó Ígéretét, de kívánatosnak tartja, hogy 
a három utolsó korpótlék is 400—400 koronában álla
píttassák meg és így a lelkészt javadalom négy foko
zatban 3600 koronára egészittessék ki. Valóban szerény 
kívánság, amely mellett nélkülözzük a jelentésben 
annak hangsúlyozását, hogy a lelkészek jogos igényei 
ezzel kielégítve nincsenek s hogy ha az állam nem 
gondoskodik, magának az egyháznak kell a lelkészek 
tétfentartási minimumának felemeléséről gondoskodni

Igen helyesen utal a jelentés arra, amire az Ev. 
lap már ismételve rámutatott, hogy az 1848 : XX 
örvénycikkben kifejez itt vallásegyenlőségi elvbe ütkö
zik, ha az óriási dotációkkal ellátott egyházak a pro
testánsokkal együtt, egyenlően segélyeztetnek. Előbb 
meg kell adni nékünk is a megfelelő dotációt, az 
egyenlő elbánás ezt követeli meg. Kérjük a püspököt, 
hogy ezt a főrendiházban is demonstrálja, azt a falsumot,

melyet az egyenlőségi elvvel elkövetnek, nem szabad 
túrni és minden alkalommal rá kell erre mutatni.

Megfigyelendő az is, amit a püspöki jelentés a 
fentartási alapok gyűjtésére vonatkozólag felhoz. Utal 
arra, hogy azt sem szabad felednünk, hogy a viszo
nyok változhatnak: előbb-utóbb nálunk is beállhat az 
államnak és egyháznak különválása, amikor az egyházak 
többé semmi állami segélyre nem számíthatnak. Itt 
megemlékezhetett volna a püspök az egyetemes gyűlés 
által elvben már elfogadott lelkészfizetési alapról, mely
nek szükségességét ugyanez a szempont indokolja

A nagygerezsdi egyezségre vonatkozólag helyesen 
jegyzi meg, hogy az revízióra szorul Kerülni kell 
minden kényszert a csatlakozást illetőleg.

Referál továbbá a dunántúli kerületben létesített 
evangeliomi egyesületről, amely az irodalom terén 
karolja fel az egyházi életet. El kell ösmernünk, hogy 
a dunántúli kerület az egyházi irodalom terén a leg
nagyobb buzgóságot fejti ki. Most mozgalmat indított 
sajtónap tartására, a Kapi Béla által szerkesztett 
„Harangszó- pedig 7000 előfizetőjével oly rekordot ért 
el, amilyenről evang. egyházi lapnál álmodni sem 
mertünk. Népünk tehát mégis olvas, csak élvezhető 
legyen az, amit neki adnak és olcsó legyen. Bár 
ugyanezt tapasztalnók az evangélikus intelligenciánál. 
Ennek egyházi lap nem kell.

A püspöki jelentés ezután referál egyházi épít 
kezésekről, avatásokról, a győri Szeretetház építéséről, 
amelyre Bálint Mihály győri presbyter 60,000 koronát 
adományozott a theol. lelkészvizsgálatokról, ösmerteti 
az általa kibocsátott körleveleket és a hozzá érkezett

a tantételekre vonatkoztatta s e tantételek az ősker. 
keleti egyházban a hitvallásokhoz vezettek.

Ma a különbséget a kér. vallásfelekezetek között 
így formulázhatjuk : hogy Róma a tekintély és a hata 
lom, a keleti katholicizmus a kultusz és a liturgia s a 
protestantizmus a hit (az orthodoxiában : a hitvallások) 
egyháza. A protestantizmusban, Wundt szerint, bizonyos 
ellentmondás fejlődött ki. Annak lényege ellen van 
minden külső hitformula. A lelkiismereti szabadság 
elve háttérbe szorítja a hitvallás kényszerét. Személyes 
benső hitelvénél fogva a protestantizmusnak hitvallás- 
és felekezetnélküli egyházzá kell fejlődnie és ebben, 
Wundt szerint, nincs ellentmondás, mivel nem a hit
vallásban, hanem a kultuszban van az egyházi közösség 
lényege. „A hitvallás merev, a kultusz fejlődik.“ (Itt 
Wundt félreismeri a dogma és a hitvallás prot. fejlő
dési oldalát. [Példa rá a reformáció.] Csak szubstanciája 
örök, tanalakja fejlődő és változó. És azután a szimbólum 
és a konfesszió egyesítő és összefoglaló jellegű siboleth 
és lobogó, amelynek a szeparatizmushoz semmi köze. 
Schleiermacher találó megjegyzése szerint: legnagyobb 
vallási betegség a szeparatizmus.) Abban igaza van 
Wundtnak, hogy aki velünk megy a templomba, velünk

énekel, velünk imádkozik, velünk vesz úrvacsorát, az 
a mi prot. kér. testvérünk. Aki azonban a hitnormát 
nem jogi, hanem csak morális kötelezettségűnek tartja, 
nem találja jól magát a felekezetnélküli protestantiz
musban. S azután minden vallásfelekezetnek megvan 
a maga saját karizmatikus jellege és rendeltetése az 
emberiség s az egyes népek és nemzetek vallásos neve
lésében. Példa rá Németország és Anglia.

A dolgok mai állása Wundt szerint a z : A lelki- 
ismereti megkötöttség teljesen kifejlődött vallása a 
katholicizmus, vagyis a törvény vallása. A protestantiz
mus jövőbeli feladata a vallásos lelkiismereti szabad
ságnak minden külső kényszertől való megszabadítása. 
Azért hirdeti a protestantizmus a folytonos reformációt, 
a szüntelen haladást s e ponton lényegileg rokon az 
erkölcsi irányban és feltételek között haladó igaz tudo
mánnyal.

Wundt gondolatmenete tehát kritikára szorul, de 
alapfelfogásában sok meggyőző gondolatot hirdet. 
A hitnézetek protestáns- és evangéliumellenes egységé
vel vagy egységesítésével szakítanunk kell a jövőben.

Dobsina.
Dr, Szlávik Mátyás,
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miniszteri rendeleteket, végre referál a tanintézeti 
ügyekről, ezek közt a községi felsőbb leányiskoláról, 
amelynek Szombathely városa 70,000 korona segélyt 
ajánl fel, ha az intézet oda áthelyeztetik. Az idei kér. 
gyűlés lesz hivatva ezen kérdésben határozni.

Ezek után következik részletes jelentés az elmúlt 
évben befolyt adományokról és gyűjtésekről, a hitélet 
és áldozatkészség nyilvánulásáról, amelyből megnyug
tatással konstatálhatjuk, hogy a dunántúli kerületben 
eleven egyházi élet pezseg. (Sz—o.)

Baltík Frigyes püspök jelentése a dunán- 
ínnení kerület közgyűléséhez.

Ezen jelentésemben egy évi munkánkról adok szá
mot ! Szivemet az egyház Urához emelem, mert mun
kánknál a mi segedelmünk az Úrtól jött; s hálát adok 
szent nevének! De azon fohásszal is járulok a zsoltár- 
iróval az Úr irgalmasságához: „A mi kezeinknek csele
kedeteit erősítsd meg.“ (XC. 17.) Mert a munka jegyé
ben folytak le napjaink a múlt közigazgatási évben. 
Építettünk Sión hegyén. Selmecbányái tanítóképző-inté
zetünk már készen áll. Berendezése folyamatban van. 
Lépések történnek, hogy a minisztérium által követelt 
internátus is létesüljön. A múlt évi kér. gyűlésből kikül
dött bizottság julius hó 5. és 6-án Selmecbányán ülé
sezett és az intézet szervezetére vonatkozó munkáját 
most fogja beadni ezen főtiszt, gyűlésnek. Örök emlé
kezetben maradjon kerületünk évlapjain ama szakszerű, 
gondos és fáradhatlan vezetés, amelyet ezen intézetünk 
felállítása körül kifejtett a megbízott kormányzó testület, 
élén tisztelt elnökével Farbaky István úrral, a tervrajzo
kat szakértelemmel és evang. buzgósággal önzetlenül 
előkészítő Sobó Jenő tanácsos úrral és a kezelést vezető, 
vas szorgalmú Király Ernő igazgató úrral A mű befeje
zésének sikere ezen közgyűlés bölcs határozataitól fog 
függni. Azért mondjuk: „Urunk a mi kezeinknek csele
kedeteit erősítsd meg.“

Egy másik virágzó intézetünknél is folytak az 
utolsó építő munkák. Értem modori leánynevelő inté
zetünket. A beteg- pavilion felépíttetett, a vízvezeték 
rendeltetésének átadatott. Siker koronázta Hollerung 
Károly esperes urnák ezen intézet körül kifejtett fárado
zását! Ö kezdeményezte annak felállítását s ő végezte 
be Isten segedelmével utolsó falainak helyreállítását. 
A kerület hálával jegyzi be emlékét az intézet lapjaira 
s mondjuk: „Urunk a mi kezünknek cselekedeteit erő
sítsd meg.“ És örömmel s hálatelt szívvel kívánom itt 
megállapítani, hogy nem hiába fáradoztunk Modorban, 
a nagy áldozatokkal mintaintézetet alkottunk. De hogy 
annak felvirágozását elértük, az érdemül első sorban az 
áldott tevékenységű igazgatónő, Brand Vilma úrhölgy 
szakszerű és lelkiismeretes vezetésének tudandó be, aki 
ezen intézetünk lelke. Azonban, hogy az internátusi

felügyelet napi sokoldalú munkájának s az irodai teen
dők kezelésénél néki segédkéz nyujtassék, hogy sem ő, 
sem a kiváló tanerők a tulajdonképpeni igazgatói, 
illetve tanítói munkájuktól el ne vonassanak, a nőttön- 
növő folyó munkálatok elvégzésére okvetlen szükséges
— más hason intézetek példáját is követve — egy kise
gítő személy alkalmazása. Ezen ügynek elintézését 
ajánlom a főtiszt, egyh. kér. közgyűlés figyelmébe. 
Ezen áldozatot megérdemli a buzgó igazgatónő s meg
kívánja intézetünk érdeke! ...............Az intézet fenn
állása első tíz esztendejének emlékét a junius 20—22-én 
lefolyt záróvizsgák után, junius hó 22-én délután ünne
peltük meg tartalmas programmal s nagy közönség 
jelenlétében. Másnap délelőtt hálaadó istentiszteletet tar
tottunk, amelyet én magam végeztem. A vizsgákon meg
győződtem, hogy mily kitűnő eredménnyel folyik az évi 
áldott munka Itt is fohászszerüen mondom: „Urunk a 
mi kezeinknek munkáját erősítsd meg.“

Igen sajnálom, hogy sok teendőm és sűrű hivatalos 
utaim miatt ez évben sem látogathattam meg személyesen 
kerületünk két kiváló liceumát. De az igazgató urakkal 
a munka irányításánál folytonos összeköttetésben lévén, 
nyilván tartom a nagy múlttal bíró két intézet jelenleg 
is áldott munkáját. Továbbá ez évben mint soros 
püspök résztvettem az egyet, egyház pozsonyi theol. 
akadémiájának szakvizsgálatain s meggyőződtem, hogy 
ott tudományos, komoly s az egyház javát előmozdító 
munka folyik. Itt csak az a megfontolandó körülmény, 
hogy a theológusok száma az egyház szükségéhez 
képest nem elegendő. Ezen segíteni kell. Aki az idők 
jeleit tanulmányozza, az egy véleményben lesz velem
— a theológusok nevelését minden tekintetben kezünkbe 
kell venni és Otthonainkban növendékeinknek teljesen 
ingyenes ellátást kell adni, a leckepénz fizetése alól fel 
kell őket szabadítani, még könyvekkel s a szükséghez 
képest ruházattal is el kell őket látni! És ami a fő, ne 
csak a theoiógiát mint tudományt ismerjék meg, de a 
lelkészi hivatal viseléséhez szükséges ismereteket is 
szerezzék meg. Főkép országos egyházunk három isten- 
tiszteleti nyelvére kell tekintettel lennünk . . . Egy 
lelkészi szemináriumot kell alkotni. Tekintettel azonban 
a magyarhoni ev. egyházkerületek szegénységére s az 
egyházközségeknek e téren való tétlenségére, figyelembe 
véve a theológusok számát is, kívánatos s szükségeink
nek megfelel, hogy a három theol. akadémiát egyesítsük 
és egy jól berendezett lelkészi szemináriumot alkossunk. 
Szerintem ez lenne az 1917-ben tartandó reform, jubi
leumnak legszebb emlékműve! Azonban ne feledjük el 
s követeljük, amihez országos törvényeink alapján jogunk 
is van, hogy az állami egyetemek egyikén ág. hitv. ev. 
theol. fakultás is állíttassák fel. Úgy a jogegyenlőség 
és viszonosság törvényben biztosított elve, mint evang. 
egyházunknak a reformáció óta fennálló praxisa, a 
lelkészek tudományos egyetemi kiképzése azt kívánja, 
hogy theológusaink az egyetemen a műveltség magasabb
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tudományos színvonalát is elérhessék. íme, itt van az 
alkalom, hogy a Pozsonyban létesítendő állami egye
temen evang. egyházunk theol. fakultást is kapjon. 
Meg vagyok győződve, hogy ennek a főtiszt, egyház- 
ker. közgyűlés is kifejezést fog adni. Tudom, hogy 
magyarhoni evang. egyházunk bármely egyházközsége, 
ahol egyetem van, szívesen látná a maga falai közt a 
theol. fakultást. De theológusainkra nézve kívánatos, 
hogy ott pezsgő egyházi életet is találjanak, amit a 
pozsonyi evang. egyházközség kebelében az egyházi és 
tanintézeti szervezet és munka minden fokán hála 
Istennek, találnak is. Pozsony méltó helye úgy a theol. 
akadémiának, mint pedig az egyetemi fakultásnak.

De ha a lelkészképzésről kell hogy gondoskod
junk, a lelkészeknek állásukhoz mért gondnélküli meg
élhetéséről, illetve gyermekeik neveltetésének kérdéséről 
sem szabad megfeledkeznünk. Elsősorban a lelkészeket 
választó, a hiványt kiállító egyházaknak volna ez szent 
kötelessége. Vannak tiszteletre méltó kivételek, ahol a 
lelkészi fizetések újból rendeztettek, de az egyházakat 
vizitáló püspökök a legjobban tudják, hogy bizony sok 
helyütt még a tolerancia idejében megállapított, de nem 
minden tételben biztosított javadalmazás a papiroson 
még ma is változatlanul fennáll. Az idők változtak. 
Úgy áll ma a dolog, hogy akadémikus műveltséggel 
bíró lelkészeink itt-ott az alsóbb rangfokozatban álló 
másrendü hivatalos személyzet fizetését is alig érik el, 
sőt javadalmazásban maholnap a tanítók alá kerülnek. 
Én, őszintén mondva, elsősorban a lelkészeket választó 
gyülekezeteket tartom hivatottaknak, hogy lelkészeik 
javadalmazását emeljék. Tehetik, mert a tanítók, az 
esperesség, az egyházkerület, az egyházegyetem fentar- 
tásának terhe ma már nem nagyon, vagy egyáltalán 
nem is nyomja az egyházközségek vállait. De az orszá
gos törvények alapján az államtól is teljes joggal köve
telhetjük, hogy a lelkészek fizetésének ügyét rendezze. 
Azt hiszem, hogy a főtiszt, kér. közgyűlés meg fogja 
tenni a kellő lépéseket, miszerint az állam részéről is 
végre-valahára a lelkészi fizetés rendezésének kérdése 
méltányosan megoldassák.

Egyébként egyházunk sokoldalú szükségleteit 
tekintve, továbbá azon körülményt is, hogy legújabban 
a minisztérium az új gör kath. hajdúdorogi püspök
ségnek állami dotációt adott, a dolog természeténél 
fogva is leghelyesebbnek tartom, ha az 1848 : XX. t.-c. 
alapján az államtól szükségleteinket teljesen fedező 
dotációt kérünk, az eddigi kisebb segélyeztetések mel
lett, vagy esetleg helyett is. Kérem ezen sürgős ügynek 
a gyűlés napirendjébe való felvételét.

Megnyugtatással jelzem, hogy a káplán-kongruának 
ügye a kormánnyal rendeztetett Egy-egy kerületünk évi 
tíz tíz ezer koronát kap e címen. Tekintettel a káplán- 
kongrua törvényre, ahol a fizetéskiegészítés csakis 
szerény 1Ó0 koronáig történhet, oly irányban történt 
megállapodás, hogy a káplánt tartó egyházi közeg 200

koronával járul a fizetéshez, a hiányzó 800 korona 
pedig fedeztetik a kongruából. Ennélfogva most már a 
lelkészek, az egyházközségek, az esperességek és a 
püspöki hivatal is s.-lelkészeket ez alapon alkalmazhatnak. 
Tekintettel irodám igen sok munkájára és a legidősb 
püspöki munkakörrel egybekötött gyakori utakra s 
tekintettel arra, hogy a theotógushiány következtében 
az oldalam mellett működő egyházközségi hitoktatók 
gyakran a tanév közepén távoznak rendes lelkészeknek 
s így a székhelyemen lévő sok tanintézetben a hit 
oktatás terhe irodámra esik, minek folytán munka
személyzetem egyikét nélkülözöm : elhatároztam, hogy a 
fiatal lelkészjelöltek egyikét — ha akad — mint s.- 
lelkészt irodámba veszem s neki a kongruából 800 
koronát folyósítok és felkérem a főtiszt, egyházkerületet, 
hogy a csekély, évi 200 koronát, mint az állást fenn
tartó hatóság ezen munkásomnak megadni szíveskedjék. 
Biztosítom, hogy ezen állás állandó nem lesz, mert 
amint a hitoktató elmegy, ezen segédlelkész hitoktatónak 
lép elő; de a püspöki iroda biztosítja van, hogy rendes 
munkásai a helyi hitoktatás miatt el nem vonatnak 
munkakörüktől. Ily segédet alkalmaztam is Szűcs Sándor 
lelkészjelölt személyében.

A m. évi kér. gyűlés határozatához képest a 
lelkészválasztási szabályrendelet kinyomatott s az egyes 
egyházaknak s esperességeknek megküldetett

Hasonlóképen a tűzbiztosítás ügyében az egyház- 
községeknél megtörtént az intézkedés, hogy a biztosítás 
az épületek teljes értéke szerint eszközöltessék; a 
munka azonban részben még folyamatban van.

Kötelességem felhívni a főtiszt, közgyűlés figyelmét 
azon körülményre, hogy a tanítók elleni fegyelmi ügyek 
nagyon is szaporodnak. Ellenben némi megnyugtatásul 
szolgál, hogy az új lelkészválasztási szabályrendeletben 
pontosan megállapított eljárás következtében a lelkész
választási kellemetlen peres ügyek apadásban vannak. 
Megdöbbentő azonban a theologusok csekély száma. 
Ennek folytán két helyütt kellett ideiglenesen — az 
egyházak kérelme folytán — helyettes lelkészeket alkal
mazni.

A szórvány helyeken, a nem evang. tanintézetek
ben a hitoktatás berendezése is sok gondot ad a kerü
leti közigazgatásnak. De jure az egyházkerület nem is 
köteles a terhet első sorban, vagy kizárólagosan viselni. 
Az egyházközségek lennének első sorban hivatottak 
arról gondoskodni. Továbbá az intézetet fenntartó közeg 
s ez többnyire az állam. De vallásunk ezen igen fontos 
érdekének szempontjából de facto az egyházkerület 
szeretettel nyújt segédkezet s jár el ezen a téren a 
saját elhatározásából, minden jogi kötelezettség nélkül. 
A források azonban elégtelenek, az egyházközségek 
csak igen csekély kivétellel viselik a tehernek egy kis 
részét s az esperességek képtelenek e címen hozzájá
rulást adni. Pedig a 'kerület áldozatkész tevékenysége 
nem fedezheti teljesen a szükségletet, annál kevésbbé,
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mert az egyházegyetem e célra adott segélye csekély, 
az állam részéről pedig a dolog még rendezés alatt áll 
s eddig ki nem elégítő; ingyen hitoktatókat pedig alig 
találunk. A tiszteletdíjak ugyan a lehetőséghez képest, 
a kerület részéről emeltetnek, de a fuvarköltség, amihez 
az egyházközségek még saját gyermekeik érdekében 
sem járulnak hozzá, nagyon emészti kis átalányunkat 
és leszállítja a tiszteletdíjakat. És ami a legszomorúbb, 
a hitoktatás kiadásainak következtében a szórványok
nak istentiszteletekkel való ellátása forráshiány miatt 
szenved, mert az egyházközségek a misszionáriusoknak 
még fuvart sem adnak s arról is a kerületnek kell 
gondoskodnia. Veszedelmes lejtőn állunk: a jog cson- 
kitatlanul fennáll s maradjon is meg teljesen autonó
miája az egyházközségeknek, ámde a joggal együttjárjon 
a teherviselés is !

Ily körülmények közt én újból hangsúlyozom: 
az állami dotációért a döntő lépéseket minél előbb 
tegyük meg, hogy lelkészeink gyermekeik neveltetése 
címén családi pótlékban részesülhessenek!

A Bécsben tartandó istentiszteletek rendezése ki
vétetett az egyházkerület jog- és teher-köreiből s azt az 
egyházegyetem vállalta magára. Az ügy végrehajtásával 
a pozsonyvárosi főesperes ügykezelése mellett a pozsony- 
városi lelkészi kar lett megbízva. A még rendezés 
stádiumában álló magyar istentiszteleteket ezen lelkészi 
kar már el is látja; a tót istentiszteletek szervezése 
azonban — sajnos — még akadályokba ütközik.

Ezek után jelentést tesz a püspök a lefolyt évben 
történt, a kerületet érdeklő eseményekről.

„Circumdederunt me“ !
Irta Kakas E. József ev. lelkész.

A fenti címmel kezdődő r. k. halotti ének jut 
eszembe, valahányszor a mi buzgó őrállónknak: Homo- 
lának. egyházunk veszteségeit feltüntető statisztikai 
közleményeit olvasom.

„Circumdederunt me“ és készülnek a temeté
semre ! Avagy! hova vezet az áttérés, reverzális folytán 
évente ezrekre menő veszteségünk?!

Az evangélium, ami fundamentumát képezi egy
házunknak: a régi; az áldozatban, mit híveink érzelmi 
és értelmi világának kiművelésére hozunk: minden más 
felekezetet felümúlunk. A legkevesebb elválás, a leg
kevesebb bűneset, törvénytelen születés, vadházasság 
egyházunkban fordul elő; az evangélikusok között van 
a legkevesebb analfabéta

Megadja áldott anyaszentegyházunk mindazt hívei
nek, amivel becsületet, hírt-nevet, vagyont szerezhet

nek: — Miért a mostoha elbánás mégis, amiben egy
házunk hűtlen fiai részéről részesül ?! —

Rosszúl gazdálkodunk! Ne feledjük soha, hogy 
egyházunk hívei vannak a legjobban szétszórva. Már 
pedig tudjuk az Írásból: az elszéledt nyáj a ragadozók 
martaléka lesz. — Veszteségünk nem is az anyaegy
házakra esik, mert ott — ha ébren van, résen áll a 
lelkész, — nem szabad ennek semmi körülmények 
között sem megtörténni, hanem a fiók-egyházakra és 
szórványokra, amelyekkel ezideig majdnem semmit sem 
törődtünk.

Rég elmúltak azok, a minden szomorúságuk mellett 
is dicsőséges idők, amikor üldözött egyházunknak 
templomait napi járó földről is felkeresték a vigasz
talás után epedő lelkek!

Földmíves népünk anyagi jóléte is karöltve hozta 
férges gyümölcsét, a kényelemszeretetet. Télen a hideg, 
eső, hó tartja vissza a talán csak pár km.-re fekvő 
templomtól; nyáron: a munka, hőség miatt nem jön. 
Szóval: — sohasem jönnek! Mi a tennivalónk? Men
jünk mi a helyükbe! Ha helyben nincs ref. gyülekezet, 
akkor még ezer szerencse, mert a pápás egyháztól 
mégis csak jobban idegenkednek híveink. De ha a 
fiókegyház, szórvány ref. községben van: vége minden
nek ! Geresdi egyezség, protestáns testvériség hangoz
tatása és a már fentebb említett kényelemszeretet épp 
elégségesek arra, hogy híveink egymásután fordítsanak 
hátat egyházunknak.

És ha jól meggondoljuk, ezen nincs is mit csodál
kozni. Még azok közül a gyermekek közül is akad 
eltévelyedett, akik mellett ott az édes anya; hát akik 
azt csak névleg ismerik! ? Mennyivel inkább ki vannak 
ezek téve a bűn saskörmeinek! Mikor még azok között 
is akad hűtlen apái vallásához, akiket iskoláinkban, 
hitünk igazságainak édes tején szeretettel dédelgettünk, 
dajkálva neveltünk, mennyivel inkább elhagyhatnak 
bennünket azok, akikre semmi gondunk nincsen! ?

Azért én azt mondom: Nem is kárhoztatható, ha 
egy szórványbeli hívünk, — akire legkevesebb gondunk 
sem volt, — áttér. Indokolttá teszi az áttérést az a 
körülmény, hogy oda vonzódik, ahol Istent megismerni, 
félni, szeretni tanulta; hogy a többséget képviselő és 
épp azért lelkésszel bíró hitvesének vallására tér át.

Rámutattam a fentiekben térvesztésünk helyeire: 
a fiókegyházak és szórványokban; az áttérések, rever- 
zálisok okára: a kényelemszeretet, vegyes házasság, 
a ref. egyház részéről a „Nagygeresdi egyezségnek,“ a 
testvériesség hangoztatásának ellenünk támadó fegy
verül való felhasználása. Ezek után hadd mutassak rá: 
kit terhel a veszteségért a felelősség. — Egy szóval 
megfelelek: Közegyházunkat! — Rosszúl gazdálkodunk! 
Amúgy is gyengeségünkkel, anyagi és számbeli erőtlen
ségünkkel hozakodunk elő lépten-nyomon és mégis
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mit látunk? Azt a kis anyagi erőt, ami rendelkezésünkre 
áll, annyira szétforgácsoljuk, elaprózzuk, hogy vajmi 
kevés látszata lesz, vagy éppen semmi.

Ezt hangoztatta már oly sokszor Zsilinszky, 
Sztehlo is, de azért nem adunk semmit beszédükre.

Ott van a négymilliós államsegély felosztása. 
Adunk belőle adócsökkentésre, lelkészi nyugdíjintézetre, 
iskolák fenntartására. S mit látunk ? Az egyházi adót 
sem tudtuk leszállítani arra a %-ra, amelyre a refor
mátusok leszállították; a nyugdíjintézettel is mi lesz, ha 
az állam megvonja a segélyt? iskoláink is folyton 
deficittel küzdenek.

Miután rámutattam arra. hogy legtöbb vesztesé 
günk a szórványokra esik, kérdem: Nem terheli e 
méltón mulasztás egyházunkat, mikor mindenre gondol, 
csak épp oda nem néz, hol legégetőbb a baj ?!

Nemcsak elforgácsoljuk erőnket, de nem is ott 
vetjük latba, ahol legnagyobbat kellene emelni.

Igaz, nagy teher nehezedik híveinkre az anya
egyházakban is. De! — ha tudjuk azt, hogy a szór
ványokban nagyobb veszély fenyeget, nem oda kellene-e 
először sietnünk segítő jobbunkkal?! S mit látunk? 
A reánk eső milliós államsegélyből adunk hitoktatásra, 
missziók gondozására kerületenként 8 — 10 ezer koronát. 
Nem rossz gazdálkodás ez? Nem jelenti ez is az erők 
elaprózását ?!

Először adtunk volna erre a célra, amennyit csak 
tudunk s azután a fentmaradott összeget fordítottuk 
volna csak az anya- és leányegyházak adócsökkentésére, 
utolsó helyre tévén az iskolákat Anyaegyházainkban 
sokkal kisebb veszély fenyeget bennünket mint a szór
ványokban. Ahol a lelkész és tanító minden nap érint- 
kezhetik a hívekkel, ott erős akarattal, szép szóval 
tapintattal is sokra megy. De akiket egy évben egyszer, 
avagy egyszer se látok, azokon csak a pénz segít, 
mely lehetővé teszi a köztük való megjelenést.

Az én öt szórványbeli községemben 40—45 evan
gélikus tanköteles van hitoktatás nélkül. S mi ennek 
az eredménye? Évente 10—15 jelentkezik áttérésre. 
Én vagyok a hibás, én vagyok az oka ? Dehogy! Köz
egyházunk, amely nekem 30 —40 koronát akart adni. 
holott 800 koronánál többe kerülne a fuvarom.

Rosszul gazdálkodunk!
Erőnkön felül akarunk tenni a tudomány oltárára 

áldozatot. Mennyi, de mennyibe kerül egyházunknak 
az a temérdek sok középiskola, amelynek számát még 
legújabban is folyton, de folyton szaporítjuk! És kiknek 
építünk?!? más felekezetek, ellenségeink gyermekeinek; 
s a mi szegény egyházunk nyögi a közterheket! Nem 
volna-e elég Dunántúlnak is egy gimnázium Sopron
ban, amelybe elvihetné a fiát a bonyhádi, somogyi, 
tolna, lövői, vasi ev. hívünk is?! Dunántúl három 
gimnáziumának ev. tanulói oly szépen elférnének ebben 
az egyben is. Ugyanezt tehetné a többi három kerület 
is. így elérnők azt, hogy nem kellene az államsegélyt

igénybe vennünk; így elérnők azt, hogy tetemes ösz- 
szeget megtakaríthatnánk.

De egy sokkal nagyobb áldását is látnók annak, 
ha kerületenként egy erős, igazán ev. középiskolánk 
lenne, tisztán ev. tanulókkal. — Minden tárgynál lenne 
alkalom arra, hogy tanáraink egy-egy példával, meg, 
jegyzéssel élesszék a növendékekben a hitbuzgóság tüzét.

Jobban gazdálkodjunk! kerületenként egy, de 
színtiszta ev. gimnáziumot tartsunk fenn : jobban lesz 
alkalom túlbuzgóságot, egyházszeretetet ébreszteni növen
dékeinkben s kevesebb lesz közülük hitehagyó; egy 
nagy összeget megspórolhatunk, amit leánynevelő-intézet 
fentartására fordítva, olcsóbbá tehetjük ev. középosz
tályunk leányainak neveltetését, akiket azután a mostani 
iskoláinknál sokkal olcsóbb zárdák nem rontanak többé 
s nem tehetnek katolikusokká. Mennyi kerülne a 
közép- és főiskoláinkon (Elég volna egy theol. akadé
mia) megtakarított pénzből a szórványok, missziók 
gondozására! ?

Rosszúl gazdálkodunk!
Püspökeink állásukhoz, méltóságukhoz nem illő 

szolgamunkával vannak megterhelve, ami nagy, de igen 
nagy kárára van közegyházunknak. Sok olyan munka 
szálai futnak össze a püspök keze alatt, amelyeknek 
lebonyolítását elvégezhetné 1—2, a püspöki titkár fel
ügyelete alatt álló írnok is S ezzel elérnők azt, hogy 
a püspök igazán hivatásának élhetne Mennyire csök
kentené az áttérők, reverzálist adók számát, ha a 
püspök 2—3 évben egyszer meglátogathatná a gyüle
kezeteket, szórványokat is! A püspök minden megjele
nése hiierősitő, térítő út lenne.

De a jelenben!? Elmúlik 15—20 év, sokszor 40 
is, hogy az egyes gyülekezetek hívei nem látnak 
püspököt, a szórványok meg soha.

Vegyük le püspökeink válláról a sok-sok, hiva
talukhoz, méltóságukhoz nem illő terhet, hadd éljenek 
igazán hivatásuknak; hadd látogathassák a gyülekeze
teket, s meglátjuk. kevesebb lesz a veszteségünk.

Rosszúl gazdálkodunk!
Minek az a sok gyüléskezés?! Nem lehetne e 

ezeknek számát csökkenteni ? Dehogy is nem! Hány 
és hány előértekezleti, bizotisági gyűlés van, amelyeken 
semmit sem határoznak, csak azt, hogy majd a másikon 
határozni fognak. Azt a tárgyat, amelyet az ilyen apró 
cseprő gyűlések körébe utalnak, elvégezhetnék egyszerre 
a kerületi gyűlésen. És mit tapasztalunk a kerületi és 
egyetemes gyűléseken ? Azt, hogy oda minden évben 
egy és ugyanazon képviselőket küldik, akik az ő elveik
hez ragaszkodva, — az általunk nagyrabecsült buzgó- 
sággal ugyan, de mindig egy és ugyanazon, általuk 
már parlagra taposott mezőt járják. Jól van ez így?! 
Nem ! Több ember többet lát, tapasztal, tud és tehet. 
Azt a bajt, sérelmet, amelyet nem vesz észre a kerületi 
egyetemes gyűlésekre már évek óta járó lelkész, észre
veheti egy, a bajokkal éppen ktizködő kis gyülekezet
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nek talán fiatal, de buzgó lelkésze. Kevesebbet gyülé- 
sezzünk s a megtakarítható nagy összeget fordítsuk 
szórványaink gondozására.

Rosszul gazdálkodunk !
Előbb a belmisszióra legyen gondunk s azután a 

külmisszióra. Az én áldott, jó öreg tanárom: PoszvéK 
Sándor, nyug. theol. akad. igazgató, mikor a misszió
ról beszélt, feltette a kérdést: A külmissziót fel kell e 
karolnunk? S a felelet ez volt: Előbb álljunk erős 
alapra magunk. Ne menjünk addig Indiába, Afrikába  ̂
pénzünket se küldjük, míg édes magyar hazánkban is 
sok a tennivalónk! Mert úgy leszünk: míg egyet a 
pogányok közül megnyerünk, itthon száz ingadozó hagy 
el bennünket. Azért mondja Jézus is: „Az útra, mely 
a pogányok közé visz, ne menjetek és a samaritánusok 
városaiba is ne menjetek, hanem menjetek inkább az 
Izrael házának eltévedt juhaihoz “ (Máté X. 5—6.)

Karoljuk fel a belmissziót. Tartsunk utazó lelké
szeket (mint Németországban van), akik főként a szór
ványokban tartanának épületes, buzdító felolvasásokat, 
beszédeket. Meglátjuk, hogy kevesbbítjük ezzel is a kitérők 
számát.

Rosszúl gazdálkodunk!
Nem tudjuk a kort megérteni. Biztosítások címén 

milliókat adunk társaságoknak Itt hosszasabban nem 
térek ki, csak csatlakozom az „Őrálló“ legutolsó szá
mának azon cikkéhez, melynek tartalma ez: Egyetemes 
egyházunk létesítsen egy biztosító intézetet, amelynél 
az egyházi birtokot, gyülekezeti épületeket és földeket 
feltétlen, sőt a lehetőség szerint híveink birtokát is 
biztosítandjuk. . .“ Százezreket jövedelmezne ez egyhá
zunknak ! Áldozhatnánk ennek jövedelméből is a bel
misszióra s kevesebb lenne az áttérők száma.

„Circumdederunt me“ ezzel kezdtem, ezzel is 
végzem.

De ha az egyházért rajongó lelkem súgta sorai
mat félre nem magyarázzák, egyházunkra nézve egé
szen más folytatása lesz a fenti címnek, mint amilyen 
a halotti énekben van, a következő: Körülvettek engem 
híveim, nem azért, hogy eltemessenek, hanem, hogy 
ha kell, életük feláldozásával is megmentsenek s dia
dalra vigyék ügyemet!

A lelkészt értekezletek szervezése.
(Kirchner Rezső püsp. irodatiszt referádája az alsónógrádi 

lelkészi értekezleten.)

Mélyen tisztelt lelkészi értekezlet!
Értekezletünk nagyrabecsült elnökétől azon meg

tisztelő felhívást vettem, hogy tárgysorozatunk 3-ik 
pontjánál az előadói tisztben járjak el. Készséggel vállal
tam a megbízatást és amennyire a rendelkezésemre álló 
rövid idő alatt lehetséges volt, a tárggyal foglalkoztam 
is Mélyen tisztelt elnökünk arra kért, hogy — tekintet

tel a tárgysorozat többi pontjaira — lehetőleg rövidesen 
végezzek a kérdéssel. Az első pillanatra ez lehetséges
nek is látszik, azonban a kérdés oly fontos, hogy 
szerintem beható megvitatást, beható tárgyalást tesz 
szükségessé!

*
A lelkészi értekezletek egyidősek a reformációval. 

Mindjárt a reform, után szokássá vált, hogy a lelkész
testvérek, főleg a cura pastorális körébe tartozó kérdé
sek megbeszélése végett, összejöttek s egymásnak jó 
tanácsokkal szolgáltak. Az intézmény nálunk a legutóbbi 
időkig határozott fejlődési irányt nem mutat fel. Egy
részt nem is tartják meg minden esperességben ezen 
lelkészi értekezleteket, másutt egy és ugyanazon espe- 
resség több lelkészi értekezletre oszlik, vagy több espe- 
resség együtt tart egy közös lelkészi értekezletet, másrészt 
csak ezen szervezetlenség mellett történhetett meg, hogy 
egyesek ezen értekezletek köpönye alatt más célokat 
szolgálhassanak: nyelv szerint tömörítvén a négy egyház- 
kerület hason érzelmű lelkészeit! Csak az utóbbi évek
ben kezd elevenebb élet pezsegni lelkészi értekezleteink
ben. Előljár a dunántúli egyházkerület, ahol a püspök 
által kitűzött pastorális kérdések felett élénk eszmecse
rét folytatnak az egyes esperességek lelkészi értekezletei. 
A mi egyházkerületünkben (és ez igy van a két másik 
kerületben is) a püspök ur ugyan kitűzi a kérdéseket, 
de alig akad egy egy munkálkodó. Itt is szembetűnő 
haladást látunk az utóbbi években. Kedvező jel a fejlő
désre, hogy az utóbbi időben mindenfelől hangoztatják 
a lelkészi értekezleteknek a legalsóbb foktól a legfelsőbb 
fokig való szervezésének szükségét!

Hogy mily egészséges gondolat a lelkészi értekez
letek szervezése, a lelkészi kar tömörítése, azt szükség
telen külön is hangsúlyoznom: ismeretes az mindnyá 
junk előtt. Nemcsak fizikai törvény, hogy a tömörülés 
következtében az erők fokozódnak, de a legutóbbi 
években okulásunkra tapasztalhattuk a társadalmi élet
ből is, hogy azon társadalmi osztályok, azon testületek, 
amelyek szervezetten lépnek fel, sokkal nagyobb súly- 
lyal bírnak, saját speciális céljaikat sokkal könnyebben 
érik e l! Hogy egyebet ne is említsek, a lelkészi kar 
anyagi helyzetének mostoha voltát, rendezetlenségét nem 
abban kell keresnünk, hogy az államkincstár talán üres 
volna, hiszen a legutóbbi időkben is bőven jutott abból 
a különböző testületeknek, hanem főkép a szervezetlen 
ségnek, a tömörülés és egyöntetű eljárás hiányának 
tulajdonítható az!

De szükséges a lelkészi értekezletek szervezése — 
és pedig első sorban szükséges — a hitélet szempont
jából is ! Theológusaink legnagyobb része csak elméleti 
tudással kerül ki a theológiákról s pár hónapi káplán
kodás után anélkül, hogy idejük lett volna elsajátítani a 
lelkipásztorkodás gyakorlati részét, élére kerülnek gyak
ran a legnagyobb gyülekezeteknek s igy még ha lelki- 
ismeretesen is igyekszenek végezni a templomi szolgá
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latokat, a hitéletet alig fejlesztik, alig erősítik: mert 
nincs s nem is lehet meg bennük az erre való képes
ség. Pedig egyházunk vezetőférfiai folyton hangsúlyoz
zák, hogy a mai kor vallásellenes áramlatainak, híveink 
folytonos számbeli csökkenésének, térvesztésünknek csak 
úgy lehet gátat vetni, hogyha a cura pastorálist híveink 
körében a lehető legintenzivebben gyakoroljuk. És ugyan 
hol beszélje meg a lelkészt kar a cura pastorális körébe 
tartozó kérdéseket, ha nem a lelkészi értekezleteken? 
A gazdagabb tapasztalatokkal biró lelkésztestvérek, amel
lett, hogy egymás tapasztalatait is gazdagítják, e körben 
adhatnának útmutatást a tapasztalatoknak!

Azt hiszem tehát, mindnyájunk meggyőződésének 
adok kifejezést akkor, amidőn a lelkészi értekezletek 
szervezését a magunk részéről is szükséges, üdvös és 
kívánatos dolognak jelentem ki Szükséges és üdvös 
dolognak azért, mert a lelkészi értekezletek szervezésé
től reméljük, várjuk a hitélet intenzivebbé tételét, a lel
készek anyagi és társadalmi helyzetének emelését és a 
feltétlenül szükséges kollégiális érzés megerősödését!

*
Ezek előre bocsájtása után nézzük most már, mi 

módon történjen a lelkészi értekezletek szervezése?
Az 1910. évi egyet lelkészi értekezleten bold. 

Zelenka Pál püspök indítványára egy bizottság külde
tett ki, amelynek feladatává tétetett a szervezés előkészi 
tése A bizottság feladatának f. évben megfelelvén. 
Noszkó István rákoskeresztúri lelkész által kidolgoztatta 
az egyet, lelkészegyesület alapszabályait, s azt tárgyalás 
végett lebocsájtotta az esperességi, illetve kerületi lel
készi értekezletekhez. Úgy tudom ezen alapszabály-terve 
zet minden lelkésznek megküldetett s így mindnyájunk 
előtt ismeretes.

Az egyet, lelkészi értekezlet szervezését ugyan — 
az esperességi és kerületi értekezletek szervezése előtt — 
filius ante patrem-nek tartom, mindazonáltal foglalkoz
hatunk az alapszabálytervezettel, mert talán ez által is 
elősegítjük a kérdésnek mielőbbi megoldását.

*
A tervezetre vonatkozólag a következő megjegy

zéseim volnának : Amint egyesületről, alapszabályokról 
beszélünk szükségtelenül teremtünk a magunk számára 
nehéz helyzetet, mert egyesületek alakításához, alap
szabályok megerősítéséhez kormányhatósági jóváhagyás 
szükséges! Hogy pedig ez mily nehezen megy, gondol
junk csak az Orsz. V. E. Szövetségre, amely éppen e 
miatt nem jöhetett létre, jóllehet a miniszteri jóváhagyás 
reményében megalakult a tisztikar s a taggyüjtés is folyt! 
De a legjobbat remélve — ha két-három év múlva 
meg is érkezne a kormányhatósági megerősítés (mint az
O. R. L. E.-nél) s az egyesület megkezdené működését, 
akkor is folytonos hatósági ellenőrzés alatt állana, amire 
épenséggel nincs szükségünk! Igaz ugyan, hogy úgy 
van tervbe véve, miszerint ezen alapszabályokat az egye
temes közgyűlés erősítené meg, de véleményünk szerint

az egyet, közgyűlés erre nem vállalkozhat, mert az hatás
körén kívül e s ik ............... Sokkal célravezetőbb, ha a
lelkésziértekezleteket szabályrendeletileg szervezzük, ami
hez az E. A. 16. §-a jogalapot is nyújt; úgy hogy az 
esperességi lelkészi értekezletek szabályzatát megalkotnák 
az esperességi közgyűlések, és megerősítenék az egyház 
kerületek. Hasonló módon volna keresztülvihető a kerü
let1', illetve egyetemes lelkészi értekezletek szervezése is.

Ezen szabályzat azután lehetőleg tömören állapítsa 
meg a főbb pontokat, mert szerintünk a részletekbe 
menő minuciozitás, éppen mert lelkészek értekezletéről 
van szó, teljesen felesleges! P. o a tagság megszűnése 
(elhalálozás, az állásról való lemondás, az állástól való 
elmozdítás stb.), az értekezletekre szóló meghívó közzé
tétele, az indítványok alakszerűsége, az értekezlet lefo
lyásának sorrendje, a jkv hitelesítése, a tiszteletbeli 
tagok felvétele, az elnöknek szavazategyenlőség esetén 
való döntése stb stb. mind oly pontozatok, amelyeket 
a gyakorlat már rég szentesített s külön §§-okba való 
foglalásuk, amint azt a tervezet teszi, csak bürokratizmus.

Hanem igen is a fősúly arra fektetendő ezen 
szabályzat megalkotásánál, hogy általa a lelkészi érte
kezletek jellege megóvassék, ne alakuljanak azok klubbá, 
a közigazg. gyűlések előértekezleteivé, mert így csak 
csonkítanák az esperességi, a kerületi, illetve az egyet 
közgyűlés munkakörét

De ne csak klubbá, hanem segélyzőintézetté se 
váljon a lelkészi értekezlet, mert egyrészt a lelkészek 
segélyezése kell hogy máskép oldassék meg, amint pld. 
a mi egyházkerületünkben történik is, másrészt az annak 
megvalósításához szükséges tőkének összegyűjtése anyagi
erőnket úgy is meghaladja! Ezzel kapcsolatban teljesen 
szükségtelen a 12 kor. tagdíj, amint azt az egyet alap 
szabálytervezet megállapítja. Egyáltalában a lelkészi- 
értekezlet maradjon a lelkészek értekezlete s főkép a 
cura pastorális körébe tartozó, az egyházak hitéletének 
erősítését, továbbá a lelkészi kar anyagi helyzetének 
javítását célzó kérdések és intézkedések megbeszélésé
nek körében mozogjon az ! Ámde azután történjen 
gondoskodás arról is, hogy a lelkész-testvérek közre is 
működjenek, munkálkodjanak is, mert csak igy teljesít
heti a lelkészi értekezlet feladatát.

Ezen irányelvek figyelembe vételével a tervezet fel- 
használása mellett van szerencsém a következő szabály
rendelet-tervezetet bemutatni:
Szabályzat az alsónógrádi ág. h. ev. lelkészi értekezletről.

1. A lelkészi értekezlet célja az egyházmegyéhez 
tartozó evang. gyülekezetek vallásos életének fellendí
tése, az evang. vallásos érzület élesztése, a belmisszió 
művelése, a cura pastorális egyöntetű és céltudatos 
gyakorlása; a lelkészi kar szellemi, erkölcsi és anyagi 
érdekeinek előmozdítása, a testvéri szereteten alapuló 
szoros összetartozandóságnak megszilárdítása.

2. E célokat szolgálja:
ű) a hivatásos működésben szerzett tapasztalatok
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nak alkalmas módon való közlése és az egyházközségek 
hitéletében való általános értékesítése által,

b) a vallásos kérdések megvitatása által,
c) hittudományi és egyházirodalmi felolvasások és 

viták rendezése által stb.
3. Az értekezlet kötelezett tagja a körben működő 

minden felavatott lelkész, aki évi 6 korona tisztelet
díjat köteles befizetni a lelkészi értekezlet pénztárába, 
mely összegből Vs rész az egyházmegyei, Va rész az 
egyházkerületi, V3 rész az egyet, lelkészi értekezlet cél
jaira fordíttatik.

4. A lelkészi értekezlet jövedelmét képezi a tag
díjak V3-a, az esetleges pénzbeli adományok, vagy 
hagyományok, esetleges offertoriumok, vagy gyűjtések.

5. A lelkészi értekezlet lehetőleg az esperességi 
gyűlés alkalmával tartandó meg s azon minden tagnak 
megjelenése kötelező. Az indokolatlanul távol maradó 2 
koronát tartozik az értekezlet pénztárába befizetni.

6. A lelkészi értekezlet tisztviselői: az elnök, a 
jegyző és a pénztáros akik hat évre választatnak.

7. Az elnök kötelessége az értekezletet előkészíteni, 
egybehívni, ha önkéntes munkálkodók nem jelentkezné
nek, a munkahozót kijelölni, aki tartozik a felhívásnak 
eleget tenni. Utalványozza a felmerülő kiadásokat.

8. A jegyző vezeti a jegyzőkönyvet, elkészíti a 
kivonatokat, az értekezlet megbízása folytán szerkeszti 
az értekezlet kiadványait, referál az egyházi lapoknak 
az értekezlet lefolyásáról s egyéb fontosabb ügyeiről.

9. A pénztáros nyilvántartja a tagokat, beszedi a 
tagsági díjakat, amelyek Va-át minden év december
31-én a kerületi, illetve az egyet, lelkészi értekezlet 
pénztárába küldi, bevételezi az esetleges adományokat, 
az elnök utalványozására teljesíti a kiadásokat.

10. A lelkészi értekezlet képviselteti magát a kér. 
lelkészi értekezleten, ahová felterjeszti indítványait és 
beküldi értékesebb munkáit.

11. A lelkészi értekezlet összegyűjti a felolvasott 
munkákat s anyagi viszonyaihoz mérten azokat „Évkönyv“ 
alakjában kiadja.*

Levél a szerkesztőhöz*
A tiszai evangélikus egyházkerület eperjesi kollé

giumának jogakadémiai prodékánjától a következő leve
let kaptuk:

Becses lapjuk egyik legutóbbi száma foglalkoz
ván a tiszai ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület 
eperjesi kollégiumának legutóbbi értesítőjével, többek 
közt kifogásként felhozza, hogy a kollégiumi jogakadé

* Az értekezlet az előadó javaslatát egyhangúlag magáévá 
tette, határozatát felterjesztette a kér. lelkészi értekezletre, meg
küldte az egyházmegyék lelkészi értekezletnek hason módon való 
szervezkedés céljából.

mián kevés az evangélikus hallgató s ebből folyólag 
fölveti a kérdést, hogy érdemes e „nekünk lutheránu
soknak másvallásúak részére jogakadémiát fentartani?“ 
Kifogásolja továbbá, hogy a római katholikus és izrae
lita hallgatók nem fizetnek több tandíjat, mint az evan
gélikusok, holott azoknak „egyháza egy fillérrel sem 
járul az intézet fentartásához“. Helyteleníti végül, hogy 
idegenvallásúak éppen úgy részesülnek a tápintézet és 
az ösztöndíjak kedvezményeiben, mint az evangélikusok.

Legyen szabad ezen észrevételekre a következő 
felvilágosítással szolgálnom:

Az értesítő 189. lapján található összeállítás szerint 
a jogakadémián összesen 123 protestáns hallgató volt, 
vagyis a 319 főnyi összes létszámnak 40°/o a. Ez 
igen tekintélyes arány. Ezek kedvéért igenis érdemes 
jogakadémiát fentartani annál inkább, mert számuk 
évről-évre .szaporodik.

De nem csupán ezekért, de a másvallásúakra való 
tekintettel is fenn kell azt tartanunk, mert ezekkel 
szemben is érvényesül az evangélikus tanintézetekben 
és tanárokban élő protestáns szellem.

Fentartandónak mondja az Egyházi Alkotmány is 
az eperjesi jog- és államtudományi kart „a protestáns 
szellemnek e téren is kívánatos ápolása“ érdekéből.

De fenn kell azért is tartanunk, mert hiszen 
a hazai négy római katholikus jogakadémián, meg 
a kassai állami jogakadémián és a két állami egye
temen — köztudomás szerint — nem uralkodik 
a protestáns szellem. Már pedig nem közömbös az 
reánk, szegény „lutheránusokra“ (?) sem, mily szellem
ben nyeiik kiképeztetésüket a jövendő törvényhozók, 
bírák, államügyészek, ügyvédek, közigazgatási főtiszt
viselők stb. 1 A reformátusok — nagy áldozatokkal — négy 
jogakadémiát tartanak fenn s akkor mi evangélikusok, 
még afölött töprengünk, hogy fentartsuk-e egyetlen jog
akadémiánkat, amely a hazai tíz jogakadémia között a 
legnépesebb ?

Különben is ezt a főiskolát csak kisebb mérvben 
tartja fenn az egyházegyetem és az egyházkerület: pár 
ezer koronával. Ezt a jogakadémiát ugyanis régi — ren
deltetésüktől el nem vonható — alapítványok, a magyar 
állam, a törvényhatóság és a város, legfőképpen pedig 
saját bevételei tartják fenn. Miért ne bírna tehát az 
evangélikus egyház is egy oly főiskolával, amely neki 
díszt és fényt kölcsönöz, holott az neki oly kevésbe 
kerül s amely főiskola oly hasznos szolgálatokat tesz az 
egyháznak is?

A protestáns tanulóknak állítólag kevés számát 
éppen csak a jogakadémián kifogásolja a cikkíró. Miért 
nem ötlött ez szemébe a kollégium főgimnáziumánál 
is? Itt az arány rosszabb, mint a jogakadémíán, mert 
371 tanuló közül mindössze 137 a protestáns? Pedig 
a főgimnáziumot az egyház sokkal nagyobb mértékben 
tartja fenn, mint a jogakadémiát.

Az a kifogás, hogy a tandíj szempontjából nem
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teszünk kifogást evangélikus és más vallású hallgató 
közt, szintén meg nem áll, mert ily különbség — el
tekintve attól, hogy nem szabadelvű — legfölebb 
alsó- és középsőfokú tanintézeteken szokásos, de 
egyetemi fakultás rangján álló főiskolán sehol a világon 
nem divatozik. De miért nem kifogásolja ugyanezt a 
cikkíró a főgimnáziumra nézve is, ahol ily különbséget 
szintén nem tesznek.

A tápintézetre nézve a kifogás — főiskoláról lévén 
szó — a fenti okból szintén nem helytálló; az ösztön
díjak tekintetében pedig még azért sem, mert ezeknél 
az adományozó állapítja meg, mily föltételek mellett és 
kinek adandó ki az ösztöndíj. Itt tehát a tanintézet 
igazán semmivel sem vádolható meg.

Végül megjegyzem, hogy a tápintézet fentartására 
szükséges összeget tanintézetünk az evangélikus hívek
től „nem koldulja össze“. Konviktusunknak megvannak 
a maga alapítványai s jogakadémiánk meg szupplikáció 
céljaira sem küld ki senkit hallgatói közül az evangélikus 
hívekhez; koldulni pedig kollégiumunk egyik intézete 
sem szokott.

Ezt megtámadott főiskolánk és az igazság érdeké
ben köszölni kérvén, maradok

Eperjes, 1912. augusztus 14-én,
tisztelettel 

Dr. Obetkó Dezső
jo g a k a d é m ia i  tanár, 

prodékán.
*  *  *

Konstatáljuk, hogy ez a felvilágosító levél közle
ményünk ténybeli állításait nem cáfolja. Rossz néven 
veszi tőlünk, hogy mi azon töprenkedünk, érdemes e 
az evangélikus tanulók ily csekély száma mellett la levél 
elsimítani iparkodik az aránytalanságot azzal, hogy a 
református hallgatókat az evangélikusokhoz hozzáadja) 
a római katholikus és zsidó hallgatók részére, kik az 
összes hallgatók */»-át képezik, evang. jogakadémiát 
fentartani ?

Hát ennek a töprenkedésnek talán mégis van 
némi jogosultsága, különösen, ha kapcsolatba hozzuk 
ezt azzal a ténnyel, hogy a nem evangélikus tanulók 
éppoly mértékben élvezik a főiskola jótéteményeit, mint 
az evangélikusok. A töprenkedés különben még igen 
távol áll a megérett Ítélettől és korántsem azt jelenti, 
hogy mi már most az eperjesi jogakadémiát meg akar
juk szüntetni.

Töprenkedésünk különben nemcsak az eperjesi 
jogakadémiának szól, mert hiszen sajnos, alig van 
középiskolánk, ahol az evangélikusok abszolút több
ségben vannak és afelett is töprenkedünk, nem-e örül
jünk annak, hogy a másvallásúak iskoláinkat annyira 
becsülik. Az a megjegyzésünk pedig, hogy mi koldu
lunk, soh’se bántsa a tanár urat, hiszen összes táp
intézeteinket a szupplikációból tartjuk fenn, az pedig 
nem egyéb, mint koldulás. Az egész kollégiumnak pedig,

úgy tudjuk, csak egy tápintézete van és hogy nem 
küldenek ki jogászt szupplikánsnak, hanem gimnáziumi 
tanulót, az nem változtat azon a tényen, hogy a nem 
evangélikus ifjaknak is szolgáló tápintézet költségeinek 
jelentékeny része az evang. hívek könyöradományaiból 
lesz fedezve.

Az a kívánság, hogy a másvallású tanulók többet 
fizessenek, mint a mieink, nem a liberalitás, hanem az 
igazságosság kérdése. Ha egy felekezet, bár vagyoni 
ereje a miénket meghaladja, nem költ iskolára, hanem 
ifjait tömegesen a mi iskoláinkban nevelteti, minden
képpen igazságos, hogy az iskolánkat igénybe vevő hívei 
ezen iskola fentartási költségeihez hozzájáruljanak. 
Budapesten az evang. főgimnáziumban a zsidók tan
díját már felemelték 150 koronára és a zsidó tanulók 
száma nem hogy fogyna, hanem évről évre szaporodik. 
Ezt tehetnék Eperjesen is, annál inkább, mert ott a 
másvallásúakat a tápintézet jótéteményeiben is része
sítik és akkor talán megtakaríthatnák a megalázó 
szuppükálást. Igen örülnénk, ha töprenkedésünknek 
ez az eredménye lenne. (Szerk.)

Evangélikus sajtóiroda.
Ez a hangzatos frázis egyházunknak már egy pár 

ezer koronába került. Mit kaptunk érte ? Hogy a napi
lapok egyházi közgyűléseinkről hézagos és sokszor nem 
alapos értesítéseket kapnak, melyeket a napilapok közül 
némelyik nagyobb, másik kisebb terjedelemben közöl. 
Ugyanez olvasható azonban egyházi lapjainkban is 
nagyobb alapossággal és nagyobb szakértelemmel. Ezeket 
mondják senki sem olvassa. De hát aki egyházi ügyeink 
iránt nem érdeklődik, az a napilapok közléseibe sem 
igen fog belemélyedni és kérdéses még az is, hogy 
érdemes-e azért pénzt kiadni, hogy a napilapokat olvasó 
közönség arról, ami gyűléseinken történik, hézagos 
tudósításokat kapjon.

Sajtóiroda! Hol vin az, miből áll annak személy
zete? Néhány száz koronából nem lehet ilyet szervezni, 
legyünk tehát szerényebbek és ne nevezzük el a tudó
sítót sajtóirodának.

Úgy értesülünk, hogy legközelebb egy laptársunk 
óhajt egy ily „sajtóirodát“ alapítani — csendes falusi 
magányban. A kerületektől kér erre pénzt, sőt a tiszai 
kerülettől kapott is már 250 koronát. A többi kerülettől 
és az egyetemtől is várja ezi a segélyt. Ha laptársunk 
arra vállalkozik, hogy ezért a csekély összegért egy 
hetenként legalább egyszer megjelenő kőnyomatos 
tudósítást küld a napilapoknak, mint amilyen a néme
teknél a Deutsch-Evangelische Korrespondenz, amely 
az evangélikus hitéletet érdeklő minden mozzanatot és 
eseményt ellenőriz és kritikailag megvilágít, akkor 
szívesen megszavazzuk az összeget, de ha csupán abból 
fog állani az „Evang. Sajtóiroda“, hogy lapjában a
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gyűlésekről tudósításokat hoz és híreket közöl, (amit 
most is megtesz) akkor kár a pénzért.

Tehát mindenekelőtt programmot kérünk, mi 
legyen az az „Evangélikus Sajtóiroda?“

BELÉLET.
Kitüntetések. Szép kitüntetésben részesült szent- 

mártoni Radó Lajos ev. gyűl. felügyelő. Vilmos német 
császár ugyanis neki adományozta a szent Johannita- 
rendet, mely az egyház körül szerzett érdemek elis- 
merésekép szokott adatni magyarhoni világi férfiaknak. 
E rendet különben a most kitüntetett édesatyja, szent- 
mártoni Radó Kálmán, dunántúli egyházker. felügyelő 
is viselte. — Fekete Gábort, az unitárius egyház 
főgondnokát, a király Ő felsége valóságos belső titkos 
tanácsosává nevezte ki.

Új főrend. A király Ő felsége dr. Wolff Károlyt, 
a Magyarország erdélyi részeiben levő ágostai hitval
lású evang. országos egyház gondnokát életfogytiglan 
a magyar főrendiház tagjává nevezte ki. Örülünk ennek 
a kinevezésnek, mert ezzel legmagasabb helyről annak 
a keserűségnek az érzete lesz eloszlatva, amelyet a 
főrendiház igazoló bizottságának határozata annakidején 
okozott.

Halálozás. Dr. Drews Pál, a híres német theológus, 
a theológia tanára Hallében f. évi augusztus hó 1-én 
hosszú szenvedés után még fiatal korában meghalt.

Kerületi gyűlések. Augusztus hó 28-án d. e. 
9 órakor kezdődik a dunáninneni kerül, ez idei rendes 
közgyűlése Győr szabad kir. városban, amelyen a 
kerület az evang. egyházközség templomában Dr. 
Egyházasberényi Berzsenyi Jenőt kerül, felügyelői hiva
talába beiktatja.

Augusztus 29-én és 30 án tartja meg a dunán
inneni ev. egy házkerület évi rendes közgyülésétPozsonyban,

A bányakerület f. évi szeptember hó 12-én tartja 
meg évi közgyűlését Budapesten. Szeptember 11-én 
délután 5 órakor tartatik a szokásos előértekezlet. 
Szeptember 12-én délelőtt l/z9 órakor gyámintézeti 
isteni tisztelet és 9 órakor kér. gyámint közgyűlés. A 
kerül, gyűlés megnyílik 10 órakor.

A dunánt. gyámintézet új elnöke. A dunán
túli egyházmegyék gyámintézetei kivétel nélkül egyhan
gúlag br. Solymossy Ödön, a fejérkomáromi egyház
megye felügyelőjére adták szavazataikat, aki a kér. 
felügyelő választásnál is igen tekintélyes szavazatot 
nyert. Az új gyámint. elnököt e tiszt elvállalására külön 
küldöttség fogja felkérni loozsi otthonában. Beiktatása 
f. é. szept. 27-re van tervezve, Győrött.

Választások Pozsonymegyében. A pozsonyi 
ág. hitv. evang. egyházközség dr. Dobrovits Mátyás 
kir. tanácsos s felügyelő s Schmidt Károly esperes 
elnöklete alatt tartott választóközgyűlésen f. évi aug. 
hó 11-én liceumi tanárokká megválasztotta: Petrik 
Rezső és Friedrich János tanárokat; a népiskolához 
pedig Krkosch Gusztáv tanítót és Samarjay Róza 
tanítónőt. — A limpaki ev. egyház az eltávozott Kiss 
Ernő helyére Láng Pétert választotta rendes tanítóvá. 
— A somorjai ev. egyház pedig az elhalálozott néhai 
Kobtay Rezső lelkész helyére dr. Halmi Bélát válasz
totta lelkészévé.

Az egyet, gyámint. közgyűlése. Az e. e. e-
gyámintézet ez évi rendes közgyűlés színhelye múlt évi 
határozat szerint Pápa lesz. Idejéül az elnökség szep
tember hó 21—22. napjait tűzte ki. A részletes ünnepi 
Programm legközelebb fog megküldetni az érdek
lődőknek.

Pályázat.
A pe ti evang. magyar egyház f é. november 

1-re segédielkészt keres. Kötelessége a rendes lelkész 
utasításai szprint a lelkészi és irodai teendőkben való 
segédkezés. Javadalma az első két évben évi 2000 
(kettő ezer) korona előleges havi részletekben; egy 
szobából álló lakás takarítással és 50 korona fűtési 
átalánnyal, — vagy a lakás helyett 200 korona lakás
pénz negyedévi előleges részletekben. A harmadik évtől 
kezdve az alapfizetés 400 koronával, az ötödik évtől 
kezdve pedig 1000 koronával emelkedik. Ha a segéd
lelkész vallástanításra is alkalmaztatik, azért külön 
díjazásban részesül. A jelentkezések az egyház elnök
ségéhez (IV., Deák tér 4 II.) intézendők. A jelentkező 
csak a bemutatkozó szónoklat után nyer alkalmaztatást. 
A segédlelkész ez idő szerint a Deák-téri lelkészi körbe 
lesz beosztva.

Budapesten, 1912 augusztus 20.
Az egyház elnöksége.

Pályázat
A budapesti egyetemek és főiskolák protestáns 

hallgatóinak Bethlen Gábor Köre pályázatot hirdet az 
1912—1913. tanévben az egyesület által nyújtandó 
segélyezésekre: ingyenes lakás, ebéd, vacsora és pénz
segélyre. A pályázatban részt vehet minden szegény
sorsú protestáns egyetemi és főiskolai hallgató, ki a 
körnek tagja. A kérvények a Bethlen Gábor Kör szün
idei, illetve nagybizottságához intézendők. A kérvényeket 
szegénységi bizonyítvánnyal, index (vagy az egyetemre 
és főiskolába először beiratkozóknak érettségi bizonyít
vány) másolattal és tagsági nyugtával felszerelve szep
tember hó 1-ig kell pósta útján a Kör címére (Budapest, 
VIII., Szentkirályi utca 22) küldeni. A segélyek szep
tember hó 15-től, illetve október hó 15-től számítandólag 
adatnak ki.

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X , Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és planinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg. Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR. HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
KéthasAbos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
léloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pAlyázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  : Famler O. A d o lf :  Az állami menhelyekben elhelyezett evang. gyermekek vallási neveléséről. — 46. zsoltár. — Scholtz 
Gusztáv bányakerületi püspök jelentése a f. évi szeptember 12-én Budapesten tartandó rendes évi közgyűléshez. — 
Irodalom. — Egyveleg. — Belélet. — Pályázatok.

Az állami menhelyekben elhelyezett 
evang. gyermekek vallási neveléséről.

Irta: Famler G. Adolf.

Nincs állam széles e világon, ahol az 
elhagyatott gyermekek védelmére oly messze- 
ható törvényhozás intézkedne, mint nálunk 
Magyarországon. Az 1901. évi VIII. és XXI. t. c. 
értelmében minden eddig hatóságilag elhagyott
nak nyilvánított, avagy ezentúl elhagyottnak nyilvá
nítandó gyermek az állami gyermekmenhely köte
lékébe tartozik. Ezen intézmény kötelékében 
gondozza az állam az összes elhagyatott gyerme
keket 15-dik életévük betöltéséig.

A belügyminiszter, ki a törvény végrehajtá
sával bízatott meg, a gyermekvédelem szem
pontjából az országot kerületekre osztotta. Ö a 
budapesti központi gyermekmenhelyen kívül még 
szanaszét az országban 16 vidéki városban 
gyermekmenhelyeket állított fel; rendszerint olyan 
helyeken, ahol bábaintézet van és a gyermek
menhely életképes működését a helyi társa
dalom emberbaráti tevékenysége megfelelően 
biztosítja. Ezen állami gyermekmenhelyek kiegé
szítő intézményei, a szakoktatásra s szigorúbb 
nevelésre berendezett internátusok, szanatóriu
mok stb.

Az állami gyermekmenhelyek falain belül 
csupán a beteg, gyönge fejlettségű, különösebb 
ápolást és orvosi gondozást igénylő gyermekek 
tartatnak. A menhely intézetében vissza nem tar
tott, internátusokban stb. el nem helyezett gyer

mekek az állami „gyermekmenhely eken“ egyes 
nevelő szülőknek adatnak ki gondozás céljából 
és pedig szinmagyar családokhoz, ahol Ugyanoly 
életviszonyok közt neveltetnek, amelyek közt 
rendszerint maradni fognak életük egész folyamán.

Köztudomású dolog, hogy az állam mint 
mindenütt úgy itt is csak az önzó célt szolgálja, - 
azt akarván, hogy minél több hasznavehető pol
gárt mentsen meg a nemzet számára s minél 
több nemzetiségi anyagot olvasszon bele a szin- 
magyarságba. S miután előtte a felekezeti kér
dés egy noli me tangere, a gyermekek vallásneve
lés kérdése felett sok tekintetben szívesen szemet 
huny. Nem úgy mi, kik hivatva vagyunk őrt 
állani, hogy az alapot lábunk alatt ne bonto
gassák.

Tudnunk kell, hogy hazánkban az utolsó 
júniusi hivatalos kimutatás szerint az állami 
menhelyekben nem kevesebb mint 53,838 gyer
mek nyer gondozást, ehez hozzá véve a gyermek
védő liga által gondozott gyermekeket, azok 
száma az 56,000-ret is eléri. Ha már most 
tekintbe vesszük az evangélikusok országos 
lélekszámarányát, mely a 7‘3°/o tesz ki, egész 
biztosan vehetjük, hogy ezen gyermekmenhelyek- 
ben 4000-nél több evang. gyermek nyer gon
dozást.

Alkalmam volt a múlt ősszel és e tavasz- 
szal két alföldi állami gyermekmenhelyet meg
látogatni. Bizony mondhatom, szomorú tapasz
talatokat tettem, mert az ottani gyermekek 
egytől egyik más vallásu, leginkább róm. kath.
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nevelőszülőkhöz voltak kiadva gondozás végett 
S midőn az igazgatót megkérdeztem, hogy miért 
nem helyezi el az evang. gyermekeket a törvény 
értelmében velük egyvallású nevelőszülőkhöz: 
az igazgató vállat vont, mondván: nem jelent
kezett eddig színmagyar evang. szülő s más 
ajkú szülőnek a törvény értelmében a gyerme
keket ki nem adhatom.

E gyermekeknek se szülejük, se gyámjuk, 
senkiök sincsen a ki vallási nevelésükről gon
doskodna, 13—14 éves korukig ott maradnak 
róm. kath. nevelőszüleik falujában, ott róm. kath. 
iskolába járnak, kath. hitben neveltetnek, bérmál
tatnak s evang. egyházunknak végképpen el
vesznek.

Úgy látszik, hasonló tapasztalatokat nyer
hettek e téren a dunántúli kerületben is, mert 
az egyetemes tanügyi bizottság 1910. évi jelen
tésének 25 pontjában intézkedést kér a kerület, 
az országos gyermekvédő egyesület által s az 
állami menhelyekben gondozott evang. gyerme
kek vallási nevelésének kérdésében.

Az egyetemes közgyűlés 1910. évi jk. 100 
p. alatt a tanügyi bizottság ezen javaslata foly
tán azt határozza, hogy: átiratot intéz a gyermek
védő liga elnökségéhez s felirattal felkéri a

T Á R C A .

46. zsoltár.
A négy szuperintendencia által kiadott „Énekes 

Könyv“-be nem foglalták be a református testvérek 
Luther „Eine feste Burg“ énekét. A Graduálban, (Új 
Zengedező M. K.) melyet közösen használtak s melyben 
sok német ének van, megvolt. A tervezett énekes 
könyvben is megvan. Persze a magyar dallam.

Ellenben a német dallam a lutheránus énekes 
könyvekben kisért. Pláne a csabai énekesben, hol a 
függeléken kívül, melyet Margócsy József állított össze, 
s melyben az „Erős vár ‘ német dallama is van, a 
Szeberényi Lajos által fordított Luther-féle ének is áll, 
ilyképen: „Isten rendíthetlen várunk.“ Általában a luthe
ránus énekeskönyvekben túlságosan kegyelik a német 
dallamot, gondolva, hogyha a többi német ének énekel
hető a német melódiára magyarul, énekelhető lesz ez 
is; de ez kivétel, melyet nem vettek figyelembe azok, 
akik a magyar fordítást trocheusi formába vagy hang

belügyminisztériumot, hogy a gondozásba foga
dott, egyházunkhoz tartozó gyermekeket, olyan 
községekben helyezze el, ahol evang. egyház 
van. E feliratra érkezett válasz rövid tartalma a 
a következő: (L. 1911. évi egyet k. jk. 100 p.)

A belügyminiszter tudatja, hogy az elha
gyatott gyermekek védelmét az állami gyermek- 
védelem a m. kir. állami gyermektelepeken az 
úgynevezett államilag kiválasztott családban oldja 
meg, az erre vonatkozó szabályzat 27-ik §-a 
Szerint: ,,minden gyermeket lehetőleg vele egyvallású 
nevelőszülőnél kell elhelyezni.“ Azokban a kivé
teles esetekben pedig, amikor az elhagyatott 
gyermekek intézetbe adatnak, gondoskodva van 
arról, hogy vallásuk szerint, vallási nevelésük 
csorbát ne szenvedjen.

Egyet, közgyűlésünk e választ: megnyugtató 
tudomásul vette. Egy ezred, 4000 gyermek pusz
tul el szemünk előtt s mi azt megnyugtató tudo
másul vészük.

Azt hiszem, már előre tisztában lehettünk 
volna ezzel a felelettel, mert a Miniszter úr ren
desen a Beschwichtigungshofrat szerepét játsza 
velünk szemben is; mindig csak megnyugtatni 
kíván bennünket Konventjeink évről-évre intéz- 

.nek feliratokat a minisztériumokhoz, vezéreink

súlyba öntötték s a feliratos táblákat is szerkesztették, 
szólván: „Erős várunk az Úr Isten“ ; mintha tótul 
mondanák: Hodd proprog jest Pán! Brikmás.

A kétféle melódia ekkép bajt okoz, de nekünk 
mind a kettőre kell lefordítanunk az éneket, még pedig 
nekik a magyar dallamra. Mert ők átveszik az éneket 
a lutheránus énekes könyvből, minthogy átvették az 
„Erős várunk nekünk az Isten“ éneket is. A tervezett 
énekeskönyvben pedig ugyancsak rosszul van verselve, 
s az öt szótag helyett ez áll: „A mi régi ellenségünk“, 
„Ha testünk minekünk elvész“. Annál inkább szükséges 
a par excellence református ének, mert a református 
testvérek is elfogadták — velünk együtt — október 31-ét 
reformációi napnak.

Megjelent s a magyarországi ág. hitv. evangélikus 
egyházközségek használatára bocsáttatott Kapi Gyula 
nyug. tanítóképezdei igazgató Korál-Könyve, mely 296 
melódiát tartalmaz. Sok mondandó van ellene, de az 
elvitathatlan érdeme, hogy Luther „Erős várunk nekünk 
az Isten“ énekét nemcsak közölte, hanem annak rövid 
sorainál az öt szótagot betartotta s így szabályos alakot 
adott a szabálytalan éneknek.

Különben pedig a magyar melódiának az a vers
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évről-évre járnak oda, hogy jogos igényeinket 
követeljék, a stereotyp válasz pedig mindig az: 
Elismerem a protestánsok igényeinek jogossá
gát, készségesen segítek. Sokszor ha nagyon 
sürgős követelésekkel állnak elő, a Miniszter úr 
már a pénzösszegeket is megszeretne előre 
nevezni, de hát előbb mégis csak a pénzügy- 
miniszterrel szeretne tárgyalni, azután majd min
dent megtesz, a bajokat véglegesen rendezni fogja, 
úgy amint azt a bizottság óhajtja stb. Sajnos 
azonban, ezen sokszor félre nem érthető határozott 
kijelentések dacára — semmi sem történik!

Az embernek önkéntelenül eszébe jut az 
a német definíció: ,,Was ist das: ein Minister? 
Ein Minister ist ein Philister, das heisst viel 
ist er, allein was er verspricht vergisst er.“

Úgy látszik ép úgy haladunk ebben az 
ügyben is. A Minister úr citál az állami men- 
helyekről szóló törvényből, mondván: „ Minden 
gyermeket lehetőleg vele egyvallásu nevelőszülőknél 
kell e l h e l y e z n iSajnos azonban azt a szép és 
messzeható törvényt egyetlen egy szó, a ,,lehetőleg“ 
teljes n illuzóriussá teszi. Megszoktuk már, hogy 
velünk szemben rendesen a legtágabb fogal
makat alkalmazzák. S mi aztán mint mindenütt, 
úgy itt is a rövidet húzzuk.

Elszomorodva kell látnunk évről-évre való 
mindnagyobb számbeli csökkenésünket s hogy 
bomlik szét lassan-lassan, de biztosan, szeretett 
egyházunk. Közgyűléseinken sok ,,nagyröptü“ 
beszéd hangzik el, sok a szó, hiányzik azonban 
a kellő komolyság és ami a fő: a tett! Egy
szerű lapáliákkal vesztegetjük a drága időt, 
ahelyett, hogy komolyan tanácskoznánk afelett, 
hogy miként állítsuk meg a gördülő lavinát, 
mely elsöpréssel fenyeget bennünket.

Kérdem most már: jól és helyesen van-e 
imigyen? Nem indúl meg szívünk? Hagyjuk 
ezt a kis ezredet, 4000 gyermeket, szemünk 
előtt elpusztulni? Evangélikus belmisszió, hol 
van a te országod! Nem kell-e mindent elkö
vetnünk, hogy ezen gyermekek megmentessenek 
és evang. egyházunknak megtartassanak? Fel
kérem ezennel egyházunk vezérférfiait, minden 
hű fiát, minden Lutheránust: ne nézzük csak 
egykedvűen e gyermekek szomorú helyzetét, 
hanem mentsük meg őket szeretett egyházunk 
javára.

De hogy és mily úton lenne ez elérhető?
Ennek a nagyfontosságu kérdésnek admi

nisztratív megoldására csak egy mód kínálkozik, 
t. i. a z : ha mi ezen gyermekeket vallási oktatás

alkata, ami az „Ezt a kerek erdőt járom én“ népdalé. 
Csupán a rövid sorok toldása következik ölelkező 
rímekkel, ilyképen :

Dr. Luther Márton 46. zsoltára: Eine feste Burg 
ist unser Gott.

Dallam: Saját (magyar dallam).

Erős várunk nekünk az Isten,
Hogy ellenség ellen segítsen;
Minden veszedelmet megszüntet,
Mely körülvett most is bennünket.
Ősi ellenfél
íme hadra kél
Nagy hatalmassággal,
Gonosz csalárdsággal
Minket tönkre verni — ez a cél.

Nincsen nekünk semmi hatalmunk,
Hogy ellene bizton megálljunk;
De Isten egy vitézt külde le,
Aki viaskodik ő vele.
Kérded-e, ki ő?
Krisztus, a dicső,
Kit az egész világ

Magasztal és imád:
Nála van a vigasz és erő.

Ha e világ mind ördög volna,
S hogy felfaljon reánk rohanna; 
Tőle mégis semmit se félünk,
A Krisztusban csak jót remélünk. 
E világ feje 
S minden ereje 
Nem árt, bár akarna,
Oda a hatalma:
Urunk Jézus Krisztus verte le.

Megáll az Istennek Igéje,
És nem állhat senki ellene;
A nagy Isten népe harcol itt, 
Mert szent lelke bennünk lakozik. 
Ha a harc alatt 
Éltünk megszakad,
S elvész hírünk, nevünk,
Él nőnk és gyermekünk:
A mennyország nekünk megmarad.

Váradi é. k. 1566.
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és nevelés céljából evang. otthonokban helyez
zük el. Magától érthető, hogy 4000 gyermeket 
be nem fogadhatunk, de arra nincs is szüksé
günk, célt érünk mi azzal az eljárással is, ha 
az államtól azon evang. gyermekek kiadását 
követeljük, kik a 13— 14 éves kort érték el, 
tehát olyanokat, akik 1—2 év múlva érettek a 
konfirmálásra.

A torzsai árva- és szeretetház (konfirman
dus-otthon) ez irányban most tette meg az 
első lépést, amidőn a szabadkai m. kir. állami 
gyermekmenhelyből vallási nevelés céljából 12 
oly ev. gyermeket fogadott be, kik más feleke
zetű nevelő-szülőknél voltak elhelyezve Ha 
most már a vallási nevelésnek ezen módja be
válik — s kétségtelen, hogy be is fog válni — 
az intézet vezetősége rendíthetlenül meg van 
győződve arról, hogy a mi evang. keresztyén 
nevelésünk minden nevelésnek legtökéleteseb- 
bike, azt fogja határozni, hogy ezekből a hitük
ben olyannyira veszélyeztetett evang. gyerme
kekből annyit fog megmenteni, amennyit ép 
lehetséges; nem kímél költségeket és áldoza
tokat, kibővíti az intézetet még 2—3 hálószo
bával, ahol majd a már felvett gyermekek mellé 
még 40—50 ily gyermeket helyez el.

Ha most már minden egyházkerület hasonló 
intézkedéseket tenne s a már fennálló árva- és 
szeretetházakhoz még 2—3 hálószobát hozzá
épít, e nagyfontosságu kérdés könnyű szerrel 
meg lenne oldva s a hitükben veszélyeztetett 
menhelyi gyermekek meg lennének mentve.

S miután az állam minden ily gyermek 
után évi 200 korona ruházási és ellátási költ
séggel járul hozzá, a kerületekre ezen intézkedés 
folytán vajmi kevés anyagi teher háramlana.

Scholtz Gusztáv bányakerületí püspök 
jelentése a f. évi szeptember 12-én Buda
pesten tartandó rendes évi közgyűléshez.

Az evangélikus egyház lelki vezéreinek, elsősorban 
a püspököknek nem csupán az a hivatásuk, az egyház 
adminisztratív ügyeit elintézni, hanem az egyház kül- 
és beléletében jelentkező kérdésekben tanácscsal, véle
ménnyel előljárni, az egyházat fenyegető veszélyek 
elhárításáról és a bajok orvoslásáról gondoskodni. Ezen 
hivatás teljesítésére legalkalmasabbak azok az évi jelen

tések, amelyeket a püspökök az évenként megtartatni 
szokott kerületi gyűlésekhez intézni szoktak. Minél 
tartalmasabb ez a jelentés vezérlő eszmékben, annál 
értékesebb az a közegyház szellemi és anyagi érdekei 
szempontjából.

Scholtz Gusztáv püspöknek előttünk fekvő jelen
tése ezen követelményeknek nagy mértékben megfelel, 
mert gondos részletességgel kiterjeszkedik az egyházi 
életünket a jelenben mozgató kérdésekre. Egészben véve 
inkább optimisztikus, azt találja, hogy munkálkodásunk 
eredménye megnyugtató s hogy miután „az elvetett 
magnak hosszú időre van szüksége“, legyünk türelemmel 
mig megérik és áldásban érezteti erejét. Az egyházi 
életben is bizonyos emelkedés mutatkozik, csak azt 
konstatálja sajnálattal, hogy a vegyes házasságok és az 
ezzel összekötött lélekhalászás terén még mindig mi 
húzzuk a rövidebbet. Nézetünk szerint ezt nem elég 
konstatálni, hanem a baj gyökerének orvoslását kell 
állandóan sürgetni, amely abból "áll, hogy a reverzáli- 
sokat megengedő törvény hatályon kívül helyeztessék.

Rámutat a jelentés a vallásellenes szocializmus 
terjedésére is, amely ellen munkára szólítja fel első 
sorban a lelkészeket, de egyházunk világi férfiait is. 
Meggyőződésünk az, hogy ezen irányzatok túlkapásai 
ellen leghathatósbb eszköz a gyakorlati keresztyénség 
nagy arányokban való művelése. Az önző gyűlölködést, 
melyet ezek az irányzatok kiváltanak, csak a keresztyén 
önzetlen jótékonysággal lehet ellensúlyozni.

A jelentés megemlékezik arról is, hogy az egy
házi élet élénkebbé és bensőbbé tétele érdekében fel
hívást intézett az összes lelkészekhez, hogy egyházaik
ban a helyi viszonyoknak megfelelő egyházias jellegű 
egyesületeket alkotni igyekezzenek. Utal e tekintetben 
a Németországban elért nagy eredményekre és a kérdést 
úgy gondolná megoldandónak, hogy egyházi lapjaink 
egyike egy nagyobb mellékletet adna ki, amely azután 
tisztán és kizárólag ilynemű ismertetést tartalmazna. 
Az eszme megérdemli a figyelmet, csak attól tartunk, 
hogy a mi egyházi testületeink, melyek az evang. saj
tóval szemben meglehetősen szűkmarkúak, az erre 
szükséges költséget nem igen fogják megszavazni.

A jelentés további folyamában állást foglal a 
theologiai akadémiák egyesítése mellett, szükségesnek 
tartja ezzel kapcsolatban egy theol. fakultás létesítését 
és theol. szemináriumok felállítását.

A lelkészi fizetések rendezése tárgyában megem
lékezik a jelentés a pénzügyminiszter legújabb nyilat
kozatáról, azt nem tartja kielégítőnek, de a kérdés 
mikénti rendezését illetőleg határozott állást nem foglal. 
Hiányzik ebben a jelentésben is, mint a többi püspök, 
jelentésekben, állásfoglalás abban az elvi kérdésben 
vájjon a lelkészek fizetésének rendezését kizárólag az 
államtól várjuk-e, vagy az egyetemes egyház maga is 
köteles legyen lelkészeiről gondoskodni ? Ezen kérdésben 
pedig előbb-utóbb kénytelenek leszünk állást foglalni.
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Ezek után a jelentés foglalkozik még a zsinat- 
tartással és az egyházban előfordult személyváltozá
sokkal, felsorolja az év folyamán a püspök által végzett 
teendőket, referál a törvénykezési ügyekről, a tanügyről, 
a középiskolák állapotáról, az aszódi leánynevelőinté
zetről, az állami tanintézetekbe járó növendékek hit
oktatásáról és végül a szarvasi tanítóképző intézetről, 
ezzel kapcsolatban indítványokat terjeszt elő a tanító
képző intézeti tanárok fizetésének rendezése tárgyában 

A jelentés végül a segélyekről és adományokról 
szól és értékes statisztikai adatokat tartalmaz, hiányzik 
azonban benne az 1848: XX. törvénycikk végrehajtásá- 
sának megsürgetése és az e tekintetben tapasztalt keserű 
tapasztalatainkkal szemben az állásfoglalás. Ezt Scholtz 
püspök harciasabb (?) természetű társaira bízza

Irodalom.
Lethenyey István. Adalékok a dunántúli polemi

kus irodalom történetéhez Irta Bothár Dániel. Külön
lenyomat a theologiai szaklap 1912. évfolyamából. 
Lethenyey István ág. hitv. evang. prédikátor volt a 
XVII-ik század első felében Csepregen, később Kőszegen. 
Szerző ezen kiváló lelkész és író életrajzában kiterjesz
kedik a korabeli vallásos mozgalmakra és különösen 
arra a polemikus harcra, mely abban az időben a 
protestáns egyházi írók és Pázmán között egyrészt és 
a lutheránus és kálvinista theologusok között másrészt 
hazánkban lefolyt. Ekkor élte a protestantizmus fénykorát 
Magyarországon. A katholicizmus jóformán kimulófélben 
volt, midőn Pázmán az ő ravasz ügyességével az ellen- 
reformációt megkezdte. Nem szenved kétséget, hogy 
Pázmánnak munkájában főkép a magyaf főurak önzése 
és kapzsisága volt segítségére, de másrészt megköny- 
nyítette munkáját az a belső egyenetlenség és gyűlöl
ködés is, amely a protestáns táborban a két felekezet 
között folyt és amely a theologusoknak a kíméletlen 
durvaságig elfajult irodalmi harcában nyilvánult. Lethe
nyey is részt vett ebben a harcban és habár szerző 
szerint ő szintén restelte azt a kíméletlen hangot, 
amellyel őt Pálfi János református író támadta, nézetünk 
szerint ő is hibás abban, hogy a theologiai subtilitások- 
hoz való makacs ragaszkodás a két felekezet között 
annyira elmérgesítette a két testvérfelekezet közötti 
viszonyt. Amidőn Samarjay János kálvinista író az 
ellentéteket kiegyenlíteni iparkodott, Lethenyey a barát
ságos közeledést visszautasította és „Az Kálvinisták 
Magyar Harmóniájának az az Augustana és Helveticus 
Confessiónak Articulusainak Samarjay János kálvinista 
praedikator és Superintendens által tett összehasonlításá
nak meghamisítása“ cím alatt könyvet írt, amelyben 
már az elöljáró beszédben négy argumentummal álta
lánosságban bebizonyítja, hogy a reformátusok nem 
lehetnek az evangélikusoknak igaz testvérei és tiszt

barátai, ami megbizonyosodik: 1. A kálvinisták tulajdon 
maguk vallásából. 2. Az Augustana Confessionak ő 
általuk tett megváltoztatásából. 3. A kálvinistáknak az 
Augustana Confessio ellen való mondásokból. 4. A 
kálvinistáknak az tudományban való fundamentuinos 
tévelygéseiből. Ezeket igazolja a református énekkönyv 
következő verse:

„Nem eszed itt száddal az Krisztusnak testét, 
Mert az menyországba fölsietett innét;
De vészed testének és vérének jegyét.“

Ilyenek felett veszekedtek ezen kor theologusai. 
Persze fogalmuk sem volt Luther reformációjának 
lényegéről, amely a minden külső kényszertől ment 
lelkiismereti szabadságban kereste a hit általi üdvözülést. 
Bothár tanulmányának a főérdeme, hogy rávilágít erre 
a vészes belviszályra. ő  persze inkább tanulmányának 
hősét dicsőíti és ünnepli, ahelyett, hogy rosszaló Ítéletet 
mondana az akkori lutheránus és kálvinista theologusok 
felett, akikre aztán a jezsuiták a század utolsó évtize
deiben a theologiai subtilitásokkal nem törődve, egyaránt 
ráhúzták a vizes pokrócot a pozsonyi vértörvényszéken.

(S z -o )

EGYVELEG.
Nyíregyháza vagy Hajdudorog? Már elintézett- 

nek hittük a dolgot, már örültünkjannak, hogy Nyíregyháza 
város megtakarított 280.000 koronát és íme megint 
kezdődik az agitáció amellett, hogy az új görög katho- 
likus püspökség székhelye nem Hajdudorog, hanem 
Nyíregyháza legyen. Mit akar a görög katholikus püspök 
egy csaknem tisztán evangélikus városban? Ha nem is 
fogja a katholikusok számát reverzálisok segítségével 
szaporítani, már egymaga az a tény, hogy ott egy 
katholikus püspök a hozzátartózó aulával, kanonokok
kal és azok udvartartásaival letelepszik egy oly tény, 
amelynek Nyíregyháza város evangélikus jellegét be
folyásolni fogja Miként érvényesíti befolyását a római 
katholikus püspökség evangélikus városokban, arra 
példa Besztercebánya és Rozsnyó. Mind a két helyen 
domináltak az evangélikusok, most háttérbe szorultak. 
Igazán nem érthető miért kardoskodik a „Magyar Szó", 
amely protestáns érdekeket akar szolgálni, annyira 
a nyíregyházai székhely mellett? És csakugyan mit 
nyer a magyar kultúra azzal, ha a görög katholikus 
püspökség Nyíregyházán fog székelni ? A nyíregyházi 
tótokat akarják magyarosítani ? Erre ugyan szükség 
nincs, mert éppen a „Magyar Szó“-ban olvassuk, 
hogy Nyíregyházán az evangélikus egyház a tót isteni 
tiszteletet már eltörölte. Eltekintve attól, mi evangéliku
sok nem kérünk abból a magyarosításból, melyet 
görög katholikus klerikusok propagálnak. Hiszen ezt 
a püspökséget az oláhok megmagyarositására létesítet
ték, vigyék tehát oda az oláhok közé! Ha a nyíregyházi
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evangélikusokban csak egy kis belátás van, kézzel-láb- 
bal kell védekezniök ezen püspökségnek Nyíregyházára 
való áthelyezése ellen.

*
Katholikus nagygyűlés. Az idei katholikus 

nagygyűlést folyó évi augusztus 12-én és következő 
napjain tartották meg Aachenben. Ezen katholikus 
nagygyűlések célja a katholikus öntudat ébresztése és a 
kathoiicizmus egységének dokumentálása. Ezen célnak 
felelt meg a mostani nagygyűlés is azzal, hogy a német 
katholikusok között létező meghasonlás (kölni és berlini 
irányzat) itt nem nyilvánult meg és mindenben az ultra- 
montán szellem érvényesült.

*
Az evangélikus mozgalom erősödése Auszt

riában. Habár az aacheni katholikus nagygyűlésen a 
Bonifácius egylet ülésében gróf Galen, a prágai Bonifa- 
ciusblatt ismert kiadójának vezetése alatt újból gúnyo
lódtak a2 Ausztriában mutatkozó hitehagyás mozgalmának 
csökkenése felett, és habár az eucharisztikus világ- 
kongresszustól, amely szeptemberben az egész udvar, 
a császár és a főhercegek részvétele mellett fog meg
tartatni Bécsben, a katholikus ügy nagy diadalát várják, 
bizonyos, hogy a „Los von Rom“ mozgalom nem fog 
ezzel megszűnni. Éppen a jelen évben mutatkozik ezen 
mozgalom ujabbi erősödése. Ezerek részvétele mellett 
lettek új templomok felavatva és alapkövek templomok
hoz, paplakokhoz és tanácskozási termekhez lefektetve. 
Július elején lett Graslitzben, Csehországban az I. Ferencz 
József császárjubileumi templom rendeltetésének átadva. 
1628 óta most épült itt újból evangélikus templom. 
Augusztus elején Plattenben a cseh érchegységben épült 
evangélikus templom, mely „Exulantenkirche“ nevet 
nyert. Az evangélikusoknak 1654-ben történt elűzetése 
óta most tartottak itt újból először evangélikus isteni 
tiszteletet. Augusztus 11-én Neustadt an der Tafelfichte 
keletcsehországi községben avatták fel a Lutherburgot, 
mely templomot, paplakot és egyházi tanácskozási épü
letet foglal magában. Morvaországban Lundenburgban 
halad a templomépítés, Gradoban az osztrák tenger
parton evangélikus otthon épült, amelynek termében 
evangélikus isteni tiszteletet tartanak. Nassengrabban 
Csehországban és Zavidovicban, Boszniában is épülnek 
evang. templomok. Ami azonban ezen építkezéseknek 
értékét különösen emeli, az az evangélikus egyház
tagok bámulatos áldozatkészsége, és azon ezereknek 
részvéte, akik a felavatási ünnepeken résztvesznek. 
Ezt különösen a Neustadt-i templomszentelésnél lehetett 
tapasztalni, ahol a rossz idő dacára — egész nap esett 
az eső — nemcsak az ötszáz ülőhellyel bíró templom 
volt teljesen megtöltve, hanem azok, akik helyet nem 
kaptak, körülbelül 1600 ember várt a szabadban, akiknek 
részére az isteni tisztelet elvégzése után egy második 
prédikációt kellett tartani. Ha a mi napjainkban Ausztriá

ban protestáns ünnepléseket ily nagy részvét mellett 
lehet napjainkban megtartani és a katholikus néptenger 
közepében kimagasló „Luthervárakat“ lehet felépíteni, 
akkor ez bizony nem mutat csökkenést, hanem az evan
gélikus hit és protestáns öntudat mély, belső megerő
södését a melytől mi még nagyon sokat várhatunk. 
(D. E. K )

D. Rade Magyarhonban. Ebben a hónapban 
fordult meg nálunk Rade, a nagy német theologus, a 
„Christliche Welt“ szerkesztője. Látogatásokat tett itteni 
ismerőseinél és innen Nagy-Szebenbe utazott, ahol 
Teutsch püspök vendégje volt. Azért jött hozzánk, hogy 
viszonyainkkal megösmerkedjék és a vele rokonérzelmü 
elemekkel szorosabb érintkezésbe lépjen, Rade képvise
lője annak a liberális keresztyénségnek, melyet most 
már 26 esztendeje fenálló lapja a „Christliche Welt“ 
hirdet. Munkatársai között ott találjuk azokat a mély- 
tudományu német evangélikus theologusokat, akik a 
modern protestáns theologiának új irányt adtak. Szerencse 
talán, hogy Rade nem tud magyarul, így talán kevésbé 
volt alkalma megismerkedni a mi nagy lelki szegény
ségünkkel.

BELÉLET.
A magyarhoni egyetemes evangélikus egy

házi gyámintézet LII. évi közgyűlését folyó évi szep
tember hó 21 és 22-ik napjain tartja meg Pápán. Sor
rend : I. Szeptember 21-én délután 3 órakor a magyar
honi e. e. e. gyámintézet központi bizottsága ülést tart 
Pápán az evangélikus gyülekezet tanácstermében. Ugyan
aznap este 672 órakor gyámintézeti istenitisztelet a pápai 
ág. hitv. ev. gyülekezet templomában. Az istenitisztelet 
végeztével offertorium tartatik a nagy szeretetadomány 
javára. Az adománygyűjtést a pápai nőegylet tagjai telje
sítik a templomajtóban. II. Másnap, azaz szeptember 
22-én vasárnap reggel 972 órakor istenitisztelet: ének, 
oltári ima és szentigék olvasásával, szintén a pápai evang. 
templomban. Istenitisztelet után nyomban a templomban 
a magyarhoni e. e. e. gyámintézet LII. évi közgyűlése 
veszi kezdetét a következő tárgysorozattal: 1. Világi elnök 
megnyitja a közgyűlést. 2. Egyházi elnök előterjeszti évi 
jelentését és beadja elnöki tisztéről való lemondását.
3. Uj egyházi elnök választása. 4. Az egyházkeruleti 
gyámintézeti egyházi elnökök főbb vonásokban tájékoz
tatják az ünnepi közönséget a gyámintézet évi munkás
ságáról. — Még pedig: a) Lőw Fülöp, a dunántúli egy
házkerületi gyámintézet egyházi elnöke, b) Famler 
Gusztáv Adolf, a bányakerületi gyámintézet egyházi 
elnöke, c) Materny Lajos, a tiszakerületi gyámintézet 
egyházi elnöke, d) Bándy Endre, a dunáninneni egyház
kerületi gyámintézet e. elnöke. 5. Tiszti ügyész jelentése.
6. Számvizsgáló-bizottság jelentése. 7. A segélyek kiosz
tása. 8. Jegyzőkönyv-hitelesítők kinevezése. 9. Kérve-
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nyék, indítványok. Tájékoztató. 1. Az elnökség és kísérete 
Budapestről szeptember hó 21 én reggel 7 óra 15 
perckor indul a gráci gyorsvonattal a keleti pályaudvar
ról. Érkezés Pápára délelőtt 11 óra 10 perckor. 2. Akik 
vidékről Pápára szándékoznak, az elszállásolás végett 
jelentsék magukat szeptember 1-ig a pápai evang lelkészi 
hivatalnál. 3. Szeptember 22-én délután 1 órakor köz
ebéd Pápán, a „Griff“-szállóban. A jelentkezés lehetőleg 
előre kéretik. 4. Kedvezményes vasúti jegyekért folya
modunk. A megkeresések ez ügyben Lovászpatonára. 
a gyámintézet jegyzőjéhez intézendők.

A győri evang. egyházközség évkönyve az 
1911-ik esztendőről, szerkesztette I’só Vincze lelkész, 
egyházi elnök. A győri egyház megint 93 lapra terjedő 
vaskos füzetben számol be virágzó egyházi belső és 
külső életéről. Az egyházközség a hozzátartozó újfalui 
leánygyülekezettel és 26 fiók-gyülekezettel 4814 lelket 
számlál, amelyből 4322 a győri anyagyülekezetben lakik. 
Az iskola állapotáról már lapunk 33-ik számában meg
emlékeztünk. Az istentiszteletek látogatása általánosság
ban nem ad okot a panaszra, kívánatos volna azonban, 
ha épen az intelligens úri osztály e tekintetben jobb 
példával járna elől. Az idegen iskolákban a vallásokta
tást a lelkészi kar szolgáltatta 237 növendéknek. Az 
egyház javára történő hagyományok és adományok a 
hívek áldozatkészségéről tesznek tanúságot. 47 vegyes 
házasságból 34 egyházunk áldását kérte. A gyermekek 
vallására nézve 24 megegyezés közül 11 javunkra esett, 
13 a róm. katholikus egyház javára. A keresztény szere
tetnek jelentékeny nyilvánulása a múlt évben fölépült 
„Szeretetház“ létesítése, amelyben elaggott munkakép
telen szegények és árvák, magános nők otthona és a 
leánytanulók internátusa elhelyezésre találnak ; díszterme 
pedig vallásos esték, közgyűlések és vizsgák tartására 
szolgál. Az egyház kebelében belmissziói tevékenységet 
fejtenek ki ezen felül a gyámintézet (m. évi bevétele 
456 kor 85 f.) a belmissziói egyesület (vagyona 5610 K 
19 f.) az egyházi énekkari egyesület, a diakonia. Az egy
házközségnek ingatlanaiból 34627 K 43 f,tőkékből 6640 K 
62 fillér, egyházi adóból 10.155 K 01 fillér jövedelme 
van; az iskolára kap a várostól 11628 kor 78 fillért, 
bevételeinek összege 158.847 kor. 80 fillér. Az egyház- 
községnek vagyona 1 millió 164,169 kor. 79 fillér, 
melyet azonban 566.463 K 43 f alapítványi tartozás 
terhel. A szeretetház tiszta vagyona 185,667 kor. 77 fillér.

Harangavatás. Szép ünnepség keretében avatta 
fel a nagyacsádi ev. leánygyülekezet újonnan szerzett 
harangjait. A délelőtti istentiszteletet, melyet Mesterházy 
László pápai másodlelkész végzett, délután a gyülekezet 
ifjúságának szavalatokból és énekekből álló előadása 
követte, melyen viszont Baldauf Gusztáv püspöki titkár 
tartott a harangok történetéből élvezetes és tanulságos 
előadást.

Kerületi gyűlések. A hét folyamán megtartatott 
a Dunántúli evangélikus egyházkerület rendes évi köz

gyűlése f. hó 28-án Győrött és a dunáninneni evangélikus 
egyházkerület közgyűlése f. hó 29-én Pozsonyban. A 
győri közgyűlés nagy ünnepélyeséggel volt összekötve, 
miután ezen a gyűlésen iktatták be az újonnan meg
választott kerületi felügyelőt, Dr. Berzsenyi Jenőt, kinek 
arcképét lapunk múlt számában közöltük. A pozsonyi 
gyűlés, szerényen minden ünnepség nélkül folyt le. 
Mindkét gyűlésről a részletes tudósítást a jövő számban 
hozzuk.

A Luther-Társaság f. évi október hó 5. és 6-ik 
napjain tartja meg rendes közgyűlését Lőcsén. Az ünne
pély részletes programmját később közöljük.

Lelkészválasztások. A felsőeőri (Vasm.) gyülekezet 
közlelkesedéssel meghívta üresedésben levő lelkészi 
állására G eistlinger P á l harkai rendes lelkészt.

A bokodi gyülekezet üresedésben levő lelkészi 
állását Balog István  vanyolai lelkész egyhangú meg
hívásával tölti be. A meghívott új állását legközelebb 
el is foglalja.

A balfi (Sopronmegye) egyházközség, aug. 18-án 
egyhangúlag, nagy lelkesedéssel választotta meg lelké
széül L auff G ézá t, a pesti német egyház segédlekészét.

Egyházmegyei elnökségválasztás. A vasi-közép 
egyházmegye elnökségének mandátuma lejárván, az 
egyházmegye gyülekezetei egyhangúlag újból a kipró
bált erőket választotta meg: Kund Sám uel répcelaki 
lelkészt esperesül (ki e minőségben immár 35 éve 
szolgálja egyházát) és dr. László Kálm án  szombathelyi 
ügyvédet felügyelőnek (kiben most másod Ízben köz
pontosat a bizalom).

Halálozás. M olnár Kálm án  bonyhádi főgimn. 
tanár életenek 35. évében elhunyt Gyöngyöspüspökin.

B uthy M árton  nyug. felpéci ev. tanító elhunyt 
augusztus hó 16-án, 71 éves korában Debrecenben.

H ajts P á l kislomnici evang. lelkész áldásos élete 
70-ik, boldog házassága 42-ik évében hosszú szenve
dés után Késmárkon elhunyt. Áldott legyen emlékezete!

Pályázat.
A göm öri ágost. hitv. evang. egyházmegyébe 

kebelezett alsósa jó i tót magyar nyelvű egyház lelkészi 
állása — lemondás folytán — megürült, arra pályázat 
hirdettetik.

Ezen állással a következő javadalmazás van egybe
kötve. 1. Jó karban levő három szobából álló lakás, 
mellékhelyiségekkel, épületekkel, nagy udvarral és két 
nagy kerttel. 2. Az egyház pénztárából fizetendő és 
847 K 84 fillérre értékelt készpénz, termény, fa, föld, rét 
és palást-jövedelem. 3. Kongrua 752 K 16 fill.

A szabályrendelet értelmében felszerelt jelentkezé
sek, 1912. évi szept. 25 ikéig az alólirott főespereshez 
küldendők.

Kelt Budapesten és Rozsnyón 1912. évi aug. 28.
Terray G yula  s. k. K ubinyi G éza  s. k.
főesperes, udv. tan. egyházmegyei felügyelő.“
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Káplánt keresek. Az állás azonnal elfoglalható. 
Javadalmazása: 1600 korona és lakás.

Rozsnyó, 1912 augusztus 28
Terray Gyula  s. k. 

főesperes.

Pályázat.
A békéscsabai ág. hitv. ev. Rudolf-főgimnázium  

kormányzó bizottsága pályázatot hirdet az elhalálozás 
folytán megüresedett s a nagyméltóságú vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter úr által betöltendő magyar-német 
tanszékre. A tanszék javadalma az intézet részéről évi 
2400 korona törzsfizetés, ötízben 200 korona ötödéves 
korpótlék és 600 korona lakáspénz. A törzsfizetés idővel 
2800 s illetőleg 3200 koronára, a lakáspénz a fizetési 
osztálynak megfelelően 700 és 800 koronára emelked- 
hetik. A törzsfizetést — a szolgálati időhöz képest — 
az állam egészíti ki. A kinevezett tanár az 1894. évi 
XXVII. t.-c. alapján szervezett országos tanári nyugdíj- 
intézetnek jogosított és kötelezett tagja. Szakvizsgálatot 
tett tanárjelöltek is pályázhatnak s alkalmaztatásuk esetén 
évi 1600 korona fizetésben és 200 korona lakáspénzben 
részesülnek. A pályázók, kik csak ág. hitv. ev. vallásúak 
lehetnek, végzett tanulmányaikat, családi, egészségi, 
hadkötelezettségi viszonyaikat és eddigi szolgálataika

feltüntető okmányokkal ellátott és a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi miniszter [úrhoz címezett 
kérvényeiket folyó évi szeptem ber hó 8 -ig  a főgimnázium 
felügyelőjéhez küldjék be. A kinevezett tanár állását 
azonnal tartozik elfoglalni s fizetését az állás elfoglalá
sának napjától kapja.

Békéscsaba, 1912 augusztus hó 19.
Dr. Sailer Vilmos, 

fögimnáziumi felügyelő.

Pályázat.
Kukmér ág. h. evang. anyaegyházközség második  

tanítói állására pá lyáza to t hirdet. Javadalom: lakás, 
kert és 1302 korona. Kántori képesítéssel is bíró tan
erők pályázatai a lelkészi hivatalhoz intézendők, szep
tember 7-éig. Kukmér, Vasmegye.

Hirdetéseket
méltányos díjszabás mellett 
felvesz lapunk kiadóhivatala 
Budapest, H., Fő-utca 4. sz.
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Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is. “IP"

J a v ítá s o k r a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k r e  k ü 
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

w

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest, VII, Erzsébet-körút 29. Pontos 
kisolgálás !

Jutányos 
árak!

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLA! ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóhivatal: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
KéthasAbo» egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

ször ös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  : Sztehlo Kornél: Eucharistia. — A dunántúli felügyelőt beiktató kér. közgyűlése. — A dunáninneni egyházkerület köz
gyűlése. — Elintézés. — Levél a szerkesztőhöz. — Külföld. — Belélet. — Pályázatok.

Eucharistia.
A tridenti zsinat 1551. évi október 16-án 

megtartott 13 ülésében cp. 5 alatt az Eucharistia 
legszentségesebb sakramentomáról ezeket taní
totta:

„A szen t zsinat ezenkívül k ijelenti, m iszerin t az 
Isten egy h ázáb an  igen  kegyes és  va lláso s m ódon  szokásba  
jö tt,  hogy  ezen  m ag asz to s  és tisz te le tre  m éltó  sa k ram en - 
tom  egy külön  e célra  rende lt ü n n ep n ap o n  m eg ü n n e
peltessék  és hogy az körmenetekben á jta to san  és  hódo ló  
tisztelettel az  u tcákon  és tereken  k ö rü lh o rd o z tassék  
M ert nagyon  helyes, hogy b izonyos szen t napok  h a tá 
r o z ta l a k  m eg, hogy az ö sszes  keresztények  rendkívü li 
és ritka tün te tés á l 'a l közös u runk  és m egváltónkkal 
szem ben  hálával em lékezzenek  m eg azon k im o n d h a ta t
lan és k izáró lag  isteni jó té tem ényrő l, mellyel a m egvál
tónak  a halál fölött való győzelm e és d iad a la  kifeje
zésre  ju to tt.

És eképpen  illő, hogy a győzelm es igazság  a h azug
sá g  és eretnekség fe le tt diadalm ait ünnepelje, hogy ellen-- 
fe le i annyi fénnyel és a z  egyetem es egyház oly nagy  
örömével szemben, vagy m eggyöngülve és összetörve m eg
sem m isüljenek vagy szégyentől eltelve, végre valahára 
észre térjenek. “

Ezen cél elérése végett rendelte el a tri
denti zsinat az Űrnapjának megünneplését. Ezen 
a napon kiviszik az oltári szentséget az utcára 
és katholikus országokban harangzúgás és a 
díszbe öltözött katonaság sortüzének ropogása 
hirdeti a róm. kath. egyház fényét és hatalmát. 
A körmenetben királyok, hercegek, miniszterek 
és más hatalmasságok vesznek részt annak 
adván ezzel kifejezést, hogy az országban a 
róm. katholikus vallás ha már nem is uralkodó, 
hanem mindenesetre az első vallás.

A külső fény és pompa azonban az idők 
folyamán értékét kezdte veszíteni és azt a hatást 
amelyet a tridenti zsinat általa elérni akart 
nem érte el. Az eretnekeket a körmenetek szem
lélése hidegen hagyta és legfeljebb azon bosszan
kodtak, hogy a körmenetnek egy-egy szobor 
vagy szentkép előtti megtorlódása az utcai közle
kedést megakasztotta.

Úgylátszik ez a tapasztalat, mely különösen 
Rómában és a nagyobb olasz városokban észre
vehető volt, arra bírta a római pápát, hogy az 
Úrnapot mint külső ünnepet eltörölte és helyébe 
a kor igényeihez való alkalmazkodás mellett 
ugyanezen célt az eucharisztikus kongresszusok 
szervezése által reményű elérni.

Hogy mennyire nem a róm. katholikus nép 
vallásos szükségletének folyománya ez az eucha
risztikus mozgalom leginkább bizonyítja azon 
körülmény, hogy a római katholikusok százezrei 
egészen fel a művelt körökig, nem is tudják, 
hogy mi az Eucharistia.

Valami szent dolog válaszolt kérdésünkre 
egy fővárosi r. k. ügyvéd, de hogy voltaképen 
micsoda azt hamarjában nem tudja.

Az Eucharistia a régi keresztyén egyházban 
nem volt egyébb, mint az a hálaadó imádság, 
amely a zsidó húsvéti lakománál szokásos hála
ima módjára, amint ezt Krisztus urunk is csele
kedte (Máté 26 , 26., 27,) az úrvacsoránál a 
kenyér és a bor megáldását megelőzte és rész
ben Isten jótéteményeire általában, részben a 
megváltás áldására vonatkozott.
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Ez a hálaadó ima, mely a liturgiában nálunk 
is megmaradt a kereszténység közös szokása, a 
rom. katholikus egyház azonban ezt a fogalmat 
kiterjesztette az oltári szentség imádására és 
miután a felszentelt ostya a Krisztus valóságos 
testét képezi a distingválni nem szokott tömeg 
összetéveszti az istenimádást az Isten testét 
magában foglaló ostya imádásával.

Nekünk persze nem lehet feladatunk ezen 
vallási felfogással kikezdeni, mert hiszen minket 
a róm. katholikus egyház dogmatikus subtilidásai 
kevésbé érdekelnek.

De ami bennünket is érdekel, az a forma, 
amelyben a róm. katholikus egyház ezen dog
máját kifejezésre juttatja. Saját hitbeli meg
győződését mindenki szabadon követheti és 
ahhoz sincs semmi közünk, ha a tömeg ezrei 
értelem és belső meggyőződés nélkül meg
szokásból valamely vallási cselekvényt végeznek, 
csak arra nézve bátorkodunk tiszteletteljes meg
jegyzést tenni, hogy a tüntetésnek az a módja, 
amellyel a klerikalizmus a vallásos cselekvénye- 
ket az utcára viszi és amely legújabban Ausztria 
fővárosában oly óriási méretekben föllépni készül, 
átlépi a vallás gyakorlatának határait és bizo
nyos tekintetben politikai tüntetés színében 
tűnik fel.

Nyilvánvaló ugyanis, hogy most a XX. 
század elején, midőn a pápaság a nyugateuró
pai latin államokban annyira letört, midőn 
Németországban a Centrum a protestantizmus 
ellen élet-halálra szóló harcba indult, midőn 
Oroszországban a róm. kath. egyházat hivata
losan elnyomják, Ausztria és vele Magyarország 
azok az államok, ahol a pápaság azt a talp
követ reményli feltalálhatni, amelyre lábát meg
vetve Anteusként újra felemelkedni és az „eret
nekek“ felett újból győzedelmeskedni fog.

Miután az „Eucharistia“ ily fokozott mérték
ben való gyakorlásának a tridenti zsinat idézett 
fejezete szerint is ez a valódi célja, nem hagy
hat bennünket ez a legújabb bécsi tüntetés 
hidegen.

Hát mi protestánsok is meg fogjuk bámulni 
azt a fényt és pompát, amelyet a róm. kath. 
egyház a legközelebbi napokban Ausztria fővá
rosában kifejteni fog, de nem fogunk „sem meg

gyöngülve és összetörve megsemmisülni, sem 
szégyentől eltelve észretérni:11

Nékünk ez a tüntető ünneplés csak arra 
szolgáljon, hogy megerősítse bennünk azt a 
protestáns öntudatot, amely nem tüntet ugyan, 
de ezerféle alakulásában és érvényesülésében 
végre is meghódítja a világot.

Sztehlo Kornél.

A dunántúli felügyelőt beiktató kér. 
közgyűlés.

A dunántúli ev. egyházkerület ez évi közgyűlése 
augusztus hó 28—29. napjain Győrött folyt le díszes 
ünnepélyességgel.

Ünnepélyessége a felügyelő-beiktatás eseményének 
írandó javára, de mégis főkép azon körülménynek, 
hogy a beiktatás oly férfiú egyéniségével állott a leg
szorosabb kapcsolatban, aki a kerület összes egyházi 
tényezőinek őszinte köztiszteletének birtokosa és Dunán
túl társadalmi életének egyik legrokonszenvesebb vezér- 
férfia. Képviselve volt a közgyűlésen az egyetemes ev. 
egyház, a ref. convent, a tiszai ev. egyházkerület, a 
dunántúli és a dunamelléki ref. egyházkerületek, a győri 
izr. hitközség; Vasvármegye, Győrmegye és Győr szab. 
kir. város törvényhatósága. Általános feltűnést és lelkes 
örömet okozott, hogy a beiktatási ünnepélyen magát 
képviseltette a Győrött székelő r. kath. megyés püspök 
és a győri róm. kath. hitközség is. Jelen voltak: Báró 
Prónay Dezső egyet. egyh. felügyelő, Dr. Antal Gábor 
ref. püspök, Ruschek Antal apátkanonok, pápai praelá- 
tus, Mohi Antal tinini püspök, Materny Lajos debre
ceni főesperes, Lévay József ref. főesperes, Petri Elek 
ref. egyházker. főjegyző, Czike Lajos kir. tan., Beöthy 
Zsolt ref. főisk. főgondnokok, Szűcs Dezső ref. egyhker. 
tanácsos, Csizmadia Lajos és Faragó János ref. főisk. 
igazgatók; Dr. Schwarz Mór főrabbi; Goda Béla, Dr. 
Békássy István főispánok; több országgyűlési képviselő ; 
Wennes Jenő polgármester, Jalsovitzky Lajos táblai 
elnök; Dr. Fischer Gyula kir. főügyész, Dr. Szauter 
Ferenc főkapitány és a dunántúli kerületből világi 
urak, lelkészek, tanítók és a tanintézetek képviselői 
nagy számban.

A székfoglaló beszéd, mellyel az új felügyelő, 
Dr. Berzsenyi Jenő elnöki székét elfoglalta, bizonyságot 
tett arról, hogy a bölcs és áldozatkész Véssey Sándor 
örökébe vallásos buzgóságban és egyházias érzületben 
méltó utód került.

A bibliai idézetekkel ékeskedő, nem hosszú beszéd
ben a felügyelő utalt arra, hogy érdemei nincsenek. Ő 
nem kezdeményezett semmit, nem alkotott semmit.
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Hogy m égis m egválaszto tták , an n ak  a szere te tnek  tu la j- 
ponilja , am ely őt az egyházkerü le tte l ö sszefo rrasz to tta . 
Félelem  fogja el, ha e lődeire  g o n d o l, m ert nem  köve t
heti Véssey S án d o r és Ihász L ajos nagy á ld o z a tk é sz 
ségét és nem  em elkedhetik  Dr. P rónay  D ezső  m a g a sz 
tos eszm eköréig . De b ízik  az Ú rb an , m ert vele van  az 
Ú rnak lelke, am ely őt ide hívta és ő rá llóu l ad ta  Izrael 
házának . M ár p ed ig  a p ro te stan tizm u sn ak  ilyen ő rá llók ra  
szüksége  van. Egy égi szózat hangzik  felé, m ely így 
s z ó l : Én a m ai napon népek felé rendellek téged, hogy  
g yo m lá lj, irts, pu sztíts , rom bolj, építs és p lá n tá lj!  
(Jerem. I 10.)

M ateria lizm us uralja  a v ilágot. A töm eget fél
tu d ó so k  vezetik, kik csak  sa já t h aszn u k a t tek in tik . T erjed  
a vallási n ih ilizm us, a hitetlenség  é s  a közöny. E nnek  
folyom ánya az erkö lcsök  m egrom lása . E zeket a bajokat 
kell gyom láln i, p u sz títan i és rom boln i.

Ezeknek a leghatályosabb orvosszere az, hogy  
minden házban legyen biblia.

Ö m agának  azo n b an  erre  elég ereje n incs S eg ít
ségül hívja e lnök tá rsá t és ö sszes  m unkatársa it.

Kiemeli m ég, hogy  híve volt a valláserkö lcsi o k ta 
tásn ak  az isko lákban , a ren d n ek  az egyházi gyü lek eze
tekben , a békének  m ás felekezetekkel, kü lönösen  a 
re fo rm átusokkal, híve volt m ind ig  a g on do la t- és lelki- 
ösmereti szabadság  te rjesz tésének  és az is m a r a d ; és 
híve volt a haladásnak  a ku ltú ra  és tudom ány  terén .

E zeknek m eg ta rtásá ra  kér erő t az  Istentől.
E zen szép  b eszéd  e lh an g zása  u tán  következtek  az 

üdvözlések  a különféle kü ldö ttségek  részéről. K ü lönösen  
feltűnt és nagy le lkesedést váltott ki ezek között Ruschek 
A ntal ap á tk an o n o k  és M ohi Antal cim z. p ü sp ö k  felszó 
lalásai. E ltek in tve a ttó l, hogy ev. egyházi ü n n ep ség ek en  
a róm . kath . főbb  h ató ságok  nem  igen szok ták  m agukat 
képviselte tn i legkellem esebb  v isszh an g ra  leltek ezen b e 
szédek tarta lm uknál fogva. A k lérus szónokai a k e rü 
letet és an n ak  ú jo n n an  beik tato tt felügyelő jét szivük  
igaz örömével üdvözölték, az evang . egyházró l m int testvér- 
felekezetröl szó lo tták  K ifejezésre ju tta tták  és n y o m até 
kosan  hangsú lyozták , hogy részükrő l is óhajtják  az e v a n 
gélikus egyházzal a testvéri szeretetet, a békeséget, a z  
együttes m unkálkodást „a vak-h itu és a „hitközönyu, a 
társadalm i m ozgalm ak vallástalan destrukció irányával 
való küzdelemben. Ezen beszédek  nagy hatást keltettek 
a je lenlévőkre, úgy hogy e lem en táris  erővel tap so ltak  
és éljeneztek  a k ije len téseknek . Ez a h an g u la t á trag ad t 
a bankettre  és az ott toasztirozó  fe lszó lalókra  is, ü n n e 
pelve az egyetértést, testvéri szeretetet.

Nem  akarunk  ü n n ep ro n tó k  lenni azzal, hogy kri
tikát gyakoro ljunk  az e lhan g zo tt beszédek  je len tősége  
felett, csak  azt k ív án ju k : va jha  az e lhangzo tt beszédek  
az igazság  p réd ik á lása  lennének.

Komoly m éltósággal folyt le a  közgyű lésnek  tan ács
kozási m unkarend je  is, m int fo n to sab b  határozatokat 
kiem eljük a  következőket. E lha tá rozta to tt, hogy a fe lsőbb

leány isko la  to v áb b ra  is K őszegen m arad , de a város 
részérő l felajánlo tt 100.000 k o ro n ás segélynek  in g a tlan 
ban vagy k észpénzben  á tad ása , feltételeinek  m egállap ítása  
ügyében  bocsá tkozzék  ú jab b  tá rg y a láso k b a  a kerületi 
e lnökség . A S im unyák-fé le  elvesztett a lap ítvány i perben  
az a lap ító levél szerkesz tésénél közrem unkált S chreiner 
K álm án ügyvéd ellen keresetet nem  indít. A kerületi 
é rték p ap irá llo m án y  m egőrzését és kezelését ille tő leg  el
fogad ja  a P esti m agy. keresk . bank  a ján la tá t. Ludig 
M anó bécsi h itok ta tó -le lkésznek  m unkakép te lenségének  
ese tére  évi 4 00  K kegydíja t á llap ít m eg. H ering  Z sigm ond  
p. ü. biz e lnö k ö t 30  éves egyházi szo lgála ta  a lk a lm á
val a leg m eleg eb b en  üdvözli, tisz te le tének  ny ilvánítását 
a közgyűlési tagok  ü lőhelyükbő l felállással d o k u m e n 
tálják. Jav aso lja  a kerü let a 3 theo log ia i a k a d é m iá n a k  
a pozsony i egyetem en  theol. fak u ltásb an  egyesítését, a 
v idéki theo lo g iák n ak  lelkészi szem ináriu m o k k áá ta lak itásá t. 
E lh a tá ro zza  a kerü let, hogy m inden  gyülekezet g o n d o s 
kodjék  a téves telekkönyvi bejegyzések  k iigaz ításának  
e lren d e lésé rő l. A n agygerezsd i egyezséget illetőleg 
javaso lja  az egyet, egyháznak  a je len leg i egyezség  m eg 
szü n te té sé t, ehelyett a ján lja  egy á lta lán o sság b an  m eg
á llap ítan d ó  oly ha tá roza t hozatalá t az egyet, egyháznál 
és a conven tné l, mely szerin t egyezségek  kötése faku l
tativ tö rté n h essék  m inden  gyü lekezetnél kü lön -k ü lö n  
K im ondja a kerü let, hogy a gyám in tézeti tisz tségek  nem  
fizetéses közigazgatási közegeknek  tek in tendők  Ha 
egyházi tisztv iselő  az egyházi h a tó ság o k  m egkerü lésével 
közvetlen a világi h a tó ság o k h o z  fo rdu l, az illető  ellen 
fegyelm i v izsgálat in d ítan d ó . A jelenlegi prot. sa jtó iro 
d á tó l, ifj. L ukács G yulátó l a m egb ízást és d íjazást m e g 
von ták  és  a kerü let részérő l a h irlap szo lgá la t N oszkó 
István , az Ő rálló  szerkesz tő jére  b íza to tt évi 250 K díja  
zássa l. F elterjesztést in téz a kerü let az egyetem hez azon 
kérdés m ego ldása  v é g e t t : vájjon az új véd törvény  a la p 
ján  beso rozo tt s egyévi szo lg á la tra  behívott tan ító  
he lyettes ítésének  d íjazása  kit terhel ? Az egyházkerü leti 
tisztv iselők  és b izo ttság i tagok  6 éves m an d á tu m a letelvén, 
az elhalt és lem ondo tt régi tagok  helyébe újak vá lasz 
ta ttak . A jövő évi közgyűlés helyéül K őszeg városa 
jelö ltetett ki.

A dunánínnení egyházkerület közgyűlése.
(Első nap)

P ozsony  váro sáb an  tarto tta  ez évben  is az egyház- 
kerü let évi közgyűlését, d r. Baltik F rigyes p ü sp ö k  és 
kerü leti felügyelő elnök lete a latt.

A gyűlést m egelőző b izottsági ü lések három  teljes 
napo t vettek igénybe.

A közgyűlést a kér. lelkészi-értckezlet is m egelőzte. 
E nnek  m agas sz ínvonalá t nem csak  a m egjelentek  
n agyobb  szám a, a  p rogram úi ta rta lm as volta, hanem  az
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egyes kérdések felett megindult élénk és tartalmas 
eszmecsere is emelte. A püspöknek rövid megnyitó 
beszéde után Pröhle Henrik, pozsonyi alesperes referált 
a lelkészi értekezletek szervezéséről. Főleg az alsónógrádi 
és pozsonyvidéki lelkészi értekezletek javaslatainak figye
lembe vételével az értekezlet a maga részéről is kívána
tosnak tartja a szervezést, mert ettől csak jót vár, úgy 
a hitélet mint a lelkészek érdekeinek szempontjából is, 
de továbbra is megóvni kívánja a lelkészi-értekezletek 
jellegét, miért is az alapszabályok szerinti szervezés 
helyett a kerület védnöksége alá helyezkedik, munka- 
programmjából kizárja a lelkészek segélyezését, a köz- 
igazgatási gyűlések tárgyainak megvitatását s elveti a 
magas tagsági díjakat. Az irányelveknek hét pontban 
való összefoglalása után nyomban szervezkedett is, 
elnökéül dr. Baltik Frigyes püspököt, alelnökül Pröhle 
Henrik alesperest választván meg. Biszkup Béla lelkész 
referált ezután a Luther-Társaságnak az ifj. könyvtárak 
szervezését célzó beadványáról. Az értekezlet az előadó 
javaslata alapján célszerűbbnek tartja a parochiális 
könyvtárak szervezését, amely úgy az ifjúság, mint a 
gyülekezet felnőtt tagjainak érdekeit is szolgálná. Bár e 
könyvtárak kötelező szervezésének kimondását akadá
lyokba ütközőnek látja, mindazáltal felhívja a lelkészeket 
ez irányban való búzgó közreműködésre. A kér. ifjú
sági egyesületek világszövetségének budapesti központja 
az iránt kereste meg az értekezletet, hogy az egyház- 
kerületben is szervezze az ily irányú egyesületeket. A 
tárgyhoz báró Podmaniczky Pál előadó ismertetése 
után lie. Schmidt K. Jenő pozsonyi főesperes szólott. 
Rámutatott, hogy ezen egyesületekben hitvallásszerü 
meggyőződés nem létezik, általános, elmosódott keresztyén- 
séget hirdetvén, pedig ezzel önálló, vallásos jellemet 
nevelni nem lehet. A kér. lelkészi-értekezlet tudomásúl 
veszi ezen szövetség működését, de az ifjúsági egyesü
letek szervezésénél ezen alapra lépni nem kíván. Ellenben 
tudatában annak, hogy mily fontos — főleg a mai 
vallásellenes áramlatok korában — az ifjúságnak hatá 
rozott vallásos szellemben való nevelése: felhívja a 
lelkészeket, hogy ott — ahol a helyi viszonyok azt 
megengedik — az egyház felügyelete alatt s nem külön
állóan attól szervezzék az ifjúsági egyesületeket. Meskó 
Károly lelkész értekezett ezután a lelkészek szociális 
kötelességeiről, hangoztatván a népnek az anyagi 
nyomorból való kiemelésének szükségét. Az általános 
helyesléssel kísért felolvasást élénk eszmecsere követte, 
mely után még báró Podmaniczky Pál a finn evang. 
egyház missziói életéről és Adamis Gyula a közösségi 
mozgalmakról tartottak értekezést.

A szerda délutáni órákban folyt le a kér. gyám
intézet közgyűlése. Bándy Endre elnök jelentéséből 
örömmel állapította meg a közgyűlés, hogy a gyülekeze
tek áldozatkészsége nem fogy, sőt erősödik. Az évi 
gyűjtés meghaladta a 9000 koronát. . . A nagyszeretet- 
adományra Magyaróvár; a Leopoldiánumra Szulyó-

váralja; a Kaczián-féle alapra Sámsonháza; a kisszeretet- 
adományra Cserhátsurány; a Bocskay-alapítvány-kama- 
taira Ipolyvece ajánltatott. A kér. gyámintézet 200 kor. 
segélyben részesítette: Fakóvezekényt, Gyúrót és Nagy- 
petrőst; 100 kor. segélyt kaptak: Felsőzsember, Liget
falu, Madácsi, Nógrád, Borsós, Dunaszerdahely és 
Felsőozor. Az egyet, gyámintézet 100 kor. segélyeire 
ajánltattak: Nemeskosztolány, Csákvár, Csábrágvarbók, 
Kisbágyon, Bércéi, Császkó, Szered, Főrév, Kesnyő, 
Szuhány. A közgyűlés felhívta az egyházmegyei gyám- 
intézeteket a tőkegyűjtésre s végül figyelmeztettek az 
esp. gyámintézetek, hogy a kulturális egyesületek támo
gatása nem képezheti feladatát a gyámintézetnek!

A bizottságok munkáját követte a csütörtökön 
tartott közgyűlés, amelyet Baltik Fr. püspök imája után 
Laszkáry Gyula felügyelő reggel 8 órakor nyitott meg. 
Örömmel jelentette megnyitójában, hogy bár az elmúlt 
esztendőben a politikai viszonyok nagy hullámokat vertek 
fel, sikerült azt az egyháztól távol tartani, minek folytán 
a közigazgatási év a rendes keretekben folyhatott le. 
Örömmel említette, hogy felügyelősége alatt a selmecz- 
bányai kér. tanítóképezde felállításával immár a második 
intézmény lesz hivatva a kerületben az egyházi és kul
turális célokat szolgálni.

Dr. Baltik Frigyes püspök terjesztette elő ezután 
évi jelentését. A nagy figyelemmel hallgatott jelentést 
lapunk augusztus 24-iki számában közöltük, itt csak 
annyit jegyzünk meg, hogy annak kapcsán a kerületi 
gyűlés köszönetét szavazott Hollerung Károly főesperesnek 
a modori kér. leányiskola körül kifejtett munkájáért, 
úgyszintén Farbaky István lie. felügyelőnek, Händel Vilmos 
főesperesnek, Sobó Jenő főbányatanácsosnak és Király 
Ernő igazgatónak, a selmeczbányai kér. tanítóképezde 
létesítése körül kifejtett tevékenységükért. Kimondta a 
közgyűlés, hogy az esperességek kötelesek minden kerületi 
gyűlési beadványt legkésőbb augusztus hó 1-ig a püspöki 
hivatalhoz beterjeszteni, hogy jövőben a püspöki jelentés 
a közgyűlés előtt kinyomatható és szétosztható legyen.

A napirend tárgyalása során a közgyűlés elhatározta, 
hogy felterjesztést intéz az egyetemes egyházhoz, az 
állami dotációnak felemelése, illetve törvényben leendő 
biztosítása tárgyában. A lelkészi fizetések sürgős rende
zését a közegyház létérdekének tartja a közgyűlés, miért 
is felterjesztést intéz az egyet, gyűléshez, hogy a végleges 
és mielőbbi rendezést a kormánynál megsürgesse. A 
felszólalások során ama helyes szempontok jutottak 
kifejezésre, hogy a lelkészek korpótlékának rendezése 
az állam, az alapfizetések felemelése a közegyház által, 
az u. n. lelkészfizetési alap létesítésével eszközöltessék, 
hogy így a lelkészek önállósága, a kormánytól való 
függetlenítése biztosítassék.

Nagy figyelmet keltett a iheol. fakultás ügye. lie. 
Schmidt K. Jenő előadó ismertette az eddigi fejleményeket 
és igen alapos beszédben megindokolta javaslatát, amely 
szerint az egyetemes gyűlés felkéressék, hogy kövessen
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el m inden t, hogy a theo log ia i faku ltás a pozsonyi eg y e
tem en á llítassák  fel.

L án g  L ajos b áró  v. b. t. t. szó lo tt ezu tán  a jav as
lathoz. M indenben  hozzájáru lt az e lőadó  ind ítványához, 
m ert nagy nem zeti ké rd ésn ek  tek in ti, hogy az ev an 
gélikus lelkészek m inél szé leseb b k ö rű  tu d o m án y o s 
képzettséget nyerjenek . Ez p ed ig  csak  úgy lehetséges, 
ha a  theo log ia  az  egyetem m el ö ssze lesz kapcso lva . 
Ö röm m el je len ti, hogy a z  irányadó körökben is megvan  
a hajlandóság azirán t, hogy Pozsonyban a z  egyetem 
mel kapcsolatosan evangélikus theologiai fa k u ltá s  is 
létesittessék!

Az ind ítvány  elfogad tato tt.
T u d o m á su l vette a közgyillés, hogy a zsinati 

b izo ttság o k  m unkála ta ikkal e lkészü ltek  s a zsinat a 
legközelebb i időben  im m ár m eg tartha tó . Közel 25 .000 
ko roná t vett fel a kerü let a zsinatta l já ró  kö ltségek  
fedezésére.

A gyű lés fe lterjesztést in téz az egyetem es fel
ügyelőhöz, hogy sü rg esse  m eg  a nóg rád i, hon ti és barsi 
e sp e ressé g ek n ek  a b ányakerü le tte l szem ben  tám aszto tt 
igénye tá rgyában  k ikü ldö tt v á lasz to tt b író ság n ak  ez ügy
ben való e ljárását.

Ö röm m el vette tu d o m ásu l a gyű lés, hogy a 
K vacsala Ju lian n a -fé le  végrendele ti pe res ügy befeje
zéshez közeled ik  s a kerü let is hozzáju t a nagynevű  
hagyom ányozó  álta l tett a lap ítványokhoz.

M ajd a le lkészválasztási szab á ly ren d e le t revíziója 
p rovokált h o sszab b  vitát. A nyitra i, pozsonym egyei és 
trencsén i esp eresség ek  m ég m ind ig  nem  tud tak  be le 
nyugodn i a szabá ly rende le t azon  in tézkedésébe , hogy a 
kerü leti gyű lés o lyanokat is k izárhat a je lö ltek  közül, 
ak ik  ellen a kerü leti e lnökség  a szab á ly ren d e le tb en  fel
so ro lt k izárási okok a lap ján  el nem  já rh a t ugyan , de 
az  illetőt az egyházi béke és h itélet szem pon tjábó l 
egyéb  (példáu l nem zetiség i irányzata  m iatt) okok m iatt 
m ég sem  találja  a lk a lm as je lö ltnek . A kerületi gyű lés a 
k érdés felett n ap iren d re  tért, fe lterjesztést in tézett a z o n 
ban  az egyetem es gyű léshez s an n ak  figyelm ébe aján lja  
a le lkészválasz tásnak  egyetem esen  s egységesen  tö rténő  
szabályozásá t.

Felhívta a gyű lés az isko laszékek  figyelm ét, hogy a 
küszöbön  álló  tanév tő l kezdve csak is az állam  által 
engedélyezett tankönyveket haszná lha tják  isko láink . 
K om olyan - figyelm eztette az egyházi h a tó ság o k a t ezen 
m iniszteri rendele t sz igo rú  be ta rtásá ra , m ert an n ak  m eg
szegése sú lyos következm ényekkel já rha t. M inthogy 
azo n b an  az egyetem es gyű lés is k im ondo tta , hogy 
isk o lá inkban  csak  az á lta la  is engedélyezett tankönyvek  
használhatók , fe lh ivattak  a h a tó ságok , hogy a  m iniszter 
által m ár engedélyezett tankönyveket feltétlenül küld jék  
be az egyetem es tanügy i b izo ttsághoz  is engedélyezés 
végett.

A gyű lés ö röm m el venné egy egyet, tan ító n ő -  
képezde  felállítását, m ert a rra  égető  szükség  van, de 
tek in tettel sa já t legu tóbb i a lk o tása ira  (m odori leány
iskola, kér. tan itóképezde), an n ak  fe lá llítására  aján lato t 
nem  tehetett, de  ö röm m el venné, ha az egyetem es 
egyház  az eszm ét m egvaló sítaná .

A trencsén i és nyitrai e sp e resség ek  a kerületi, 
illetve egyetem es gyű lésnek  a tó t belm isszió i egyesü let 
m űködésé t be tiltó  m últ évi ha tá ro za ta in ak  hatályon 
kívül helyezését célzó  ind ítványa  felett —  an n ak  h an g - 
sú lyozásával, hogy a belm issz ió i m u nká lkodást öröm  
mel látja és azt felette szü k ség esn ek  tartja , de csak is 
eg y h ázh a tó ság ilag  jóváhagyo tt keretek  között (az egyesü 
let a lap szab á ly a in ak  m egerősítése  m ellett) —  n ap i
ren d re  té rt!

Ö röm m el vette tu d o m ásu l a közgyűlés, hogy a 
kér. tan ítóképezdével k ap cso la to san  em elendő  in te rná tu s 
céljaira a ko rm ány  évi 10.000 ko rona  segélyt engedé lye
zett s m egbízta  az e lnö k ség e t a kö lcsön  felvételével. 
H aso n ló k ép p  m egnyugvássa l vette tu d o m ásu l, hogy a 
m in isztérium  hozzájáru lt a tanárok  fizetésének k iegész í
téséhez, am ivel m ost m ár a kerületi tan itóképezde  sz e r
vezése vég leg  b iztosítva lett.

(Második nap.)

A pénteki gyű lésen  L aszkáry  G yula kér. felügyelő 
m indenekelő tt felo lvasta a k irálynak a kerü leti gyű lés 
üdvözlő  táv ira tá ra  érkezett köszönő  táviratát, am elyet a 
közgyűlés tag jai állva ha llga ttak  végig.

A nap irend  tá rg y a lása  so rán  élénk eszm ecsere  
indu lt m eg a selm eci líceum  korm ányzó  tes tü le tének  
azon  ind ítványa  felett, hogy a g im názium  m agán tanu ló  
leánynövendékci is lá to g a th assák  az e lő ad áso k a t. H irsch
mann N ándor  e lő ad ó  szerin t ennek  m egvalósítása  az 
isko lai fegyelem  m eg lazu lásá t vonná m aga u tán  s N ém et
o rszág b an  sem  vált be a coeducatió , ahol éppen  m ost 
k ísé rle teznek  azzal. Dr. M arkovics G yula  o rvos, orvosi 
szem pon tokbó l is káro sn ak  vélem ényezi a leány- és fiú
tanu lók  együ ttes ta n í tá s á t ! A kerületi gyű lés a kérelm et 
nem  ta rto tta  a m aga részérő l sem  te ljesíthetőnek .

A tíz év ó ta  fennálló  és v irágzó  m odori leány
iskoláró l szóló  je len tést az in tézet vezetősége irán t kife
jezett e lism erés m ellett tud o m ású l vette a gyű lés s 
hozzájáru lt egy új k iseg ítő  tan ítónő i á llás szervezéséhez .

E zután  a vá lasz táso k ra  kerü lt a so r, am elynek 
fo lyam án leg n ag y o b b rész t a volt tisztv iselőket válasz
to tták  m eg egyhangú  b izalom m al. A rég ieken  kívül kér. 
tb . jegyzővé válasz ta to tt Kirchner R ezső  püsp . irodatiszt.

A m issziók  ellá tásáró l Raab K ároly  kir. tanácsos, 
főesperes tett je len tést, am elyből .m eggyőződö tt a k ö z 
gyűlés, hogy a testvér refo rm átus egyház az ev an g é
likusok  önálló  m ozgalm ait több  helyen m egakadályozta .
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Dr. Kéler Zoltán a nagygeresdi egyezség revíziója 
tárgyában tett előterjesztést. A közgyűlés felterjesztés
ben fordul az egyet, gyűléshez, hogy az egyezség 
hatályon kívül helyezése iránt a szükséges lépéseket 
tegye meg.

Ezután a segélyosztás került sorra. A Baldácsy- 
alapítvány ez évi osztalékából a szegény lelkészek 
segélyezésére (kér. elnökség rendelkezésére) 2000 kor., 
egyházak segélyezésére 5830 kor., lelkészözvegyek 
segélyezésére 1500 kor. szavaztatott meg. Ez utóbbi 
két tételt a közgyűlés nyomban fel is osztotta. Az 
államsegély maradványából a lelkészek azonnali segé
lyezésére fordíttatott 5200 kor., a kér. elnökség rendel
kezésére bocsájtatott az évközben esetleg fe’merülő 
lelkészi segélyezésekre 1000 kor.

A reformáció négyszázados évfordulójának meg
ünneplésére vonatkozólag, Mihalovics Samu előadó 
javaslata alapján, a közgyűlés felterjesztést intéz az 
egyetemes gyűléshez az egyet, menháznak létesítése 
tárgyában hozott határozata hatályon kívül helyezése 
tárgyában s ezen intézmény helyett szervezzen egy 
lelkészképző szemináriumot, amely alkotással méltóan 
ünnepelne egyházunk. Egyben felhívja az egyházakat a 
gyűjtésre.

A hívek számbeli csökkenéséről, illetve a számbeli 
gyarapodás ki nem elégítő voltáról referált ezután 
Kirchner Rezső előadó. A jelentés a kerületre vonatkozó 
adatokat dolgozta fel s megállapította, hogy az egyház- 
kerületben a hívek csekély mérvű gyarapodása az egy- 
gyermekrendszerre, az áttérésekre, kilépésekre, reverzális- 
adásokra és a kivándorlásra vezethető vissza.

Végül elhatározta a közgyűlés a kerületi névtár 
kiadását s felhatalmazta az elnökséget, hogy egyházi 
lapjainkat — amennyiben ezt szüségesnek tartja — a 
lehetőség szerint segélyezze. Noszkó Istvánnak a prot. 
Sajtóiroda felállítására vonatkozó ajánlatot azonban a 
kerület elutasította. Az egyház épületeinek teljes érték
ben való biztosítása kérdésében oly magyarázatot adott, 
hogy a teljes értékben való biztosítás csak az eléghető 
részekre vonatkozik és kötelező.

Több kissebb ügy, főleg felebbezések elintézése 
után a közgyűlés dr. Baltik Frigyes püspök imája 
fejezte be.

Szigma.

Elintézés.
Az Evangélikus Örálló szerkesztője, Noszkó István, 

abból az alkalomból, hogy Gyurátz Ferenc dunántúli 
püspök jeles értesítésének értékes tartalmát ösmertettem 
és neki elösmeréssel adóztam azért, hogy „kerülve azo

kat a frázisokat, amelyekkel az úgynevezett, pozitív hit 
hirdetői vallásosságukat piacra vinni szokták, a gyakor
lati keresztyénségre fekteti a fősúlyt.“ az Evangélikus 
Örálló 35. számában mérges támadást intéz ellenem.

Ez az ártatlan megjegyzés alkalmat ad Noszkó úrnak 
egy személyeskedő és saját bevallása szerint illetlen 
felszisszenésre, amelyből azt látjuk, hogy Noszkó 
úr igen haragszik. De ugyan miért haragszik 
Noszkó úr? Arra válaszolnom nem kell, mert azt az 
evangélikus egyházban mindenki tudja. Úgy tesz, 
mintha azért haragudnék, hogy Gyurátz Ferenc püspököt 
megbántottam. Hiszen én nem állítottam a püspökről, 
hogy ő nem híve a pozitív hitnek, sőt megdicsértem 
érte, hogy jelentésében mellőzve a frázisokat (amelyek
kel bizony nála is, másoknál is máshelyütt találkoz
tunk) a gyakorlati keresztyénség munkáira tüzeli a 
híveket.

De Noszkó saját személyes rancunejét leplezve, 
úgy tesz, mintha azért haragudnék, mert a pozitív hit 
hirdetőit gúnyolom. Jól tudja pedig, mert sokszor hir
dettem, hogy a liberális protestáns senkit vallásáért el 
nem ítél, annál kevésbé gúnyolja a másiknak vallási 
meggyőződését. Amidőn „frázisnak“ nevezzük a tartal
mat takaró szóvirágos beszédet, ez még nem gúnyoló
dás, csak jellemző megnevezése a szónoki eszköznek, 
amelynek templomi beszédben, vagy poézisban nagyon 
is helye van, de püspöki jelentésbe nem való. Ezért 
dicsértem meg Gyurátzot.

Ámde Noszkó Istvánnak esze ágában sincs ezért 
haragudni. Az Evangélikus Örálló jövedelme nagyon 
megapadt, mióta az „Evangélikus Lap“ megjelenik. 
Ezért haragszik Noszkó! De hát én arról nem tehetek, 
hogy sokan az Evangélikus Lapot szívesebben olvas
sák, mint az ő lapját. Pedig az evangélikus egyháznak 
talán mind a két lapra szüksége van. Az egyik lap 
alaposabban és gyorsabban közli, ki hol halt meg és 
ki lépett házasságra a papok közül, a másik pedig, 
amelyet Noszkó úr szerint már senki komolyan nem 
vesz, olyan cikkeket hoz, amilyeneket az Őrálló nem 
hoz. És ha valahol az egyházi életben farizeusmusról 
lehet szó, azok a férfiak vádolhatók azzal, akik meg
győződésüket kimondani nem merik, de nem én, aki 
azt bátran nyilvánítom még akkor is, ha ezért az 
egyházban viselt állásomról le kellene mondanom. Arra 
az ízléstelenségre pedig, amely az egyházi téren szer
zett érdemeimért kapott legfelsőbb kitüntetésre utal és 
amely úgy akarná feltüntetni a dolgot, hogy az egy
házat csak politikai (?) emelkedésem lépcsőfokául hasz
náltam fel és most, miután célomat elértem, „ironikusan 
beleköpök a tálba“, csak az a válaszom, hogy ilyen 
„evangélikus lelkészhez“ nem illő beszédre nem reagá
lok és ezzel Noszkó úrral teljesen végeztem.

Sztehlo Kornél,
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Levél a szerkesztőhöz.
Igen tisztelt Szerkesztő úr, tisztelt Barátom !

A fővárostól távol lévén, csak most jutott kezeim
hez az „Evangélikus Lap“ aug. 17-iki 33 száma, 
amelyben „Amicus verita tis“ megtámadja a pesti ev. 
magyar egyház „valam elyik vezéremberét“ és testvériet- 
lenséggel vádolja meg magát az egyházat. Aki na z  ig a z
ságo t akarja m indenek fe le tt“, bizonyosan szívesen 
veszi, ha az igazságról felvilágosítják. Szives, kegyes 
engedelmeddel legyen szabad „Am icus verita tis“ 
atyánkfiát, amennyire módomban áll, egy más tévedé
séről felvilágosítani.

A B udapesti H írlap  ama cikkét, amely a Deák
téri templom jövendőjével foglalkozik, a pesti ev. 
magyar egyház vezéremberei közül senki se „su ga l 
m a zta m, még kevésbé „irta*. Ha netalán rám gondolt 
az Amicus, mint aki a Budapesti Hírlap nak régebben 
gyakoribb cikkírója voltam, nagyon téved. Engem, 
magamat is Wágner Géza felügyelőnk figyelmeztetett 
a Budapesti Hírlap cikkére. Tanácskoztunk is rajta, 
nem kellene-e valamelyes helyreigazítást közölni, miután 
a cikk csakúgy hemzseg a tévedésektől, de azután 
mégis csak aludni hagytuk a dolgot. Talán fel se vette 
volna a szerkesztőség a helyreigazítást, miután tuda
kozódásomra arról értesültem, hogy a cikket a lapnak 
egyik belső munkatársa irta. Honnét szerezte az infor
mációkat, nem tudom, nem is kutattam Az bizonyos, 
hogy sok tekintetben bámulatos naivitással ir a dolgok
ról s „Am icus ver/7ű//'s“-nak csak fel kellene tennie a 
magyar egyház bármelyik „vezéremberéröl“ annyi tájé 
kozottságot, hogy legalább a saját magyar egyházának 
parochiális köreit nem zavarja össze az önálló szerve
zettel bíró egyházközségekkel.

Sem a Budapesti Hírlap, sem Amicus cikkének 
részletes boncolgatásába nem kívánok most bocsát
kozni, csak az J g a z s á g  barátjának“ azt a tévedését 
korrigálom ki, mintha a pesti evang. gyülekezet meg
alakulásakor német lett volna. Nem volt az se német, 
se tót, se magyar, hanem mind a három nyelvű eg y
séges evangélikus egyház, amelynek az ügyvezetése az 
akkori idők szokása szerint német nyelven történt 
anélkül, hogy ezért még magyar nemzeti jellegéről 
lemondott vagy lemondani akart volna. Az alapítók 
vezetőinek névsorát a Glosius-féle végrendelet címlapja 
így sorolja fe l: Adonyi, Bakó, Balogh, Podmaniczky, 
Bodayk, Garay, Horváth, Kéhler, Kollmeyer, Macher, 
Milecz, Nizsnyánszky, Pfanschmidt, Reviczky, Schlechta, 
Sólyomi, Szontágh, Tihanyi, Werthes stb. Ez a névsor 
mutatja legjobban az első egyház jellemét, de nem 
igazolja annak német voltát.

Ennyit az igazság érdekében. Tisztelettel:

R affay Sándor , 
elnöklő lelkész.

1912. szeptember 7. Evangélikus

KÜLFÖLD.
Freunde der Christlichen Welt. A liberális 

theologiának hívei, akik ezen címen egyleti kötelék nél 
kül szövetkeztek f. évi október 2 -  4 napjain tartanak 
barátságos összejövetelt Eisenachban. Október 2 án este 
V*6 órakor Harnack  tanár értekezik: , .D ie  B e d e u tu n g  der 
T h e o lo g ie  fü r  d ie  R e l i g i o n október 3-án délelőtt 10 
órakor pedig O ttó  tanár R e lig io n  u n d  R e lig io n e n  témák 
felett. Ugyanaznap délután tartja a „Notwendiges Liebes- 
werku című egylet, este október 4-én pedig a „Verein 
der Freunde der Christlichen Welt közgyűlését.

Evangelische Bund. Ez a hatalmas szövetség f. 
évi október 4-étől 6-áig tartja évi rendes közgyű'ését 
Saarbrückenben a Rajna vidékén. Igen mozgalmasnak 
ígérkezik lenni, mert a vezető körök hatalmas demon
strációra készülnek a Jezsuita-törvény eltörlését sürgető 
ultramontán mozgalom ellen. Az evangélikus németek 
tízezrei, közel 100,000 ember fog ott összeseregleni, 
hirdetve a német protestantizmus hatalmát. Sok sikert 
kívánunk hozzá.

Lap. 36 sz.

BELÉLET.
Tóth József, királyi tanácsos, pestmegyei nyuga

lomba vonult tanfelügyelő, Gödön 73 éves korában 
elhunyt. A boldogult egy egész hosszú életen át volt a 
magyar nevelésügynek odaadó, buzgó szolgája s amellett 
hűséges tagja és támogatója a református egyháznak is.

Legyen áldott emlékezete!

Az eperjesi theol. akadém ián a Collegiumban 
folyó alakitó munkálatok miatt, az iskolai év csak szept. 
16-án kezdődik, a beiratások szept. 11 — 15-ig fognak 
tartatni.

Eperjes, 1912 szept. 1.
M ayer Endre 

dékán.

K öszönetnyilvánítás. A zólyomi egyházmegye 
az eperjesi theol. akadémiai Otthon javára 4000 kor. 
alapítványt tett, amelynek kamatai egy ingyenes hely 
költségeinek fedezésére szolgálnak. Az ingyenes hely 
elnyerésére jogosultak első sorban zólyomegyházmegyei 
lelkész- s tanítófiuk, másodsorban más zólyommegye- 
beliek. Ilyeneknek nem létében mások is elnyerhetik. 
Az adományozás joga a zólyomi egyházmegyét illeti. A 
zólyomi egyházmegyének ezen nemes cselekedetét s 
jóindulatú pártfogását hálásan köszönöm theol. aka
démiánk nevében, amely törekedni fog az alapítók által 
kifejezett azt a célt, hogy akadémiánk magyar ev. 
egyházunknak vallásos lelkű s hazafias érzésű tudo
mányosan képzett és mívelt ev. lelkészeket neveljen, 
minden tekintetben szolgálni s az alapítványra méltóvá 
lenni.
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Tisztelettel kérem ev. egyházunk más esperességeit 
is, legyenek szívesek a szép példát követve hasonló 
alapítványokkaftámogatni minket theol.Otthonunktovábbi 
építésében s jövője biztosításában.

Eperjes, 1912 szept. 1. Mayer Endre
th. akad. dékán

Reverzális-statisztika. A m. kir. központi statisz
tikai hivatal havi közleményei szerint a gyermekek vallá
sára vonatkozó megegyezéseknél (levonva a nyereség
veszteségek) f. évi április havában az evangélikus egyház 
vesztesége 36; a református egyház vesztesége 6; 
május havában az evangélikus egyház vesztesége 53; 
a reformálus egyház vesztesége 13; junius havában 
az evangélikus egyház vesztesége 31 ; a református 
egyház vesztesége 5.

Kassa, 1912 szept 1. Homola István
ev lelkész.

Pályázat. *
A gömöri ágost. hitv. evang. egyházmegyébe kebe

lezett vizesréti, tót-magyar nyelvű egyházban, a lemondás 
folytán megürült lelkészi állásra pályázat hirdettetik.

Ezen állással a következő javadalmazás van egybe
kötve: 1. Jó karban levő, három szobából álló lakás, 
nagy udvarral, mellékhelyiségekkel és kerttel. 2. Párbér, 
termény, fa, széna, föld és rét, nemkülönben palást
jövedelem, 1264 K 12 fillérre értékelve. 3. Kongrua 
335 K 88 f.

A szabályrendelet értelmében felszerelt jelentke
zések, folyó évi szept. 25-ig, az alólírott főespereshez 
küldendők.

Kelt Budapesten és Rozsnyón, 1912 szept. 3.
Terray Gyula, s. k. Kubinyi Géza, s. k.

főesperes, udv. tan. egyházm. felügyelő.

Szerkesztői mondanivaló.
Lőrinc. Késtem a válasszal, mert nem voltam otthon.

1. Az áttérésre való jelentkezésnél tanuk lehetnek az áttérő 
szülei is, mert a törvény nem ismer ezen tanuknál kizárási okot.
2. A jelentkezés érvényes, ha az elsőtől számított 21-ik napon 
történt, mert a másodszori jelentkezésnek a törvény szerint 14 
nap letelte után és legfeljebb 30 nap eltelte előtt kell megtör
ténnie. Történhetik tehát a 30-ik napon is.

Pályázat.
A pesti evang. magyar egyház f. é. november 

1-re segédlelkészt keres. Kötelessége a rendes lelkész 
utasításai szerint a lelkészi és irodai teendőkben való 
segédkezés. Javadalma az első két évben évi 2000 
(kettő ezer) korona előleges havi részletekben; egy 
szobából álló lakás takarítással és 50 korona fűtési 
átalánnyal, — vagy a lakás helyett 400 korona lakás
pénz negyedévi előleges részletekben. A harmadik évtől 
kezdve az alapfizetés 400 koronával, az ötödik évtől 
kezdve pedig 1000 koronával emelkedik. Ha a segéd
lelkész vallástanításra is alkalmaztatik, azért külön

díjazásban részesül..A jelentkezések az egyház elnök
ségéhez (IV., Deák tér 4 II.) intézendők. A jelentkező 
csak a bemutatkozó szónoklat után nyer alkalmaztatást. 
A segédlelkész ez idő szerint a Deák-téri lelkészi körbe 
lesz beosztva.

Budapesten, 1912 augusztus 20.
Az egyház elnöksége.

Pályázat.
A gömöri ágost. hitv. evang. egyházmegyébe 

kebelezett alsósa jói tót magyar nyelvű egyház lelkészi 
állása — lemondás folytán — megürült, arra pályázat 
hirdettetik.

Ezen állással a következő javadalmazás van egybe
kötve. 1. Jó karban levő három szobából álló lakás, 
mellékhelyiségekkel, épületekkel, nagy udvarral és két 
nagy kerttel. 2. Az egyház pénztárából fizetendő és 
847 K 84 fillérre értékelt készpénz, termény, fa, föld, rét 
és palást-jövedelem. 3. Kongrua 752 K 16 fill.

A szabályrendelet értelmében felszerelt jelentkezé
sek, 1912. évi szept. 25-ikéig az alólirott főespereshez 
küldendők.

Kelt Budapesten és Rozsnyón 1912. évi aug. 28.
Terray Gyula s. k. Kubinyi Géza s. k.
főesperes, udv. tan. egyházmegyei felügyelő.“

Helyreigazítás. A pesti evang. magyar egyház 
pályázati hirdetésében, mely lapunk 34. számában elő
ször jelent meg, tévesen van a káplán lakáspénze meg
jelölve. Az nem 200 korona, hanem 400 korona.

ORGONAHARNIÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X , Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

V
Hirdetéseket

v

!
V

méltányos díjszabás mellett 
felvesz lapunk kiadóhivatala !
Budapest, II., Fő-utca 4. sz.

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest. II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHI.O KORNÉL

Főmunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE.

KOVÁCS SÁNDOR, IIORNYÁNS/KY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
KtHltasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negycdoldal 7 korona. Kisebb 
lm ',■ -;. (p.ily.izaiok) minden szóért ó fillér. Tóbb-

szórós hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  Lombos Alfréd: Fizetésrendezési chaos és a kivezető út. — Tárca: Tépclödés egy tanári székfoglaló-beszéd felett. — 
A hányakerülcti gyűlés. — Belélct. — Szerkesztői mondanivalók. Pályázat

Fízetésrendezési chaos és a 
kivezető út.

Irta Lombos Alfréd, az egyet. ev. leik. fiz rend. mozgalom
titkára.

Habár többen, a lelkészi fizetésrendezés 
kérdésével élénken foglalkozó lelkészek az 
uborkaszezón alatt látszólag közönyösen vártuk 
az egyet, evang. lelkészi fizetésrendezési moz
galom által szított égető kérdésnek érését, a 
valóságban nagy figyelemmel kísértük annak 
fejlődését s bizony aggódva sejtjük, hogy vég
eredményben csenevész gyümölcsöt terem.

Hogy a csekélységemnek tulajdonított, de 
a valójában 150 lelkész által kibocsátott terve
zet oly gyakori felemlítése után félreértést ne 
okozzon éppen az én hallgatásom, kit a fiz. 
rend. mozgalom munkakörrel ruházott fel, a 
szerkesztő úr szives beleegyezésével e lap hasáb
jaira vetem megfigyeléseimet s szerény vélemé
nyemet.

A fizetésrendezés ügyének tárgyalása minde
nütt chaost teremtett.

Gyüléstermek zavaros visszhangja.
Ha az egyházi lapok által hozott tudósítá

sokat nézzük, azt látjuk, hogy a tavasz és nyár 
folyamán tartott lelkészi konferenciák és egyház- 
megyei közgyűlések a lelkészi fizetésrendezés 
tárgyában a határozatoknak végtelen tarkaságát 
mutatják fel. Megkisérlettem magamnak az ügy 
állásáról képet alkotni s nem lesz talán érdek
telen, ha itt is reprodukálom.

A tudósítások szerint 1. a 150-ek terveze
tét elfogadták a bácsi és a barsi lelkészi konfe
renciák s a bácsi és zólyomi egyházmegyék; 
2. hivatalos úton (sic) kívánják a rendezést 
(mintha bizony a fiz. rend. mozgalom ismert 
felhívásában nem kívánná a tervezetnek a hiva
talos egyházban való érvényesítését) a hegyaljai 
és honti lelkészi konferenciák s a tiszai kerület, 
utóbbi a korpótlékok behozatalának szükségét 
hangsúlyozva; 3. közadók módjára, illetve egy
házi adókivetéssel kívánják a fizetéseket rendezni 
a tiszavidéki lelkészi konferencia és a pozsony- 
megyei esperesség; 4. a pusztán kongruás lel
készeknek adandó államsegély, illetve a kormány 
terve ellen tiltakoznak a soproni felső egyház
megye lelkészi értekezlete és a pesti egyház
megye ; 5. általánosságban hangoztatják a fiz. 
rend. szükségét a veszprémi és barsi egyház
megyék; 6. a tanárok fizetéséhez mért rende
zést sürgetnek a pestmegyei lelkészi értekezlet s a 
pestmegyei és a pozsonymegyei esperességek;
7. állami dotációt szabadrendelkezésre követel a 
soproni alsó egyházmegye felügyelője, Véssey, 
megnyitó beszédjében; 8. hogy a kérdéssel 
maguk a papok is behatóan foglalkoznak, a 
rtagyhonti egyházmegye felügyelője, Ivánka István 
megnyitó beszédjében helyesléssel fogadja; 9. a 
pénzügyminiszter nyilatkozatának hatása alatt, 
Vitéz Lajos indítványára a konccal is beéri a 
trencséni egyházmegye.

A gyüléstermekben meghozott ezen diver
gáló határozatok aligha szolgálnak a fizetésren
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dezés ügyének javára; viszont a legtöbb testü
let hallgatása, sajna azt sejteti, hogy megnyug
vással várják a kormánytól a már ismert koncot.

S bizony nincsen nagy reményünk, hogy 
az egyházegyetem s az általa kiküldött zsinati 
nagybizottság, valamint az alkotmányellenes 
totum faktum a közös protestáns bizottság, hatá
rozottabb állásfoglalásra jutnának.

Mindig is legnagyobb hibája volt a hiva
talos egyháznak, hogy önmaga nem lépett preci- 
zirozott fizetésrendezési tervezettel és számítással 
a kormány elé, hanem csak általánosságban 
állította fel követelését, melyből a segélyezés 
végösszegére nézve a kormány tiszta képet nem 
nyerhetett. így történt azután, hogy a kormányok 
csak ígértek s Ígértek, mig végre számítást esz
közölvén megijedtek a segélyösszeg nagyságától. 
S püspökeink jelentései azt sejtetik, hogy a 
hivatalos egyház is be fogja érni a konccal.

A kormány kapkodása.
Az egyházi testületek bizonytalansága mel

lett azonban láthatjuk a kormánynak ingado
zását is. Hol 2400 korona alapfizetésre való 
kiegészítést, hol korpótlékot, hol mind a kettőt 
ígérte s végül mégis csak pusztán a korpótlék

T Á R C A .

Tépelödés egy tanári székfoglaló-beszéd
felett.

Előre kijelentem, hogy a hit után szomjazom. 
Legboldogabb embernek tartom azt, kinek már semmi 
kételye nincs, aki meg van nyugodva abban, hogy 
amit az egyház tanít, a való és megdönthetetlen 
igazság.

De nem tehetek róla, gondolkodni is szoktam. 
Protestáns vagyok és engem úgy tanítottak, hogy 
nekünk szabad gondolkodni. Ha pedig gondolkodom, 
kételyek támadnak bennem, kételyek, amelyek a hitet 
megrontják. Hol találok útbaigazítást, amely engem a 
helyes ösvényre visz?

Kezembe akadt a pozsonyi theologiai akadémiá
nak ez idei évkönyve. Abban egy tanári székfoglaló 
beszédre akadtam, melyet D. dr. Daxer theologiai tanár 
tartott a vallási ismeretekről és a theologiáról. Ez az 
amit keresek. Mohón estem neki és háromszor is el-

kiutalását szándékolja s azt is csak a kongruás 
papoknak adja majd meg.

S a kormány ezen kapkodása két okra 
vezethető vissza. Apponyi Albert gróf iskolájára, 
ki az 1848 XX t.-c. értelmezésében nem feled
kezett meg a kalksburgi nevelés alatt szivére 
kötött lelkiatyákról s Tisza István grófra, ki 
erőszakos természetével szorítja az illetékes kor
mányköröket az ő ismert erkölcstelen „termény- 
teoriá“-jára, melynek tarthatatlanságát az Ev. 
Orálló ez évi 20-ik számában mutattam ki s 
amely végeredményében az egész protestáns 
lelkészt testületet fogja korrumpálni, mert hozzá
szoktatja azt a becsületes, nyílt fizetés helyett 
titkolt jövedelmek élvezetéhez.

Ilyen formán Apponyi klerikális intézkedése 
a többi felekezetek számbavételét, Tisza erő
szakossága pedig az alapfizetés rendezésének 
elejtését követeli kormány részről. így a két ok 
közrehatása a Teleszky pénzügyminiszter által 
ismertetett kormánytervezetet eredményezte, mely 
a sok kortesigéret után éppenséggel sem elégít
heti ki a nagy drágaság folytán nyomorban 
sínylődő protestáns lelkészi kart, sőt annyira 
tetézte a chaost és az elégületlenséget, hogy 
Tisza István is szükségét érzi a folytonos kommen-

olvastam. Talán nem értettem meg egészen, de az el
olvasás után ott vagyok, ahol — a mádi izraelita.

Szerző azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy van
nak-e vallási ismeretek és miképp jutunk el hozzájuk? 
Szerinte három felfogással találkozunk, amelyekkel a 
vallási ismeretekhez eljuthatunk: az intellektuális vallás
fogalommal, mely a vallás lényegét az ismeretbe, a 
tanba helyezi. De mert a vallási ismereteknek, mint 
érzékfeletti tárgyak ismeretének kútfeje az érzéki tapasz
talat nem lehet, azért a gondolkodást, az észt kell a 
vallási ismeretek szervének tekinteni. Az észhez, mint 
szükségszerű kiegészítő még a kijelentés is járul, de ez 
az ismereteket csak kiegészítő eszköz.

A másik felfogás az, hogy a vallás mint a gya
korlati ész posztulátuma, mint erkölcsi világnézetünk- > 
nek követelménye jelentkezik. (Kant tanítása.)

A harmadik felfogás az, hogy a vallási ismeretek
nek az alapja az érzelem (Schleiermacher). Ezen fel
fogás szerint a vallási ismeretek nem fejezhetnek ki 
tudást, ezek csak a sejtés, az érzelem tárgyai.

Daxer egyik felfogást sem tartja kielégítőnek. 
Általában azt mondja: „Hogy a vallási ismeretek helyes 
felfogásához csak úgy jutunk el, ha a vallás önállósá-
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tálásnak. S a legpikánsabb a dologban az, hogy 
Tiszának minden interpretálása ellenére nincsen 
igaza, mert Sztehlo értesülése szerint Zichy 
János gróf kultuszminiszter viszont mást akar. 
(Ev. Lap 29.) Tehát Tiszának, ki már egyszer 
elejtette egy a protestáns közös bizottságban 
tett fogadkozását, hogy a lelkészek alapfizetése 
2400 korona lesz, ezúttal sem lehet hitelt adni, 
mert kijelentései csak a momentan népszerűség 
hajhászás látszatát viselik magukon.

A lelkészek hármas törekvése.

Az egyházi testületek és kormány ingadozó 
állásfoglalásán kívül láthatjuk még az érdekelt 
lelkészeknek is a zavart még jobban fokozó, 
szétágazó törekvéseit. Úgy látom, hogy a köz
véleményben a fiz. rend. segély mértékét ille
tőleg három iránybam nyilvánul meg a lelkészek 
törekvése.

Az egyik törekvés a lelkészek ügyét mindig 
hévvel felkaroló Veres Józseffel az élén a közép
iskolai tanárokéhoz mért fizetésrendezést követeli 
minden egyes lelkész javára. S alig hiszem, hogy 
legyen is valaki testületünkben, aki nem ismerné 
el ezen követelésnek jogosultságát. De viszont 
bizonyára felismeri bárki azt a nehézséget is,

gát, sajátosságát oly komolyan vesszük, hogy az teljes 
mértékben a vallási ismeretekre is kiterjed, még pedig 
oly módon, hogy azok a tudományos elméleti ismere
tek mögött se szoruljanak a háttérbe“.

Hiszen azt mindenki, aki az igazságot keresi 
akarja, de ez a frázis nem oldja meg a kérdést.

De lássuk tovább:
„Ez az eset csak akkor áll be, ha maga a vallás, 

különösen pedig a keresztyén vallás, az egész embert, 
teljes lelkét s nem csak egyes irányait igénybe vevő 
sajátos élet, mely azután sajátos vallási tapasztalatra 
és vallási ismeretekre vezet. “

Daxer szerint „a vallásos ember kettős világban 
él, mert egyszerre természetes és vallásos életet él. 
A vallási életben is szerez benyomásokat, melyek emez 
új világból származnak. Ezeket is összegyűjti lelkében, 
ahol aztán összességükben tapasztalatokat alkotnak. 
Hogy ezen tapasztalat maradandó lelki kincsünk lehes
sen, tudatra kell emelni, szavakba foglalni és így isme
ret alakjában magunk és mások számára is megőrizni, 
így tehát nemcsak a mindennapi életben szólhatunk 
tapasztalatról, hanem van vallási tapasztalat is és ennek 
kifejezése ismeret alakjában, azaz vallási ismeret is . . .

mely a tanári fizetések komplikált rendszerének 
a mi viszonyainkra való alkalmazásával jár, a 
mint hogy azt a „150-ek tervezete“ mellé fűzött 
„észrevételekében röviden kifejtettem De nem 
is találkoztunk még a tanári fizetés milyetén 
alkalmazására vonatkozó javaslattal, mely elér
hetőnek bizonyította volna a legalább 900 koronás 
quinqueniumok behozatalát s az éppen ezen 
tábornak — akár a hivatalos egyháznak is — 
a legnagyobb hibája, hogy csak általánosságban 
követelvén a tanári fizetéshez mért javítást, 
homályban hagyta a rendezés kivitelének módját 
s hogy egyenlőtlen viszonyokra egyenlőtlen intéz
kedéseket kiván alkalmazni, ami fokozza a 
szükségletet s vele a fizetésrendezés nehézségét. 
A 150-ek tervezetéhez fűzött észrevételeimben 
megjegyeztem már: „minél kisebb lesz a szük
séglet, annál inkább remélhetjük a fedezet 
elnyerését; még ha a jobb javadalmazásnak 
külön igényeiket bekapcsolják, megnehezítik 
azoknak törekvését, akik pedig rászorultak.“ S 
igazat ad nekem ebben Sztehlo is, ezt írván :
„Azok tehát akiken a protestánsoknál segíteni 
kell, többségben vannak és talán méltatlanul 
járunk el velők szemben, ha az állam által nekik 
nyújtandó segítséget azzal apasztjuk, hogy azokat

Ez az alapja a hitvallás és dogma szükségszerű kifej
lődésének, mert a dogma és a hitvallás a hitélet tapasz
talatainak kifejezése“.

Ezekből konstatálom, hogy D. dr. Daxer nem a 
pozitív hit embere. Hiszen ő a vallási ismeretek meg- 
ösmerését nem az isteni kijelentésre alapítja, hanem a 
vallásos ember egyéni vallásos tapasztalatára. Minden 
ember saját maga csinálja meg a maga hitét a saját 
tapasztalatai alapján.

Ez a bátor ember, aki theologiai tanár létére ilyet 
kimondani mer, tetszik nekem.

De nézzük tovább:
„A vallási ismereteknek sajátos jellemvonását 

megtaláljuk, ha kérdezzük, miképp jönnek ezek létre? 
E kérdésre a keresztyén ember felelete az: Isten ki
jelentése, Isten igéje lép elénk (Ahá! tehát erre mégis 
szükség van), legyen az akár a Szentírás olvasása Vagy 
hirdetése, akár vallásos tanítás vagy beszélgetés stb. 
alakjában. Ezen ige hatást gyakorol reánk, melyet 
érzékeink útján veszünk fel s azért ezt a természetes 
ember is észlelheti. A természetes ember ezen hatásnál 
meg is áll. De a keresztyén ember tudja, hogy isteni 
hatás is egyesül vele, melynek az ember sokszor csak
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is egyenlő összeggel segélyezzük, akiknek erre 
olyan nagyon szükségük nincsen. Régi közigazság 
az, hogy aki egyenlőtlen viszonyokra egyenlő 
intézkedéseket alkalmaz, nem az egyenlőséget, 
hanem az egyenlőtlenséget mozdítja elő.“ (Ev. 
Lap 34.)

Ezért jött létre a másik törekvés. Százötven 
lelkész precizirozván a követeléseket, egy fizetés
rendezési tervezetet bocsátott ki, melyet mint 
az adott viszonyok között legigazságosabbat s 
így legjobbat 490 lelkész helyesléssel fogadott. 
Ilyen többség mellett minden többi más törek
vésnek kellene deferalnia ezen tervezet előtt s 
nem a többet követelő Veress Józsefnek (Ev. 
Ör. 28) vagy az őt citáló, kevesebbel is béérő 
„Kongruás“-nak (Ev. Lap 32) van joga így 
panaszkodni ,,nem szabad pártokra szakadnunk, 
hogy most már magunk sem tudjuk, mások 
sem tudják rólunk, hogy mit akarunk voltakép
pen/' hanem mi panaszolhatnók a pártokra 
szakadást, mert a mi igazságos tervezetünk 
mögött áll a papság túlnyomó zöme s egyedül 
mi preciziroztuk csak, hogy voltaképpen mit 
akarunk. S azért a mi mozgalmunkat gyengíteni, 
az itt kifejtett egyesült erőt bontogatni, jelentheti 
a kudarcot.

hosszas küzdelem után enged vagy pedig végleg ellent- 
áll. Az utóbbi esetben marad ami volt: természetes 
ember, de az első esetben élő keresztyénné lesz: gyö
keret ver benne a vallásos élet tapasztalataival és isme
reteivel együtt. L á tn i va ló  te h á t, h o g y  a  keresztyén  v a l
lá so s  élet sa já to s  ism ere te ive l c sa k  ú g y  jö n  ben n ü n k  
lé tre, ha m i a  k ije len té s , Isten  ig é je  h irdetésén ek  en g e
dü n k , n eveze tesen , a  h it b iza lm á v a l reá  fe le lü n k .11

Ez D. Daxer tapasztalati theologiájának a lényege, 
amelyhez még azon őszinte vallomást csatolja, hogy 
e z  a th eo log ia  ism ere te it a  h ite tlen  em ber e lő tt nem  tu d ja  
b eb izo n y íta n i.

Gondolkoztam ezek felett, megkérdeztem maga
mat, hitetlen ember vagyok-e? Nem tartom magamat 
annak, mert hiszek egy Istenben, hiszek az erkölcsi 
jóban és abban, hogy életünknek célja van, hogy köte 
lességeink vannak, melynek szabályozója a krisztusi 
szeretet.

Alkalmas objektum vagyok tehát talán arra, hogy 
tapasztalat útján vallásos ismereteket szerezzek.

És mégis nem segít rajtam D. dr. Daxer theolo- 
giája, mert abban egy nagy circulus viciosust látok. Ha 
valaki azt mondja nekem, hiszek mindent ami a Szent-

Veress József a békési egyházmegye köz
gyűlésén elmondott beszédében többféle törekvést 
említett fel; a mienkről, a legnagyobbról azonban 
nem emlékezett meg; de azért semmi esetre 
sem tartom károsnak, ha mozgalmunktól távol 
tartja magát, de kitart saját törekvése mellett, 
mivel mindenesetre jobb, ha a többért küzd 
egy Veress József a maga lelkes agilitásával, 
mert így előbb érhetjük el az általunk követelt 
kevesebbet.

Legalább is jobb mint a harmadik fajta 
törekvés, mely nem is törekvés, hanem a sült
galamb bevárása; mely beéri a mindenkori 
konccal, sőt mint a ,,Kongruásí; az ,,Őszinte 
szó“ című cikkében (Ev. Lap 32) annyira mennek, 
hogy még meg is gyanúsítják az ő helyzetük 
javításáért is küzdő tiszttársaiknak a közért foly
tatott, fáradozását csak azért, mert így később 
jutnak a konchoz. Legyen nyugodt a .,Kongruás“, 
kit őszintének egyáltalában nem tarthatok, — 
mert akkor gyanúsításait név alatt merte volna 
közölni, — hogy ha a kormány is tényleg úgy 
akarja, meg fogja a koncot kapni, mert a fizetés
rendezés további sikeres fejlesztése érdekében 
a kongruások kénytelenek lesznek azt elfogadni; 
de hozsannát zengeni az egyoldalú, igazságtalan

írásban és a hitvallásokban foglaltatik, mert ezeket az 
Isten diktálta, ezt értem. Ez az ember hisz, vagy hiszi 
hogy hisz, mert gondolkodni nem akar, miután már 
előtte mások gondolkoztak. Ez mindenesetre legkényel
mesebb, de érthető dolog.

Azt is értem, ha valaki azt mondja: a hit nem 
elég az üdvösségre, vallásos életet is kell élned.

De ha valaki azt mondja: vallásos ismereteket 
csak saját tapasztalatod útján szerezhetsz, vallási tapasz
talatra pedig csak úgy tehetsz szert, ha előbb hiszel, 
ezt az okoskodást nem értem.

Legjobban kitűnik ennek az okoskodásnak a tart
hatatlansága egy példából A keresztyén vallás dog
mája, hogy Jézus Krisztus nem természetes úton, hanem 
a szentiélektől fogantatott

Ez egy vallási ismeret, melyet a Szentírásból 
merítünk (kijelentés). Az orthodox pozitív tan szerint 
ezt elhisszük, mert igy van kijelentve. A kijelentés 
maga ezen vallási ismeretünk alapja.

Daxer szerint azonban a keresztyén ember ezen 
ismerethez nem a csak kisegítőeszköz gyanánt szol
gáló kijelentés útján jut, hanem saját vallási tapasz
talata útján. Hogy mi módon lehetséges egy nem tér
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eljárásnak már mégsem lehet, mert igenis mi 
kongruások is beismerjük azt, hogy az a leg
nagyobb erkölcstelenség volna s néktink ellen
kezőleg tovább kell küzdentink többi kartársaink 
érdekében is, hogy elérjük a 150-ek tervezetében 
kitűzött célt, az igazságos fizetésrendezést, mely
nek intencióját úgylátszik a kultuszminiszter is 
kezdi átérteni. S ennek érdekében türelemmel 
várhatnának azok is, kik szívesen hallották anno 
dazumal a 2400 korona alapfizetés Ígérgetését, 
majd reménykedve lesték a korpótlék behozatalát 
s most végre egy harmadik szégyenteljes meg
oldásba is beletörődnének, mert önmagukra nézve 
talán a Kongruásnak is igaza lehetett, a maguk 
szempontjából nézik a kérdést. Már pedig az 
ügy érdekében ezzel a törekvéssel valóban hall
gatni kellene.

Sztehlo lelkcszfizetési alapja.
A Sztehlo Kornél által javasolt és a múlt 

évi egyetemes gyűlés által is elfogadott lelkész
fizetési alap eszméjét az összlelkészség helyes
léssel fogadja s a fizetésrendezési mozgalom 
igazgatósága is Budapesten tartott májusi tanács- 
kozmányában azt a messze jövőre kiható üdvös 
gondolatnak találta, de viszont hangsúlyozta, 
hogy a lelkészi fizetésrendezés égető kérdése

mészetes fogantatásról tapasztalatot szerezni, azt nem 
tudom, de el sem tudom képzelni, hogy lehessen.

Azután Daxer szerint csak az szerezhet vallásos 
tapasztalatok utján ismereteket, aki már a kijelentés 
alapján hisz. De adós marad a feleletre arra a nagy 
kérdésre, miképp jutunk ahhoz, hogy a kijelentett dol
gokban higyjiink?

Már pedig ezen fordul meg a dolog.
Aki bennünket erre megtanít, „az lőtte le a mada

rat“, de Daxer bevallja, hogy erre a tapasztalati theo
logia nem képes.

És mi lesz akkor, ha a kijelentésben hivő keresz
tyén ember vallásos tapasztalat útján a kijelentett tan
tól eltérő vallási ismeretre jut?

Melyiknek higyjen aztán, erre is szeretnék fele
letet.*

Tépelödő.

* Ha a szerencsétlen tépelődőnek Daxer tanár úr lapunk
ban válaszolni akarna, szívesen közöljük a választ.

(Szerk.)

ettől függetlenül az állam által az 1848. XX. 
t.-c. értelmében sürgősen oldandó meg. S ez 
az álláspont szerintem az egyedül helyt álló. 
Mert amint a lelkészfizetési alap évtizedek múl
ván felnövelkedve mint tekintélyes összegű alap 
egy szeparáció bekövetkezése esetén a magyar
honi ev. egyház megmentésére szolgálhat, úgy 
most mint még csak nem is embrió korszakát 
élő semmiség a lelkészek segélyezésére nem 
alkalmas s annak igénybevételéről még csak szó 
sem lehet. S ha az mégis a jelen fizetésrende
zés ügyével hozatnék erőnek erejével kapcsolatba, 
igazat kellene adnom Gyürky Pálnak, ki a zsinati 
nagybizottságnak május második felében tartott 
ülésében szerencsétlen gondolatnak mondotta a 
lelkészfizetési alap megalkotását, mert az most 
csak zavart okoz és az erők szétforgácsolására 
vezet. (Ev. Lap 13.) S bizony a jelen körülmé
nyek közt valóban csak hozzájárul a chaos 
növeléséhez, mert működtetéséről nem is lehet 
beszélni.

Vagy hát hol van az a lelkészfizetési alap? 
Honnan a jövedelme? Van-e azt kimutatható 
biztos számítás? Nincsen! Igaz, Sztehlo meg
kísérli (Ev. Lap. 24) a számadást Kiindul egy
1.363,000 korona jövedelemmel rendelkező alap
ból. Helyes! De tévesen számításba vesz az 
állam által gróf Tisza István szerint már elvál
lalt 972.250 kor. korpótlékot, amelyről azonban 
most már tudjuk, hogy pusztán a kongruások- 
nak számítva a két első 400 koronás quinqueniu- 
mot átlag csak (800'2 x 356)= 142,400 korona 
lesz; ugyancsak tévesen számításba veszi az 
összes: 1.700,000 korona államsegélynek 10 
százalékát: 170,000 koronát, amely ha már 
mostantól kezdve évenként a fizetésrendezés cél
jára fordíttatnék, legkevésbé sem növelné a nul
lán stagnáló lelkészfizetési alapot s nem bizto
sítaná annak a szeparáció idején aktuális hiva
tását; s végül a még szükséges 520,000 korona 
fedezésére általános papi fizetésrendezési pót
adót vetne ki, nem számolván azzal, hogy ez
által illuzóriussá válik az egyetemes adóalapnak 
adócsökkentési művelete.

Ily körülmények között vájjon nem jobb-e 
hát az egész fizetésrendezési alapot a jövő nem
zedék javára szeparáció esetére gyűjteni, mint a
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jelenben működésbe hozni? Hiszen a lelkész
fizetési alapnak szánt szerepet nagyon szépen 
végezhetné az egyetemes adóalap, aminthogy 
Gyürky Pál is a zsinati nagybizottságban azt 
mondotta, hogy a célt meg lehet valósítani az 
adóalap keretében, csak annyival többet kell 
ebből az alapból az egyházközségeknek juttatni, 
amennyi a fizetésemeléshez szükséges. (Ev. Lap. 
13.) Igen ám, de Sztehlo erre azt mondja: 
,,hogy az egyházközség maga tartsa el lelkészét, 
oly magától értetődő és természetes követelmény, 
hogy csak Magyarországon, ahol mindent az 
államiól várunk ütközünk meg azon, ha valaki 
a lelkésztartást a gyülekezettől várja.“ (Ev. Lap 
21.) De már ugyanott 12 sorral alább írja, hogy 
„a lelkészfizetési alap dotálását kell a kormány
tól kérelmezni.“ Nos hát ha Sztehlo is a jöve
delmi forrást nem kizárólag az egyház körében 
keresi, hanem szintén az államtól várja a támo
gatást, miért ne zörgessünk hát mi is ott az 
1848. évi XX. t. c. jogán, hogy szabadrendel
kezésre adandó államsegéllyel növeljük az egye
temes adóalap teherbírását?

Sztehlo nagyon helyesen már most kívánja 
a zsinattól, hogy a fizetésminimumot megálla
pítsa, de a rendezés életbeléptetésére legfeljebb 
3 évi határidőt kíván kitűzni s így ír tovább: 
,,Ki kell továbbá mondani, hogy azok az egy
házak, amelyek ezen törvény rendeletének s «ját 
erejükből eleget tenni nem képesek, a határ
időn belül segélyt kérhetnek a lelkészalapból.“ 
(Ev. Lap 11.)

Tehát volna az adóalap analógiájára egy 
másik állam által segített alapunk csak azért, 
hogy az állami dotáció, mely fizetésjavításként 
az adóalap kezelésén keresztül is eljuthatna az 
egyes lelkészekhez, másféle utat tegyen meg, 
sőt megtörténne, hogy az adóalap pénzeinek 
10°/o-át csak azért utalná át a lelkészfizetési 
alapba, hogy azt fizetési segély címen ne ön
maga fizesse ki az azt igénylő szegény egyház- 
községnek.

Igaz, Sztehlo az egyházközségek megadóz
tatását is számításba veszi s mindenesetre az 
volna a legtermészetesebb eljárás, aminthogy 
nem csak ő, de már én is korábban egy 
1908-ban kiadott fizetésrendezési tervezetemben

ezt javasoltam,* Írván: „egymás terhét hordoz
zátok“, de nem vallom Sztehloval (Ev. Lap 24.), 
hogy így könnyű lesz tartalék alapot gyűjteni, 
mert bizony azóta láttam már több egyházköz
ségnek hiványcsonkítási kísérletét s olvastam a 
zsinati nagybizottságnak Prónay Dezső báró 
szövegezésében elfogadott indítványát is (Ev. 
Lap 13.) s így nem tudok hinni az egyháziadók 
útján való megoldás sikerében. De ha Sztehlo 
a maga persvadeáló képességével ezt a megol
dási módot tudná sikerre vezetni, határozottan 
elismerendő nagy munkát végezne. De akkor 
sem a lelkészfizetési alap, de az egyetemes adó
alap volna táplálandó.

Mert nézetem az, hogy Sztehlo lelkészfize
tési alapja megbecsülhetetlen lehet a jövőben 
egy esetleges szeparációt megérő lelkészekre 
nézve; jelenleg azonban irtózatos módon növelné 
az úgyis nagygyá lett chaost.

A kivezető út.
Szóval minden téren látjuk a szétágazó 

álláspontokat, amelyek következtében a fizetés
rendezés kérdése alaposan összegabalyodott. 
Hogy milyen mértékben volna a lelkészek fize
tése javítandó, azt a lelkészek nagy többsége 
(490) meghatározta s kétséget sem szenved, 
hogy a 150-ek tervezete szerint való megoldás 
végtére is általános megnyugvást szülne; de 
tagadhatatlan, hogy a legnagyobb nehézséget a 
kivitel módja okozza. Sztehlo is koncedálja: „A 
célt már meglehetős (150-ek tervezete) precizi
tással megjelölték, az eszközökre nézve semmi 
mentő gondolatuk nincsen“. (Ev. Lap 24.) így 
hát röviden jelezni kívánom az eszközöket s ezzel 
megjelölni a kivitel módját is.

1. Mondja ki az egyház, hogy a lelkészi 
fizetések rendezését az egyes felekezetek bel- 
ügyének tekinti s éppen ezért óvást emel az 
ellen, hogy a kormány lelkészi fizetések rende
zése címén a már túlon-túl dotált felekezeteket

* Az Ev. Lap 32-ik számában „Őszinte szó“ cikk után irt 
szerkesztői megjegyzés ismét a lelkészfizetési alap megalkotását 
sürgetvén, az egyházi adókivetés experimentumát általa tervezett
nek mondja ugyan, de vagyok oly szerénytelen, hogy e mód 
tervezésének elsőbbségét magamnak vindikáljam, mert már az 
1908-ban kiadott javaslatom ajánlotta azt; de megállapítom ezt 
azért, hogy viszont szerényen bevallhassam ennek már akkoriban 
történt bukását.
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is az állam terhére segélyezze. (Olvasd Kiss Béla 
cikkében a román papokról. Ev. Lap 29.)

2. Követelje az egyház, hogy az állam az 
1848. évi XX. t.-c. alapján csupán az eddig 
mostohán hagyott egyházaknak szabad rendel
kezésre sürgősen annyi újabb s törvényhozásilag 
biztosított évi dotációt adjon, hogy az evangélikus 
egyház egyetemes adóalapjába 1,300 000 korona 
jusson.

Biztosítsa az egyház az államot arról, hogy 
az 1,500000 korona ujabbi állami dotáció fejé
ben a kongruarendszer alapján élvezett állam
segélyről lemond. (Ezen pont azonban csak az 
esetben értendő, ha a kongruarendszer meg
változtatható lenne, ami ugyan nehézséget okoz 
azért, mert a többi gazdag felekezetek is igazság 
ellenére már Kongruát élveznek.)

4. Az egyház tegye magáévá a lelkészek 
nagy többsége által helyesnek talált ismert „ 150-ek 
tervezetét“ s elrendelvén a lelkészi javadalmak
nak újabb pontos és lelkiismeretes összeírását, 
azzal utasítsa az egyházközségeket a lelkészi 
hiányok kiigazítására, hogy az egyházközségek 
a fizetéskiegészítésnek az egyetemes adóalapból 
való igényelését a hiányba bejegyezhetik.

5. Hogy az államsegélyre támaszkodó egyház 
valamikor bekövetkezhető szeparáció folytán létét 
veszélyeztető megrázkódtatást ne szenvedjen, 
létesítsen az egyház ne csak a lelkészek fize
tésére tekintettel levő lelkészfizetési alapot, de 
minden anyagi kérdést felölelő egyetemes tar
talékalapot s letétbe helyezve addig belőle sem
mit el ne vonjon, míg be nem következik a 
szeparáció.

6. Mindezekről pedig Baltik püspöknek a 
zsinati nagybizottságban tett javaslata szerint 
(Ev. Lap 13) külön zsinati törvényhozás intéz
kedjen.

A bányakerületi gyűlés.
Megelőzte az előértekezlet, amelyen két fontosabb 

kérdés lett előzetesen megbeszélve Helyeslésre talált 
a zólyomi esperesség indítványa (Bakay), hogy az 
egyetemes gyűlésnek a reformáció 400 éves jubileumá 
nak megünneplését célzó határozata (vigalomház léte
sítése) változtassék meg Nem osztozott ebben a sze

rencsében a turóci egyházmegye sérelmi panasza a 
bakabányai lelkészi konferenciák ellen hozott egyete
mes gyűlési határozat megváltoztatása iránt (Skrovina). 
A panaszlók nem tudták meggyőzni az értekezletet 
arról, hogy a szeparatisztikus törekvésről tanúskodó 
nemzetiségi színezetű konferenciák eltiltása a vallásos
ságnak sérelmére lenne. Hozzászólónak: dr. Wagner 
Géza, Sztehlo, Kaczián, Vannovics és többen.

A szeptember 12-én tartott közgyűlést megelőzte 
a kerületi gyámintézeti isteni tisztelet, amelyen tílat- 
nicsinj Pál cinkotai lelkész mondott alkalmi beszédet.

Az isteni tisztelet után következett a kerületi 
gyámintézeti közgyűlés, melyet dr. Radvinszky György 
cs. és kir. kamarás világi és Famler Gusztáv Adolf 
egyházi elnök vezettek A kér. gyámintézet gyűjtött ez 
évben 12,473 45 K A gimn. ifj. gyámintézetek 794 82 K. 
A női gyámintézetek 14,954 52 K. Az összes gyűjtés 
kitett tehát 28,222 79 koronát.

A kér. közgyűlés 16 egyházat részesített kisebb- 
nagyobb segélyben. Megállapította a közgyűlés azon 
egyházak sorrendjét, melyek segélyezésre az egyetem
nek ajánltatnak. örvendetes tudomásul vette, hogy a 
Gusztáv Adolf egylet a múlt évi közgyűlés óta 16,758 
koronát adott ugyané célra, a torzsai árva- és szeretet- 
háznak pedig 3300 koronát.

10 óra után néhány perccel nyitotta meg a kerü
leti gyűlést dr. Znirjmondy Jenő egyházkerületi fel
ügyelő, kinek ez volt első szereplése ezen a téren. Az 
a kellemes nyugodtság, az a biztos tájékozottság és 
nyájas türelmesség, amellyel Zsigmondy az elnöki tisztet 
kezeli, mindenkire a legjobb benyomást tette. Bízvást 
mondhatjuk, hogy a kerület Zsigmondyban nemcsak 
jó, hanem kitűnő elnököt nyert

Az elnöki megnyitóbeszédben két fontos ügyet 
emelt ki, amelyért tőle telhető erővel küzdeni fog: az 
1848. XX. törvénycikk végrehajtása és a lelkészi fizetés 
rendezése. Ezekről a következőt mondotta:

Évek óta napirenden van az 1848. XX. t.-c. végrehajtásá
nak kérdése. Évről-évrc sürgetjük a kérdés elintézését. Egyik 
felirat a másikat követi, egyik küldöttség a másiknak nyomába 
lép, az eredmény pedig alig több. mint semmi, vagy legjobb 
esetben Ígéret, amelynek beváltását hiába várjuk. Nem mondom, 
hogy az egymást felváltó kormányokban teljesen hiányoznék a 
jóakarat, aminek bizonyítékát képezi az állami dotációnak, habár 
csak igen szerény, de állandó felemelése. De igenis állítom, 
hogy a fel- és letűnt kormányok egyike sem tulajdonított e kér
désnek oly nagy jelentőséget, mint amily nagy jelentőséggel és 
fontossággal az tényleg bír. Mert nem férhet kétség hozzá, hogy 
a protestáns egyházaink rendkívül nagyfontosságú kulturális fel
adatokat teljesítenek a népnevelés és az erkölcsnemcsités terén, 
llgy az egyik, mint a másik az állam legerősebb oszlopa, mert 
az az állam, amelyben a nép sötét tudatlanságban marad és a 
nép erkölcsi züllésnek indult, sohasem lesz képes úgy fejlődni 
és megerősödni, mint azok az államok, amelyek az államhatalom 
első és fő feladatának tekintik a népességnek általános művelt
ségű színvonalát minél inkább emelni.

Én egyáltalán nem zárkózom el annak felismerése elöl, 
hogy a mai viszonyok között, amikor minden állam fötörekvése
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a fegyveres erőnek fejlesztése és amikor egyik állam a másikon 
akar túltenni a fegyveres hatalom erejének tüntetésében, a mi 
államunk is, akarva nem akarva, kénytelen ebben a versenyben 
a szomszéd államokkal lépést tartani. De ha képesek vagyunk 
ágyúk beszerzésére és Drcadnought-ok építésére évenkint több 
száz milliót is áldozni, mi méltán kérdezhetjük, miért nem 
tekintik elodázhatatlan feladatuknak, hogy az előbbi összegekkel 
szemben elenyészően csekély, mert csak néhány millióra rúgó, 
de kulturális feladataink teljesítésére feltétlenül szükséges össze
geket protestáns egyházainknak rendelkezésére bocsássák.

Már akkor, midőn a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság a kormányhoz első 
memorandumát beterjesztette, ki lett mutatva, hogy körülbelül 
hét millióra rúg az a szükséglet, amelyet kapnunk kell, hogy 
egyrészt kulturális feladatainknak megfelelhessünk és hogy más
részt a híveinkre nehezedő rendkívüli nagy egyházi adóterhen 
könnyíthessünk. Azóta a memorandumban említett szükségletek 
egyikének és másikának részbeni fedezésére már három milliót 
meghaladó összeget nyertünk ugyan, de ha ma ismét inegejtenök 
a számítást, úgy kétségtelenül kitűnne, hogy a változott pénzügyi 
viszonyok különösen a drágaság nagyfokú emelkedése folytán, 
dacára az eddig már élvezett állami javadalomnak, ma még 
mindig legalább is ugyanolyan összegre rúg a fedezetlen szük
séglet, mint akkor, amidőn memorandumunkat benyújtottuk.

Ily körülmények között kell, hogy mind hangosabban 
követeljük az 1848. XX. t.-c. teljes végrehajtását. Ne riadjunk 
vissza a nehézségektől és ha hangunk nem volt elég erős, hogy 
a mérvadó tényezőknek figyelmét és érdeklődését a fontos kér
désnek teljes és alapos megoldására íelköltse, úgy kénytelenek 
leszünk hangunkat mindaddig és mind erősebben emelni, amig 
végre sikerhez nem jutottunk. A legutóbbi Ígéret és biztatás is 
hiúnak bizonyult és ezért teljes szívvel és lélekkel rokonszen
vezem a lelkészi kar ama mozgalmával, amely a lelkészi fizetések 
rendezésének céljából az érdekeltek tömörülését és síkraszállását 
és a kitűzött célnak közös erővel való kivívását írta zászlajára.

Következett Scholtz Gusztáv püspöki jelentése, 
melyet felolvasottnak vett a közgyűlés. (Mi annak lénye
gesebb részét már a múlt számban beszéltük meg.) 
Ezután tárgyalás alá vétettek a püspöki jelentésnek 
határozatot igénylő pontjai. Ezek közül nagyobb érdek
lődést keltettek a theológiai akadémiák egyesítésének 
kérdése és a lelkészi fizetések rendezése. A theológiai 
akadémiák egyesítése ellen csak Petrovics főesperesnek 
van aggálya, aki attól tart, hogy ennek folytán a theo- 
lógusok száma apadni fog. Sztehlo utal arra, hogy az 
egyesítés a soproni és pozsonyi akadémia között jó
formán elintézett dolog, miután a dunántúli kerület is 
hozzájárult az egyesítéshez, csak az eperjesi akadémia 
marad fen külön, mert ennek megszüntetését a tiszai 
kerület ellenzi és a kerületet az egyesítésre kénysze- 
szeríteni nem lehet. A soproni és pozsonyi akadémiák 
egyesítését azonban azonnal megvalósítandónak tartja, 
nem szabad azt elhalasztani addig, mig az evang theol. 
fakultás kérdése eldől. Ez utóbbi ugyanis bármennyire 
kívánatos a mielőbbi megoldás, amely a legerélyesebben 
sürgetendő, a bizonytalan jövő kérdése a két theologia 
egyesítése azonban égetően szükséges, mert nagy luxus 
21 theológus részére 6 tanárt tartani Egy erős theo
lógiai akadémia mielőbbi létesítése azért is kívánatos, 
mert ha Pozsonyban ilyen létezni fog, könnyebb lesz

annak fakultássá átalakítása. Veress arra figyelmezteti a 
közgyűlést, hogy nekünk jogunk van azt követelni, 
hogy a budapesti egyetemen állítsanak fel evang. fakul
tást. Ezen jogunkról le nem mondhatunk és ezt kell 
követelnünk. A gyű'és azután a theológiai akadémiák 
egyesítésének kívánságához hozzájárult.

A lekészfizetés rendezés kérdése, amely az előző 
napon tartott lelkész értekezleten is behatóan tárgyal
tatott nagyobb vitát keltett, anélkül, hogy a felszólalások 
között lényeges eltérés lett volna észlelhető. Kovács 
Andor, Sztehlo, Lombos és Veress szólaltak fel és 
végül elfogadtatott a bizottság sürgető felterjesztése 
Sztehlo hozátételeivel, ki azt kívánta, hogy a gyűlés a 
legújabban tervezett korpótlék rendezést elégtelennek 
jelentse ki, és hogy az egyetemes gyűlés által már el
határozott lelkészi alap mielőbb akcióba lépjen.

Közöltetvén a dunántúli kerület indítványa, hogy 
abból az alkalomból hogy a hajdúdoroghi görög, katho- 
likus püspökség államköltségen lett felállítva, ami 
püspökeinek részére is kéressék megfelelő dotáció Sztehlo 
Kornél az ily kérelmet elvi szempontból ellenzi, mert 
ezzel concedálnók a görög katholikus püspökség fel
állítására fordított segély jogosultságát, és azt, hogy az 
1848: XX. törvénycikknek az az értelme, hogy a katho
likus egyháznak a már kapott állami dotáción felül 
további államsegélyekre jogos igénye van, ami ellen 
folyton közdünk. Nem járul tehát hozzá a dunántúli 
kerület felterjesztéséhez, és mint sérelmet kéri ezt az 
ügyet felterjesztetni. A gyűlés így határozott.

(Folyt, köv.)

KÜLFÖLD.
A német császár legyen katholikus. A „Katho

lisches Deutschland“ című ultramontán lap egy legutóbb 
megjelent cikkében biztosítván a német császárt arról, 
hogy nem szűnik meg a hőnszeretett uralkodóért imád
kozni, a gyermekeket is felhívja, hogy a császárért 
naponkint egy Ave Máriát mondjanak el. „Sőt miután 
őt szeretjük — írja, — még azért is imádkozunk, hogy 
az Úristen azon sok kegyadomány mellett, amelyben a 
császárt részesíti, őt még a legnagyobb szerencsében 
az egyedül igaz, szent katholikus hitre való áttérésben 
is részesítse.“ Ezt bizonyosan valami naiv lelkű papocska 
írta, aki az egész világot a klastrom ablakából szemléli. 
A kölni katholikus lapok is Ízléstelennek mondották 
ezt a jámbor óhajtást.

Tiltakozás a klerikális tüntetés ellen. Az az
állítólagos nagy lelkesedés, amellyel az osztrák katho- 
likusok az eucharisztiát ünnepük, korántsem szinarány. 
Az intelligencia — a hivatalos körök kivételével — 
távol áll ettől az ünnepléstől és a katholikusok is meg- 
botránkoznak a papok által terjesztett azon buzdítás 
fölött, hogy aki az eucharisztikus körmenetben részt
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vesz, annak minden bűnei meg vannak bocsátva. Erősen 
megzavarta a tüntetés egyöntetűségét az a nyilvános 
óvás, amelyet a „Freie Schule“ a kongresszus ellen 
kibocsátott és 2 millió példányban szétosztott egész 
Ausztriában. Mindhiába, azok az idők elmúltak, amikor 
a pápai követ kengyelvasát még fejedelmek is meg
csókolták.

BELÉLET.
Lelkészavatás a Dunántúl. Az idei lelkészfel

avatás a várpolatai ev. gyülekezet meghívása folytán 
szeptember hó 1-én az ottani templomban ment végbe. 
Miután a soproni ev. theol. akadémiát látogató hit 
jelöltek az utólsó — szak- és lelkészvizsgákat a lelkész - 
vizsgáló-bizottság előtt Győrbe szép sikerrel megállották 
— az egész társaság: a felavatandó ifjak, theol. tanárok 
Gyurátz Ferenc püspökkel Győrből Várpalotára utaztak. 
Már útközben a püspök elé jött járási főszolgabíró 
Kerényi Andor biztosította a vendégeket, hogy Várpalota 
egész népe mily szeretettel fogadja a nagyrabecsült 
püspököt és kíséretét. A városhoz érve, a város közön
sége nevében Berky József lendületes szavakkal üdvözölte 
a körükbe érkezett főpapot; a parókián Horváth Sándor 
helybeli lelkész tolmácsolta a hívek örömét, boldogságát 
a püspök látogatása felett. Maga a felavatás ünnepsége 
a legszebb rendben és a hívekre gyakorolt legjobb hatás
sal folyt le. Az oltári szolgálatot a felavatandók egyikének 
édes atyja, Kiss János végezte, az úrvacsora kiosztását 
magvas beszéd kiséretében a helybeli gyülekezeti lelkész 
Horváth Sándor. A püspök könyekig megható, épületes 
szép beszédben buzdította az élet küzdterére kilépő új 
bajtársakat a munkás hitre, a tántorithatlan hűségre az 
egyházhoz és áldozatkészségre mindenütt, ahol a szent
egyház eszményei szólítanak fel közremunkálásra.

A gyönyörű beszéd bizonnyal élénk emlékezetébe 
fog maradni nemcsak az ifjú Timotheusoknak, hanem 
annak a nagy közönségnek is, mely ez alkalomra közel 
s távolról összesereglett. Megjelent egyébként ez alka
lomból az ev. templomban a vármegye alispánja dr. 
Koller Sándor, Kerényi Andor főszolgabíró, Berky József 
főjegyző, dr. Óvári Ferenc országgyűlési képviselő is; 
ott láttuk továbbá Bélák István egyhm. felügyelőt, dr. 
Retz Ottó főisk. felügyelőt, Purgly Pált, Purgly Lászlót, 
sok szomszédos lelkészt s tanítót. Az egyháznak a 
hűségesküt letették a következő lelkészjelöltek: Büky 
Jenő, Lórántffy Péter, Kiss Jenő, Sokoray Bálint és 
Mezei Károly. A templomi ünnepség után a püspök 
előtt a ref, a róm. kath. és az izrael. hitközségek, 
valamint a község elöljárósága is tisztelegtek; s meg
jegyezzük, hogy a püspök ünnepélyes bevonulása alkal
mával úgy a róm. katholikusok, mint a reformátusok 
meghuzatták harangjaikat. Bizony lélekemelő és buzdító 
hatása Volt, ennek a maga egyszerűségében is méltó-

ságos egyházi ünnepségnek. Óhajlandó, hogy ezután is 
az ily magasztos ünnepélyek tartassanak mindig más 
és más vidéken, hogy a vallásosság ilyképen is fokoz 
tassék az eléggé közönyös híveinknél

A czeglédi ág. h. ev. egyház az új énekes 
könyvet vezette be, s így a régi dunántúli énekes 
könyveinek készletét (70—80 példány) szívesen aján
dékozza oly szegény — kivált missziói — egyházköz
ségnek, mely ez iránt kérelmével hozzá fordúl.

A késmárki lyceunii igazgató-választás izgal
mai. Ezen címen vezérlő helyen hosszabb cikket hoznak 
a „Szepesi Lapok“, amelyben a kismárki ev. lyceum 
augusztus 30 án tartott pártfogói gyűlés lefolyását ismer
tetik. Bruckner Károly igazgatóvá történt választását az 
egyházi törvényszék megsemmisítette. Az Ítéletben 
Bruckner megnyugodott Dr. Wrhovszky Ottó lyceumi 
felügyelő jelenti, hogy az igazgató válság miatt tanácsért 
a püspökhöz fordult, aki azt tanácsolta a felügyelőnek, 
hogy a végleges igazgató-választásig célszerű, ha a volt 
igazgató (Karátsony) bizatik meg az intézet ideiglenes 
vezetésével. Ezt a püspöki tanácsot a felügyelő utasí
tásnak vette és a pártfogó gyűlés határozatának kikérése 
nélkül nyomban határozatiig kimondotta, hogy Karátsony 
Zsigmondot bízza meg az intézet ideiglenes vezetésével. 
A felügyelő ezen eljárása ellen a pártfogó gyűlés erélyesen 
kikelt, de a felügyelő nem tágított és a püspök „utasí
tásával** indokolta erőszakos eljárását. Majd az igazgató- 
választás terminusa felett volt nagy összetűzés, ameny- 
nyiben az elnök taktikai okokból későbbi, a pártfogók 
rövidebb terminust kívántak. Szavazást követeltek, melyet 
az elnök nem akart elrendelni. A nagy felháborodásnak, 
amellyel a többség a felügyelő lemondását követelte, 
ez végre engedett és a szavazást elrendelte, amelyen a 
felügyelőt leszavazták és az igazgató-választás határ
napját szeptember 20-ra tűzték ki. A nagy háborúságot 
úgy látszik személyes okok idézték elő; minket csak 
az érdekel, hogy a felügyelő erőszakos eljárásának meg- 
okolása végett püspöki utasításra hivatkozott, amivel a 
tiszakerületi püspök, bizonyosan alaptalanul, hierarchikus 
irányzatú eljárással lenne vádolva.

Egyetemes gyámintézeti közgyűlés. Kérelem. 
Tisztelettel felkérjük a lelkész urakat, szíveskedjenek 
mielőbb bejelenteni, úgy a maguk részéről, mint a 
gyülekezetükből az egyet, gyámintézeti közgyűlésre 
érkező világi urak részéről, hogy elszállásolásról gon 
doskodjunk-e? Pápa. Lelkészi hivatal.

Szerkesztői mondanivalók.
Fizetésrendezésünk — politika. A cikk nem tetszik. A 

triviális hasonlat, amely különben sem találó és a kíméletlen 
hang sokat ront rajta és habár a lényegben igaza van, át kellene 
a cikket dolgozni, hogy közölhető legyen. Ha erre vállalkozik, 
visszaküldhctem a cikket, de talán jó lenne a törvényjavaslatot a 
korpótlékokról — mely legközelebb napvilágot lát — bevárni.
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Pályázat.
A gömöri ágost. hitv. evang. egyházmegyébe kebe

lezett vizesréti, tót-magyar nyelvű egyházban, a lemondás 
folytán megürült lelkészi állásra pályázat hirdettetik.

Ezen állással a következő javadalmazás van egybe
kötve : 1. Jó karban levő, három szobából álló lakás, 
nagy udvarral, mellékhelyiségekkel és kerttel. 2. Párbér, 
termény, fa, széna, föld és rét, nemkülönben palást
jövedelem, 1264 K 12 fillérre értékelve. 3 Kongrua
335 K 88 f.

A szabályrendelet értelmében felszerelt jelentke
zések, folyó évi szept. 25-ig, az alól írott főespereshez 
küldendők.

Kelt Budapesten és Rozsnyón, 1912 szept. 3.
Terray Gyula, s. k. Kubinyi Géza, s. k.

főesperes, udv. tan. egyházm. felügyelő.

V
V
V
V
V
V
V
V

Hirdetéseket
méltányos díjszabás mellett 
felvesz lapunk kiadóhivatala 
Budapest, II., Fő-utca 4. sz.

vv
V
V
V
V
V
V

Pályázat.
Az újvidéki ev. egyház számára az állásnak 

rendes lelkésszel való betöltésig helyettes lelkészt kere
sek, akinek a lakáson és hittandíjakon kívül 237 korona 
havi fizetése lesz. Jelentkezők, kiktől a magyar nyelven 
kívül a német és tót nyelv ismeret is megkivántatik, 
sürgősen küldjék be okmányaikat a bácsi ev. főesperesi 
hivatalhoz Ujverbászra. Az állás azonnal elfoglalandó.

Ujverbász, 1912. szeptember hó
Wágner G. Adolf

iőesperes.

TOLDIT LAJOS bizományában 
Budapest, II. kerület, Fő-utca 2. szám
alatt megjelent és minden könyvkereskedésben 

kapható:

SZTEHLO KORNÉL felolvasásainak
negyedik füzete. Tartalma:

Az emberi lélek és értéke. — Tömörüljünk!
::: A házassági elválás problémája. :::

Á ra I k oro n a .

M  _  _  W V  ^

P ontos és U T  ------ 5 évi :
legjobb V M l  l m  l m  jó tá llás m e lle tt!

Egyházi szantedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak v f -  részletfizetésre is. “3*1

J a v ítá s o k r a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k r e  kü~ 
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.
€

I POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

I  Budapest, VII, Erzsébet-körút 29.
4

»

»

Pontos 
kiszolgálás!

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos': 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE.

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m : Sztehlo Kornél: Fizetésrendezés — a kivezető út. — (S z -o .) :  A róm. katholicizmus lényege és eredete. — A bánya
kerületi gyűlés. — A vallásügyi tárca költségvetése 1913-ra. — Különféle. — Pályázat.

Fizetésrendezés — a kivezető út.
Lombos Alfrédnek a fizetésrendezési chaos 

és a kivezető út cím alatt lapunk múlt számá
ban megjelent cikkére következők az észrevé
teleim.

Sajnálattal kell konstatálnom, hogy az álta
lam javasolt és az egyetemes gyűlés által is 
elfogadott lelkészfizetési alap dolgában ismételt 
felvilágositó nyilatkozataim dacára még mindég 
azzal a félreértéssel kell találkoznom, hogy ez 
a lelkészfizetési alap az az egyedüli orvosszer 
akar lenni, amellyel a lelkészek baján segíteni 
lehet. Akként magyarázzák tervemet, hogy én 
ezzel az állami segély-igényléséről az úgyneve
zett „zörgetésről* végkép le akarok mondani és 
hogy kizárólag ezen lelkészfizetési alapból aka
rom a lelkészek fizetését kiegészíteni.

Ezen félreértés folyománya az, hogy a 
lelkészfizetési alap eszméjét mindenki ,,a jövő 
zenéjének“ tekinti, mint nem gyakorlati, rögtöni 
segítséget nem nyújtó eszközt kicsinyli és lebe
csüli, sőt akadt egy olyan érdemes egyházi 
férfiú is, ki azt egyenesen „szerencsétlen gon
dolatnak“ bélyegzi.

Sajátszerü, hogy még Lombos is, aki azt 
mondja, hogy eszmémet az összlelkészség helyes
léssel fogadja és azt a messze jövőre kiható 
üdvös gondolatnak találja, igazat ad Gyürky Pál
nak, aki a zsinati nagybizottságban tervem felett 
ama lesújtó ítéletet mondotta. Annál sajátszerübb 
Lombosnak ez az Ítélete, mert fejtegetései sorá

ban ezt a „szerencsétlen gondolatot“ mégis 
megvalósíttatni kívánja, csak nem akar hozzá
nyúlni az alap igénybevételéhez addig, míg az 
állam és az egyház közötti separatio be nem 
következik.

önzetlen javaslatom ily fogadtatása után 
talán indokolt lenne, ha letennék arról a lelké
szek anyagi existenciáján segíteni akarni és őket 
fizetésrendezési terveikkel magukra hagynám. Miért 
is rontsam el nékik az örömöt? hiszen ők oly 
szépen kiszámították, hogy miképen lehet még 
a legnyomorultabb ekklézsiában is 5400 koro
nára a lelkészi fizetést felemelni, hogy nem kell 
semmi sem egyébb mint az, hogy a kormány is 
belássa, hogy ez a 150 lelkész által kidolgo
zott tervezet a legcélszerűbb. Ha ezt a kormány 
elfogadja és a szükséges összegeket megadja, 
akkor persze semmiféle önsegélyre, lelkészfize
tési alapra szükség nincs, de ha a kormány ezt 
nem cselekszi, mi lesz akkor ?

Erre kell egy kivezető út. De amit az urak 
hangoztatnak és amit Lombos utolsó cikkében 
is tervez az nem a kivezető út.

Az evang. lelkészek igaz joguk öntudatában 
oly nagyon szeretik hallani azokat a szónoki 
hévvel előadott lelkes szavakat, amelyekkel 
Veress József napnál világosabban kimutatja, hogy 
a kormány a kért fizetésjavítást haladéktalanul 
megadni köteles. Nem tehetek róla, őszintén 
kimondom, ez az erős meggyőződés útját állja 
a célravezető munkának. A meggyőződés tüzé- 
tői lievülő kedélyek elvetnek minden más javas
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latot „zörgetni és mindég csak zörgetni“ sőt a 
legújabb verzió szerint „döngetni“ ez a jelszó! 
amelynek kimondása után a szónok koncedálja, 
hogy más eszközünk nincs, mert kijelenti, hogy 
sztrájkolni nem fogunk. Igen bölcsen tesszük, 
ha ehhez a fegyverhez nem nyúlunk, mert Zichy 
Jánosra alig fog valami nagy benyomást tenni, 
ha arról értesül, hogy ezután az evangélikus 
templomokban nem prédikálnak.

A „döngetés“ tehát nem a kivezető út.

De nem kivezető út a Lombos Alfréd által 
legutóbbi cikkében jelzett út sem, mert ez is csak 
oly évi dotációt sürget az államtól, hogy az 
evangélikus egyház egyetemes alapjába 1,500 000 
korona jusson. Hiszen ha az állam ezt a dotá
ciót megadja, vagyis ha a jelenlegi évi segélyt a 
duplájára felemeli, akkor nem kell kivezető út.

Kivezető út, amely minket a hínárból kive
zethet, kettő van.

A hínárt Apponyi csinálta meg. midőn az 
1848. XX. törvényeik szellemét meghamisította, 
ezen törvénycikk alapján egyenlő segélyt tervez
vén és adván a katholikusoknak és a görög nem 
egyesülteknek is. Megvalósította ezt a katholikus 
lelkészek kongruájának állami rendezése és a

róm. katholikus elemi tanítók és szerzetesek fize
tésrendezésével.

Apponyinak a most lefolyt bányakerületi 
gyűlésen védelmére kelt Veress, utalván arra, 
hogy ő olvasta azt a törvényjavaslatot, amellyel 
Apponyi a protestánsoknak segíteni akart. El
hallgatja, hogy ez a segélyezési szándék ahhoz 
a feltételhez volt kötve, ha cserébe megkapja 
ezért a róm. katholikus egyház az alapokat.

Dicséri Veress az 1894. évi 14. tvcikket, 
amely a r. kath. lelkészek kongruájának meg
állapítását mellőzi. De ezt még a liberális kor
mány csinálta, az ezzel ellentétes alapon álló 
1909. XIII. törvénycikket azonban Apponyi.

A kivezető út eszerint az lenne, hogy a 
kormány az Apponyi által inaugurált törvény- 
magyarázatot elejtené és kimondaná, hogy mi
után a katholikus és a görög nem egyesült egy
házakról a múltban már eléggé gondoskodott, az 
állami segélyezést ezektől megvonja és a protes
tánsokat dotáció vagy évi segély alakjában igaz
ságos arányban segíteni fogja.

Ha ez az elv érvényesül, akkor lesz elég 
pénz arra, hogy rajtunk segíteni lehet. Ez a 
kivezető út azonban ez idő szerint szintén csak

T Á R C A .

A róm. katholídzmus lényege és eredete.
Sohm Rudolt hires lipcsei egyházjogásznak ér

deme, hogy ő „Wesen und Ursprung des Katholi 
zismus“ című, már három év előtt megjelent és 
legújabban második kiadást ért munkájában minden 
kétséget kizárólag kimutatta, hogy az őskeresztyén 
egyház nem volt katholikus egyház, sőt a jogi szerve
zést nélkülöző állapota diametrális ellentétben állott 
azzal, amivé belőle a római katholikus egyház a har
madik században fejlődött. Ezen fejtegetéseinél abból 
indul ki, hogy az őskori eklézsia nem volt szervezett 
gyülekezet, hanem a hívőknek spontán összejövetele, 
ahol mindenki egyenlő és sem a presbyterek, sem a 
püspökök a hívek felett joghatósággal nem bírtak.

Sohm fejtegetéseinél abból indul ki, hogy különb
séget kell tenni az egyházi, mint jogilag szervezett test 
és Krisztus egyháza között, amely egyház vallási érte
lemben : A jogilag szervezett egyház emberi mű, a val

lási értelemben vett egyház az Isteni léleknek Krisztus 
által világra hozott alkotása. Ezt a különbséget Luther 
reformációja domborította ki, amely a „testi külső“ 
keresztyénséggel szembe állította a „lelki belső“ keresz- 
tyénséget, amely mellett a jogilag szervezett egyházra 
voltaképpen szükség nincs.

Ezen ellentétet először Luther mélyreható szel
leme fogta fel és juttatta érvényre. Az ő kiindulási 
pontja szerint az egyház lényege annak vallási minősé
gében nyilvánul. A hit egyházának láthatatlanságáról 
hirdetett tantétele megállapítja a különbséget a katholi- 
cizmusban elfogadott jogilag szervezett egyházzal szem
ben. Valójában a Krisztus egyházának láthatatlanságá
ról szóló tan a legnagyobb és leghatalmasabb eszme, 
mely az egyház történetében egyáltalában napvilágra 
jött. Ami jogilag van szervezve, az az észnek szól és 
azért mindenkinek látható és ezért nem lehet, mint 
ilyen, a hitnek tárgya, sohasem lehet ez, mint ilyen, 
a szent keresztyén egyház, amelyről a keresztyén hit
vallás szól. Ez Luther meggyőző logikája.

Luther ezen megkülönböztetéssel felszabadította 
saját vallási életét a róm. kath. egyházjogtól, az egy
házi szervezet lelki hatalmától. De felszabadította egyut-



1912. szeptember 21. Evangélikus Lap. 38. sz. 3. oldal

pium desiderium, megvalósítása nem függ tőlünk, 
mi csak a közvéleményt preparálhatjuk.

A másik kivezető út egyedül az ön
segély.

Az csak egy természetes és egyházi önkor
mányzatunkban gyökerező ősrégi elv, hogy a lel
kész ellátásáról minden egyházközség maga 
köteles gondoskodni. Ez az elv egyházi alkot
mányunkban is kifejezésre jutott, amennyiben 
annak 30. §-a szerint oly egyházközség, amely 
erre nem képes, kényszeríthető arra, hogy más 
szomszéd egyházközséggel egyesüljön. Ha cgyh. 
alkotmányunk ezen szakaszát okkal-móddal 
alkalmazzuk, máris némikép segíthetünk a nyomo
rúságon.

Ezen elv folyománya az, hogy a lelkészi 
fizetés minimumát a zsinati törvény állapítja 
meg, a kor változó viszonyaihoz képest. Húsz 
év előtt 800 írtban állapította meg a minimu
mot. A zsinati bizottság azt javasolja, hogy a 
minimum ezentúl 2400 korona legyen, de sze
rintem helytelenül meghagyja az 1600 koronás 
minimumot addig, amíg az állam nem adja meg 
a kiegészítést 2400 koronáig.

Ezt a feltételt törölni kell; az egyházközsé
geknek és az egyetemes egyháznak kell gon-

tal az államot, a tudományt, az egész világot A lelki 
kényuralom és ezzel a jogilag szervezett egyház világ
uralma rombadölt. Régi hatalmát soha még a katholikus 
egyházban sem tudta visszanyerni.

Luther koráig a Krisztus egyháza és a jogilag 
szervezett egyház közötti különbség a keresztyénség 
életében nem létezett. Ezen megkülönböztetés kidom- 
boritása képezte (a kulturvilágot jelenleg uraló) pro
testáns elv. Ezzel az is meg van mondva, hogy a meg
különböztetés hiánya a katholikus elv.

A katholicizmus lényege abban áll, hogy a vallási 
értelemben vett egyház (Krisztus egyháza) és a jogi 
értelemben vett egyház között különbséget nem ismer. 
A tan egyháza néki egyszersmind a jog egyháza és 
megfordítva. Krisztus egyháza néki egy jogilag szabá
lyozott szervezet; a keresztyénség élete Istennel, a kath. 
egyházjog által van szabályozva.

Ebből az alapvető tényből következnek a róni. 
katholikus egyház igényei, hatalma és gyöngeségíi Ő 
az egyedüli legitim jogegyház, folytatása az ősegyház
nak a Krisztus által alapított apostoli egyháznak, ü  az 
egyedüli krisztusi egyház, mert a többi egyház elsza
kadt Krisztustól. Mellette nem létezik testvéregyház.

doskodni a kiegészítésről akkor is, ha az állam 
a fizetésfelemeléshez egy fillért sem ad.

Nem nagy összegekről van szó. Miután az 
állam a fizetéseket már 1600 koronáig kiegé
szíti csak 800 korona kell azon községekben 
ahol a fizetés jelenleg csak 1600 korona. Ez 
kitesz 356 kongruás lelkésznél évi 284.800 
koronát és 175 eddig nem kongruás lelkésznél 
akiknek javadalma több mint 1600, de kevesebb 
mint 2400 korona 106.697 koronát. A fizetés
kiegészítés 2400 koronáig tehát összesen 391.497 
koronát igényelne évenként

Ezen szükséglet a felére lesz redukálva 
azzal, hogy a kormány a már tervezett korpót
lékot megadja és ha azok a községek, amelyek 
a fizetésemelést bírják az E. A 30. §-ának alkal
mazásával arra köteleztetnek, hogy a lelkészi 
fizetést maguk emeljék fel, vagy annak a fel
emeléséhez legalább hozzájáruljanak.

Kalkulust adatok hiányában itt nem csiná
lok, de hogy ezeknek az alkalmazásával a meg
kívánt 391,000 korona erősen fog redukálódni 
az nem szenved kétséget.

Megengedem azonban, hogy egy fedezetlen 
hiány fog maradni és arra is gondolok, hogy a 
2400 koronával sem lehet beérnünk.

ü  egyszermind az egyedül üdvözítő egyház és aki a 
keresztség által Krisztus egyházába felvétetett, az a 
katholikus jogegyházhoz tirtozik, mert ez Krisztus 
egyháza.

Továbbá: a katholikus jogegyház testületének 
feje Krisztus. Krisztus kormányozza jogilag működő 
szervezet által. Krisztus (Isten) egyháza látható a 
katholikus jogegyházban: Ez a dogma, habár csak a 
reformáció után és annak ellenhatásaként fejlődött ki 
ezen precíz alakban, az alapvető dogma, amelyen a 
katholicizmus egész története nyugszik.

Miután a katholikus egyház kormányzata Krisztus 
(Isten) kormányzata, nem lehet ez az állam hatalmá
nak alávetve, sőt miután a lelki hatalom nagyobb, ha
talmasabb minden világi hatalomnál, a katholikus jog
egyház kormányzata minden földi hatalom, tehát az 
állam fölé is helyezendő.

A hatalom azonban, mellyel Krisztus egyházát 
kormányozza, az ige. Ez a mennyország kulcsa. Az Isten 
igéje hirdetésének adománya a kulcshatalom. Ez egy
szersmind a lelki gondozás adománya, a lelkek feletti 
hatalom. A lelkek gondozásának hatalma összeesik a 
kulcshatalommal.
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Emiatt van szükség a lelkészfizetési alapra 
és utolsó sorban a lelkészfizetési pótadóra.

Ezek az eszközök subsidiaris jelentőséggel 
bírnak. Arra hivatvák ott segíteni, ahol az 
egyházközség erejéből nem telik.

Lehet, hogy a pótadóra nem is lesz szük
ség és ha lesz, attól a szegény községeket meg 
kell kímélni és a szüségletet progresszív termé
szetű adóként a vagyonosabb osztályoktól be
szedni.

Ami pedig a lelkészfizetési alapot illeti, 
gúnyosan megjegyzik, hogy abban ezidő szerint 
egy fillér sincs. Bocsánatot kérek csak végre 
kell hajtani a múlt évi egyetemes gyűlés hatá
rozatát, amely szerint ezen alapba az összes 
államsegély 10'Vo-a beutaltatik. Az 1912. évre 
kaptunk az államtól a közalapra 100.000 K az 
1848. XX. trvcikk alapján államsegélyt 1,204 300 
K összesen 1.304,800 K ebből az 1912. évben 
felemelt összeg 156.624 K.

A múlt évi közgyűlési határozat alapján 
tehát ebből a pénztárban már meglévő 156.624 
koronából 130.048 koronát a lelkészfizetési alapba 
már be kellett fizetni és ezt az összeget a lelkész
fizetési alap ezentúl is évenként meg fogja kapni.

Indítványozni fogom továbbá az egyetemes

A lelkészet Krisztus helyettesítése. Csak e g y  hely
tartója van Krisztusnak a katholikus egyházban; csak 
egy ember gyakorolja a kormányzatot saját jogán: a 
pápa. Ő a jogilag szervezett egyház látható feje. Hatalma 
a kulcshatalom (lelki gondozás hatalma.)

Ezzel a lelki hatalommal jár a jog külső hatalma, 
amely k én yszerre l érvényesíthető. A hit katholikus fel
fogás szerint elsősorban en g e d e lm e ssé g : engedelmes 
elfogadása egy Istentől kinyilatkoztatott tannak és enge
delmes alávetés az Istentől rendelt hatalomnak. Az 
engedelmességre kényszeríteni is lehet és a kikénysze- 
ritett, csupán külső hitnek is van vallási értéke. Ezért 
a keresztyénségnek kényszer utján való érvényesítése 
erk ö lcsi k ö te le sség  is. Ekként változnak át a pápa ke
zében a mennyország kulcsai ka rd d á .

A katholikus principium az emberi lélek vágyá
nak a láthatlant látni akarni felel meg. Ezért gyökere
zik a katholikus egyház oly mélyen a néptömegekben. 
Ezért van annyi híve a felső rétegekben is, akik a 
vallási igazság külső biztosítékát követelik. A vallási 
ösztönök az egész népéletnek legnagyobb erői. Ezek a 
katholicizmusban az egyházi alkotmánnyal szorosan 
össze vannak kapcsolva és a vallásosnak a joggal való

gyűlésen, hogy a 415.400 koronát kitevő adó
tartalék alap kamatait, melyek évenként 26000 
koronát kitesznek szintén a lelkészalaphoz 
csatoljuk Ezt az egyetemes gyűlés annál inkább 
megteheti, mert ezeknek a kamatoknak külön 
rendeltetésük nincsen és a felemelt összegből 
ugyancsak 26.000 korona az egyetemes egyház 
szabad rendelkezésére fenmarad.

Volna tehát ennek a lelkészfizetési alapnak 
évi 156.000 korona bevétele.

A mathematikusokra bízzuk annak a kiszá
mítását, hány év kell ahhoz, hogy ezekből a 
bevételekből és ezek kamataiból oly tőkeösszeg 
kerüljön ki, amelyből az összes szükségletet fedezni 
lehetne.

De nem osztjuk Lombos nézetét, hogy ehhez 
az alaphoz ne lehessen nyúlni míg a separatió 
be nem következik.

Azért nem, mert a szükséglet már a jelen
ben van meg és ha a jövőről gondoskodunk is, 
ez nem zárja ki azt, hogy a lehetőség szerint 
már a jelenről is ne gondoskodjunk.

Véleményem szerint elég lenne a bevételek 
felét tőkésíteni. A másik feléből már most lehetne 
évenként akár drágasági, akár családi pótlékot 
nyújtani az arra szoruló szegény lelkészeknek,

összekapcsolása, amely az egyháztiszteletből istentiszte
letet csinál, az a h a ta lo m , amely a katholikus egyház 
szervezetét magasra emeli.

De ugyanebben elkerülhetetlen szükségességgel 
egyszersmind meg van adva a katholicizmus gyönge- 
sége. Elvéből kiindulva tanításai részére csa lh a ta tla n sá -  
g o t  kell követelnie. Mint Krisztus egyháza híveinek 
formális vallási bizonyosságot nyújt, de egyúttal meg
köti a keresztyénség vallási életét — ez az ő gyönge- 
sége. Arra vállalkozik és vállalkoznia kell a keresztyén
ségnek Istennel való életében saját jogrendjét törvény 
gyanánt kierőszakolni, ami önmagában ellenmondás. 
Arra vállalkozik és vállalkoznia kell, egy uralkodó 
hatalmat (a kulcshatalmat) katholikus értelemben fel
állítani, amely a keresztyénség hitét parancsszóval álla
pítja meg, — egy lehetetlen dolog. A katholikus egyház 
hierarchikus kormányhatalma (jurisdictio) megsemmisíti 
a keresztyénség összes tagjainak lelki életét avégből, 
hogy a keresztyén ember szabadságát az Isten igéjének 
erejével és abban való szabad élést egyetlen embernek, 
a pápának áldozza fel. Egy ember van közvetlen 
viszonyban Istenhez és az ő igéjéhez, egy ember lehet 
csak keresztyén a szó teljes értelmében: a pápa. A
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akik gyermekeik iskoláztatása végett erre külö
nösen rászorulnak.

A segélyt egyetemes bizottság osztaná ki 
a kerületek felterjesztései alapján.

Fentartom magamnak ez iránt a jövő egye
temes gyűlés elé konkrét indítványt beterjeszteni.

Sztehlo Kornél.

A bányakerületí gyűlés.
(Folytatás.)

A letárgyalt ügyekből a közérdekűek közlésére 
szoritkozunk.

A turóci egyházmegyének már az előértekezleten 
szóba hozott sérelmi panasza elutasittatott azzal az indo
kolással, hogy közegyházunk jól felfogott érdeke, mi 
szerint tisztviselői nyelv és nemzetiség szerint ne tömö
rüljenek, különben is lelkészeink a szokásos egyház- 
megyei lelkészi értekezleteken egyházunk és híveink 
javát szolgáló minden kérdést megbeszélhetnek

Az 1848. évi XX. tvcikk életbeléptetésének eré
lyesebb sürgetése a csanád-csongrádi egyházmegye 
indítványára elhatároztatott.

Felterjesztés indítványoztatott a protestáns közös 
bizottság útján aziránt, hogy az evang. vallású katonák 
nagypénteken a szolgálat alól felmentessenek.

A bácsi egyházmegye indítványa, hogy a feleke- 
zeten kívüli szülők gyermekeinek a törvény értelmében 
való megkereszteléséről állami intézkedéssel gondoskodás

többiek csak másodosztályú keresztyének: a pápa sza
vának kell részükre az Isten szavát, a pápa lelke az 
Isten lelkét közvetíteni. A keresztyénség lényege le van 
rombolva.

A katholicizmus ellentétben van a vallásos élet 
ki nem irtható szabadsági szükségletével. De nemcsak 
a hitet bilincseli le, hanem a tudományt is. Beleavat
kozik ennek dolgaiba is. Nem tűri a szabad tudományt, 
nem is tűrheti, kénytelen arra törekedni, hogy a tudo
mány határát saját hatósági parancsoló hatalma által 
határozza meg. Mintha ezt lehetne! A tudomány, az 
emberi szellem hatalmas szülöttje sem világi, sem egy
házi hatóságot nem ösmer. Bárki tiltsa meg neki a 
haladást, „mégis mozog“. A protestantizmus elvileg 
megnyitja a sorompót a tudomány előtt. A katholiciz
mus felvette vele a harcot, kénytelen felvenni. De ez 
egy harc a győzelemre való kilátás nélkül. A „moder
nizmus“ útban van: a jelenkor tudománya, első sorban 
a protestáns theologiai tudomány szívén találja a 
katholikus egyházat. A modernizmus el lett Ítélve. De 
újból visszajön És mindég vissza fog jönni és a 
katholicizmus alapfalait meg fogja dönteni.

Sohm ezek után a katholikus egyház keletkezésé-

történjék az egyetemes gyűléshez pártolólag felterjesz
tetett.

Felebbezett ügyben kimondotta a közgyűlés, hogy 
a tanítónő, ha az állás betöltése alkalmából közzétett 
pályázatban vagy a hiványban nem vette fel az egyház 
azt a kikötést, hogy a megválasztott tanítónő férjhez 
menetele esetén állásától lemondani tartozik, a férjhez 
menetel miatt állásától meg nem fosztható.

A Luther társaság indítványára elhatározta a köz
gyűlés, hogy ott, ahol evangélikus iskola és ezzel kap
csolatos ifjúsági könyvtár nincsen, az egyházközség ilyet 
beszerezni és a nép rendelkezésére bocsátani köteles.

A vallásügyi miniszter azon értesítésében, hogy az 
1907. évi 27. t.-c 24. §. 2. pontját úgy értelmezi, hogy 
az ítélet végrehajtását a fegyelmi eljárásnak megindí
tása nélkül is közbeneső intézkedés által fentarthatja, 
hogy egyébként ezentúl mindig el fogja rendelni a 
fegyelmi eljárást, melynek keresztülvitelétől azonban, 
ha indokoltnak találja, el fog tekinteni, a kér. közgyűlés 
sérelmet lát és az ügyet az egyetemes gyűléshez fel
terjeszti.

Tekintettel az új véderőtörvényre elhatároztatott, 
hogy a tanító az önkéntesi év idejére csak arra a 
kfllömbözetre tarthat igényt, amely helyettesének java
dalmazása után fennmarad. A családos tanító lakását 
megtartja A helyettes díjazásáról a fentartó egyházköz
ség köteles gondoskodni. A szolgálati év betöltése után 
a tanító állását azonnal elfoglalni köteles, különben 
állását veszti.

A kerül, gyűlés felterjesztés utján kéri az 1912.

ről értekezik. A keresztyénség őskora a jogilag szerve
zett egyház fogalmát egyáltalában nem ösmerte. Csupán 
a keresztyénség fogalmát, mint vallási tényezőt. A 
keresztyénség eklézsiának, Izraelnek, nyájnak, testvéri
ségnek nevezte el magát, valamennyi azonos fogalom. 
Azt jelentik, hogy a keresztyénség Isten (Krisztus) népé
nek gyülekezete, Istentől kiválasztott nép, a nyáj, ame
lyet Isten igéjével legeltet és vezérel a közösség, mely 
a szeretet, az IstenszeretetbŐl eredő testvéri szeretet 
által van összekötve. Ámde Krisztus teste nem testület, 
legkevésbé keresztyén testület. Az eklézsia egysége 
túlvilági, isteni eredetű, a hitnek tárgya.

Ebből a tényből két dolog következik. Az egyik: 
az ősegyház nem ösmer egyházközséget (a mai érte
lemben). A másik: úgy amint községi szervezkedés, 
egyáltalában jogi szervezkedés ki van zárva.

Az őskori egyház csaknem két századon át meg
maradt ezen szervezetében. A jogi szervezkedés első 
kísérlete az első Clemens-féle levélben jelentkezik, 
amelyben a római eklézsia a korinthusi eklézsiának 
megírja, hogy az apostolok által elrendelt gyakorlat sze
rint az eucharisztikus ünnepélynél a püspök által kiren
delt presbytereknek kell közreműködniük. Ez a levél
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évi 35. törvény kedvezményét (családi pótlék) a nem fele
kezeti tani ókra is kiterjesztetni.

A kér. gyűlés pártolja a patronage-egyesületek 
szervezését és erre felhívja az espereseket és lelkésze
ket. Az erre vonatkozó útmutatás a néptanítók lapjának 
1912. márc. 28-iki számában közölt 40.000. sz. a. kelt 
miniszteri rendeletben foglaltatik.

A szarvasi tanítóképzőről beadott jelentés kapcsá
ban megengedi a közgyűlés, hogy a vallástani órák a 
tanítóképzőben heti 14 óráról 9 órára leszállíttassanak.

Felterjesztés fog intéztetni a tanítóképzők állami 
segélyezése iránt.

Elhatároztatott, hogy az egyházak jövőjének lehető 
biztosítása céljából minden egyház a maga anyagi erejé
hez és viszonyaihoz mérten tartalékalapot gyűjtsön.

A vasúti féljegy kedvezményének elnyerése iránt 
felterjesztést intéz a kér. gyűlés az egyetemhez.

A budapesti egyházmegye azon indítványa felett, 
hogy az ág. hitv. evangélikus egyház elnevezése egy
szerűen „evangélikusra“ változtassák át, a kér. gyűlés 
napirendre tér.

A kerületi gyűlés elhatározza, hogy az egyházi 
hatóságok határozatai ellen a felebbezés közérdekű 
ügyekben a közgyűlésen történt kihirdetéstől egyéb 
ügyekben a kézbesítéstől számítandó 15 nap alatt adható 
be és az elkésett felebbezés elutasítandó. E végből 
szabályrendelet készítését határozta el a gyűlés mely 
az egyet gyűléshez jóváhagyás végett felterjesztendő, 
de egyúttal kimondja, hogy ezen szabályrendelet jóvá
hagyás esetén 1913. január 1-én életbe lép. ,

A missziókról szóló főesperesi jelentések a jegyző-

az első század végén kelt első dokumentuma a róm. 
katholikus egyházban érvényesült tradíció elvének A 
levelet három öreg ember vitte, kik hivatva voltak arról 
tanúskodni, mit rendeltek el az apostolok. De ezután 
még elmúlt más félszáz esztendő, míg a katholikus 
egyház jogi szervezése létrejött.

A hierarchikus rend pedig sziikségszerüleg abból 
fejlődött ki, hogy az Isten igéjének közvetítését és az 
efelett való rendelkezést előbb egyesekre, a püspö
kökre, utóbb egyetlen egy emberre, a pápára bízták.

Sohm ezen fejtegetéseiből mi magyarhoni protes
tánsok is megérthetünk egy nagy tanulságot. Ez az, 
hogy azon szeretkezésnek, amellyel bennünket a katho
likus klérus egy része a közös ellenség, a szabadgon
dolkozók ellen szövetségesül nyerni és tűzbe vinni akar, 
nincs egészséges alapja, aki közülök az evangélikus 
egyházat testvéregyháznak nevezte, az megtagadta saját 
egyházának alapelvét, megtagadta politikából, mert ebből 
náluk mindent szabad. Vigyázzanak tehát az „őrállók“! 
egy kicsit kevesebb lelkesedést kérünk.

(Sz—o).

könyvbe felvétetnek és a missziói bizottság jelentése, 
hogy az eddigi 10.000 korona missziói segélyen felül 
az adóalapi segély tartalékalapjából újabb 2000 korona 
áll a közgyűlés rendelkezésére, tudomásul vétetett, és az 
egyházmegyék elnökségei missziói tervek feldolgozására 
felhivattak.

A közgyűlés kimondja, hogy az amerikai evangéli
kus egyházak szervezésének ügyét felkarolja s megbízza 
Raffay Sándort, hogy ez ügyben az amerikai testvérek
kel érintkezésbe lépve a szervezés munkáját indítsa meg 
s tegyen erről jelentést.

A Baldácsy-alapból a f. évben befolyt 14.000 
korona. Ebből kapott 47 egyház 60 koronával 2820 
koronát, 45 lelkész 90 koronával 4050 koronát és 30 
lelkészözvegy 82 kor-val 2460 koronát, a püspöki tisztelet
díjra fordíttatott 4666 K 66 fillér.

A pénzügyi bizottság a kér. pénztár 1911. évi 
számadását megvizsgálta és rendben találta. A kerület 
bevételei 254.249 K 66 f , akiadások 241.715 K 67 f. 
s a pénztári maradvány 12.523 K 30 fillért tett ki. A 
tőkevagyon állaga 308.823 K 72 fillér.

A protestáns sajtóiroda díjazását 1913 január 1-től 
kezdődőleg a kerület megszünteti, e helyett Noszkó 
Istvánt bizza meg, egy próbaévre, 250 korona díjazás
sal a protestáns sajtóiroda teendőinek ellátásával.

Felterjesztést intéz az egyetemhez, hogy a theo- 
lógiai akadémiákon a tandíjfizetés megszüntettessék.

Az 1913. évre szóló költségvetést, amely szerint 
a szükséglet 167.883 korona 31 fillért tesz ki, a kerü 
leti gyűlés megállapítja.

Az aszódi nőnevelő intézetről szóló jelentést azzal 
intézi el, hogy felhatalmazza a bizottságot a háztartási 
tanfolyamnak a kereskedelmi tanfolyammal való kibőví
tésére. Az intézet múlt évi szükségleteinél a kerületi 
pénztárból fedezendő hiány 16 493 korona 10 fillér.

A szarvasi kerületi tanítóképző jelentésével kap
csolatban a kerületi gyűlés az 1913. évre a segélyt a 
kerületi költségvetésbe felvett 6000 korona helyett 
11728 korona 50 fillérben állapítja meg.

A kerület segélyző intézetének jelentése szerint az 
egyesület tőkevagyona változatlanul 269.813 korona 
90 fillér. Ebből az 1912. évre 19.000 korona várható. 
Egy-egy segélyezendő 150 koronát kap.

A gyűlés 13-án berekesztetett.

A vallásügyi tárca költségvetése 1913-ra.
A pénzügyminiszter f. hó 17-én beterjesztette az 

országgyűlés képviselőházában az 1913. évi költségvetést. A 
vallásügyi tárca 27.000,000 koronával haladja meg a 
tavalyit. Sajnos, hogy ebből a sok millióból igen kevés 
jut nékünk evangélikusoknak és különösen kevés evang. 
lelkészeinknek. A korpótlékokról gondoskodva van, de 
a kongruaemelésről szó sincs benne. Egy dolog azonban,
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ami megdöbbentő. Midőn a lapokban azt olvastuk, 
hogy a református egyház részére az 1848: XX. törvény
cikk alapján az államsegély 400,000 koronával felemel
tetik, tolihibára gondoltunk s hogy nem kizárólag a 
református, hanem mindkét evengélikus egyház részére 
javasoltatik ez a felemelés. A költségvetés indokolásából 
azonban értesültünk, hogy ez a felemelés csak a refor
mátusokat illeti, a z  evangélikusok ped ig  nem kapnak  
semmit. Tisza tehát megvalósítja azt, amit a protestáns 
közös bizottságban kivívni nem tudott, de ezzel, ha ezt 
keresztülviszi, szerencsésen szét is robbantaná a protes
táns közös bizottságot! Ezt talán még sem akarja ? 
Az ügyre visszatérünk. lS z — o )

KÜLÖNFÉLE.
Felekezeti szellem. A törökszentmiklósi reform, 

ifjúsági egyesület alapszabály tervezete szerint ezen 
egyesület célja, hogy társaságba gyűjtse azokat az ifja
kat, akik Jézus Krisztust megváltójuknak és Üdvözítő
jüknek tekintvén, a szent írások szerint hitökben az ő 
tanítványai akarnak lenni és együttesen óhaj anak mun
kálkodni Isten országának az ifjúság között való ter
jesztésén. Ezen célt tekintve, nem érthető, miért lehet az 
egyesület rendes tagja csak református ifjú vagy leány 
és miért legyen abból kizárva az evangélikus ifjúság ? 
Példát vehetnének maguknak a törökszentmiklósiak a 
Bethlen Gábor körről, ahol bizony szívesen látják az 
evangélikus ifjakat is és a „Luther Otthonról,“ hol helyt 
adnak a reformátusoknak is. Ha már a templomban 
külön tiszteljük is az Istent, legalább a belmisszióban 
és a vallástársadalmi életben iparkodjunk együttesen 
végezni a Krisztus munkáját.

A klerikális türelmetlenség áldozata. Most, 
midőn Bécsben a krisztusi szeretetet hirdetik, sajátszerfl 
fényt vet az osztrák viszonyokra az a tény, hogy a 
csehországi graslitzi evang. egyház lelkészét, Zimmerli 
vikáriusnak, ki már több év óta telepedett le Graslitzban 
és ott végzi a lelkészi teendőket, az ottani hatóság az 
osztrák állampolgári kötelékbe való felvételt megtagadta. 
A lelkésznek azért van szüksége ezen felvételre, mert 
Ausztriában csak osztrák állampolgár viselhet közhivatalt. 
A prágai helytartóság ezen elutasító határozata annál 
feltűnőbb, mert az evang. lelkész választását az evang. 
Oberkirchenrath és az osztrák vallásügyi minisztérium 
is megerősítette és mert osztrák jog szerint az osztrák 
állampolgárság már hat heti letelepülés alapján meg
szerezhető. A megtagadó határozat oka az, hogy Zim- 
merlinek nagy érdemei vannak a Graslitzban legújabban 
felavatott „Lutherburg“ létesítése körül.

Lelkészválasztás Dobsinán. A nagy hullámokat 
felvert papválasztás Dobsinán f. hó 15-én végre meg 
lett ejtve. Pósch Gusztáv toporczi lelkész lett meg
választva 38 szótöbbséggel Klaár Vilmos losonci vallás
tanár ellenében. A választást a Klaar-párt megfelebbezte

s igy a dobsinai papválasztással járt izgalom még nem 
ért véget.

Évnyitás. A pozsonyi Egyetemes Theol. Akadé
mián f. hó 11-én volt az évnyitás, melynek különösebb 
jelentőséget mindenekelőtt az adott, hogy az Akadémia 
ezúttal lépett életének XXXI évfolyamába. Távol minden 
ünnepi lármától, csendes áhítattal ünnepelte meg a 
tanári kar és az ifjúság a theológiai bizottság képviselete 
mellett a kegyelem idejének ez évfordulóját, melynek 
családias bensőségét fokozta az, hogy az Akadémia 
érdemes és szeretett igazgatója Masznyik Endre dr., 
akadémiai tanári működését illetőleg ugyancsak az Aka
démiával jubilált. Az Akadémiáról maga Masznyik Endre 
dr. emlékezett meg, de nem tekintett a múltra hosz- 
szasabban, csak a hála sokatmondó pillanatával, hanem 
a jövendő problémáját vetve föl, komoly és mély 
horderejű bepillantást nyújtott a jövőbe. Nagyszabású 
felolvasásában a zsinat aktuális kérdésével foglalkozik, 
mintha érezné, hogy evvel szemben mindenkinek állást 
kell foglalnia, bár ő maga nem töri el a pálcát felette 
egyik értelemben sem. Mindössze komolyságra, óvatos
ságra és eléggé nem hangsúlyozható körültekintésre int. 
Ismerteti a zsinatok természetét, történetét, hogy úgy 
mondjuk, pszikológiáját, úgy amint azt a múlt világos 
tapasztalata nekünk bemutatja. És feltünteti mindenek
előtt azt, hogyha általán lehet, milyen értelemben lehet 
szó zsinatról protestáns szellemben. Különös részletes
séggel fejtegetve Luther álláspontját a zsinattal szemben, 
áttér az eddigi zsinati munkálatok részleteinek tárgya
lására. Természetesen ezúttal csak egyes szembeötlőbb 
pontokat ragadott ki e térről az előadó, de ezeket oly 
meglepő éleslátással és emellett mégis jóakaró szeretettel 
boncolgatja, hogy azokat mind főbb vonásaiban, mind 
részletesebb vonatkozásban igazán jó lenne megszívlel
niük az illetékes köröknek. Különben e felolvasásával 
még nem kívánja lezárni Masznyik Endre dr. az aktákat, 
de ígéri, hogy ha bár más keretben s talán más alka
lommal is, elmondja még mondanivalóját az egyéb 
részletekről.

Az általános lelkesedés hangulatában emelkedett 
ezután szólásra Kovács Sándor, theol. akad. tanár, hogy 
mint kartársát és mint egykori mesterét üdvözölje az 
Akadémia konjubilánsát, Masznyik Endre, theol. akad. 
igazgatót, kiben nemcsak az Akadémia ünnepli kori
feusát, hanem a magyar protestáns világ is, mert ő volt 
az, ki a magyar tudományos theológiai irodalmat életre 
hívta, ami még nagyobb, ő volt az, aki ennek az iro
dalomnak olvasóközönséget teremtett. És e szókban 
nem volt semmi tettetés, egyszerűek voltak, de a meg
indításig szívből jövők. Majd Endreffy János, theol. akad. 
hallgató bemutatta az ifjúság nevében a XXX. év gyer
mekét : a Székács József emlékkönyvet és a hálás tisz
telet szeretetével ajánlotta fel ez íinnepeltnek kedves 
emlékezésül. A jubiláló igazgató külön válaszban kö
szönte meg az üdvözleteket a meghatottság pazar szere-
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tétével és hasonló értelemben köszöntötte fel maga is 
Frühwirth Sámuel theol. akad. énektanítót, mint aki szintén 
vele jubilálja a közös munka immár harmincadik évét.

Az évnyitásnak egyik nem kevésbé emlékezetesen 
kedves pontja volt Szelényi Ödön dr., theol. akad. 
tanár székfoglalója, mely a napjainkban rendkívül érde
kes témával: „A misztika lényege és jelentőségéivel 
foglalkozik behatóan és igazán a tudós apparátusával. 
Bevezetésül ecseteli a misztika modern megjelenéseit, 
úgy amint avval ma ottan-ottan találkozunk s amely 
legfantasztikusabb alakjaiban késztet bennünket arra, 
hogy vele foglalkozzunk s azután visszavezeti e mai 
formákat azokra a történeti és pszichológiai forrásokra, 
melyekből azok kiindultak Ismerteti a misztika meg
határozásait és élesen elválasztja mindama jelenségektől, 
melyek hozzá csak külső tüneteikben, de nem lényegük
ben hasonlók. Felveti a misztika és vallás viszonyát s 
arra az eredményre jut, hogy a misztikának bizonyos 
értelemben megvan a maga szerepe a vallásos életben. 
De hogy meddig és micsoda jelentőségben, arra vonat
kozólag a múlt példáiból vonatja le velünk a konzek
venciát, melyek eléggé élénken beszélik nekünk, hogy 
a misztika minő veszélyeket hord magában. De a misztika 
jogosultságát tagadni abban a korban, mikor az intellek- 
tualizmus már túlhaladott álláspont s mikor már a 
voluntarizmus helyén az emocionalizmus lesz a jelszó 
lassanként, — abban a korban a misztika jogosultságát 
tagadni nem lehet.

Voltaképen mind a felolvasás, mind e székfoglaló 
több részletezést igényelt és érdemelt Volna, de reméljük, 
hogy nemsokára találkozunk velük a könyvpiacon.

A katholizált Dobsina. Dobsinán, az ősrégi evan
gélikus városban, ahol 50 évvel ezelőtt csak néhány 
bevándorolt tót napszámosból állott a róm. katholikus 
egyház közönsége, erősen tért hódít a katholicizmus. 
Ez évben nyílt meg ott a Duschek-féle intézet, amelyben 
apácák tanítanak. Beiratkozott ebbe 113 leány és 37 fiú. 
Az állami iskola tanulóinak száma ezzel 102-vel meg
apadt. Bizony szükség lenne arra, kogy a dobsinai 
evang. egyház vezetői hathatós belmissió kifejtésével 
iparkodnának a hódító katholikus egyházzal versenyre 
kelni.

Köszönetnyilvánítás. A bánluzsányi ág. hitv. 
egyház ezúton is hálás köszönetét fejezi ki jóltevőinek, 
nevezetesen Mányai József bpesti festőművész úrnak, 
ki az elmúlt nyáron gyertyatűz által megrongált templomi 
oltárképet ingyen kijavítani.

Személyi pótlék. A kultuszminiszter Csonka 
János orosházi tanítónak a népnevelés terén szerzett 
kiváló érdemei jutalmazásaképen 200 kor. személyi 
pótlékot engedélyezett.

Vak gyermekek óvóintézete. A hidaskürti Nagy 
Sándor alapítványából létesített, állami felügyelet alatt 
álló vak gyermekek óvóintézetébe valláskülönbség nélkül

felvételt nyerhetnek oly 5—7 éves korú gyermekek, akik 
szegénységüket igazolni tudják és a vakságon kívül más 
testi fogyatkozásban nem szenvednek. A felvétel iránti 
kérvények a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz 
címezve, a vakok budapesti kir. orsz. intézete igazgató
ságához (VII., István-út 95.) nyújtandók be, ahol a fel
vételre vonatkozó^ mindennemű útbaigazítás is meg
szerezhető. fú; „_ív- ,.. _________

'.v
; ^Pályázat.

Az újvidéki ev: egyház számára az állásnak 
rendes lelkésszel való betöltésig helyettes lelkészt kere
sek, akinek a .lakáson és hittandíjakon kívül 237 korona 
havi fizetése lesz: Jelentkezők, kiktől a magyar nyelven 
kívül a német és tót nyelv ismeret is megkivántatik, 
sürgősen küldjék be okmányaikat a bácsi ev. főesperesi 
hivatalhoz Ujverbászra. Az állás azonnal elfoglalandó.

Ujverbász, 1912. szeptember hó
Wágner G. Adolf

fő e s p e r e s .

Pályázat.
A pesti evang. magyar egyház f é. november 

1-re segédlelkészt keres. Kötelessége a rendes lelkész 
utasításai szerint a lelkészi és irodai teendőkben való 
segédkezés. Javadalma az első két évben évi 2000 
(kettő ezer) korona előleges havi részletekben; egy 
szobából álló lakás takarítással és 50 korona fűtési 
átalánnyal, — vagy a lakás helyett 400 korona lakás
pénz negyedévi előleges részletekben. A harmadik évtől 
kezdve az alapfizetés 400 koronával, az ötödik évtől 
kezdve pedig 1000 koronával emelkedik. Ha a segéd
lelkész vallástanításra is alkalmaztatik, azért külön 
díjazásban részesül. A jelentkezések az egyház elnök
ségéhez (IV., Deák tér 4 II.) intézendők. A jelentkező 
csak a bemutatkozó szónoklat után nyer alkalmaztatást. 
A segédlelkész ez idő szerint a Deák-téri lelkészi körbe 
lesz beosztva.

Budapesten, 1912 augusztus 20.
Az egyház elnöksége.

0RG0NAHARMÓNIUM0KAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

I f j .  K e lln e r  E rn ő  k ö n y v n y o m d á ja , B u d a p e st , V ., C sá k y -u tc a  10.
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Gondolatok egy új törvény- 
javaslat felett.
Irta: Zsilinszky Mihály.

E napokban osztatott szét az országos kép
viselők között Teleszky János pénzügyminiszternek 
uj „törvényjavaslata az állami alkalmazottak, 
valamint azok özvegyeinek és árváinak ellátá
sáról. “

Ezen javaslat értelmében az állam gondos
kodni fog évi fizetéssel ellátott állami tisztviselők, 
altisztek és szolgák, s mindenféle állami inté
zeteknél s vállalatoknál alkalmazott napszámosok 
és munkások nyugdíjáról. Gondoskodni fog az 
országgyűlés mindkét házánál alkalmazott tiszt
viselők, valamint a székesfővárosi közmunkák 
tanácsánál; a kormány kezelése alatt álló köz
alapoknál és közalapítványoknál s ezeknél 
alkalmazott tanitó-személyzet, altisztek, napszá
mosok és munkások; sőt a csendőrségnél rang
osztályba nem sorozott havidíjasokról és évi 
segélyben részesülő gyakornokokról is. Szóval 
gondoskodás történik minden rendű- és rangú 
tisztviselőkről.

A múlt évben hozott VIII t.-cz. gondoskodik 
még a földmívesek, gazdák, gazdasági munkások, 
s munkaképtelenekké vált szegény emberek 
ellátásáról is ; gondoskodva van más intézkedés 
által még az állami tisztviselők családi pótlékáról 
is, amit csak dicsérni lehet.

Az ember önként azt kérdezi: honnan van 
az, hogy az állam nem gondoskodik a protes

táns, gör. keleti és a zsidó lelkészek és ezek 
özvegyeinek és árváinak ellátásáról is? Ezen 
kérdésemre illetékes helyről azt a felvilágosítást 
nyertem, hogy ez azért lehetetlen, mert a r. 
kath. papságnak nincsenek özvegyeik, sem árváik, 
tehát egyenlő eljárás a felekezeti lelkészeknél 
nem követhető.

De ki tehet arról, hogy a gazdag kath. 
egyház papjai nem házas emberek? Mint ilyenek 
nem nevelhetnek gyermeket, nem szaporítják a 
magyar fajt, nem nevelnek katonát, nem adnak 
munkás kezet, adózó polgárt stb.

Mindez indokul szolgálhat arra, hogy a 
protestáns és más vallási! családos papokat, mint 
produktiv elemet, az állam különös jutalomban 
részesítse, ezek özvegyeiről és gyermekeiről külön 
gondoskodjék; mert a nemzet erejét gyarapítják 
és a honvédelem anyagát erősítik.

Erre azt a választ kaptam, hogy csak türe
lem, erre a kérdésre is rákerül a sor! Ez azon
ban a mai obstrukciós világban nem nagyon 
biztató Ígéret Az életnek megvannak az ő ter
mészetes követelményei. Az állam és egyház 
közötti állapot és vallásfelekezeti segélynyújtás 
módja képtelenségekre vezet. A római egyház 
főpapjai élvezik az óriási állami vagyont anél
kül, hogy megdolgoznának érte, — és szedik 
az állami segélyeket, mintha külön vagyonuk 
nem is volna! Ez évről-évre nehezebb állapoto
kat hoz létre, melyeket a protestáns egyhá2  

soká nem viselhet e l ; mert papjai nem viselhetik 
el a terheket és az uj nemzedék nem siet a papi
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pályára. Nem tud családot nevelni. Ilyen körül
mény között nem szabad szem elől téveszteni, 
hogy évtizedeken át úgy az állami, mint az 
egyházi és társadalmi élet terén nagy változások 
történtek, mely változások az összes társadalmi 
osztályok igényeinek és megélhetési viszonyainak 
alakulására nagy befolyással voltak. Áll ez külö
nösén az egyházi hivatalnokokra, különösen a 
nagy családdal megáldott protestáns lelkészekre; 
akiknek fizetése nem áll kellő arányban az 
élelmiszerek és külömböző fogyasztási cikkek 
árainak az utóbbi években bekövetkezett nagy 
emelkedésével. Ez és a ruházkodás árainak 
emelkedése valóban súlyossá teszik a lelkészek 
megélhetési viszonyait.

Nem kapzsiság és nem az úgynevezett „tel
hetetlen papzsák', mely csak a gazdag kath. 
főpapokra vonatkozhatott, okozza ma a prot. 
lelkészek jajgatását és segély utáni kiáltását Az 
ember akkor is ember, ha lelki dolgokkal fog
lalkozik, tehát szellemi munka mellett anyagi 
gondjai is vannak, melyeknek eloszlatásáról az 
egyház egyetemének az állammal egyetértőig 
kellene gondoskodnia. De nem úgy mint eddig — 
hogy a kormány politikájával ellenkező nézetű 
egyházi felügyelők érdemet csináltak abból, hogy 
az egyház érdekében „nem mennek kunyorálni(í 
a kormányhoz, mivel az ő egyéni nézetük és 
politikai meggyőződésük m ás! Az egyház magas 
érdekeit semmiféle mellékes okból nem volna 
szabad feláldozni a pártpolitikának, mely egy
házunkban eddig is több pusztítást tett, mint a 
külellenség és a kath. papság hódító buzgalma 
együttvéve. Ennek most valóban könnyű szerepe 
van híveink elhódításában, mikor a prot. vezető
férfiak egymás elleni politikai gyűlölködése miatt 
széthúznak, s egymással viaskodnak, ahelyett, 
hogy összetartanának.

Ez a körülmény okozta azt, hogy az egy
mást felváltó kormányférfiak nem vették kellő 
figyelembe a veszekedő és külön-külön folya
modó egyes felekezetek kívánságait. Tudnánk 
csak összetartani; és a református és unitárius 
testvér - vallásfelekezetekkel egyetértő eljárást 
követni és komoly elhatározással fellépni! Más 
színe és eredménye volna küzdelmeinknek! Isten 
verte meg a magyar protestánsokat, hogy azok

nem tudnak öntudatosan együtt a közös ellenség 
ellen küzdeni; mert önmagokat tépik és szag
gatják, míg az örök ellenség vígan hódítja és 
pusztítja híveinket. Tessék csak nyugodtan szét
tekinteni a katholicizmus összetartásának, szer
vezettségének, öntudatos izgatásainak és nagy
gyűléseinek eredményeire. Milyen örömmel 
karolják fel a más kath országokból kiszorított 
és törvényellenesen megtelepedett szerzeteseket 
és apácákat; micsoda palotákat emelnek itt 
és országszerte; hogyan kerítik hatalmuk alá a 
világi intelligens elemet — belmissziói kongre
gációk és eucharisztikus ünnepélyek címe alatt!

Bizony nem csoda, hogy a mi szegény 
lelkészeink nem képesek kellőleg ellensúlyozni 
azt a hatást, melyet az anyagi gondoktól ment 
római hadsereg gyakorol a nép millióinak lel- 
kületére !

Most közeledik a reformációnak négyszá
zados emlékünnepe. Vájjon felébred-e lelkűnkben 
egy oly nagy alkotásnak eszméje, mely méltó 
lenne Luther emlékéhez és az ő nagy szellemé
nek megörökítéséhez, a magyar protestantizmus 
jövőjének biztosítása által?

Ezt nem lehet elérni olyan extravagáns 
beteg javaslatokkal, minő a gyógyithatlan betegek 
gyógyítása — ami lehet állami szép feladat, de 
semmiesetre sem a szegény és segélyre szoruló 
ev. egyházé. Biztosítsuk a dolgozó és egészséges 
papjainknak, tanítóinknak s ezek özvegyeinek 
és árváinak becsületes ellátását — és akkor 
lesz nemes verseny; lesznek harcoló kitűnő em
bereink, akik az élet legnehezebb gondjaitól 
mentesen fognak dolgozhatni a protestantizmus 
jövőjének dicsőségére. Belső erősödésre és cél
tudatos egyetértő munkára van szükség!

A fízetésrendezésí chaos és a kivezető út
— Válasz Lombos Alfrédnak. —

Irta: Vitéz Lajos.

Lombos Alfréd zombori lelkésztársam, aki — hálával 
elismerjük — egyházunk és lelkésztársai érdekében sokat 
dolgozik és fárad, akinek eszméje az ismert 150-ek 
lelkészfizetésrendezési javaslata és szülője a moz
galomnak, tollából fenti cím alatt lapunk 37-ik számában 
egy hosszú, de érdekes és figyelemre méltó vezércikk 
jelent meg. Többi közt ír a gyűlési termek zavaros
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visszhangjáról, a tavasz és nyár folyamán tartott lelkészi 
értekezletek és egyházmegyei gyűlések a papi fizetés 
rendezés tárgyában hozott határozatainak tarkaságáról, 
melyek szerint egyik másik esperesség a 150 ek terve 
zetét, mások a fizetésnek hivatalos úton, mások az 
egyházi adó kivetésének útján való rendezését kívánják, 
mások a tanárokéhoz mért fizetést sürgették, mások az 
állami dotációt szabad rendelkezésre követelik s végül 
a 9. pont alatt ezeket mondja: „Vitéz Lajos indítványára 
a konccal is beéri a trencséni egyházmegye“.

Itt rólam a trencséni egyházmegyéről lévén szó, 
feljogosítottnak érzem magamat a t. szerkesztőség enge- 
delmével erre s egyébre nézve a kellő választ megadni.

Az egyházpolitikai törvények életbeléptetése után 
1898-ban, mely évben a lelkészi kongrua is életbe 
lépett, még pádári (most Balogh-pádári) gömörmegyei 
pap voltam. Ha jól tudok emlékezni — az egy, immár 
Istenben boldogult Zelenka püspökön kívül, aki az 
ismert „Igénytelen Javaslati-ót nagy fáradsággal elké
szítette, akkor még alig beszélt valaki az 1848. XX. 
törvénycikk végrehajtásáról — abban az évben az én 
indítványomra a pádári egyház volt az első, mely köz
gyűlési határozattal azt az indítványt terjesztette a gömöri 
esperességi gyűlés elé — ha jól tudok emlékezni a 
pozsonymegyei esperesség is ugyanakkor olyan hatá
rozatot hozott — tegyen lépéseket a tiszai kerületnél és 
ennek útján az együttes gyűlésen az 1848. évi XX. 
törvénycikk végrehajtása iránt. Nem a szekularizációt 
értettem, hanem csak a törvénynek szellemében való 
végrehajtását, bár közel állunk hozzá, hogyha így fogják 
csinálni a dolgot ahogy kezdik, t. i. a szegény prot 
egyházakat, lelkészeket, tanárokat és tanítókat törvénybe 
gyökerezett jogaik dacára nyomorban hagyva, püspö
keinket mellőzve, a katholikus papokat és görögkeleti 
püspökségeket az állami pénztárból fogják dotálni, a 
szekularizáció elkerülhetetlen lesz.

A gömöri esperesség a tiszai kerület és az egy
házi gyűlés elfogadván volt pádári egyházam indít
ványát, megmozdúlt a hivatalos egyház és tulajdon
képen ez volt az 1848. évi XX törvénycikk végrehajtása 
iránti mozgalom történetének a kezdete. Azóta a nagy
fontosságú kérdés sohasem került le napirendről, mindég 
volt szó róla alsóbb és felsőbb egyházgyüléseinken és 
egyházi lapjainkban. A nyomtatott beszédekből és cik
kekből egész könyvtárt lehetne összeállítani, különösen 
a „Magyar Szó“ az „Evangélikus Őrálló“, legújabban az 
„Evangélikus Lap“ és református lapok voltak az 
ügynek lelkes harcosai s hála Istennek némi ered
ménnyel. Magam is azóta mindég lelkes szószólója 
voltam egyházunk és paptársaim érdekének.

A kongruatörvény életbelépése után akkor, amikor 
még olcsóbb világ volt s mi lelkészek nem éreztük 
annyira a nyomort mint most, néhány évig hallgattunk 
s nem kívántuk a fizetésjavítást, de a nagy drágaság 
beálltával az állami és megyei tisztviselők, tanárok és

tanítók fizetésének némi javításával az 1848. XX. törvény
cikk végrehajtásának erélyesebb követelése mellett és a 
nagy paphiány miatt természetesen mi lelkészek is 
megmozdultunk, követeltük és követeljük a fizetésren
dezést és javítást, sorsunk jobbra fordulását, már akár 
az egyháztól, akár az államtól.

Ott voltam és ott vagyok mindég lelkemmel-tes- 
temmel lelkésztársaim sorában nemcsak toliammal, 
szavaimmal, hanem cselekedeteimmel. Mindég az volt 
és lesz álláspontom és mindég következetesen azt sür
gettem, hogy a papi fizetésrendezés problémáját olykép 
kell megoldani, amiképen megfelel egy egyetemi képzett
ségű fontos egyházi és hazafias munkát teljesítő protes
táns papság kvalifikációjának, szükségleteinek és tekin
télyének s mely alkalmas és módot ad arra, hogy mi 
papok mentesítve a lelket-testet gyötrő, erőt fogyasztó, 
elviselhetetlen anyagi gondoktól, tisztességesebben és 
nyugodtabban élhessünk, gyermekeinket állásunkhoz 
képest nevelhessük és magunkat hivatalunknak szentel
hessük Ezt nemcsak az 1600 korona törzsfizetés ki
egészítésével, hanem kórpótlék nyújtásával, sőt drága
sági vagy családi pótlékkal is vélem elérhetőnek.

Természetes, hogy itt a legjogosultabbnak tartom 
a Veres-féle terv szerinti vagyis, a tanárokéhoz mért fize
tést, bár ez nem valami fényes a mai drágaságban, 
legalább a kezdő tanároké nem, hiszen ez is csak 2400 
koronával kezdődik; 2400 koronával ugyan mit kezdjen 
a gimnáziumi tanár, még ha nőtlen is, nősülni sem 
mer, mit kezdjen drágábbnál drágább városban ? teszem 
azt Selmeczbányán, hol a város fekvésénél fogva semmi 
sem terem, minden egyszer olyan drága. Én, ha miniszter 
lennék, elvennék pár ezer koronát az ágyúktól, hadi
hajóktól és repülőgépektől s megdupláznám a szegény 
tanárok a kultúra embereinek ftzetését, vagy legalább 
drágasági pótlékot adnék drága városokban. A Veres-féle 
terv azonban az állam szűkmarkúsága és ágyúk miatt 
keresztülvihetetlen.

A leghelyesebb volna természetesen a Sztehlo-féle 
fizetésrendezési terv. Én is szívesen elfogadnám, de 
nincs hozzá alap és forrás. Lehet, hogy — talán szeku
larizáció esetén — lenne idővel. De kérem, mi öregebb 
lelkészek nem várhatunk. Nem halhatunk meg éhen.

Helyes és legkönnyebben elérhető volna a 150-ek 
fizetésrendezési tervezete, mely nem is igényelne elvisel
hetetlen állami terhet s legközelebb áll a Sztehlo féle 
tervezethez és az én álláspontomhoz, mert mindég a 
törzsfizetés kiegészítését és a korpótlékot sürgettem és 
az én álláspontom is az, hogy a lelkészek az egyház 
tisztviselői lévén, róluk gondoskodni elsősorban az 
egyház kötelessége. Ezért csatlakoztam a 150-ek mozgal
mához Mindjárt az elején legelsők közt voltam, aki 
Lombos testvéremnél jelentKeztem, s másodszor is kije
lentettem, hogy a tervezetet elfogadom. Sajnálom, hogy 
miért, miért nem, a 150-ek névsorából kimaradtam. De ez 
mellékes. Bántó dolog az, hogy Lombos testvérem
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ennek dacára rólam és a trencséni egyházmegyéről éppen 
az ellenkezőjét állítja, amidőn ezeket mondja: „Vitéz 
Lajos indítványára a konccal is beéri a trencséni egyház
megye“. Vagyis mintha én is a trencséni papság, köztük 
Krizsán Zsigmond főesperesünk is, aki szintén lelkes 
tagja a mozgalomnak, sőt a végrehajtó bizottságnak, a 
miniszteri kegy előtt mintegy meghunyászkodva a 
papság többségének törekvéseivel szembe helyezkedve, 
lemondottunk volna eddigi álláspontunkról s valami 
hozsannával kapnánk utána a tervbe vett 400 korona 
korpótléknak.

Lombos lelkésztársam emez állítása tévedés és 
nagy tájékozatlanságra vall, amiből csak azt lehet követ
keztetni, hogy az egyházmegyei értekezleti vagy espe- 
rességi gyűlési határozatokat jól nem ösmeri, legalább 
a trencsénmegyei gyűlésnek erre vonatkozó jegyző
könyvei kezében sohsem voltak. Felvilágosítom és 
meggyőzöm tévedéséről. Egyik trencséni esp. gyűlé
sünkön azt indítványoztam és a gyűlés azt a határo
zatot hozta, hogy „a kér gyűlés tegyen lépéseket az 
egy. gyűlésnél, hogy állandóan sürgesse a kormánynál 
a lelkészi fizetés 2400 K ig való kiegészítését, valamint 
korpótlék rendszeresítését.“ (1907. esp. gyűl. jk. 19. sz)

Máskor, a f. évben indítványom és esp. gyűlés 
határozata az volt, „hogy a kér. gyűlés és ennek útján 
egy. gyűlés oda törekedjék, hogy a magas kormány ne 
csak a kongruás, hanem a nem-kongruás papokat is 
részesítse a korpótlékok jótéteményében, vagy legalább 
azokat, akik 1600—2400 K közti fizetés mellett nyo
morognak, hogy a korpótlék segítségével 25 évi szol
gálat után minden lelkész elérje legalább a miniszteri 
terv szerinti 3000 K fizetést.“ (1912. esp. gyűl. jk. 16 p.)

Jogosult és indokolt volt ez az indítvány és hatá
rozat, mert mégis igazságtalan dolog, hogy nem kong
ruás testvéreink, akik közt sokan vannak olyanok, akik 
1600—2400 K közti fizetés mellett nyomorognak és a 
püspökök oldala mellett alkalmazott irodavezetők és 
missziói, vagyis másodlelkészek, akik szintén rendes 
lelkészek, de nem kongruásak és kis fizetésük van, 
kizárassanak a korpótlékok élvezetéből. A nagyiami 
(Nógrád vm.) lelkésznek fizetése 1602 K-ra van össze
írva, két-három korona miatt nem kap kongruát, tehát 
még korpótlékot se kapjon ?

Említett utóbbi indítványom és a trencséni hatá
rozat tehát nem azt jelenti, hogy a konccal is meg
elégszünk, hanem azt jelenti, hogy a soproni felső 
egyházmegyei lelkészi értekezlet és a pesti egyházmegye 
mellé sorakozva tiltakoztunk és most is tiltakozunk, a 
pusztán kongruás lelkészeknek adandó államsegély ellen, 
ami önzetlenségre és testvéri s igazságszeretetre vall. 
Hiszen utóvégre is a korpótlékot mindenkinek nem a 
fizetésmennyiség szerint, hanem a kor és szolgálati 
évek után adják.

Azt hiszem, ezekkel Lombos lelkésztársamat meg
győztem tévedéséről. Ha meg nem győztem volna is,

még akkor is híve maradok az 150-ek mozgalmának s 
küzdők tovább az igazságos fizetésért, még akkor is, 
ha csak koncot kapunk, még akkor is, ha a 400 K-ás 
korpótlékot fogadjuk el. Pedig elfogadjuk, ha másként 
nem lehet. Elfogadja minden lelkész, Lombos testvérem 
is, én is elfogadom.

Ha régi Luther rokkom helyett mostani szegényes 
fizetésemből újat nem vehetek, talán a koncból legalább 
megtehetem. Természetes, hogyha a kormány annyira 
elzárkózik, hogy a tervbe vett 400 K korpótléknál 
tovább nem megy, többet nem kaphatunk s azon sem 
mi, sem püspökeink nem segíthetnek, tovább folytatjuk 
a harcot s lépten-nyomon figyelmeztetni fogjuk a kor
mányt Ígéreteire s nem felejtjük el soha azt a német 
definíciót, melyet Fammler G. Adolf torzsai lelkész, a 
torzsai árvaház nagyérdemű alapitója, lapunk aug. 31-iki 
számában így idézett: „Was ist das: ein Minister? 
Ein Minister ist ein Philister, das heisst, viel ist er, 
allein was er verspricht, vergisst er“.

Még egyet. Kár volt megvádolnia a hivatalos egy
házat, nevezetesen püspökeinket azzal, hogy ők is meg
elégszenek a konccal, vagyis, hogy a további követelé
sekről lemondanak.

Baltik-, Scholtz, Gyurátz és Geduly püspökeink 
egyaránt mind lelkes pártfogói a lelkészek érdekeinek. 
Közülök soha, sehol, egy sem mondta, hogy elég a 
tervbe vett korpótlék.

Kár volt Tiszát is oly erősen megtámadni. Neki 
is lehetnek hibái. Egynek tetszik, másnak nem tetszik, 
de mindnyájan elismerjük, hogy nagyon eszes, okos és 
befolyásos ember, mostanában totum fác az országban 
s mint ilyen, az igaz, többet is tehetett volna a prot. 
egyház és lelkészek érdekében, de az is kétségtelen, 
hogy ő nélküle idáig sem vittük volna. Mint okos em
ber tudja, hogy új fizetési összeírás esetén, amennyiben 
1898. év óta a terményárak és a föld értéke majdnem 
egyszer annyira emelkedtek, jelentékenyen felsrófolnák 
a papi jövedelmet s méltán lehetne tartani attól, hogy 
a kongruás lelkészek nemcsak a korpótlékot sem kap
ják meg, hanem elveszíthetnék eddigi kongruájukat is. 
Ez lenne aztán az igazi chaos. Ezért a prot. kongruás 
lelkészek nagy része nem is kívánja az új összeírást s 
úgy vélekedik, hogy gróf Tisza termény teóriája nem 
„erkölcstelen,“ hanem okos teória. Kérjük is Lombos 
testvérünket, ne sürgesse az új összeírást és ne boly
gassa a dolgot, nem használna az ügyünknek. Attól 
pedig ne féljen, hogy a Tisza termény-teóriája korrum
pálni fogja az egész lelkészi testületet.

Utóhangok az eucharisztikus 
kongresszusról.

Az eucharisztikus kongresszus és a rossz idő. Sokan 
a hívők közül nem tudták megérteni és zúgolódtak, 
miért adott az Isten a kongresszusnak olyan rossz időt,
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holott az ünnepély fényét jelentékenyen emelte volna, 
ha a processzió nem esernyők alatt, hanem derült, napos 
időben haladt volna végig Bécs utcáin. Kolb páter erre 
is talált kádenciát. A kongresszus legutolsó ülésén a 
rossz időt ezzel magyarázta ki: „Az időjárás sokaktól 
áldozatot követel és csalódást ébreszt, de ez voltaképen 
csak annak ellentéte, amit a kongresszus tagjai kivannak, 
ha örömünnephez gyűltek volna össze Valójában azon
ban a rossz idő visszhang a magasból, mely azt han
goztatja: „Vezekelj, vezekelj, elégtételt akartok nekem 
adni, vegyétek magatokra az áldozatot, viseljétek szere
tettel, ne csak ujongjatok, hanem szenvedjetek is szeré
téiből és adjatok elégtételt!“. Vagyis Kolb azt tartja, nem 
érdem szép időben lelkesedni, hanem bőrig ázva kitar
tani a lelkesedésben. Ezt akarja az Úristen és azért 
adott a kongresszusnak rossz időt.

A m agyarok részvéte. Az eucharisztikus kongresz- 
szuson körülbelül 15.000 magyar vett részt. A körme
netben őket gróf Apponyi Albert vezette.

N em  űznek politiká t. Egy jezsuita páter, a híres 
Andlau, a kongresszuson tartott beszédében magasztalta 
a Habsburgok hitbuzgóságát és a jelenlévő főhercegeknek 
mintaképül állította oda II. Ferdinándot, aki mindég 
ha ellenségei (a protestánsok) elleni harcra indult az 
oltári szentség előtt leborult és annak segítségét kérte 
ki a Krisztus nevében véghezvitt vérontásra. A trón
örökös ezen beszéd hallatára állítólag könnyekre fakadt 
és nagy meghatottsággal köszönte meg a buzdító szava
kat. És ezek az urak még azt mondják, hogy ők nem 
űznek politikát!

Az egyetemes gyámíntézet 52-ik köz
gyűlése Pápán.

A hetek óta szürke felhőktől takart égen utat 
tört magának az őszi nap, de szinte szégyenkezve 
gyöngeségén csakhamar elbújt, amidőn a budapesti 
gyorsvonattal érkező vendégeket a pápai pályaudvaron 
Gyurátz püspökkel élén a pápai evang. egyház küldött
sége fogadta. Az érkezők között hiányzott az egyetemes 
gyámintézet elnöke, báró Láng Lajos, akit a delegáció
ban való elnöklés akadályozott meg a megjelenésben. 
Megjöttek Scholtz Gusztáv püspök, az egyet, gyáminté
zet elnöke, Geduly Henrik püspök, Dr. Berzsenyi Jenő 
kér. felügyelő, Bándy, Famler, Materny, Löw egyházi 
és Kéler Zoltán világi kerül, gyámintézeti elnökök, 
Bognár Endre gyámint. jegyző, Sztehlo Kornél egyet, 
ügyész, Bancsó theol. akad. igazgató, Stráner Vilmos, 
Dr. Rátz Ottó tanárok, Bendl Henrik egyet, pénztáros, 
Jánossy, Kaczián, Kund, Tomka és Vargha esperesek 
és a lelkészt karból néhányan.

A központi bizottság délután tartotta meg ülését, 
elvégezvén a teendők érdemleges részét. Este 6 V2 óra
kor a pápai ev. egyház kis templomában gyűltek össze

a közgyűlés tagjai és a pápai hívek isteni tisztelettel 
kapcsolatos estélyre.

A részvét nem felelt meg a várakozásnak. Bizony 
sok hely üres maradt. Különösen nélkülöztük a refor
mátus testvéreket, akik tüntetőleg távol maradtak. Más 
felekezetek részéről sem jelent meg senki sem. (Másnap 
a közgyűlésen megjelentek a reformátusok, sőt a kath. 
plébános is. Szerk.) Úgy látszik, Veszprémben más a 
hangulat, mint Győrött. Hát bizony Pápán elenyésző 
csekély az evang. gyülekezet, 1500 lélek 22.000 katho- 
likussal szemben. A reformátusok 2000-en felül vannak. 
Bizony rájuk férne az egyetértés az evangélikusokkal.

Az estély egyébként szépen sikerült és sok élve
zetet nyújtott. Csakhogy itt is az volt a baj, hogy túl
sókat adtak és tűlhosszű volt az élvezet, ami a közön
séget kifárasztotta. Kétszeri közének, oltári ima és 
szentige olvasása után Révész János nagybányai lelkész 
tartotta az egyházi beszédet, alapul vévén Apostol cse
leked. 16., 17. versét. Révész ösmert jeles szónok, de 
amikor a jótékonyságra kell a híveket serkenteni, talán 
nem volt egészen alkalmas a szentirási szöveg. Ennek 
tulajdonítható talán, hogy a szónok azután kénytelen 
volt sok egyéb tárgyra áttérni és így a beszéd nem 
volt egyöntetű. Szép sikert ért el Baldauf Gusztáv püs
pöki titkár érces szoprán hangjával, aki a „Felfelé, égfelé“ 
cimü dalt énekelte Nagy Pál tanító orgonakisérete 
mellett. Utána Scholtz Gusztáv bányakerül, püspök 
tartott rövid megnyitó beszédet, melyben a megjelent 
közönséget meleg szavakkal üdvözölte. Ezután a gyűl. 
vegyes énekkar Nagy Pál tanító vezetése alatt esti kart 
énekelt, amely nagy tetszést aratott. Az estély fény
pontját azonban Stráner Vilmos theol. akadémiai tanár
nak szabad előadása képezte a „Jótékonyságról*. Elő
adásának vezető gondolata az volt, hogy a valódi 
jótékonyság az istenszereteten alapszik és hogy, habár 
az antik világ is ismerte már a jótékonyságot, igazán 
csak a kereszténység, Krisztus evangéliuma jutatta azt 
érvényre. A szóvirágok, amelyeket a szónok beszédében 
használt, ügyesen voltak elhelyezve és emelték a len 
dületes beszéd hatását. Ezután még egy zeneprodukció 
következett és még egy előadás a gyámintézetről, 
melyet Famler Gusztáv olvasott fel. Befejezésül Gyurátz 
püspök imádkozott és a gyülekezet énekelt. 9V2 óra 
volt, midőn az estély véget ért. Másnap (vasárnap) 9 V2 

órakor tartották a közgyűlést, amelyet isteni tisztelet 
előzött meg prédikáció nélkül. Az énekből most is több 
jutott a szükségesnél. Már délre járt az idő, amikor a 
gyűlés tulajdonképeni tárgyára áttérhettek.

Ennek eredményét röviden a következőkben fog
laljuk össze:

Segélyben részesültek: 1. Magyaróvár kapta a 
4913 korona nagyszeretetadományt. 2 800—800 koro
nát kapott: Őrimogyorósd, Cserhátsurány, Hontkirály- 
falu, Újvásár. 3. 44 egyháznak kiutaltatott 100—100 
korona kisebb segély. 4. A Leopoldiánumból kapott 4
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leányiskola 400—400 koronát, 9 th. Otthon 200-200 
koronát, Szulyóváralja 1640 koronát. 5. Pallósegélyben 
részesült 50—50 K-val 12 özvegy papné. 6. Női ifjúsági 
egyletek adományait megosztottuk aképen, hogy a rozs- 
nyói árvaháznak adtunk 300 koronát, Locsmándnak 
150, a pozsonyi diakonisszaháznak 300, a pinkafői 
árvaháznak 161 korona 39 fillért. 7. A dr. Borbély 
József által tett alapítvány 200 korona kamatát Nagy
solymár kapta. 8. A G. Adolf emlékét, 250 koronát 
Kerti. 9. Bocskay-alapét, 200 koronát Ipolyvecze. 10. 
Haubner Máté alapítványának kamataira, 800 korona, 
Nagybánya ajánltatott. 11. A Kacziány félére, 800—800 
korona, Sámsonháza és Szentgotthárd. 12. Zsömböri 
Izabella a pénztári maradványból 100 koronát kapott.
13. Dr. Pank-emlékre elküldünk 2561 kor. 03 fillért.
14. A német G. Adolf-egyletnek kiküldöttünk 1742 kor. 
05 fillért 15. Tőkésítve lett 8424 kor. 66 fillér. 16 
Mérlegszámla 1911. év végén 466.710 kor. 12 fill.

Adományaikkal megörvendeztették a közgyűlést: 
a veszprémi egyhm. gyámintézet 260, a pápai ev. gyü
lekezet 240, a pápai nőegylet 100, a pápai leányegylet 
100 koronát, a pápai konfirmált ifjúság szent edényeket 
ajándékozott. A pápai ének- és zenepártoló egyesület 1 
bibliát, 20 énekeskönyvet, 10 imádságos könyvet, 2 
chorálkönyvet, a sopr. th. akadémiai belmisszió-egyesület 
20 énekeskönyvet adott.

KÜLFÖLD.
Az „Evangelische Bund“ f. évi nagygyűlése 

— amely amint már megírtuk, f. évi október hó 3-tól 
7-éig lesz megtartva a Rajna melletti Saarbrückenben — 
impozáns megnyilvánulása lesz a német protestantizmus
nak. Amint a D. E. Korrespondenz jelzi, erős, hatá
lyos tüntetés készül itt a „protestantizmus közös javai“ 
érdekében. A német protestánsok milliói fognak erre 
figyelni most, midőn kísérlet történik a jezsuitákat egy 
hátsó ajtócskán a német birodalomba beereszteni. A 
nagygyűlésnek, mely külömben az egyesület 25 éves 
fennállását is ünnepli, nem csupán protestáns, hanem 
nemzeti jellege is lesz, mert azon a helyen fog sok 
ezer német hazafi felvonulni, hol a németek 42 évvel 
ezelőtt a franciák felett az első győzelmet aratták. A 
tárgyak, amelyek felett hat evangélikus népgyűlésen 
beszélni fognak, a következők: „Protestantismus oder 
Materialismus.“, „Deutschtum oder Weltbürgertum“, 
„Der Evang. Bund ein Erzieher zur protestantischen 
Gesinnung und Deutscher Treue“. — Az egyleti gyű
lésen beszélnek Everling igazgató „Zur Zeitlage und 
Jahresarbeit“, Ortmann tanár „Zur gesetzlichen Regelung 
der Jesuitenfrage und zur Abwehr des Jesuitismus.“ 
Dr. Wächtler Halle-i szuperintendens a „Schutz der 
gemeinsamen Güter des Protestantismus“-ról és Dr. 
Reinke titkos tanácsos a „tudomány szabadságáról“ fog 
értekezni.

KÜLÖNFÉLE.
A vallásügyi költségvetés. A lapunk múlt szá

mában a vallásügyi költségvetésről hozott hír nagy 
megdöbbenést okozott egyházi köreinkben. A pápai 
gyámintézeti gyűlésen egybegyült vezető embereink 
egyértelmüleg hangoztatták, hogy az evang. egyház 
vezéreinek haladéktalanul sorompóba kell lépni. A részletes 
költségvetés és annak megindokolása még a nyomdában 
van, olvasóinktól tehát türelmet kérünk, míg azt kézhez 
kapva, részletesen megbeszélni fogjuk.

Legfelsőbb kitüntetés. Weber Rudolfnak, a buda
pesti evang. gimnázium nyugalomba vonult tanárának 
a király őfelsége az iskolaügy terén szerzett érdemeiért 
a Ferenc József rend lovagkeresztjét adományozta. Weber 
40 éven keresztül volt a pesti evang. gimnázium jeles 
tanára a latin nyelvből és történelemből és gazdag 
irodalmi tevékenységet is fejtett ki, különösen a szű- 
kebbshazája — a Szepesség — népéletének és kultúrájának 
ösrnertetésével.

A pénz körútja. A budai Szent Imre kollégium 
titka. Ezen felirattal egy sajátszerü hír jelent meg a 
Világ f. hó 19-iki számában. A budai Szent Imre kollé
gium Apponyitól 600.000 koronát kapott a vallásalap
ból. (Mi is kértünk a Luther Otthonra, de Apponyi 
elutasította kérésünket azzal, hogy nincs fedezet. Zichy 
János pedig azzal, hogy még nincs fedezet.) Azt írja a 
„Világ“, hogy a Szent Imre-kollégiumnak a vallásalap
ból kapott 600.000 korona nem volt elég és gróf Zichy 
János, mikor még nem volt miniszter, vállalta a deficit 
pótlását. Utóbb Glattfelder Gyula vállalta el a pótlást, 
amikor püspök lett. „Most pedig — írja a Világ — 
ez az összeg ott szerepel a költségvetésben, ezúttal 
már az állam terhére.“ Kiváncsiak vagyunk rá, csakugyan 
az állampénztárból akarják-e ezt a kollégiumot dotálni 
és ha igen, lesz-e már most a „Luther Otthon“ részére 
is fedezet?

Lelkészválasztás. Bulkesziben (a Bácskában) 
Alexy Mátyás vibojnai lelkész lett papnak megválasztva

Uj evangélikus árvaház. Szász-Régenben f. évi 
augusztus 27-én lett ünnepélyesen beavatva a Fritsch 
Tamás-féle evang. árvaház. Igen érdekes ezen árvaház 
alapjának a keletkezése. A családi hagyomány szerint 
a XVIII. század vége felé Fritsch Tamás 120 forintot 
adományozott egy evangélikus árvaházi alapra. Ezt a 
csekély összeget a Fritsch-család 150 éven át kamatoz
tatta, úgy hogy az jelenleg felszaporodott 260,000 koro
nára. Ebből a tőkéből állították most fel a család tagjai 
Szász-Régenben az evang. árvaházat. Az első évben 
10 árvagyermek és 4 aggastyán nyert benne elhe
lyezést.

A Gustav Adolf egylet poseni nagygyűlésére, 
mely e héten lett megtartva, Famler G. Adolf torzsai 
evang. lelkész lett a bányakerület részéről kiküldve.
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A Luther-társaság közgyűlésének, mely f. évi 
október 12-én és 13-án fog megtartatni Lőcsén, tárgy- 
sorozata ez: 12-én d. u. 3 órakor irodalmi szakbizott
ság ülése, Vi5 órakofaz igazgató tanács ülése, d. u. 6 
órakor Luther-estély a templomban. Estve 8 órakor 
ismerkedési estély. Október 13-án d. e ValO órakor 
ünnepi istentisztelet a templomban és d. e. 11 órakor 
közgyűlés az egyházi tanácsteremben. Október 14-én 
kirándulás a magas Tátrába.

Lakás ügyében szíveskedjenek a tagok Jégén 
Antal lelkész úrhoz Lőcsén, vasúti kedvezményes jegyek 
végett pedig Majba Vilmos főtitkár úrhoz (Budapest, 
V1L, Rottenbiller utca 12. s z , fordulni.

Hódít a katholicizmus. A „Világ“ a következő
ket hozza: Pozsonyból Szegedre. Szeged, miután egye
temet nem kapott s a műegyetemet sem bizonyos, hogy 
megkapja, ha meg is kapja, csak esztendők múlva vár
hatja, most mégis keres valami kárpótlást Megírtuk, hogy 
mozgalmat indított, hogy a pozsonyi jogakadémiát he
lyezzék át Szegedre, hiszen most, hogy Pozsony egye
temet kap, úgy sincs értelme Pozsonyban jogakadémia 
föntartásának. Szeged város tehát tárgyalásokat kezdett 
a kultuszkormánnyal a pozsonyi jogakadémia áthelye
zése dolgában. A dolog azonban nehézségbe ütközött, 
mert a tanulmányi alapból föntartott pozsonyi jog
akadémia megszüntetésével éppen azt célozta a kultusz
kormány, hogy a tanulmányi alap megbillent pénzügyi 
egyensúlya helyreálljon. A tárgyalások tehát nem vezettek 
eredményre. Most újabb fordulat állott be ez ügyben, 
mert amint értesülünk, a király amellett döntött hatal
mas pártfogók közbenjárására, hogy a pozsonyi jog
akadémiát igenis Szegedre kell helyezni és ha a kimerült 
tanulmányi alapból föntartani nem tudják, úgy vegyék 
igénybe a vallásalapot is. A vallási alap fölhasználása 
folytán a szegedi jogakadémia királyi katholikus jog
akadémia lesz!

Hát az ellen, hogy a szegedi jogakadémia róni. 
kath. legyen, nincs kifogásunk. Hiszen a pozsonyi is 
az volt, mert a tanulmányi alapot is ezidőszerint még 
katholikus alapnak tekintik. Nekünk csak a „királyi“ 
Jelző ellen van kifogásunk, mert a királyi egyetértelmű 
az állami jelzővel. A király nem mint magánszemély, 
hanem mint az állam feje szerepel itt, az állam pedig 
nem katholikus, sőt az iskola államisága ellentétben áll 
annak katholicitásával. A „királyi katholikus“ jelző tehát 
fából vaskarika. Ezt a jelzőt mindenütt törölni kell.

Székács Emlékkönyv. Székács József születésé
nek százéves, a gyámintézetnek félszázados, a theol. 
akadémiának 30 éves emlékünnepe alkalmából közzé
teszi a magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egye
temes egyház theológiai akadémiájának Székács József 
Köre. A könyv tiszta jövedelme az akadémiai Székács-alapé, 
megjelent Pozsony—Budapest, Hornyánszky Viktornál. 
Ezen rendkívüli díszes kiállításban megjelent, 568 lapra

terjedő munka tartalmaz 16 dolgozatot akadémiai theo- 
ogiai hallgatóktól és 25 képet, köztük Székács József 
arcképét a címlap előtt és a pozsonyi theologiai aka
démia elhunyt és élő tanárainak arcképeit, továbbá azon 
férfiak arcképeit, akik a theológia akadémia fejleszlesz- 
tése körül érdemeket szereztek. A sajtó alá rendezést 
Kovács Sándor és Hornyánszky Aladár végezték. A rend
kívüli becses könyvet nemcsak a nemes cél érdekében, 
hanem érdekes tartalmánál fogva is melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe.

Somorján szeptember 15-én iktatta be a gyüle
kezet új lelkészét, dr. Halmi Bélát, Schleiffer Károly 
esperesi megbízott, misérdi lelkész. A beiktatáson a 
község s az összes felekezetek képviselve voltak. Az új 
lelkész beköszöntő beszédével, amelyben tetű és emberi 
hagyomány keresztyénsége helyett a krisztusi szellem 
és szeretet keresztyénségét hirdette, bizonyságot tett 
szép készültségéről s igazi evangyéliomi hitéről.

Traub Gottfried, a lángeszű és fenkölt lelkű 
liberális theologus, dortmundi lelkész — Jatho védője — 
a berlini evang. Oberkirchenrath által fegyelmi lelkészi 
hivatalától el lett mozdítva. Az ügyész csak feddést 
indítványozott, a boroszlói consistorium áthelyezésre 
hozta meg az Ítéletet. Ámde a berlini legfőbb törvény
szék elmozdítást mondott ki. Német egyházi körökben 
ez a kegyetlen Ítélet nagy felháborodást keltett, Traub 
nem tanítói működése, nem prédikálása, hanem publi- 
cistikai és irodalmi működése miatt, főleg felettes 
hatóságával szemben tanúsított kíméletlen sértő irmodora 
miatt ítéltetett el.

Az erdélyrészi ág. hitv. evang. egyház folyó 
évi országos közgyűlését november hó 12-én tartja meg. 
A németországi „Wartburg“ című lap megtámadja a 
szászokat azért, hogy gondnokuk, Wolf dr. „politikai 
okokból“ főrendiházi tagnak lett kinevezve. A „Kirchliche 
Blätter“ ezt a vádat visszautasítja.

Alapítvány. Gabesa István és neje Predanóczy 
Erzsébet dezséri ev. egyh. tagok pár évvel ezelőtt a 
bánluzsányi anyaegyház részére 100 K, most újabban 
a dezséri leányegyház javára 200 K-ás alapítványt tettek.

Német evang. lelkészegyesület. A „Deutsche 
Pfarrertag“, amely 12250 lelkésztagot számlál, f. hó 
9—13-áig tartotta naggyűlését Stuttgartban. Nemcsak 
kari érdekekről tárgyaltak, hanem az evangélikus egy
házat érdeklő más kérdéseket is, különösen a jezsuita 
törvényt és a Hertling-féle jezsuitarendeletet is.

Evangélikus testvériség. A „Debreczeni protes
táns lap“ dicsérőleg emlékezik meg arról, hogy Pöstyén- 
ben az evangélikus egyház templomát az idei fürdő
idényben az ott üdülő és gyógyuló református fürdő
vendégeknek rendelkezésére bocsátotta és Csiky Lajos 
theol. akad. tanár ott több ízben református istenii
tiszteletet tartott. Viszonosságot kérünk!
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Felekezeti statisztikai adatok Németországban.
Németországban az utolsó (1910) népszámlálás szerint 
64.925,993 lakosból 39.991,421 evangélikus (61.59%), 
23821,453 róm. katholikus (36.69%) A legtöbb katho- 
likus van Poroszországban (40 millió körül 1472 millió), 
a mi a lengyelek idetartozásának tulajdonítandó. Porosz- 
országban a katholikusok jobban szaporodnak mint az 
evangélikusok, mert a lengyel népfaj szaporább mint a 
nagyvárosokban lakó németség Egész Németországban 
azonban ez a kedvezőtlen arány kiegyenlítést nyer. Át
térések folytán az evangélikus egyház van nyereségben. 
Sokat veszít különösen Berlinben és Bremenben az 
evangélikus egyház a felekezetnélküliség terjedése foly
tán. A felekezeten kívüliek száma 10 év alatt 17,203-ról 
205,900-ra szaporodott, de ez a baj a katholikus nagy 
városokban (München) is észlelhető. Feltűnő, hogy a 
zsidók száma Németországban csökken. Németországban 
mindössze 615,000 zsidó van. 1871-ben még 1.25°/0-át 
képezik a lakosságnak, most csak 0.95% át. (D. E. K.)

Szerkesztöváltozás. Hamar István, a protestáns 
egyházi és iskolai lap szerkesztője, visszalépett és a 
lapot a Kálvin-szövetség vette át.

Zoványi visszahelyezve. Zoványi, aki mig pere 
folyamatban volt, Budapest székesfőváros könyvtárában 
talalt alkalmazást. A folyó tanévben megint a sáros
pataki főiskolában akarta régi tanári helyét elfoglalni, de 
az „Est“ azt írja, hogy nem akarják befogadni.

Irodalmi hír. Megjelent az 1913. évi Képes 
Luther-naptár II. évfolyama. Szerkesztették Hetvényi 
Lajos és Scholtz Ödön. Ára 60 fillér. Tartalma igen 
gazdag. A sok illusztráció között találjuk Zsilinszky 
Mihály és Händl Vilmos jól sikerült arcképeit.

A lelkészek tanuló fiait segélyző-intézet azon 
tagjait, akik segélyért folyamodni óhajtanak, tisztelettel 
kérem, hogy felszerelt folyamodványaikat az igazgató 
bizottságra címezve Veres József elnök úrnál nyújtsák 
be /. évi október hó 15-ikéig.

Kérem egyszersmind az intézet tagjait, hogy min
dennemű járulékaikat október hó végéig hozzám bekül
deni szíveskedjenek.

Pozsony, 1912., szept. 17. Tisztelettel
Okályi Adolf 
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Budapest, VII, Erzsébet-körút 29. Pontos 
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ltj .  Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
(éloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  Sztehlo Kornél: Gróf Tisza István a lelkészfizetési rendezésről. — Homola István: Eucharisztia után. — Dr. Szlávik 
Mátyás: Az európai egyensúly. Lelkész-értekezlet. — A Gusztáv Adolf egylet 64. közgyűlése. Egyveleg. — 
Különféle. — Pályázat.

Gróf Tisza István a lelkészfizetési 
rendezésről.

Tehát mégis úgy történik, amint ő akarja. 
Minden lelkész megkapja a korpótlékot tekintet 
nélkül arra, hogy mennyi a jövedelme. így 
nyilatkozott Tisza a szeptember hó 25-én Pápán 
tartott kerületi gyűlésen. Hiszen a magyar állam 
elég gazdag arra, hogy a zsíros javadalmakban 
duslakodó. plébánosokat is korpótlékkal meg
ajándékozza. — De hogy a szegény lelkészek 
kongruája 2400 koronára kiegészítessék, arról 
mondjunk le, mert erre már nem telik. Pedig 
milyen szépen telnék abból a korpótlék-aján- 
dékból, amit az állam az arra nem szoruló pa
poknak juttatni fog.

Az is igaz, mondja gróf Tisza István, hogy 
a görög katholikus püspökség dotálásával állami 
vagyon lesz a római kath egyház szolgálatába 
bocsátva, de ennek csak örülnünk kell, mert 
ezzel hazafias célt szolgálunk.

Tisza beszédjét a kerületi gyűlés persze 
örömmel és nagy lelkesedéssel fogadta Nem 
tudjuk hogy min lelkesedtek, — azon e hogy 
a szegény lelkészek ezentúl is 1600 koronás 
kongruán fognak nyomorogni, vagy azon, hogy 
Szent István korába tértünk vissza, amikor Ma
gyarországon állami pénzen katholikus püspök
ségeket alapítottak?

Hogy egyeztethető ez össze gróf Tisza István 
azzal a tavaly tett mondásával :

„Egy második középkort Magyarországban 
senki sem fog csinálni!“

Én egyébként ezen kérdésekben már el
mondottam nézetemet és ahhoz Tisza nyilat
kozata után is ragaszkodom.

Eszembe jut azonban Istenben boldogult 
Bánffy Dezső, ki egyszer azt mondotta nekem : 
„ Kitűnő, rendkívüli ember ez a Tisza István, 
csak egy a hibája: nem lehet őt kapacitálni“.

Sziehlo Kornél.

Eucharísztía után.
Az „Evangélikus Lap“ 36. számában foglalkozott 

már előzetesen az osztrák fővárosban szeptember hó 
11—15. napjain lefolyt eucharisztikus kongresszussal 
s nagyon helyesen s e lap érdemes szerkesztőjének 
közismert jellegzetes tollával talpraesetten rámutatott 
arra, hogy mennyire nem a római katholikus nép vallá
sos szükségletének folyománya ez a mozgalom, utcai 
tüntetéssel mennyiben lépi át a vallás gyakorlatának 
határait és bizonyos tekintetben politikai tüntetés színé
ben jelenik meg, hogy ettől e tüntetéstől a protestan
tizmus nem fog sem meggyengülve és összetörve meg
semmisülni. sem szégyentől eltelve észretérni, hanem 
szolgáljon e tüntető ünneplés nekünk arra, hogy meg
erősítse bennünk azt a protestáns öntudatot, amely nem 
tüntet ugyan, de ezerféle alakulásában és érvényesülé
sében végre is meghódítja a világot.

Hát a kongresszus lefolyása után, figyelemmel 
kísérve annak a dinasztia, az egyházi és világi hatalom 
és gazdagság fényével támogatott impozáns, bár a bezáró 
körmenetnek szakadó esőtől leázott lefolyását, mond
hatjuk, hogy minden tekintetben igazolta az előbb emlí
tett állításokat.
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A legnagyobb apparátussal e célra egy év óta 
dolgozó szervezet, nem volt képes 300 000-nél nagyobb 
tömeget e világkongresszusra összetoborozni, melynek 
legnagyobb részét Bécs városa, azután az osztrák tar
tományok szolgáltatták, elenyésző csekély volt a francia, 
olasz, spanyol, portugál jellegzetes római katholikus 
lakosságú államoknak képviselete, sőt Magyarország az 
ő tíz millió római katholikus vallású hívőjéből, a közel
ség, vasúti és ellátási kedvezmény mellett, 15 ezernél 
nem tudott több résztvevőt szolgáltatni.

Mi ennek a magyarázata? Az, hogy mennyire 
nem a római katholikus nép vallásos szükségletének 
folyománya ez az eucharisztikus mozgalom, mert a tün
tető tömeg 99 percentje — mint az az előadásokban 
is beismertetett — nem tudja, mi az az eucharisztia; 
vallásos érzületének mivoltánál fogva nem érzi szüksé
gét annak, hogy vallásával akár Bécsben, akár Rómá
ban vagy a csodatevő Lourdesben vagy a Lorettói 
Mária-kápolnában tüntessen s így önkénytelenül az 
Isten szent teste által neveltetve rájön azon Jézusi 
szavak igazságának tudatára: „Asszony elhigyjed hogy 
eljő az óra, melyben sem e helyen, sem Jeruzsálem 
ben nem imádjátok az atyát. Az Isten lélek és akik öt 
imádják szükség, hogy lélekben és igazságban imádják 
Ján. 4.

De továbbá az intézők bármennyire tagadják, két
ségen felül áll a kongresszusnak poltiikai tüntetése s 
csak sajnáljuk, hogy a hazai római katholicizmus, 
melyet nagy számánál, vagyoni és hatalmi súlyánál 
s egyéb más országok katolicizmusát sok tekintetben 
felülmúló kvalitásainál fogva az ily világkongresszus

T Á R C A .

Az európai egyensúly.
Jelenkori kultúrképek.

Hazánkfia Stein Lajos egyetemi professzor igen 
tekintélyes és elterjedt „Nord u. Süd“ című folyóiratának 
(mása a Herczeg—Tisza-féle „Figyelő“) szeptemberi 
füzetében a tőle megszokott nagy körültekintéssel és 
mily politikai és pszichológiai érzékkel az európai „egyen
súlyról“ értekezik. Tétele az, hogy a népegyensúly 
helyreállításával biztosítsuk Európa békéjét s népeinek 
és nemzeteinek egészséges anyagi és szellemi kultúrális 
haladását és fejlődését.*

Szerinte az európai egyensúly természetes, sőt 
történetileg szükséges megoldását jelenti jelenkori poli
tikai izgalmainknak és összes bajainknak. Igazolja ezt a 
kelet óriási világbirodalmainak végzetes története. Mert 
egy Törökország, Perzsia és Kína egyensúlyát elvesz-

* Ez a törekvés — az európai egyensúlyt fentartani — oka 
annak, hogy az európai államok állig fegyverben kénytelenek 
állani. (Szerk.)

tarthatására a központiság feltétlenül megilletné, tizenöt
ezer tüntető hívőjével, bár mennyire is ki akarták dom
borítani magyarországi különálló jellegüket, mégis a 
bécsi és osztrák tartományok 300 ezer tüntető tömkele
gében, csak mint az összbirodalom, összmonarchia 
egyik „néptörzse“ tűntek föl. Sajnálatos, hogy mind
inkább elhomályosul azon régi magyar nemzeti igazság: 
a németnek Bécs, magyarnak Pécs, illetve ma Budapest.

Ami pedig a kongresszusnak azt a törekvését 
illeti, miszerint a tridenti zsinat határozatának intenció
ját szolgálva, „hogy a győzelmes igazság a hazugság 
és eretnekség felett diadalmait ünnepelje, hogy ellenfelei 
annyi fénnyel és az egyetemes egyház oly nagy özöné
vel szemben vagy meggyöngülve és összetörve megsem
misüljenek vagy szégyentől eltelve, végrevalahára észre- 
térjenek“ — nyugodtan állíthatjuk, a lefolyt eucharisztia 
után, hogy e cél nem sikerült elérni és biztosítani, sem 
a mostani kongresszusnak s nem fog sikerülni azt el
érni a jövőben sem bármennyi hasonló kongresszus
nak, mert annyi rabulisztikával s annyi jezsuita szofiz- 
mával nem tudtak, nem képesek bebizonyítani előttünk, 
kik az egyedül üdvözítő egyházon kívül állunk, kik 
mint protestánsok s más gondolkodók nemcsak nume- 
rálunk, hanem ponderálunk is az emberiség összessé
gében a transzubstanció tanának igaz voltát, annak 
valódiságát s az igazi krisztusi keresztyénséggel annak 
valódi szükségszerűségét, mint bizonyos minden józan 
gondolkodó előtt hogy senki nem képes fából vaskarikát 
csinálni, épp úgy kétségtelen és tarthatatlan lesz min
denkor a tudatos hit előtt is a transzubstanció túlzott 
tridenti tana.

tette, azért rohan menthetetlenül az állami megsemmi
sülés felé. Csak idő kérdése, hogy a vén Európa vagy 
pedig a megifjodott Japán és Amerika teszi-e rájuk 
kezét. Haideje korán föl nem ébredünk mélységes ál
mainkból, szerepen kívül állva az amerikai Trust-rend- 
szerrel bánik el e sorvadó keleti birodalmakkal Japán 
vagy Amerika. De ha Európa egységes s a két világ
hatalom : a német és az angol megérti egymást és az 
idők jeleit, akkor, de csakis akkor mi sem történhetik 
nélkülünk a messze' keleten.

Találóan mondja Stein, hogy a történelem gond
viselő istene a fehér fajra bízta a világuralmat, kultúr- 
rendszerünk imperializmusát. A kelet adta nekünk a 
vallást, de a tudomány, technika és a hadsereg kifej
lesztésében Európáé az uralom. S ha az európai két 
nagy világhatalom megérti egymást, talán egy európai 
konföderáció előkészítésével nélküle mitsem tehetnek a 
Keleten.* Egy európai háború a keleti kultúra győzel
mét jelentené, vagy legalább is ő volna a tertius gau
dens E tekintetben figyelemre és megszívlelésre méltó

* Úgy tetszik nékünk, hogy Stein kombináción kívül hagyta 
az új életre ébredt Kínát! (Szerk.)
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Igenis hisszük, valljuk és hirdetjük, amint annak 
dr. Prohászka Székesfehérvár tudós püspöke is, ott tar
tott szép beszédjében kifejezést adott, hogy: Jézus az 
út, az élet és igazság s aki az Úr halálának és a bűnök 
bocsánatjára rendelt úrvacsorának bűnbánó hittel való 
élvezése által a Krisztussal bensöleg egyesül, abban az 
egy új életnek s örök üdvösségnek forrása, vezérlő 
szelleme leszen, aki nem jár többé a sötétben, hanem 
a világosság, az igaz élet útján és éppen azért két
ségbe vonjuk és tiltakozunk a transzubstanció tana és 
annak minden vonatkozásai ellen; az eucharisztikai 
tüntetések mellett is nyugodt önérzettel halad a maga 
útján tovább a protestantizmus, melyet az ily tüntetés 
nem hogy megszégyenítene vagy összetörne, de még 
meg sem riaszt, sőt megerősít és bátorít hogy végre is 
a protestáns hit szellemében, nemcsak az eucharisztikai 
kongresszusok kegyes hívői, hanem annak főfő rendezői, 
élükön a csalhatatlan római pápa és Van Rossum köve 
teivel egyetemben lélekben és igazságban imádni fogják 
az egy igaz Istent, ki a jézus Krisztusban az egész 
emberiség Atyjának jelentette ki magát.

Ám ezeknek megállapítása után mulasztást követ
nénk el, ha a lefolyt kongresszus után nehány tanul
ságra nem mutatnánk reá, melyek különösen minket 
hazai protestánsokat és itt is közelebbről bennünket 
evangélikusokat nagyon érinthetnek és érdekelhetnek.

íme láthattuk a hazai római katholicizmus agresz- 
sziv fellépését a maga hite, vallása és egyháza érdeké
ben. Egy év óta a szószék, a társadalom a szolgálatá
ban álló nagyszámú sajtó a legtevékenyebb működést 
fejti ki, hogy e fellépése, tüntető világkongresszusa a

gondolatokat nyújt Böthlingk tanár az ismert nevű tör
ténettudós „Anglia és Németország vagyis az európai 
béke“ című tanulmányában. Úgy Anglia, mint Német
ország eminens és vitális kultúrérdeke az erős és 
biztos európai béke.

E békének első és jelentékeny veszélye a kelet s 
annak élén közelebbről „a sárga veszedelem“. Ha 
sikerül a messze keletnek nemzetközivé tétele, akkor 
még esetleges japán—amerikai szerződés sem bonthatja 
meg az egységesített Európának zárt világhatalmát. 
Az európai népek szolidaritásai hajótörést szenved a 
keletnek minden forrongása, mely szolidaritás csakis egy 
egységes Európában lehetséges. A fehér fajnak a világ
uralomra predesztinált ez a kultúregysége magasabb 
synthezisét jelentené a különböző nemzeti, vallásos, 
politikai és gazdasági ellentéteknek Európában.

A másik veszély, mely Stein szerint európai kultúr- 
rendszerünket fenyegeti az a benső individualisztikus 
mozgalom, amely a renaissance s a reformáció korával 
kezdődőleg politikai forradalmakra vezetett. Értjük alatta 
a világhistóriai küzdelmet tekintély és anarchia, faj és 
egyén, köz- és magánérdek, a katonailag szervezett 
nemzetállam s a Nietzsche—Stirner-féle vad egoismus
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legimpozánsabban folyjon le. Előkelő, vezetőférfiak, főurak, 
nagyrangú hölgyek, maga a dinasztia, az udvar teljes szám
ban odaadja a maga fényét, hatalmát, tekintélyét, hogy a 
sikert mindjobban biztosítsa s a köztiszteletben álló ősz 
uralkodó, hideg, kellemetlen időben, esőben, hódolattal 
borul le a maga áldozatával emelt díszes oltáron kitett 
oltári szentség előtt. Nem imponáló, nem tanulsá
gos-e ez?!

Hol, mikor találunk ilyet a hazai pusztuló el- 
ernyedő, elhalványuló protestantizmus körében, hogy 
előkelő főurai, hölgyei ily lelkes közreműködést, áldoza
tot és hódolatot mutatnának saját hitük, vallásuk és egy
házuk érdekében ? Ne értessünk félre, nem vallási tün
tetést, mely a protestantizmus lényegével össze nem fér, 
hanem lelkes közreműködést, buzgó tevékenységet, az 
egyház valláserkölcsi, humanitárius szolgálatában, értünk, 
hogy a vezetők szép nemes példája, a népek, a töme
gek ezreit, millióit vonja, hassa, vezesse maga után! 
Hol, mikor találunk, látunk ilye t...?  Ah, régen volt, 
mikor lelkes főurak, hölgyek voltak, állottak legelső 
sorban a magyar protestantizmus szolgálatában. . .

És ha nézzük az öt napig tartott kongresszus 
tárgysorozatának lefolyását hol a legkiválóbb, a hit, 
tudomány és ékesszólás minden fegyverével felövezett 
tudósok, lelkes férfiak szólották, előadást tartottak és 
útmutatást adtak, nemcsak az egyház, hanem a társa
dalom napi kérdéseihez, korunkat mozgató eszméihez, 
de tárgyalták példának okáért a gyermekek, az ifjúság, 
a felnőttek, a nagyvárosok, a betegek, az elesettek lelki 
gondozásának nagy egyházi fontos kérdéseit és ügyeit 
és bizonyára ezek a tartalmas előadások nemcsak a

között, amelynek az utcára került jelszava: „Mir geht 
nichts über mich I“ Mai kultúrrendszeriinkben az egyén 
jó és rossz állami értelemben véve felszabadult s egy 
európai háború esetén ajtónk előtt tör ki „a nagy 
Kladderadatsch“ Szinte résen állanak az antimilitaristák, 
hogy európai kultúrrendszerünk gerincét: az állami 
hatalmat megtörjék. Mihelyt Európában megbomlanák a 
politikai egyensúly, akkor a „fekete és vörös veszély“ 
féktelensége határt nem ismerne. Ennek egyedüli óvó- 
és ellenszere Stein szerint az egészséges szociális egyen
súly a tőke és a munka között.

Végül a harmadik veszély, mely (nálunk Magyar- 
országon is) fejlettebb európai kultúrrendszerünket a 
keleti népekkel szemben fenyegeti, az új malthusianiz- 
mus, a kétgyermekrendszer veszedelme, mely főleg 
Franciaország legrégibb és legfinomabb kultúráját érinti. 
A születések arányának általánosan tapasztalható vissza
esése természetes folyománya minden kapitalista gazda
sági rendszernek. Példa rá Róma és Athene az ókorban, 
és Franciaország a mai korban. Franciaország gyermek
szegény, most tőkében gazdag ország s ez a rendszer 
ott már két évszázad óta dívik s ebben a többi nem
zetek is követik. Tegyük föl, hogy valamelyik zavaros



4. oldal. Evangélikus Lap. 40. sz. 1912. október 5.

nagyszámú hallgatóságot nyerték meg az egyház inten
zív működési körében, hanem a sajtó az egyház és köz- 
igazgatás útján gondoskodva lesz, hogy azoknak szel
leme, útmutatása a legtávolabbi plébánia határáig is 
eljusson és ott is erjesztő kovászként hasson és 
működjön. ?

Mikor hallunk mi, a mi egyeseknek és gyülekeze
teknek sok drága pénzébe kerülő, a közigazgatás apró- 
cseprő, legtöbbnyire egyeseknek émelygésig ünneplő, a 
garmada módra növekedő értéktelen jelentések tömke
legét magában foglaló élettelen jegyzőkönyvek gyártá
sában a rogyásig kimerülő egyházi gyűléseinken és 
összejöveteleinken ?

Mikor, melyik gyűlésünk, összejövetelünk hat 
emelőleg, buzdítólag, lelkesítőleg, hogy arról távozva, 
irányt, eszményt, lelkesedést és buzdítást nyernénk, 
hanem fájdalmas keserűséget, lemondást csalódást bán- 
kódást érzünk és viszünk haza szivünkben és lelkűnk
ben azokról ?

Nem ért és nem ismer az, aki úgy ért és úgy 
ismer, mintha én okvetetlenkedve a kákán is csomót 
keresnék. Nem.

Lelkem mélyebben és szívem tisztábban lángol a 
magyar, egykor oly siető, most hanyatló protestantiz
musért semhogy bármely cselekedetemben ily szándék 
távolról is vezérelhetne.

A szentek közösségében, a huszadik század tom
boló és minden oldalról ostromló vészes viharaiban 
megfelelő törekvés, irányítást lelkesedést és életet kere
sek sürgetek, hogy a tátongó hullámsírban a kicsiny 
hajó el ne merüljön, meg ne semmisüljön, hanem föl

politikai zúgban kitör a háború, s kész a veszedelem, 
— Európa egész „dísze, virága“ talpig fegyverben áll 
az utolsó csep vérig. A fiatalok milliói borítanák el a 
csatatereket, mert hiszen általános a védkötelezettség — 
és . . . „marad itthon egy-két-három nyomorúlt“ aggas
tyán, invalidus stb. De még a csatatérről visszakerültek 
sem volnának valami erős gyermeknemzők, ha az ideg
orvosok vinnék a szót. Az új hadi technika, a léghajó 
s a füstnélküli puskapor, ahol a katona mindent lát, 
sokkal jobban enerválja őt, mint a puskapor jótékony 
füstje. Mai idegrendszerünk a mi technikánk, zajos 
közlekedési eszközeink és főleg zakatoló iparrendszerünk 
által olyannyira igénybe van véve, hogy egy háború 
esetén igazán egy újabb neuraszténikus nemzedéktől 
kellene várnunk a népek és nemzetek fentartását és 
fejlesztését. S hogy ez állapot mire vezetne, nem 
szükséges behatóbban fejtegetnünk.

Nekünk tehát teljes joggal eugenikát vagyis az 
egészséges embertypusok nemzésének tudományát kell 
művelnünk. A fajok nemesítésére kell törekednünk. A 
fehér fajt szellemileg és testileg, sport és játék, testi 
gyakorlatok és szexuális morál által kell nemesítenünk. 
De ezek a törekvések mitsem érnek egy enervált

keltve, az Urat az Ö vezérlete alatt biztos révparthoz 
jusson.

Tagadhatatlan tény, hogy egyházi gyűléseink, 
összejöveteleink, fent és lent egyaránt nélkülözik ma a 
bensőbb tartalmat (a fizetés rendezése, itt-ott egyesek 
ünnepeltetése. mely nagyobb érdeklődést tud kelteni, 
csak nem nevezhető annak 1 Sőt éppen gyengeségnek 
tartjuk azt, hogy például a belső hivatalnokok ellátásá
nak kérdésében évek óta nyugvópontra jutni nem tudunk), 
éppen amit nem képesek ható életet, tevékeny lelkese
dést kelteni; éppen amit nem képesek, az egyház tag
jainak ezreit, tömegeit s még kevésbé másokat feleleve
níteni s a maguk eszmekörébe bevonni.

Röviden, tanulságul még csak egyet említek az 
eucharisztikus kongresszussal kapcsolatban. A kassai 
római katholikus püspök több napi távoliét után a 
kongresszusról hazajőve, olvassa egyik lapnak tudósí
tását a kongresszusról, melyben az illető helyi lap írja, 
hogy 15 ezer magyarországi résztvevőt a felvidéki pánszláv 
érzelmű papok toborozták össze; erre nyomban a püspök 
saját helyi lapjában saját neve alatt megjelent nyilatko
zatában tiltakozik az ilyen gyanúsítás ellen s perfid 
rágalomnak nevezi azt. Jelentéktelen, helyi csekélység
nek látszik az eset és mégis fontosabb és tanulságo
sabb. Ugyan mikor és hol hallunk és olvasunk a ma
gunk körében ilyet? Mennyi támadásnak, gyalázásnak, 
rágalomnak vannak kitéve minduntalan közöttünk is egye
sek, testületek, egyházunk, vallásunk. Ki védi, ki törődik 
azzal ? Senki sem. Ámq de ki véd meg, ki áll síkra sokszor 
ha nem a külső, idegen támadóval szemben, hanem 
a belső, testvérietlen gyűlölködő, háborgatóval szemben?

nemzedéken. Egy európai háborúval va banque-t űzünk 
a fehér kulturemberrel.

Ezt a három eminens veszedelmet mindenkinek 
kellene megszívlelnie, aki egy esetleges „friss és vidám“ 
háborútól várja egy „elpuhult és elkényesedett“ nemze
déknek helyreállítását, sőt újjászületését. Az bizonyos, 
hogy a bátorságnak, önfeláldozásnak, hazaszeretetnek, 
odaadásnak és heroismuznak férfiúi erényeit neveli és 
fejleszti a háború. De annak igen nagy az ára s ez 
nem kevesebb, mint a mi egész kulturrendszerünk. Épp 
azért az igazi kulturpolitikusnak, aki nem a misztikával, 
hanem a logika tényeivel számol, az európai egyensúly 
megszilárdításán kell fáradoznia. Nem vagyunk utópisták 
és fantaszták, hanem szociológusok, akik bátran szemébe 
néznek a történelem tényeinek és szigorú logikájának. 
Kultúrrendszerünk fentartása és fejlesztése érdekében 
tehát kívánjuk az európai egyensúlyt a világbéke bizto
sítása szempontjából. Ez az egyensúly pedig csak akkor 
lehetséges, ha a nagyhatalmak szövetsége tervszerűen 
és céltudatosan csak a békét munkálja. Stein erre azt 
a kifejezést használja: „Entspannung der Mächte.“ Úgy 
legyen!

Eperjes, Dr. Szlávik Mátyás,
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Nem bekötött szemű-e sokszor közöttünk is az igazság 
istennője és serpenyőjét lebillenti a hatalom, befolyás, 
érdek szerint a kicsiny, a gyenge rovására ? . . .

De legyen elég ez alkalomból. Megmetszeni kel
lene a szőlőtőt, hogy új életképesebb, nemesebb tevé
kenyebb hajtásra legyen képes.

De ki, mikor végzi azt el ? Régóta hiába várjuk 
eddig. Talán az eucharisztia támaszt ezután, leg
közelebb . . . !  ?

Kassa.
Homola István

ev lelkész.

Lelkész-értekezlet.
A veszprémi ev. egyházmegye somlóvidéki köre 

október hó 25-én tartotta őszi értekezletét Pápán.
Reggel 9 órakor Úrvacsorával éltek a tagok, amelyet 

Bátsi József ajkai lelkész szolgáltatott ki.
A templomból értekezletre jöttek össze a tagok, 

amelynek lefolyását itt közöljük : Kiss Lajos elnök, nagy- 
alásonyi lelkész, buzgó imája után elnöki megnyitót 
mondott, amelyben utal a közel múltnak egyházunkra 
is kiható eseményeire. — Szól a bécsi eucharisztikus 
kongresszusról, amelyet, nagyon találóan — Világ
búcsúnak keresztelt. Búcsúnak, melyen a fény volt az a 
varázsital, mely kábulatba, mámorba ejtette a népek 
százezreit. Mi kívül állunk e búcsún, mi józanok vagyunk, 
és mégse tudunk egyházunk felvirágoztatására síkra 
szállni, mert elaludtunk. A mámorosak ébren tudnak 
lenni; sőt többbet mondunk : lelkesednek, tesznek egy
házuk érdekében! Mi, a józanok elaludtunk; sütkérezünk, 
tétlenkedünk a régi dicsőség fényében. Ébredj, adj életjelt 
magadról alvó oroszlán.

Mint sérelmet említi meg az elnök a vallásügyi 
miniszternek azt a rendeletét, amely a ref. egyháznak 
400.000 K segélyt helyezett kilátásba, egyházunknak 
pedig egy fillért se juttat.

Az értekezlet néhány tagja a testvéregyházat Ítéli 
el ezért; pedig mi vagyunk a hibásak. Az ő vezetői 
kértek, és kaptak is. A mi vezetőink nem kértek. Az 
állam csak nem fogja ránkerőszakolni pénzét! Igenis, 
mibennünk, vezetőinkben a hiba! Előfordult már, hogy 
egyetemes felügyelőnket majdnem úgy kellett kényszerí
teni, hogy jogos követeléseinket szorgalmazza. Ő szé
gyenlett kérni a nyomorgó lelkészeknek! Szégyen volna 
ez akkor, ha csak mi kérnénk, — és pedig jogtalanul — 
a többi felekezet nem; a jelen esetben a legnagyobb 
hiba hallgatásunk. Hát ki mozgolódjék, ha nem vezetőink ?

Sajnálattal vesz tudomást az értekezlet a veszprémi 
egyházmegye esperesének, Szalay Lászlónak súlyos beteg
ségéről, és kéri a jó Istent, hogy szeretett esperesét minél 
előbb jóegészségben üdvözölhesse.

Az értekezlet egyik tárgyát képezte a „Zsinati 
bizottságnak“ egyházunk alkotmányának módosítására és

kiegészítésére vonatkozó javaslata. A javaslat egyes 
részeit kiadta az értekezlet a tagoknak, hogy annak 
egyes pontjaira vonatkozó javaslataikat, megjegyzéseiket 
a tavaszi értekezleten megtegyék, amelyeknek alapján 
Baldauf Gusztáv, püspöki titkár az egész javaslatot egy
házunk jelenlegi helyzetének megfelelően átdolgozza és 
a tavaszi értekezlet, valamint az egyházmegyei gyűlés 
elé terjeszti.

Kakas E József, dabronyi lelkész. Jézus életirói 
című munkáját olvasta fel, amelyben ismertette úgy a 
pozitív, mint a negatív irányú írók műveit. Szólt Keim, 
Hasé, Weisz és Beischlagról; ismertette Paulus, Strausz, 
Renan, Bauer és Kalthoff munkáját; kritikát mondott 
Masznyik, Szabó Aladár Hoch János „Jézus élete“ cimü 
művéről. Végre így fejezi be munkáját: Olvasva a pozi
tív, olvasva a negativ irányú írók műveit, utoljára szive
met szólaltattam meg. Az ott támadó érzések hatása 
alatt tettem fel a kérdést: Szükség van e Jézus életének 
megírására? S feleltem rá: Tükör által látsz ember! 
Jézus nem a múlté: Jézus a jelené, még inkább a jövőé. 
Máskép kell megismertetni, máskép kell megszerettetni 
hitünk Fejedelmét Betűk szükségesek ide is. Oh de 
nem ércből kovácsoltak! Élő. mozgó betűk. Minden 
keresztyénnek egy-egy betűnek kell lenni a nagy mű 
megírásánál. Betűnek, melyek beszélnek, hirdetik: élt, 
él, élni fog Jézus, kinek neve Krisztus. S látva ez élő 
betűknek, igaz keresztyéneknek a krisztusi hiten alapuló 
békés, boldog életét, a Strauszok, a Renánok, a Kalt- 
hoffok, Heckelek, Tamással egyetemben mind így tesz
nek vallást róla: Én Uram és én édes Istenem!

A felolvasó olvasottságát, tárgyával való beható 
munkásságát, tudását eláruló értékes munkát az érte
kezlet felterjeszti a kerületi Ev. egyesülethez.

Több egyházunkra nézve fontos kérdés megvitatása 
után elnök buzgó imája zárta be az értekezletet.

A Gusztáv Adolf egylet 64. közgyűlése.
Jól esik az ultramontanizmus zajos tüntetése után 

a németországi evangélikusoknak a múlt héten megkez
dett, a protestanismus érdekeit felkaroló három nagy
gyűlésére figyelmünket fordítanunk.

Az első ezek közül a Gusztáv Adolf egylet 64-ik 
közgyűlése, mely Posenben szeptember hó 24-én nyit
tatott meg, a keresztyén evangélikus jótékonyság mun
kájának nagy ünnepe. Itt nem fényes körmenetekben, a 
földi gazdaság és hatalom tüntető pompájában hanem 
csendes és áldásos munkában nyilvánult meg az evan- 
géliom szelleme.

Az egek ura, mintha kifejezést akart volna adni 
annak, hogy az ily munkára egybegyült gyermekeit szí
vesen látja, eloszlatta a komor fellegeket, amelyeknek 
esőzápora a bécsi processzió aranypaszomántos selyem
ruháit tönkre silányította és derült égből tekintett le az
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az evangéliomi szeretet munkásaira Az evangélikusoknak 
második gyülekezése midőn e sorok napvilágot látnak 
folyamaiban lesz Eisenachban, az ősrégi Luthervárosban, 
hol a liberális protestáns theologiai nagyjai egy Harnack 
egy Otto fogják terjeszteni a világosság fáklyáját. A 
harmadik a legnagyobbik — de az már tüntetés számba 
megy október 4 én és következő napjaiban jött össze 
Saarbrückenben és a német győzelmek mezején tüntet 
a protestantizmus és a németségnek ereje és összetartása 
mellett.

A Gusztáv Adolf egylet 64 ik vándorközgyülését ez 
idén Posenben, a lengyel diaspora vidékén tartotta meg. 
Szeptember 24-én délután 4 órakor nyitotta meg az 
üdvözlő előértekezletet Blau Generalsuperintendens a 
királyi akadémia szép termében, örömét fejezvén ki, hogy 
Posent a századok óta küzdő evangélikus diaspora szék
helyét tisztelte meg az egylet megjelenésével. Azután a 
kormány nevében a D. Schwarzkopf kormányelnök üdvö
zölte a megjelenteket, kifejezést adván annak, hogy „mi 
evangélikusok a Gusztáv Adolf jeligéje értelmében nem 
akarunk egyebet, mint a testvéreknek a szükségben segí
teni és munkákban máshitüekkel szemben is csak a béke 
gondolata vezéreli“. Szólották még a királyi Consistorium 
nevében annak elnöke Balon, a poseni főpolgármester 
D. Wilms, a poseni egyházmegye ephorusa, Stammler 
szuperintendesz a berlini evangélikus Oberkirchen- 
rath nevében Dr. Koch és mindezekre válaszolt. D. D. 
Hartung a Gusztáv egylet elnöke, kifejezést adván annak, 
hogy a német népnek a kelet felé kell tekinteni és ha 
előbb az volt a jelszó: „Des Reiches Stern nimmt west
wärts seinen Lauf“, most azoknak a germán telepeseknek 
jelszavát: „Gen Osten woll’n wir reiten“ kell megfontolás 
tárgyává tenni. Az értekezletet azzal fejezték be, hogy a 
német császárhoz üdvözlő táviratot intéztek.

Az üdvözlő értekezlet után este 6 órakor ünnepi 
isteni tiszteletek tartattak a Pál és Péter templomokban, 
azután a Friedrichsparkban jöttek össze a gyűlés tagjai, 
magukkal hozván mint vendégeket a nőket is. Az estélyt 
harsonachorussal nyitották meg és a világ minden vidé
keiről megjelent küldöttek felszólaltak és hazájukban 
az evangélikus missziók működéséről tettek jelentést.

A következő napon tartott közgyűlést díszmenet 
felvonulása előzte meg, amelyben gyermekek, nők és 
150 lelkész ornatusban, 120 lelkész polgári ruhában és 
a lakosság ezrei vettek részt. Ezután két helyent ártották 
isteni tiszteletet. Az ünnepi beszédet Dr von Broecker ham
burgi jeles szónok tartotta alapul véve János 6. 10 szent- 
irási helyet.

A közgyűlést déli 12 órakor a kir. akadémia nagy
termében D. D. Harting a Gusztáv Adolf egylet elnöke 
nyitotta meg. Hosszabb beszéde sok érdekes részletet 
tartalmazott. Kiemelte, hogy a Gusztáv Adolf egylet nem üz 
nemzetiségi politikát, de mint németek soha sem fognak 
ott közreműködni, ahol ez a németség kárára lenne. A 
katholikus egyházzal nem akar összetűzni, de még mindig

érvényes Goethe mondása: „A római katholikus egyház 
örvényhez hasonlít, amely a mellette nyugodtan elhaladó 
hullámokat is körébe vonja“. Ezt a legközelebb meg
tartott eucharisztikus Kongresszuson is tapasztaltuk, ahol 
azt mondották „Los von Rom ist los von Habsburg “ 
Indíttatva érzi magát ez ellen bizonyságot tenni. Az 
evangélikus keresztyének hű alattvalói az osztrák császár
nak. Ezt a császár igen jól tudja. A Gusztáv Adolf- 
egylet is bizonyíthatja ezt. A viszályt a jezsuiták szítják. 
Lengyelországban is akkor tört ki az, amikor a jezsuiták 
bevonultak. Tehát hívjuk őket vissza? Nem és százszor 
nem, nem a mi népünket féltjük, hanem a vallási békét.

Harting beszéde után bejelentettek a különféle 
egyletek részéről jött adományok. Legjelentékenyebb az 
iskolás gyermekek gyűjtése amely 260 27 márkát tett ki 
Ezt a nyugati Poroszországban lévő Sambori konfir
mandus- és bölcső-intézetnek utalták ki.

A külföldi egyletek adományaikat üdvözlő beszéd 
kíséretében nyújtották át. A magyarhoni gyámintézet 
1750 márkát kitevő adományát Famler G. Adolf torzsai 
lelkész nyújtotta át.

A gyűléseket és értekezéseket a következő napon 
folytatták és 28-án a Rokietnicei konfirmandus-otthon 
látogatásával értek véget a diaspora-kurzusok, amelyeket 
a közgyűléssel kapcsolatban tartottak.

EGYVELEG.
Tiszakerületi segélyek. Új rend honosult meg a 

tiszakerület segélyezési módjában. Ezentúl július-augusz
tus hónapban megszavazott segélyeket csak az év végén 
decemberben lehet felvenni a tiszakerületi pénztárból, 
tehát a megszavazás után egy fél év múlva.

Boldogult Zelenka Pál püspöksége alatt, mihelyt 
a kerület egyeseknek és egyházaknak az ezeket megillető 
segélyeket megszavazta, a felebbezési határidő lejárta 
után nyomban fel lehetett venni a járulékot s bizony a 
segélyre szoruló lelkészek, tanítók, egyházak nem egy
szer érezték a „bis dat, qui citó dat“ igazságból eredő 
áldásos intézkedésnek jótékony hatását.

Nem tudjuk, hogy ez újabb rendelet, minő hatá
rozaton alapszik ? A kerület a segélyek kiutalványozásá
ban határoz s a határozatnak jogerőre emelkedése után 
a pénzt visszatartani senkinek sem áll jogában, hanem 
azt azonnal folyósítani kell a segélyre jogot tartó felek
nek. Egy fél év igen hosszú idő a segélyre szorultak 
előtt s nem kívánatos, hogy az egyházi bürokiatizmussal 
elégedetlenkedők számát szaporítsuk a segélyezés terén 
is azokkal, kik megélhetés nyomorúságával küzködve 
érthetetlen okból nem juthatnak ahhoz a segélyhez, melyre 
a törvény szerint jogot tarthatnak.

Ha a kerület is már így gazdálkodik a segélyezés
sel, mit várhatunk akkor az államtól?

Figyelő.
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Értesítés. Lapunk szerkesztője szeptember 
28-án Eisenachba és Saarbrtickenbe utazott, ahol 
az evangélikus gyűléseken résztvesz. E miatt a 
lap 41-ik száma a 42-ikkel együtt október 19-én 
fog csak megjelenni.

KÜLÖNFÉLE.
Személyi pótlék. A kultuszminiszter a népneve

lés terén szerzett érdemeik jutalmazásaképen K im er  
Gusztáv apostagi, Steinhübel János radványi, Gärtner 
Rezső budai, Zselló  Pál csömöri, Schram m el János 
tiszakálmánfalvai és Tyehlár Károly békéscsabai tanító
nak 200 K fizetés természetével bíró személyi pótlékot 
engedélyezett.

A Protestáns Irodalmi Társaság idei vándor- 
gyűlése. A közgyűlés f. évi október 27 én lesz meg
tartva Szatmáron. A gyűlésen dr. Antal Gábor püspök 
és Zsilinszky Mihály v. b. t. t. elnökölnek. A gyűlés 
progranimja a következő: október 26-án délután érkezés 
és ismerkedési estély, 27 én délelőtt lOórakor ünnepélyes 
isteni tisztelet, amelyen Sörös Béla losonczi ref. lelkész 
prédikál. Délelőtt 11 órakor lesz a közgyűlés, melyben 
a társaság évi működéséről számolnak Aznap este 
irodalmi estély, a melyen Kozma Andor, dr. Pruzsinszky 
Pál és Szabolcska Mihály fognak előadásokat tartani. 
Ének- és zenedarabok egészítik ki a műsort. Másnap 
október 28-án a gyűlés tagjai a átrándulnak Nagybá
nyára, ahonnan délelőtt a fernezelyi bányákat tekintik 
meg. Délben Nagybánya város ebédet ad Este öt óra
kor irodalmi estély, melyen Kozma Andor, Szabolcska 
Mihály és Sebestyén Jenő működnek közre. Sajnálattal 
tapasztaljuk, hogy a mi közelebbi hiisorsosaink szerep 
lése a protestáns irodalmi társaságban mindinkább hát
térbe szorul, ki ennek az oka?

Luther szülőhelye Eisleben katholikus búcsú
hely. A római propaganda előszeretettel iparkodik azo
kon a helyeken megfészkelődni, amelyeket tőle a re
formáció elhódított. A katholikus missziók nagy buzgó- 
sággal működnek Szászországban, a reformáció ősi 
hazájában, míg Eislebenben is, Luthír szülőhelyén is 
megvetette lábát a katholikus propaganda. Hallatlan 
dolog, hogy az ősrégi Luther-városból katholikus búcsú- 
helyet akarnak csinálni. Kieszelték, hogy Eisleben köze
lében a helftai klastrombán a 13-ik században egy 
jámbor apáca élt, a szent Gertrud. Eisleben ezen leg
nagyobb leányát tehát Luther Márton, Németország 
legnagyobb fia ellen kijátsszák. S emellett a Szent 
Gertrud vallási nézetében közelebb állott Lutherhez mint 
a róm. kath. egyházhoz. Ezen Luther előtt 200 évvel 
élt nő elítélte az ereklyekultuszt és vízióiban azt hallotta 
Jézustól: „a legméltóbb ereklyék a földön az én sza

vaim !“ Arról is panaszkodott, hogy a Mária-kultusz miatt 
megfeledkeztek Krisztusról, akibe ő egyedüli reményét 
helyezte. És ime a róm. kath. egyház ma erősebben 
hangoztatja mint valaha: .Márián át Krisztushoz!“ Ez 
a Mária-Congregációk jelszava. És most ki akarják 
használni céljaikra Szent Gertrudot. Az is hallatszik, 
hogy a „Wartburgból“ Luther ezen híres menedékhelyé
ből is búcsúhelyet akarnak csinálni, mert ott meg 
„Szent Erzsébetnek“ találják nyomdokait. És nem talál
kozik Németországban seprű, amely ezt a „grober 
Unfug“-ot kisöpörné?

Az eperjesi Széchenyi-kör tiszteleti tagjának, 
Csengey Gusztávnak 50 éves írói jubileuma alkalmából 
1912 október 20-án, vasárnap d. e. 11 órakor Eperje
sen, a városi Vigadó nagytermében díszközgyűlést tart. 
A díszközgyűlés programmja: 1. Huber Károly: „Ün
nepi dal“. Énekli a helybeli ev. coll. tanítóképző-intézet 
énekkara, Kapy Gyula tanár vezetésével. 2. Megnyitó- 
beszéd. Tartja dr. Berzeviczy Albert v. b t t., a Széclie- 
nyi-kör védnöke. 3 Titkári jelentés a Széchenyi-kör 
1911. évi működéséről. Irta s felolvassa: dr. Wallentinyi 
Samu, a Széchenyi-kör titkára. 4. Csengey Gusztáv 
üdvözlése. 5. Moyzes Miklós: „Esti dal“. Énekli a helybeli 
áll tanítóképző-intézet énekkara, Moyzes Miklós tanár 
vezetésével. 6. Csengey Gusztáv: „Az első ibolya“. 
Szavalja: Holénia Béláné. 7. Záró beszéd. Tartja: báró 
Ghillány Imre, a Széchenyi-kör elnöke. 8. Br Eötvös: 
„Végrendelet“. Sztára Józseftől. Énekli az eperjesi* gör. 
szert, kath kántortanitóképző-imézet énekkara, Petrik 
Miklós tanár vezetésével. A díszközgyűlés után 2 óra
kor közebéd a városi Vigadó nagytermében. Egy teríték 
ára 5 kor. Vidéki vendégeinket kérjük, hogy ha az ünne
pélyen résztvenni és Csengey Gusztávot üdvözölni óhajt
ják, szíveskedjenek elhatározásukról a Kör titkárát: dr. 
Wallentinyi Samut október 13-ikáig értesíteni.

Iskolaavatás. Hatvan éve múlt, hogy a nagy
börzsönyi egyház templomot avatott. E hó 22-én, a 
templomavatás 60. évfordulóján, fejlődésének bizony- 
ságakép az egyház második iskoláját avatta fel Händel 
főesperes, mely 20,000 koronába került. Ugyanekkor tör
tént az egyhangúlag megválasztott új tanítónő, Jeszenszky 
Margit, beiktatása is. Az egyház örömünnepén részt vett 
Gregersen N ils  felügyelő is, akit az egyház közönsége 
nevében Melich G yörgy  presbyter üdvözölt s megkö
szönte a család nevében az egyháznak juttatott 3,000 
koronás adományát, melyet a felügyelő mindkét iskola 
berendezésének az ajándékozásával tetézett meg. Sok ilyen 
lelkes s áldozatkész felügyelő kellene egyházunknak!

Tanárválasztás. A felsőlövői főgimnáziumnál a 
fentartó hatóság véglegesítette Wagner Ferenc eddigi 
segédtanárt rendes tanári minőségben, — a tanítóképző- 
intézetnél segédtanárnak megválasztotta Unger Károly 
és Bauer Jakab oki. tanárokat, a tanítóképezdei gyakorló- 
iskolához pedig megválasztotta Karner József tanítót.
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Lelkészválasztás. Imrék Sámuel hitjelölt szept. 
hó 1-én Sopronban lelkészül felavattatott, munkálkodását 
Pakson fogja megkezdeni, mint esperesi káplán.

Hazajött káplán. Kovács Mihály ev. segédlelkész, 
ki hosszabb időt Amerikában töltött, újból hazatért s 
egyelőre édesatyja oldalán működik kápláni minőségben.

Halálozás. Mély megilletődést kelt bizonyára 
messze vidéken annak a szomorú hírnek közlése, hogy 
a tolna—baranya—somogyi ev. egyházmegye fel
ügyelője Kisszeniczei Szeniczey Géza atyáihoz tért, 
elhunyt. Régi nemes evangélikus papi családok utóda 
volt, kiben az ősök hithűsége és buzgósága ki nem 
aludt. Az egyház szent ügyeiért mindig szolgálatkészen 
állt, nem sajnált az egyház közügyéiért semmi áldozatot. 
Ennek a lelkes buzgalmának elismerése volt az a ki
tüntető bizalomnyilvánulás, hogy amikor Fördős Dezső 
felügyelő megvált vezéri tisztétől, Dunántúlnak e legki
terjedtebb és legnagyobb egyházmegyéje neki ajánlotta 
fel az inspektorság sokszor tövises, de dicsőséges állá
sát. — 1903 október havától fogva tölthette be ezen 
tisztét, tehát éppen 10 esztendeig, mindig előkelő szíves
séggel, tapintatos bölcsességgel intézve egyházmegyéjé
nek sok ágas-bogas közigazgatási kötelességét. Az élők 
köréből távozása az egyházra nagy kár s veszteség 
annyival is inkább, mert még férfikora teljében állott, 
54 éves volt, s még sok esztendőt, sok sikert szántunk, 
kívántunk neki. A gyógyíthatlan kór azonban minden 
reményünket, szíves óhajunkat tönkretette. Nemes lelkét 
f. szeptember hó 22 én lehelte ki Temetésén impozáns 
módon nyilvánult meg az őszinte részvét úgy a világi 
társadalom, — melynek közkedvelt tagja volt, mint az 
egyház részéről, — mit megrendült szívvel a megboldo
gult elnöktársa, Horváth Sándor főesperes, juttatott ki
fejezésre a koporsó mellett! Áldás emlékezése, béke 
hamvaira!

Id. Hurtay Lajos, a körmöcbányai ág. hitv. evan
gélikus egyházközség érdemes felügyelője, ki szeretett 
egyházát 35 évig, 27 éven át mint konventi jegyző, 8 év 
óta pedig mint felügyelő szive teljes melegével szolgálta, 
hosszú, súlyos szenvedés után szept. 27-én, 62 éves 
korában elhunyt. Temetése szept. 29-én volt.

A bécsi kongresszus hatása. Az Egyetértésből 
olvassuk, hogy a bécsi eucharisztikus kongresszusnak 
áldozatai is vannak, ugyanis az eucharisztikus kongresz- 
szuson többen vallási őrületbe estek. Stranischak Fran
ciska, egy kishivatalnok felesége, ki Szt.-Georgból, 
Stájerországból jött Bécsbe, szombaton este hirtelen el
kezdett félrebeszélni és olyan világos jeleit árulta el a 
vallási őrületnek, hogy lakásáról az elmeorvosi klinikára 
kellett szállítani Tegnap este őrült meg a kongresszus 
hangulatának a hatása alatt a 45 éves Hoepperger József. 
A boldogtalan, aki Paur tiroli községből utazott fel az 
eucharisztikus kongresszusra, olvasóval a kezében folytono

san imákat mormolt és végre elkezdett hangosan kiabálni, 
hogy ő az üdvözítő és meg kell halnia, hogy az emberi
séget megváltsa. Ugyancsak tegnap este a Mariahilf 
egyik utcakeresztezésénél egy öregasszony keltett visel
kedésével nagy feltűnést. Csak egy cipője volt, haja kúszált 
és egész viselkedésén meglátszott, hogy meg van zava
rodva. Hol angolul, hol franciául beszélt és miután semmi 
kétség se lehetett az iránt, hogy őrült, hivatták a men
tőket, kik a megfigyelő osztályra vitték. Az őrült Jeanne 
d'Arcnak nevezte magát és úgy látszik francia.

Pályázat.
A nyugdíjba vonulás folytán megüresedett vár- 

somlyói (Temes m.) egyház lelkészi állására ezennel 
pályázatot hirdetünk.

Szolgálati nyelv a német.
Az állás kongruás. 650 korona 62 fillér kongrua- 

összeggel.
Pályázati kérvények f. évi október hó 20-ig a 

főesperesi hivatalhoz küldendők a bányakerületi lelkész
választási szabályrendelet 15. §-ában foglalt bizonyít
ványokkal felszerelve.

Nagylajosfalva és Temesgyarmat, 1912 szept. 28.
(Torontál m.)

báró Ambrózy Andor, Doleschall Lajos,
egyházm. felügyelő. bánsági főesperes.

A lelkészek tanuló fiait segélyző-intézet azon 
tagjait, akik segélyért folyamodni óhajtanak, tisztelettel 
kérem, hogy felszerelt folyamodványaikat az igazgató 
bizottságra címezve Veres József elnök úrnál nyújtsák 
be /. évi október hó 15-ikéig.

Kérem egyszersmind az intézet tagjait, hogy min
dennemű járulékaikat október hó végéig hozzám bekül
deni szíveskedjenek.

Pozsony, 1912., szept. 17. Tisztelettel
Okályi Adolf

intézeti ügyvivő.

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső ős Társa
Budapest, X , Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

ífj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10.
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Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR. IIORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negycdoldal 7 korona Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért G fillér. Több- 

■zörfts hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  : Szteh lo  K o rn é l: Testvérek vagyunk-e még? — Szimonidesz L a jo s :  A .Christliche Welt“ barátai egyesülésének gyűlése 
Eisenachban. — Az evangélikus szövetség (Evangelische Bund) 25-ik közgyűlése Saarbrückenben. — l/ron vecz J ó z s e f  : 
Tiszakerületi segélyek. — Az 1913. évi állami költségvetés. — Különféle. — Szerkesztői üzenetek. — Pályázat.

Testvérek vagyunk-e még?
Az 1913-iki költségvetésnek a képviselő

házba történt benyújtása után az a hír terjedt 
el, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium költségvetésében sérelem foglaltatik az 
ág. hitv. evang. egyházat illetőleg, amennyiben 
az 1848 : XX. törvénycikk 3. §-a alapján adott 
segély csak a református egyház részére emel
tetett fel, még pedig 400.000 koronával, az 
evangélikusok pedig a segélyfelemelésben nem 
részesülnek. Miután a segély eddig mindig a
két protestáns e g y h á z  rcouórx. cgyuiieseu lett
megszavazva és a két egyház között, a köztük 
megállapított kulcs szerint lett felosztva, ez a 
hír nagy megdöbbenést okozott az evangélikusok 
körében és sokaknál nem is talált hitelre, sőt 
református részről is azt vélték, hogy itt téve
désnek kell lenni.

Most kezünkben van a nyomtatásban is 
megjelent költségvetés és sajnálattal vagyunk 
kénytelenek konstatálni, hogy a hír igaz, a téve
dés pedig ki van zárva.

A részletes állami költségvetés VI. füzetének 
(vallás- és közoktatásügyi minisztérium) 230. 
lapján ugyanis a 13-ik rovat alatt be van állítva:

„A magyarországi ref. és ág. hitv. evang. 
egyházaknak az 1848. évi XX. t.-c. 3. §-a 
értelmében leendő segélyezésére 4 millió 400.000 
korona az 1913-ik évre, a múlt évi 4 millióval 
szemben.“

A külön füzetben megjelent indokolás 148. 
lapján pedig foglaltatik:

„A 13. rovatnak újabbi 400.000 koronával 
történt emelésének szükségességét indokolja az, 
hogy a református egyházban a rendkívül súlyos 
adózási viszonyok mellett is az adócsökkentési 
alapnál hiány mutatkozik, melynek pótlására 
fo g  fordittalni az előirányzott többlet11

Ez csak elég világos. A reformátusok kapják 
a 400.000 koronás felemelést, mert ők rászorul
tak, az evangélikusok mit s**« mer
ők a földi • bővelkednek.

A való igazság pedig az, hogy a refor
mátus egyház szegény, de az evangélikus egy
ház százszorta szegényebb.

De ne kutassuk ezt! Csak azt kérdezzük, 
miért van az, hogy az 1848 : XX. törvénycikk által 
dekretált egyenlőségi elv ennyire meg lett sértve ?

íme, most már nem csupán a róni. katli. 
egyházzal, hanem a református egyházzal szem
ben is vannak vallásegyenlőségi sérelmeink!

így bomlasztják a magyar protestantizmus 
egységét és e re jét!

Ezért a sérelemért nem lehet egyedül az 
államkormányt okozni. Azt is, de nem egyedül azt. 

Az esetnek előtörténete van.
Gróf Tisza István, aki a reformátusoknál 

az adócsökkentési alap ügyeit intézi, azt tapasz
talta, hogy az államtól kapott segély nem ele
gendő arra, hogy az egyházi adó bizonyos 
maximumra apasztassék. Elhatározta tehát, hogy 
erre a célra az államsegélyt fel kell emelni.
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Miután az államsegély dolgában az érint
kezés az államkormánnyal, mindig a protestáns 
közös bizottság útján történt, a református Kon
vent a közös bizottsághoz fordult azzal az indít
vánnyal, hogy az egyházi főhatóságok, ha külön 
szükségleteket tudnak kimutatni, közvetlenül, 
tehát a közös bizottság elkerülésével, fordul
hassanak a kormányhoz segélyért. Ez az indít
vány a bizottság evang. tagjainál nagy vissza
tetszést szült és báró Prónay Dezső igen erélyes 
beszédben megvilágította a reformátusok törek
vését, sőt nyíltan kimondotta, hogy abban az 
esetben, ha a reformátusok külön akarnak 
haladni, a közös bizottság egészen felesleges.

Erre a reformátusok indítványukat vissza
vonták.

Indítványukat igen, de külön akciójukat 
nem. Ennek gyümölcse a fenti sérelem.

Az evangélikus egyházi széles köreiben egye
temes felügyelőnket okozzák, hogy ő a segélye
zéssel nem törődik, mert amint már ismételten 
kijelentette, az állami segélynek elvi szempontból 
ellenzője.

Gróf Tisza Istvánnak a saját felekezete 
érdekében tanúsított akciója és ennek sikere 
inv,to._. . ]£tszanak azt a feltevést hogy a 
mi egye emes reiuS j^ ,^ 1rMűV politikai párt
állása ezidoszerint az evangélikus egynem ű 
ártalmára van.

Mi ezt a feltevést nem osztjuk, sőt meg 
vagyunk arról győződve, hogy a mi ellenzéki 
vezéreink a mi jogainkat sikerrel meg tudják 
védeni a kormánynál, csak akarniok kell és 
tenniök kell.

Ezt a legujabbi kísérletet minden áron meg 
kell akadályozni, ennek nem szabad törvénnyé 
válni.

Nem arról a 100,000 koronáról van csak 
szó, amely egyházunktól a törvénybe szentesített 
egyenlőségi elvbe ütközőleg, tehát jogtalanul 
elvonatik, de a vallásegyenlőségi elv megbon
tásáról, és a két protestáns egyház között fenn
álló testvériség megtagadásáról. Meg vagyunk 
győződve arról, hogy ebből a magasabb szem
pontból fogva fel a dolgot a reformátusok is 
segítségünkre lesznek a sérelem orvoslásában.

Sztehlo Kornél.

A „Christliche Welt“ barátai egyesü
lésének gyűlése Eísenachban.

(Sz—o.) Németországban 26 év előtt a hesseni 
Marburgban D. Rade Márton theológiai tanár megalapí
totta a Christliche Welt című lapot. Ezen lap körül 
sorakoztak a német liberális theológusok, többnyire 
egyetemi theológiai tanárok és lelkészek, Harnack Adolffal 
az élükön, Az irány, amelyet követnek, a theológiának 
összeegyeztetése a tudományos haladással. Elvük a 
kutatás szabadságának elve, a theológiában is az igaz
ságot és valóságot (Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit) 
keresik és vallják. Hogy ezen irány mellett egyesek 
tovább mennek, mások visszatartanak és konzerválnak, 
az a dolog természetében fekszik. Az irány lényege 
mégis keresztyénnek maradni és protestánsnak maradni. 
Az evangélikus egyház keretében reformálnak a „Wahr
haftigkeit és Wirklichkeit“ kutatásának szellemében.

Ezeknek a tudósoknak eszük ágában sincs egy 
új egyházat, vagy éppen új vallást alapítani akarni. Ok 
csak kutatnak, boncolnak, kritizálnak, a történelmi igaz
ságot a logika törvényei segítségével keresve. Hogy 
ezen kutatás folytán a régi tanokból., a hitvallásokból 
sok romba dől, azzal nem törődnek, sőt azt tanítják, 
hogy az igazi vallásosság nem tűri azokat a korlátokat, 
amelyeket a holt betű, a legenda, a vallási rajongás 
felállított és amelyekkel a keresztyénség lényege évszáza
dokon keresztül tudva és nem tudva el lett homályosítva. 
Nem képezik a kcesztyénség lényegét azok a hittételek
nek dekretált legendák, amelyek a keresztyénség második 
és következő századaiban többnyire jóhiszemben azonban 
azon nagy suggestió alatt keletkeztek, amelyet Jézus 
személyisege es ichukívuií megjelenésé az akkor élő 
keresztyénekre gyakorolt. Ezekből a legendákból mintegy 
kihámozták azt, ami a keresztyénségben lényeges és 
kimutatták, hogy az, ami lényeges és ami igen egyszerű, 
elegendő arra, hogy Jézus szellemében Istenbe vetett 
keresztyén vallásos életet éljünk. Ezen, hogy úgy nevezzük 
theológiai iskolának tehát nem az a célja, hogy a vallás 
dolgában valami újat állítson fel, hanem egyedül az, a 
feleslegest, a kor szellemébe, a modern világ gondolkodás- 
módjába bele nem illőt és ezért károsat a vallástanításból 
kiküszöbölni és a megmaradó lényegben az evangéliom 
szinarany igazságaiban a hívő keresztyént megerősíteni.

Azon ellenvetéssel szemben, hogy ez a szabad 
kutatás, mondjuk tisztogatás a nép megszokott vallási 
nézeteit megingatja és zavart idéz elő, mely a tekintély 
lerombolása folytán végre is vallástalanságra vezet, azt 
állítjuk, még pedig teljes meggyőződéssel, hogy éppen a 
dogmákhoz való csökönyös ragaszkodás, az intransigens 
orthodoxia szülője a vallástalanságnak. A nép az álta
lános felvilágosodás terjedésével gondolkodni kezd, a ter
mészettudomány vívmányai mindég szélesebb népréte
gekben terjednek el és az ellentétek hatása alatt nézetek 
fejlődnek ki, melyek nem csupán az egyházzal, hanem
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a keresztyén vallással magával szembe szállanak. Jaj 
annak a népnek, amelynek szemeit nem nyitja fel senki 
és nem tanítja ki őt senki, hogy nem az a keresztyénség 
lényege, amit ők megmosolyognak és megvetnek. Ez a 
nép menthetetlenül a materializmus, a vallástalanság kar
mainak esik áldozatul Látjuk az elrettentő példát a 
nyugaton. Ott éppen senki sem vezette a népet vissza 
az evangéliom kiforrásaihoz, és a vallástalanság leg
ridegebb formájában: az atheizmusban kerekedett felül.

Az a reformáció, amelyet a Christliche Welt barátai 
véghez visznek, nem egyéb, mint Luther reformációjának 
folytatása. Luther is tisztogatott és közelebb hozta az 
embert Istenéhez elsöpörvén az akadályokat, amelyek 
ennek útját állták. Hogy Luther nem ment oly messze 
mint a modern theológusok, azért van, mert 400 évvel 
ezelőtt élt, ezen idő alatt pedig sokat haladt az emberiség. 
Az azonban bizonyos, hogy Luther, ha ma élne, nem a 
berlini Oberkirchenrath mellé, hanem a Christliche Welt 
barátai közé állana, akikben Luther szelleme él és működik.

D. Rade marburgi theológiai tanár, a Christliche 
Welt szerkesztőjének szives meghívása folytán ketten 
jelentünk meg magyarok az eisenachi gyűlésen, Szinioni- 
desz Lajos, nagybörzsönyi lelkész lelkes fiatal barátom 
és én mint az Evangélikus Lap szerkesztője. A gyűlés 
lefolyásáról a tudósítás megírására Szimonideszt kértem 
fel, aki mint theológus jobban ért hozzá, és nagyobb 
kitartással hallgatta végig a bizony néha éjfélig tartott 
előadásokat. Én csak az irány és a külső benyomások 
ismertetésére szorítkozom azon reményben, hogy ezek 
lapom olvasóit érdekelni fogják.

Megösmerkedtem Harnackkal, aki a theológia 
jelentőségéről a valláshoz való viszonyában tartott elő
adást. Magas, szikár alak, gyér hajzattal, nagy, okos 
szemekkel. A múlt évben haladta meg a hatvanadik 
esztendőt. Szívesen hallotta, hogy a messze távolból 
főkép azért jöttem, hogy előadását meghallgassam és 
tudja, hogy a „Wesen des Christenthums“ című mun
kája magyar nyelven is megjelent. Előadása világos, 
minden szava tisztán megérthető, amit mond, azt meg
győződéssel mondja el és a hallgatóban meggyőződést 
kelt. Beszédét Szimonidesz barátom az alábbiakban 
ösmerteti. A beszéd elmondása után nagy diskusszió 
keletkezett. Részt vettek benne, és részben ellentmon
dottak néki Bousset, Titius göttingeni, Weinel jénai, 
Soden berlini, Tröltsch heidelbergi tanárok, valameny- 
nyien a theológiai tudomány herosai. Érdekes volt ezt 
a nagy elevenséggel és mélységgel tartott szellemi tornát 
végighallgatni, mindegyik más és más szempontból 
támadott, bírált és helyeselt. A tanárok uián néhány 
fiatal pap, sőt egy tanító is sikra szállottak. Ezek, külö
nösen, a tanító aki a történeti módszerről tudni sem 
akart, voltak a radikálisok, mintegy az oppozíciót ké
pezték a tanárokkal szemben.

A következő napon, október 5-én egy kis excessust 
engedett magának a tudós társaság, meghallgatván Ja-

thót, a hivatalától megfosztott kölni lelkészt. Jathó beszédet 
mondott e felett a théma felett: „die Jüngerschaft Jesuu. 
Maga az ember egy csöppet Sem imponáló jelenség. 
Kissé köpcös, a rőtbe játszó göndör hajzattal és bajusz- 
szal, egészséges piros arccal, de mint szónok elsőrangú. 
Előadása nemcsak a magasban szárnyal, hanem valóban 
dramatikus és a hallgatóságot elragadó. Jatliót hallva 
megértjük, hogy hívei rajongtak érte, és a templom az 
utolsó helyig megtelt. És Jathó minden túlzásai mellett 
vallásos ember, vagy legalább azt a látszatot kelti és 
előadása a hallgatóságban is vallásos érzést gerjeszt A 
theológiai tanárok közül többen, akikkel beszéltem és 
akik Jathóval nem értenek egyet, Jathó vallásosságát és 
tanításának vallást keltő erejét nem vonják kétségbe. 
Beszédének tartalmát Szimonidesz rövid kivonatban ös
merteti, az egész beszédet szó szerint nem adhatjuk, 
mert Jathó szabadon beszélt, a beszéd szövegét nem 
írta meg.

A gyűlés legfontosabb tárgyát képezte az állás- 
foglalás a Traub-ügyben. Ezt az ügyet az egyesület, 
habár Traub fellépésének modorát elítélte, elvi szem
pontból magáévá tette és Baumgartner theol. tanár nagy 
hatást keltő beszéde után tiltakozását fejezte ki a berlini 
Oberkirchenrath eljárása ellen a következőkben :

1. Sajnálkozásunkat fejezzük ki a felett, hogy az 
evangélikus főegyháztanács egy lényegileg saját ügyé
ben hozott ítéletben az elsőfokú bíróság ítéletének mér
téket meghaladó szigorítása által a vádlott újabb meg
hallgatása nélkül a pártoskodás színezetét el nem 
kerülte.

2. Sajnáljuk, hogy a német protestantizmusnak 
annyira szükséges egysége a legnagyobb német országos 
egyház legfőbb hatóságának eljárása által meg lett 
ingatva.

3. Sajnáljuk az evangélikus vallásbizonyság erejé
nek érdekében, hogy az ítéletben az evangélikus lelkész 
tényleg csak mint tisztviselő, aki első sorban a fegyelem
nek köteles hódolni leit méltatva, és a személyes oda
adás, kiválóság és jellemtisztaság elsó sorban döntő 
érdekeire nem volt tekintet.

4. Felháborodásunkat fejezzük ki azon mód felett, 
amelyen az ítélet indokolásában oly érdességek, ame
lyekre magát Traub az ügy iránti buzgóságában elra
gadtatta, erkölcsi vétségek gyanánt állapíttattak meg, és 
ezzel az ő erkölcsi integritása és igazságossága lett 
megtámadva.

5. Azt tartjuk tehát, hogy az igazságosság helyre- 
állításának és az evang. keresztyénségnek gyógyithatlan 
zavaroktól való megóvásának céljából, a Traub lelkész 
ellen indított eljárásban újra felvételnek kell helytadni.

6. Felhívjuk a szabad érzelmű evangélikus keresz
tyéneket, hogy az evangélikus egyházhoz való tartozásuk 
érzetében ezekkel ne hagyják magukat megingatni, 
hanem annál inkább működjenek közre szabadabb és 
igazságosabb viszonyok létrehozásában.
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És most átengedem a szót Szimonidesz barátom
nak, aki a gyűlés folyamát a következőkben írja le:

Eisenach, 1912. oki. 2—4.
A német theológusok és papok legjava sereglett 

össze Eisenachba, ahol a „Notwendiges Liebeswerk“, 
az „Allgemeiner Evangelisch Protestantischer Missions
verein“ és a „Freunde der Christlichen Welt“ tartotta 
meg évi összejövetelét.

A „Notwendiges Liebeswerk“ az örmény egyház 
reformálásának támogatásával foglalkozik. Az 1898. évi 
örmény-mészárlások általános felháborodást és részvé
tet keltettek Németországban. A különböző egyházak 
és államok missziói expoziturái egymással versengve 
fogadták pártfogásukba az elárvult gyermekeket s igye
keztek enyhíteni nyomorúságukon. Ezzel a köteles 
keresztyéni segélynyújtással kapcsolatban azonban külö
nösen az örmény egyház szomorű kulturális s vallásos 
állapotára is ráterelődött a figyelem. Rade marburgi 
tanár vetette fel a gondolatot, hogy nemcsak az anyagi, 
hanem a szellemi nyomorúságon való enyhítés is „Not
wendiges Liebeswerk“ volna s az ő indítására meg
alakult ez az egyesület, mely örmény theológusoknak 
teszi lehetővé, hogy Németországban képezzék ki magu
kat. Ezzel az egyesület új teret s új munkásokat 
szerez a német theológiai tudomány és a protestáns 
vallásosság számára. Ezeknek az új munkásoknak köszöni 
a theológia Irenaeus egy elveszett munkájának a fel
fedezését s az örmény egyház tüzetes ismeretét, melyet 
Karapet Ter Mekerttschian és Tér Minassiantz juttattak 
Németországba. Az örmény theológusok pedig szellemi 
gyarapodásukon kívül azt köszönhetik a német [Jheoló- 
giának, hogy kultúrfeladataik tudatára jutottak. Hogy 
nem tartják rendjén valónak az örmény papok elemi 
iskolai (!!) előképzettségét, a coelibátust, az egyház 
újplatónikus alapokon nyugvó dogmatikáját és tizennégy 
százados múltra visszatekintő kultuszát és liturgiáját, 
hanem reformokat sürgetnek. Az örmény egyház ez idő 
szerint ugyan alaposan elbánt a reformokat követelők
kel, mert egyszerűen megfosztotta őket hivataluktól, de 
azért a nemzeti újjászületésért lelkesedni tudó örmények 
mégis vállalják ezt a tragikus sorsot s nem szűnnek 
meg a viszonyok javításán munkálkodni. Az egyesület
nek theológusa is mindig akad, aki a nem kétséges 
jövendő veszélyeitől meg nem ijed, hanem saját lelkét 
kincsekkel gazdagítva, az evangélium világosságának 
terjesztője akar lenni honfitársai javára. Egyelőre a 
próféták megkövezése az osztályrészük . . .

Az „Allgemeiner Evangelisch-Protestantischer Mis
sionsverein“ Keletázsiában, Kínában és Japánban műkö
dik. Misszionáriusai nem közönséges misszionárius 
műveltséggel bíró, hanem tudományosan képzett embe
rek, akik nemcsak vallásos missziót teljesítenek, hanem 
a német kultúra terjesztői is. Foglalkoznak német nyelv- 
tanítással, a német irodalom ismertetésével, fenntartanak

iskolákat, lelkipásztorkodnak a Kínába és Japánba került 
németek között, óvodákat alapítanak, női kézimunka
iskolát vezetnek, sőt egy theológiai intézetnek az alap
jait is megvetették s mindezeken felül még azt is meg
teszik, hogy a japán és kínai vallás és műveltség tudo
mányos vizsgálatával s vizsgálataik közlésével saját 
nemzetük tudományának is használni igyekeznek. A 
missziói egylet gyűlésén Otto göttingeni egyetemi tanár 
számolt be saját, a helyszínén szerzett tapasztalatairól, 
melegen ajánlva a missziónak ezt a nem lélekvadászásra, 
hanem kulturközvetitésre törekvő s különösen Japánban 
óriási eredményeket elérő formáját.

Ezek az egyesületek és gyűlések azonban teljesen 
elhomályosultak s háttérbe szorultak a „Freunde der 
Christlichen Welt“ összejövetele mellett, melyen Harnack 
berlini világhírű theológus, Ottó göttingeni tanár és 
Jatho volt kölni lelkész tartottak előadásokat. A „Fürsten
hof“ óriási termében csupa szakemberből álló közönség 
volt a hallgatóság Harnack előadását október 2 án este 
hat órakor tartotta meg. Egy ének volt a bevezetés:

„O komm, du Geist der Wahrheit, 
und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, 
verbanne Trug und Schein.
Giess aus dein heilig Feuer, 
rühr Herz und Lippen an, 
dass Jeglicher getreuer 
den Herrn bekennen kann.

O du, den unser grösster 
Regent uns zugesagt, 
komm zu uns, werter Tröster 
und mach uns unverzagt 
Gieb uns in dieser schlaffen 
und glaubensarmen Zeit 
die scharf geschliffnen Waffen 
der ersten Christenheit.“

Mikor az ének elhangzott, Harnack a szónoki 
emelvényre lépett s nagyobbrészt szabad előadásban 
beszélt arról, hogy a vallásosság szempontjából minő 
jelentősége van a theológiának ? A helyzet jellemzésével 
kezdte; felemlítette azt a paradox mondást, mintha a 
theológiának az lennne az egyetlen feladata, hogy a 
vallást megszabadítsa a theológiától s beszélt arról, hogy 
Ritschl és követői egy időben nem „szükséges rosszának, 
hanem egyszerűen rossznak tartották a theologiát a val
lásra nézve. Ma más a helyzet. Ma a történeti múltból 
akarják felszabadítani a vallásokat s a theológia lélek
harangját azért kongatjuk, mert sokak meggyőződése 
szerint a vallás enthuziaszták és költők lelki feszültsé
gének és ihlettségének a terméke, melyet nem lehet 
prózában, rendszerbe szedve leírni s tudományos kate
góriákba kényszeríteni. Nem hiányzik azonban a Herder 
és a romantikusok nyomába lépő, a régi idealizmust új 
alakban magukévá tevő tudósok csapata sem, mely a 
történeti összefüggés és megértés álláspontjára helyezke
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dik. A tudomány terén a valóság feltétlen kikutatására 
irányuló törekvés az utolsó húsz év nagy ajándéka. 
Ezóta nem akarjuk se magunkat megcsalni, se ember
társainkat félrevezetni. Nem illúziók kergetése. hanem a 
valóság kikutatása a tudomány célja. A munkája pedig 
nem destruktiv, hanem az igazság tudatában való komoly 
ismeretszerzés, melynek orcánk verejtékét hullatva jutunk 
birtokába s amely óvatosan, vigyázva való haladást 
követel tőlünk

A témára áttérve azt mondja, a keresztyén vallás 
az istengyermekség érzetéből származó hit, mely Isten 
és az embertárs szeretetében s az Isten országáért való 
odaadó munkában nyilvánul meg, s mely a bűnbocsánat 
és az örök élet birtokába juttat s Isten szeme előtt való 
élésre kötelez. Ezt a hitet s lelki békességet Jézusnak 
köszönhetjük, akit azért urunknak és üdvözítőnknek 
vallunk. Az igy meghatározott vallás tudományos vizs
gálata a keresztyén theológia feladata. Első kötelessége az 
egyházi és vallásos állapotok pontos s a valóságnak meg
felelő leírása s azok egybevetése. Ez ugyan elemi dolog, 
de feltétlenül szükséges, hogy tudjuk miről van szó s 
ennek a „scientia descriptivaa-kép fellépő „theológia- 
prima“-nak vigyáznia kell arra, hogy egyelőre tisztán 
leíró tudomány maradjon s azt kell kimutatnia, hogy 
az egyházak a vallásból fejlődtek, az egyházi alkotások 
alapját mindig a hit képezte, amely hit az igehirdetésből 
keletkezik. Ez a theológia azonban csak a katholikus 
egyház szerint akizárólag igazi theológia. A katholikus 
egyház megelégszik a hit, remény, szeretet szenthárom
ságának leírásával és konstatálásával. Nekünk azonban 
egylépéssel tovább kell mennünk. Mi is azt tartjuk, hogy 
Istent az ismeri, aki szereti s hogy az Isten- és az 
emberszeretet egymástól el nem választhatók, de a 
vallás lényegét a hitvallások és hittételek elhivésében 
és a leíró theológia előtt való engedelmes Önmegtagadás
ban nem láthatjuk. Éppen ezért lettünk evangélikusok, 
mert ezt követelték tőlünk ! A protestáns, evangé
liumi vallásosság nem lehet meg a történet-kritikai 
theológia nélkül. A vallásnak és egyháznak megvan 
a maga története, mely az emberiség történetének egy 
fontos fejezete. A theológiára vár az a feladat is, hogy 
a történeti tényeket megállapítsa s a dolgok összefüg
géséről világos képet adjon. Ez a theológia teljesen a 
történettudomány módszerével kell hogy dolgozzék. A 
vallás csak két dolgot kiván tőle: 1. hogy kimutassa, 
lehetséges e teljesen biztos történeti ismeret és 2. hogy 
a  történeti fejlődés keretében egy Messiásnak helyet 
juttasson. Mindakét kérdésre igen a válasz. Létezik-e 
biztos történeti ismeret? Igen, mert bizonyos történeti 
eseményeknek a hatásai ma is léteznek. Hogy Cheops 
építette-e a pyramisokat, Phidias és Praxiteles készítették-e 
a nekik tulajdonított remekműveket, az kérdéses lehet. 
De hogy ezek mögött a nagy alkotások mögött nagy 
emberek, tervezők, művészek állanak, az feltétlenül bizo
nyos. A Sokrates által a görög filozófiában előidézett

revolució láttára nevetségessé válnék az, aki Sokrates 
létezését tagadná. Legfeljebb arról lehet beszélni, hogy 
vájjon Sokrates volt-e a neve, s Xantippe volt-e a fele
sége, s hogy Xantippe a jó asszony mintaképe vagy 
pedig ellentéte volt-e? Jézus létének a letagadásabolond
ság ugyan, de ebben az irányban mulasztásokat kell 
helyrehoznia a theológiának s meg kell állapítania, mi 
biztos s m t kevésbé biztos abból, amit tudunk és tudhatunk ? 
A másik nagy kérdés, van-e hely a vallástörténetben 
egy Messiás számára? Igaz-e az, hogy Jézus nemcsak 
a múlt egyik prófétája volt, hanem jövő ura is marad, 
s hogy a fejlődés őt túl nem szárnyalhatja. A vallás- 
történet ugyan ellene mondani látszik ennek a lehető
ségnek, az üdvtörténet azonban azt tanítja, hogy Jézus 
a Messiás, mert az emberiségnek lehet még sokszor 
„Zuchtmeisterre“ szüksége, de más mennyei Atyát, mint 
akit Jézus ismert és adott az emberiségnek, nem kapunk 
soha!

Ezeket a tényeket psychológiailag és filozófiailag 
igazolnia kell a theológiának. Ki kell mutatnia, hogy 
van-e a vallásosságnak az emberi lélekben gyökere, és 
a valóságos világban létjoga? Nem olyan csalóka fény
sugár-e, amelynek a valóságban egyáltalán semmi nem 
felel meg? Ha az objektiv világban létezik, megismer
hető-e, ha megismerhető, merőben immanens-e, vagy 
pedig kinyilatkoztatáson alapul ? Ezek azok a nagy kér
dések, melyekre a theológiának választ kell adnia. E 
feladatok láttára nem lehet kétséges, hogy a theológia 
nélkülözhetetlen támasza a vallásosságnak. A „hiszek 
Uram ! segíts az én hitetlenségemen“ bizonytalanságában 
hánykodó modern léleknek a tudományos theológia 
ad szilárd talajt a lába alá.

A tanulság a theológia és a vallás egymásra való 
hatásából az, hogy 1. nem szabad a dogmatörténet és 
asymbolika tarulmányozását elhanyagolni, mert ezek fedik 
fel a történeti összefügéseket s nélkülözhetetlenek a 
valásosság tüzetes ismeretéhez. 2. Arra kell törekedni, 
hogy a theológiaszekere a kritika kátyújában meg ne 
rekedjen. Határozott posiciókra kell szert tennie. 3. A 
történeti és a spekulativ vallásosság hívei még egy tábor
ban vannak. Kölcsönös engedékenységgel s álláspontjuk 
kölcsönös reformálásával arra kell törekedniük, hogy 
együtt is maradjanak.

Az előadást vita követte. A vitában résztvettek: 
Prof. Troelisch (Heidelberg), Prof. Bousset (Göttingen), 
Lie. Fuchs (Rüsselsheim), Prof. Weinei (Jena) és mások, 
akik közül Troeltsch és Fuchs a vallás szabad fejlődé
sének s a prófétai egyéniségek egyházias érvényesülé
sének a szószólói voltak.

Másnap (3-án csütörtökön) Jatho előadása bilin
cselte le a hallgatóságot, aki a maga hitének s ügyé
nek védelmére a „Jesus jüngerschaft“-ról beszélt nagy 
szónoki hévvel, szinte hypnotizáló erővel.

Kicsoda Jézus tanítványa? Ezzel a kérdéssel fog
lalkozott. Felvetette azonban azt az évezredes kérdést is :
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Kicsoda Jézus? Mert a válaszok tömegében e kérdést 
illetőleg is nehéz az eligazodás. Az egyiknek „Logos“, 
a másik prófétának mondja, a harmadik a szellemére 
hivatkozik, van olyan, aki hiszi róla, hogy Isten és 
ember egy személyben s az olyanok sem hiányoznak, 
akik azt mondják, hogy nem tudják, élt-e egyáltalában? 
Mivel ilyen sokféle felelet lehetséges erre a kérdésre s 
mindenik befolyásolja az első kérdésre adandó választ, 
másképp kell a kérdést feltenni Kicsoda a jó keresz
tyén? Ez lesz a helyes kérdés. Miről lehet ráismerni a 
jó keresztyénre? Az igaz tanról? Nem. Mert a tan 
olyan valami, ami a másé, amit én, mint idegen tulaj
dont magamévá teszek. A tan szabályozója a hitnek, 
de nem a forrása. A vallás nem tudás, hanem akarás, 
az élet művészete. A tan volna az igazi élet? Nem. 
Mert a tan a hívő léleknek az, ami a szabad madár
nak a kalitka. Börtöne, nem életelme. Hiába mutatod 
a madárnak a kalitkát s hiába csalogatod azzal, hogy 
minő szép, egyenes s rendben berakott pálcikák között 
ugrándozhatik benne. Vigyázz kis madár . . . ! Nem is 
megy bele, mert neki többet ér az ágbogas bokor 
lombsátorával s a szabad ég a maga végtelenségével, 
mint az aranyos — börtön. Nem szédíti el a víztartóba 
töltött friss víz, ha fűszálról, falevélről harmatcsöppet 
ihat s röptében kaphatja el a szálldosó bogarat, vagy 
a himbálódzó kórón keresheti meg az eledelét. A 
kalitka ugyan megóvná őt a lappangó veszedelmektől, 
de minek neki a biztosság, mikor neki a veszedelem s 
a szabadság az életeleme . . . ! ? A tan kalitka. Az 
igazság folyama szabadon s feltartóztathatlanul özön- 
lik tova.

A  hitvallás sem igazi ismertetőjel. Az meg kita
posott út, régi mythologia újraéledése, a vallásos élet
nek veszedelmes korlátja. Nem fáj az embernek a 
szíve, ha egy kis báránykát lát, amely pányvára van 
kötve ?! Köröskörül nagyszerű a fű, ő azonban ebből 
nem haraphat, mert nem ér addig a kötél. A vallás 
erő és élet, mely érvényesülni akar s nem tűri meg a 
korlátokat.

Ki hát Jézus tanítványa? Az, aki utánozza őt? 
De mikor őt nem lehet utánozni. Ki vállalkoznék pl. 
arra, hogy pénz és erszény nélkül vándorolja végig a 
világot. . . ?! Pedig Jézus úgy élt, hogy nem gondos
kodott a holnapi napról Jézus nem tudott a tudomány
ról sem. Ki mondana le azért, hogy jó keresztyén le
gyen, a tudomány nagyszerű vívmányairól . . . ?! Jézus 
nagy költő volt és elbeszélő, akit egész más szellem 
hatott át, akit szolgailag lemásolni nekünk nem adatott, 
így van az imádásával és a követésével is. A Jézusról 
való dogmatikus felfogásban meg van oldva minden 
rejtélye a világnak. Ö azonban nem hiheti, hogy benne 
minden titok s rejtély meg volna oldva: ez a világ 
vége, minden haladás és törekvés halála volna.

Neki testvére, barátja, nem ura és Messiása Jézus. 
Szerinte a Messiás, mint az emberiség géniusza, nem

a fejlődés közepén, hanem kezdetén keresendő, nem 
az emberek között, hanem fölöttük található. Ezen gé
niusz által kitűzött célért kell lelkesedni s előbb rom
bolni, hogy építhessünk. A vallásos építésnek három 
fázisa van : az embereket a vallásos szabadság birtokába 
kell juttatni, érzéseiket mélyíteni s tisztákká kell tenni 
s meg kell őket tölteni szent lelkesedéssel.

Két démona van az emberiségnek, mely megfoj
tással fenyegeti: a képmutatás és a félelem! Aki e 
kettő ellen küzd, az Jézus igazi tanítványa, hiszen 
Jézus is tüzet akart a világba hozni s az volt leghőbb 
vágya, hogy az általa gyújtott tüzet égni lássa. Parazsat 
kell az emberek leikébe önteni s azt elevenen tartani, 
hogy éljenek és égjenek az igazságért s hogy a küz
delem és az alkotás öröme űzze el a jövőért való ag
gódás és az emberektől való félelem fojtó hangulatát

Jatho teljesen szubjektív s pathetikusan előadott 
szónoklata után Otto, göttingeni tanár beszélt négy
óra hosszat a göttingeniek (ő és Bousset) azon törek
véseiről, hogy Fries vallásbölcsészetét feltámasszák. Ezt 
a törekvést nemcsak az emberi lélek általános vallásos 
praediszpoziciöja, hanem a tételes vallások feltűnő egye
zései is indokolják. Az egyezések azonban nagyobb
részt nem kölcsönzésre, hanem ugyanazon psychikus 
motívumokra vezethetők vissza s emellett különösen ki
emelte, hogy a vallások egyik reformálása s magasabb 
fejlődési fokra való lépése majdnem mindenütt egyidö- 
ben történt. Próféták (Zarathustra), tragikusok (Kong- 
futse) s ugyanígy az aszketikus életirány is körülbelül 
ugyanazon időben érte el uralkodásának tetőpomját a 
különböző vallásokban.

Nem mulasztotta el azonban azt se hangsúlyozni, 
hogy azért az egymáshoz részletkérdésekben külsőleg 
sokszor frappánsan hasonlító vallások szelleme mégsem 
ugyanaz, amit többször vallástörténeti és biológiai pél
dákkal illusztrált s így a vallásos érzés fejlődésének s 
megnyilvánulásának egyes tüneteit általános természeti 
törvényekkel igyekezett kifejezésre juttatni.

Az elméleti előadást a délután tartott „Missions
verein“ gyűlésen több évre terjedő keleti tanulmány
úján szerzett tapasztalatainak elmondásával egészí
tette ki.

Ezek az előadások képezték a hátterét a „Freunde 
der Christlichen Welt“ című egyesület gyűlésének, 
melyen a Traub-ügyben hozott Ítéletet tárgyalták s az 
ellen állást foglaltak.

Az ilyen összejövetelekből s eszmecserékből nem
csak az egyházpolitikának, hanem elsősorban a vallásos 
érzésnek és a nemes idealizmusnak van haszna. A tudo
mányos eszmecsere is igehirdetés, melynek nyomán 
nemcsak a fogalmak tisztulnak, hanem hit is támad. 
Emellett még ebből a vázlatos tudósításból is feltün- 
hetik, hogy a hivatalos egyházi fórumoknak a liberaliz
mus ellen való indokolatlan antipáthiája s itt-ott meg
nyilvánuló ellenséges indulata dacára is dédelgetettek
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mondható német theológiai tudomány milyen hálás a 
támogatásért s mennyire nem feledkezik meg soha 
arról, hogy nemcsak a protestantizmusnak, hanem a 
német kultúrának s gyarmatpolitikának is adósa s hogyan 
dolgozik azon, hogy az örmény theológusok támogatá
sából, a japán és kínai misszióból a németségnek is 
haszna legyen ! . . . Nem nagy dolog ez ? . . .

Nálunk más a levegő, a gondolkozás, a szellem. 
Mi azt hisszük, hogy csak az egyházi közigazgatás éri 
meg a pénzbeli áldozatokat, az utazás, a vitatkozás 
és az egymással való összevszés fáradságát. Pedig 
nekünk is nagy szükségünk volna a lelkészek tovább- 
képzésének s a tudománnyal való kontaktusoknak ápo
lására szolgáló szünidei kurzusok és összejövetelek tar
tására. Mennyivel többet érne, ha nem a gyűlések 
tartanának három napig s a lelkészi konferencia l — /Vs 
óráig, hanem talán m egfordítva! Egy ilyen össze
jövetel hatása alatt állva, legalább ez a viszony óhaj- 
tandóbbnak tűnik fel előttem, mint a mostani állapot

A nagyhonti esperességen ez évben szószólója 
voltam ennek az eszmének. Egy helyeslő, de a gyűlési 
jegyzőkönyvből kimaradt határozaton kívül más ered 
ményt nem tudtam vele elérni. Most azonban bírom 
Baumgarten kiéli tanár biztos ígéretét, hogy szívesen 
tart nálunk is egyszer előadást Hallgatói, azt hiszem, 
akadnak s ha az előadásnak hatása lesz. talán rend
szeresíteni is tudjuk az ilyen összejöveteleket, ahol 
kizárólag tudományos s vallásos eszmecserét folytatunk. 
Sőt talán még előbb is sikerül azok segítségével, akik 
ezt az eszmét sokkal hathatósabban propagálják, mint 
tőlem telik, egy összejövetelt rendezni, mellyel nemcsak 
egymásnak és önmagunknak, hamem egyházunknak is 
használni tudunk.

A mi, theológiai eseményekhez nem szokott lel
kűnknek az eisenachi gyűlés nagy esemény volt. 
A Wartburg várába való zarándoklás volt azonban az 
események koronája. A szemünk előtt csodásán szép 
őszi tájkép bontakozott ki, a Wartburg zegzugos 
udvara s a szűk, kis Luther-szoba pedig régi emlékek 
egész sorát váltották ki bennünk. A bibliafordítás felett 
görnyedő, de a kellő pillanatban mindent kockára tevő 
s a békebontók ellen küzdeni induló Luther szellemét 
éreztük körülöttünk s magunkban . . . Talán nekünk 
is ez a feladatunk: dolgozni s küzdeni egyházunkért 
s benne diadalra segíteni Jézus ügyét: Isten országát.

Szimonidesz Lajos.

A z  evangélikus szövetség (Evangelische 
Bund) 25-ik közgyűlése Saarbrückenben.

íSz—o.) Annak az aggressziv ultramontán moz
galomnak, amely az 1870-ben tartott, a jezsuiták által 
vezetett vatikáni zsinat alkalmával, elhatároztatott és 
amely azóta az ecclesia militanst • az egész világon a

modern kulturával szemben harcélbe állította egyik 
gyümölcse és következménye volt a német „Evange
lische Bund“ szervezése, amely 25 évvel ezelőtt néhány 
ezert számláló taggal megalakulván, most már fél millió 
taggal állott porondra a német protestantizmus védel
mére Ez a szövetkezés, tisztán önvédelemre szolgál, 
nem a róm. katholikusok, hanem az ultramontanizmus 
ellen, mely Németországban az utolsó 20—25 alatt,
— politikailag szervezve a Centrumban — oly hata
lomra tett szert, amely a Protestantism us ősi fészkét
— Luther hazáját — nagy veszéllyel fenyegeti. A 
veszélyt már Bismarck felismerte és az annyit emlegetett 
jezsuita-törvényben gátat akart emelni az ellen, hogy 
az ecclesia militans legveszedelmesebb harcosai a jezsui
ták Németországon letelepedhessenek. Ez a törvény 
képezi azt a vörös posztót, amely ellen az ultramontá- 
nok — hivatkozva a szabadelvíiségre és jogegyenlő
ségre évek óta izgatnak és harcra tüzelik a katholikus 
tábort. Nevezetes, hogy maguk a katholikus papok 
Németországban irtóznak a jezsuitáktól, mert kíméletlen 
uralomvágyuk alatt ők szenvednek első sorban, de a 
jezsuitáktól kifejtett terror elhallgattatja őket és akarva 
nem akarva, nekik is .ugatni kell a farkasokkal“.

A katholicizmus állása és jelentősége a német 
egység megalapítása óta jelentékenyen megszilárdult. 
Számban is megszaporodtak a katholikusok Elszász és 
Lotharingia hozzákapcsolása által. A természetes szapo
rodást fokozza a poseni lengyelek és a bajor paraszt 
nép szaporasága, szemben a városok protestáns lakóinak 
terméketlenségével. A katholikusok ezidőszerint Német
országban már egy harmadrészét képezik a lakosságnak. 
Előnyükre van az általános választójog, amelynek kö
szönhetik, hogy a Centrum a legutóbbi választások 
alkalmával szenvedett némi veszteség után is a biro
dalmi gyűlésnek számszerint csaknem legnagyobb pártját 
képezi. Erejükét fokozza a nagy összetartás és a két
ségtelenül nagyobb hitbuzgóság, amely különösen Bajor
országban az ultramontanizmust kormányra jutatta, és 
az — enyhén szólva — szerénytelen propaganda, amely 
nagy kitartással és szívóssággal épen olyan helyeken 
iparkodik lábát megvetni, ahol a protestantizmusnak 
ősrégi fészkei vannak (Berlin, Szászország, Württemberg 
s. a. t ) Württembergben ezen csaknem tisztán evangé
likus országban százával létesítettek apácazárdákat (férfi
szerzetesek letelepedése még tilos) és alig várják a 
jelenlegi evang. vallásű király halálát, aki után a királyi 
ház katholikusága jut trónra, hogy megszüntessék az 
evangélikusok hegemóniáját!

A katholikus mozgalom ellenmozgalmat szült. Ez 
azonban még nem elég erős, hogy az ultramontán pro
pagandát visszaszorítsa. Ennek segítségére van a mind
inkább terjedő szocializmus, amely a többnyire protes
táns városi elemekből alakulván, elszakadása által gyön
gíti a piotestantizmus erejét.

A németek tehát nem aggodalom nélkül néznek a
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küzdelem elé. A jezsuita-kérdésben legközelebb várható 
döntés, a protestáns körök tiltakozása dacára valószínű
leg az ultramontanoknak lesz kedvező. Érdemben nem 
sokat vesztenek a protestánsok és a katholikusok nem 
sokat nyernek, mert a jezsuiták úgyis már befészkelték 
magukat Németországban, már pedig ők olyanok mint 
bizonyos férgek, amelyeket ha valahová befurakodtak 
kiirtani nem lehet. A nagy hévvel vívott csata elvesztése 
azonban erkölcsi szempontból nagy veszteség lesz az 
evangélikusokra nézve, annál nagyobb, mennél erőseb
ben küzdöttek. A prestigeből veszít a protestantizmus 
Ebben a kérdésben kár volt síkra szállani.

A Saarbrückenben tartott gyűlésen a külömböző 
vidéki egyletek körülbelül 1000 kiküldött által voltak 
képviselve. A vásárcsarnok helyisége, mely körülbelül 
3000 embert képes befogadni, az utolsó helyig megtelt. 
Az ünnepi menetben résztvett vagy tízezer ember. 21 
szónok dikciózott. 7 evangélikus templomban tartottak 
isteni tiszteletet, melyet mindenütt az evangélikusok 
csatadala „Eine feste Burg ist unser Gott“ vezetett be.

A gyűléseken a szónokok hangsúlyozták, hogy ők 
nem katholikus testvéreik ellen szövetkeztek, hanem az 
ultramontanok ellen, akik a német nép egységének meg
bontására törekednek. Ők nemzeti ünnepet is ünnepel
nek, mert a protestantizmus ügye egy a ('németség 
ügyével, a protestáns szabadsággal bukik a német sza
badság és kultúra ügye is. Azért jöttek ide azokra a 
történelmi mezőkre ahol 32 év előtt a franciák feletti 
döntő csatában a német egység alapja meg lett vetve.

A gyűlés [főtárgyát a jezsuita-törvény eltörlése 
elleni tiltakozás képezte. Egyhangú határozatot hoztak, 
amelyben a Bundesratot megkérik, hogy ebben a kér
désben a protestantizmus javára döntsön.

Mint jó protestánsok a monizmus és vallástalan 
szocializmus ellen is síkra keltek, egyik szónokuk Geh. 
Rath Reinke, kiéli tanár, nagyszabású beszédében élesen 
megvonván az ellentét határait a monisztikus irány és 
a liberális protestantizmus között.

A gyűlések és ünnepségek október 3-ától október 
7-éig tartottak. Ez utóbbi napon a gyűlés tagjainak nagy 
része kirándult Metzbe és Gravelottebe, ahol az elesett 
hősök sírjait koszoruzták meg.

Tíszakerületí segélyek.
A szerkesztőhöz intézett következő felvilágosító sorokat vettük:

Engedje meg, hogy becses lapja f. évi 40. számá
ban megjelent „Tiszakerületi segélyek“ című cikkére a 
kellő felvilágosítást megadjam s annak helyet kérjek 
abban..

A tiszai evangélikus egyházkerület közgyűlését 
julius 10—11. napjain tartotta meg ez évben (mert más
kor rendesen szeptember második felében szokta meg
tartani) s ekkor szavazta meg a báró Baldácsy-féle

alapítvány jövedelméből a segélyeket egyházaknak, lel
készeknek és lelkészözvegyeknek. A főesperesek utján 
aztán a segélyezettek értesítettek, hogy a segélyeket 
december hóban felvehetik. Igaz, hogy majdnem egy 
félévi idő, de mikor szeptemberben tartatott meg a köz
gyűlés és megszavazta a segélyeket, azokat boldogult 
Zelenka Pál püspök idejében is csak november vagy 
decemberben kapták meg a segélyzettek, aszerint, amint 
vagy november vagy decemberben küldetett meg a 
pénz a kerületi pénztárba. Új rend tehát e tekintetben 
nem honosult meg a tiszai egyházkerületben, bürokra
tizmusról szó sem lehet, de igen lehet szó jóindulat
ról és jóakaratról, mert dacára, hogy a Baldácsy-féle 
segélypénzt még nem kaptuk meg, mindazon segélyzet- 
tektől, akik nyugtáikat beküldték és csak jelezték, hogy 
szükségük van a pénzre, egytől sem tagadtatott meg a 
segélynek azonnali kifizetése, amelyet pedig csak akkor 
kellene kifizetni, ha a segélypénzt egyházkerületi pénz
tárunk is megkapta, pedig még máig nem kapta meg, 
de már ezreket kifizetett, tehát a magáéból előlegezett, 
ami pedig az egyházkerületre nézve kamatveszteséget 
jelent. Hol van itt a bürokratizmus? Végül jelzem azt 
is, hogy más években is úgy adtuk ki az értesítéseket, 
hogy decemberben kapják meg a segélyt, mihelyt azon
ban kézhez vettük a pénzt, azaz mikor beérkezett az 
egyházkerületi pénztárunkba, azonnal tudtára adtuk a 
segélyzetteknek, hogy nyugtáikat adják be s kifizettük 
nekik a megszavazott összegeket. Jelzem még azt is, 
hogy 10—12 akad minden évben, hogy még december
ben sem veszi fel a pénzt, hanem csak a következő év 
valamelyik hónapjában. Ez a tiszta igazság.

Kiváló tisztelettel 
Nyíregyháza, 1912 október 8.

Hronyecz József 
egyházkerületi irodavezető

Az J9J3. évi állami költségvetés.
Egyházak segélyezése.

Kiadás.
Rendes kiadások.

1912. évre 
1913. évi megállapi- 

előirányzat tott költ
ségvetés

k o r o n a
1. Az erdélyi róm. kath. status egyházainak

javadalm azására........................................  200.000 92.000
2. A görög szert. kath. egyháznak javadal

mazására ..................................................  650.000 430.000
3. Az ágostai hitv. evang. egyháznak javadal

mazására ..................................................  372.998 335.378
4. A ref. egyháznak javadalmazására . . . 524.710 461.900
5. A görög-keleti román hitvallású egyháznak

javadalmazására......................................... 320.000 320.000
6. A görög-keleti szerb egyház segélyezésére

az 1848. évi XX. t.-c. 3. §-a alapján . 80.000
7. Az unitárius hitvallású egyháznak javadal

mazására ................................................... 100.000 100.000
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1912 évre 
1913. évi nicgállapi- 

előirányzat tolt költ
ségvetéskorona

8. Az izraelita vallásúak egyházának javadal
mazására ................................................. 240.000 240.000

9. A gyulafehérvári róni. kath. káptalan ré
szére kir. alapítványi járulék . . . .  11.970 11.970

10. Kamarai járandóság erdélyi ref. egyházak
és tanodák szám ára ................................  28.000 28.000

11. Kamarai járandóság 3 róm. kath. lelkész
számára......................................................  374 375

12. A máramarosvárinegyei ref. egyházaknak az
Apaffy-alapitvány kárpótlásául 10.000 K
és a debreceni ref. kollégium részére az 
Apaffy-alapitvány kárpótlásául 8.000 K
e g y ü t t ......................................................  18.000 18.000

13. A magyarországi ref. és ág. hitv. evang. 
egyházaknak az 1848. évi XX. t.-c. 3. §-a 
értelmében leendő segélyezésére . . .  4 400.000 4,000.000

14. Ugyanazon alap a Magyarország erdélyi
részeiben levő ág. hitv. ev. orsz. egy
háznak segélyezésére.............................. 266 000 266.000

15. Hasonlóképen az unitárius egyház segélye
zésére ............................................  150.000 150.000

16. Az erdélyrészi róm. kath. status egyházi
alapjának gyarapítására.........................  50.000 50.000

17. A magyarországi ág. hitv és ref. egyházak
alapjának gyarapítására.........................  300 000 300.000

18. A Magyarország erdélyi részeiben levő
ág. hitv. ev. orsz. egyház alapjának 

gyarapítására.......................................  20.000 20.000
19. Az unitárius egyház alapjának gyarapítá

sára ...........................................................  15 800 15.w00
20. Dologi természetű párbérszolgáltatások

megváltására . . . • ......................... 30.000 30.000
21. Rendkívüli segélyezésekre.........................  35.000 35.000
22. Az országos izr. iskolaalap segélyezésére 80.000 60.000

Rendes kiadások összege 7,892 852 6,914 422

Rendkívüli kiadások.

Á tm eneti k iadások.

Lelkészt illetményeknek korpótlék utján való 
kiegészítésére.

Kiadás.
Rendes kiadások.

1912. évre 
1913. évi nicgállapi- 

előirányzat tolt költ
ségvetés 

k o r o n a
1. A lelkészi illetményeknek I —II. korpót

lékkal való k ig ész itésére .................... 3,340.267 —
2. A segédlelkészek és kisebb képesítésű lel

készek segélyezésére.............................  350 000 —
Rendes kiadások összege 3 690.267 —

A költségvetés egyes tételei megbeszélését és a költség
vetés miniszteri indokolásának ösmertetését a jövő számra 
tartjuk fenn.

KÜLÖNFÉLE.
A német császár a Traub esetről. A zürichi 

császárlátogatás alkalmával a német császárnak l). A. 
Meyer berni theologus be lett mutatva és ez alkalom
mal a császár a Traub-esetet szóba hozta és megkér 
dezte Meyer tanárt, hogy ő melyik irányt követi? Ez azt 
felelte, hogy ő a liberális theológia híve. Erre a császár 
kijelentette, hogy ő sem orthodox ami egyáltalában 
különös (bedenklich) elnevezés. Azután kimerítően és 
igen élénken fejtette ki vallásos álláspontját. Ő nem él 
dogmákban és hitvallásokban, hanem a bibliában, és 
komoly életfordulatokban azt kérdi magától, mit szól 
ehhez Krisztus? A papokra sem kell betii szerinti val
láshitet kényszeríteni. Az egyháznak azonban szüksége 
van szilárd formákra, külömben minden össze lesz 
zavarva. Ebben nyilvánulnak Traub kisikamlásai (Aus- 
gleitungen), amelyeknek következményei persze felette 
kellemetlenek. De a lelkészek ne prédikáljanak dogmá
kat, hanem állítsák szembe Krisztussal a lelkiösmeretet 
és vezessék be az embert a biblia kincseibe.

Az 1895. évi október hó 1. előtt kötött és 
anyakönyvezetlenül maradt házasságok 
anyakönyvezési ügyeinek rendezési
költségeire ............................................  3.000 3.000

Kiadások főösszege 7,895.852 6,917.422

Lelkészi jövedelem kiegészítésére az 1898. évi 
XIV. és 1909. évi XIII. t -cikkek alapján.

Kiadás.

A

Rendes kiadások.
1912. évre 

1913. évi nicgállapi- 
elöirányzat tott költ

ségvetés korona
lelkészi jövedelem kiegészitéséröl szóló 

1898. évi XIV. és 1909. évi XIII. t.-cik-
kek rendelkezéseinek végrehajtási költ
ségeire és pedig:

ű) kath. kongrua költségeire . 1,350.000
b) nem kath. „ „ . 2,900.000 4,250.000 4,160.000

A Gusztáv Adolf egylet, nagy szeretetadomá- 
nyát körülbelül 30.000 koronát Peschendorj erdélyrészi 
evangélikus (szász) egyházközség kapta meg. Ezzel is 
kifejezést nyert az a szoros testvéri viszony, mely a 
német evangélikusok és az erdélyi szászok között régóta 
fennáll. Mi nem irigyeljük erdélyrészi hitsorsosainktól ezt 
a támogatást de nem mulaszthatjuk el utalni arra, hogy 
amint ezt külömben ezidei egy. gyámint. gyűlésünkön 
is hangsúlyozták a mi magyarhoni evangélikus egyhá
zunknak is előnyére lenne, ha a testvéri kapcsot a 
német evangélikusokkal szorosabbra füznők.

A Luther-társaság f. évi október hó 12-én és 
13-án megtartotta 27 ik évi rendes közgyűlését Lőcsén 
Scholtz Gusztáv és Osztroluczky Miklós elnöklete alatt. 
A gyűlés a már közölt programúi szerint folyt le a nagy 
számban megjelent tagok és vendégek nagyfokú érdek
lődése mellett. Nagy hatást élt el Veres József főesperes 
templomban elmondott tartalmas beszédével és Meyer 
Endre theologiai tanár „Ki volt Jézus?“ című előadá
sával. A beszéd és előadás ki fog nyomatni és a tagok
nak megküldetni. A főtitkári jelentést alkalmilag közölni 
fogjuk. A gyűlés tagjai október 14-én kirándultak a 
Tátrába, aminek a szép időjárás kedvezett.
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A protestáns egyházi és iskolai lap szerkesz
tője, kiadója és tulajdonosa Hamar István, amint már 
közöltük, visszalépett és így laptulajdonos és kiadó: a 
Kálvin-szövetség; felelős szerkesztő : Bilkei Pap István 
és társszerkesztő: pálóczi Horváth Zoltán dr. lett. Jel
lemző a protestáns egyházi irodalomra az indokolás, 
amellyel ezen kétségkívül Jól szerkesztett lap volt szer 
kesztője a tollat leteszi. Ő maga áldozott és dolgozott, 
de „ennek a jószándékú törekvésnek a honorálását, 
őszintén megmondva, nem találta meg a két protestáns 
egyház közönsége részéről, sem az anyagi, sem a szel
lemi támogatás tekintetében.“ Hát bizony, ez a protes
táns egyházi lapoknak közös sorsa, amelynek több 
oka van. A világi elemek érdeklődésének hiánya az 
egyik főok, ami talán arra is visszavezethető, hogy az 
egyházi lapok nem elég érdekesek. (Ez a vád egyéb
ként nem illik a prot. egyh. és iskolai lapra.) Másik 
ok, hogy sok az egyházi lap és kevés az előfizető. Ez 
különösen a kálvinistákra nézve áll, ahol minden kerü
letnek van külön egyházi lapja. A protestáns egyh. és 
iskolai lap egyébként 55 év előtt mint egyetemes „pro
testáns“ lap indult meg Székács és Török, az Unió 
barátjai alapították mint „közös“ protestáns lapot, sőt 
az első felelős szerkesztő Ballagj Mór is akkor még 
evangélikus volt. Később a lap, habár nyíltan nem vál
totta, egészen kálvinista lap lett, a „protestáns“ jelzőt 
azonban megtartotta. Az új szerkesztők beköszöntőjük
ben jelentik, hogy a lap ezentúl a „Kálvin-Szövetség“ 
óramutatója lesz és ezen szövetség céljait fogja szol
gálni. Ennek nyílt bevallása talán indokolttá tenné, ha 
lap ennek az iránynak a lap címében is kifejezést adna.

Los von Rom. Válaszul az elmúlt hét folyamán 
Becsben tartott eucharisztikus kongresszusra, amelyre 
Európa kath. országaiból nagyon sok embert csődítettek 
össze (Magyarországból állítólag 15000 en jelentek meg), 
az Alldeutsch-egyesület szeptember 18-án Los von Rom
gyűlést rendezett, amelyen mintegy 10,000 ember vett 
részt. A gyűlésre Csehországból, Krajnából, Sziléziából 
és Stájerországból is sokan mentek el. Malik bírod, 
gyűlési képviselő rendkívül heves támadást intézett az 
eucharisztikus kongresszus ellen és beszéde végén a 
gyűlés elfogadta az eucharisztikus kongresszust elítélő hatá
rozati javaslatát. A gyűlés végén 87 résztvevő kijelentette, 
hogy a kath. egyház kebeléből kilép.

Értesítés. Az egyetemes gyűlés alkalmával lel
készi értekezletet tartunk nov. 5-én és 6-án délután 
3 órakor a Deák-téri teremben ; ez alkalommal biblia- 
magyarázatot tart Jánossy Lajos esperes; felolvasást 
tart: Szeberényi L. Zs. a skandináv népek protestan
tizmusáról ; Nagy Lajos gyúrói lelkész: Egyházi beszé
deink tónusáról és szelleméről; Jeszenszky Ignác nagy- 
becskereki lelkész: Szociális feladatainkról; Mayer Pál 
íkladi lelkész: Falusi egyházak lelki gondozásáról; 
Bándy Endre, lévai lelkész, a lelkészi fizetésekről; 
Noszkó István előadja a lelkészegyesület szabályrendeletét.

Nov. 6 án délután 7 órakor választmányi és köz
gyűlést tart a lelkészfiakat segélyző egyesület.

Vasúti kedvezményes jegyekkel szolgálhatok a 
M. Á. V. és a Kassa—Oderbergi vasútra (1 kor. be
küldése után) az értekezlet lelkészi és világi tagjainak.

Orosházán, 1912 okt. 8.
Veres József 

elnök.

Főesperesválasztás. A pozsonymegyei evan
gélikus esperesség egyhangúlag Schleifer Károly misérdi 
lelkészt választotta meg Hollerunng Károly helyébe fő
esperesül. A beiktatás f. hó 15-én történt Pozsonyban 
Üdvözöljük az új főesperest hivatalában.

Lelkészválasztás. A gyomai egyház szeptember 
29-én tartott közgyűlésén Feiler Ernő paksi segédlelkészt 
választotta meg lelkészévé.

Lelkészbeiktatás. A csorvási ág. hitv ev. egyház 
október hó 27-én, vasárnap d. e. 9 órakor iktatja 
hivatalába Sípos András újonnan megválasztott lelkészt.

Az ózdi egyház gyásza. Súlyos veszteség érte 
az ózdi misszióegyházat. Egyik lelkes szervezője és 
megteremtője, áldott emlékű felügyelője Ferjencsik Mik
lós főmérnök e hó elején váratlanul elhunyt. Éltető 
eleme a munka, jellemzője a szerénység volt; ez magya
rázza meg azt a nagymérvű részvétet, mely a veszteség
től lesújtott család fájdalmában s az egyház gyászában 
osztozott. Nyugodjon békében!

Halálozás. Szalay László, a veszprémi evangélikus 
egyházmegye esperese és somlószőllősi evangélikus 
lelkész f. évi október 11-én életének 48-ik évében el
hunyt. Áldás és béke lengjen porai fölött.

A kálvinisták és a gerezsdi egyezség. A
dunántúli ref. kerület f. évi szeptember hó 25-én tartott 
közgyűlése ebben az ügyben következőleg nyilatkozott: 
„A gerezsdi egyezség ellen megújuló támadásokat 
aggodalommal szemléli a közgyűlés s már ezúttal kifejezi 
abbeli aggályát, hogy a gerezsdi egyezség esetleges 
hatályon kívül helyezése mindkét protestáns egyházra 
nézve előre meg nem állapítható hátrányokkal járhat 
és megzavarhatja a békés együttélés feltételeit; ezért a 
maga részéről kívánatosnak tartja, hogy ez a bölcs 
elődök által sok jóakarattal és egyetértéssel megkötött 
egyezség továbbra is fenntartassék és mindkét fél által 
jóakaratúlag alkalmaztassák. Mulasztás esetén kívánatos 
volna az egyezséget szándékosan megszegő félnek a 
szerződés megtartására saját egyházi főhatósága által 
alkalmazandó fegyelmi büntetéssel való szorítása“. Mi is 
fenn akarjuk tartani a gerezsdi egyezséget, de módo
sításokkal.

Statisztika az Evang. Bundról. A fiókegyletek 
száma jelenleg 3209, a tagok száma 435.753. A köz
pont 1911. évi szeptembertől 1912. évi szeptemberig 
elküldött 13256 levelet, levelezőlapot és táviratot, 217182 
nyomtatványt, 18092 postacsomagot és 858 vasúti szál
lítmányt, összesen tehát 249,388 küldeményt. Szűkölködő 
evangélikus intézetek és hitközségek, diakonissza- és 
árvaházaknak a diasporában a múlt évben azon tetemes 
összegeken kívül, amelyek az osztrák evangélikus egy
ház részére lettek folyósítva 19645 márka 71 fillér lett 
juttatva. Az osztrák evangélikus mozgalom támogatására 
egy külön alapítvány a D. Friedrich Meyer-Stiftung 
létesült. A központi és fiókegyletek a múlt évben két
ezernél több ülést tartottak. 20 röpirat és Wartburg- 
füzet lett kiadva. A reformáció 400 éves emlékünnepére 
alapot gyűjtenek. (D. E. K.)

A jezsuiták a német császár ellen. A „Civilta 
Catholica“, a jezsuitáknak Rómában a Vatikán appro- 
batiója mellett megjelenő lapja legutóbb erősen támadja 
a német császárt, őt zsarnoknak mondja és Dschingis- 
kahnal hasonlítja össze. A német evangélikusok örülnek 
ennek, mert mégis csak a német császártól függ, hogy 
eltörlik-e a jezsuita törvényt vagy nem.
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Új könyvek.
Bereczky Sándor. Az egyetemes keresztyén egy

ház története a westfáliai békétől korunkig és a magyar 
evangélikus egyház története. Vallástanitási kézikönyv a 
középiskolák VII. osztálya számára. A pesti ágostai 
hitvallású evangélikus egyház által első díjjal jutalma
zott pályamű. II. kiadás. Kókai Lajos kiadása. IV. kerü
let, Károly utca 1. Ára 2 korona.

„Theológiai Szaklap“. 1912 szeptember Szer
keszti: Raffay Sándor. Tartalma: A földesúri jog 
szerepe a magyarországi ellenreformáció szolgálatában. 
Révész Imrétől. — Élt-e Jézus? S zim onidesz  Lajostól. 
Tatianus apológiája. Vincze Sándortól. — Nikodemus 
evangéliuma. Raffay Sándortól. — Könyvismertetés. 
Jelentés: Fejes A : Az akaratszabadság problémája. — 
Dr. Kecskeméthy István: Ámos próféta.

Sajtóhiba. Az „Evangélikus Lap“ 40. számában 
a 6. oldalon D. Hartung neve több helyütt tévesen 
Harting-nak nyomatott. — Az iskolásgyermekek gyűj
tése nem 260 27, hanem 26,027, azaz huszonhatezer 
huszonhét márkát tett ki.

Szerkesztői üzenetek:
A ..Stráz na Sione“ c. egyházi tót lap merénylete Haitik 

Frigyes püspökünk ellen. — önnel együtt mi is felháborodunk 
azon, hogy ezen egyházi tót lap Baltik püspököt a dunáninncni 
kerület ezidei közgyűlését megnyitó imája miatt megtámadta, azt 
állítván, hogy a püspök ezen imáját „csak úgy lecke módra, 
felületesen, minden vallásos érzület és bensóség nélkül mondotta 
el“. Ez a durva sértés méltán megrovást érdemel, de cikket róla 
imi talán felesleges, mert püspökünk mély vallásosságát mindenki 
ösmeri és nem vár tőle sem szemforgatást, sem színészi poset, 
amikor imádkozik. Azt is mindenki tudja, hogy a Stráz na Sionc 
tudósítóját nem annyira a bensóség hiánya, mint inkább az bán
totta, hogy a püspök az annyira gyűlölt „magyar“ nyelven imád
kozott. Baltik püspök pedig nem szorult arra, hogy mi öt az ily 
támadás ellen megvédjük, a hazafias gondolkodású tótok pedig 
őt nem fogják a tótok ellenségének tartani, mert ott ahol kell, 
magyar nyelven imádkozik és mindig és mindenütt szemmel 
tartja azt, hogy ő a magyarhoni evangélikus egyház püspöke.

Az Eucharisítika című cikk hatása alatt. Ön elpanaszolja, 
hogy egyházunk nem más mint egy „galvanizált kadaver“, nagy a 
közöny, az egyház pusztul, romlik. A templomokat nem látogatják, 
gyűléseinkben nincs eszmény, nincs lelkesedés, azokat a frázis
gyártás, a repülőgép gyorsasága (?) a statisztikai adatok sablonos 
ledarálása és száz toaszton alól nem adás dicső szokása jellemzi. 
Hát ez mind igaz, ha talán egy kicsit túlozva is van, de azt már 
mások is elmondották és most már szeretnők, ha valaki meg
mondaná mikép lehessen ezen segíteni ? Cikkének csak úgy lesz 
értéke, ha erre nézve okos irányítást tud adni, amely az Evangélikus 
Lap irányának is megfelel. Mert a legtöbben akik erről a bajról 
megemlékeztek, megelégednek azzal, hogy a hitet kell megerő
síteni arra azonban, hogy mikép kell hitet gerjeszteni és fejlesz- 
teni, egyik sem tud elfogadható eszközt javaslatba hozni. Mi 
megmondhatnók, hogy a mi nézetünk micsoda ? de szeretnők, 
ha ezt egy evangélikus lelkész is elmondaná, azért igen hálásak 
leszünk önnek, ha cikkét kiegészítené azzal, hogy mily módon 
vél Ön ezen bajokon segíthetni. Addig a cikket félretesszük 1

912. ü- S2,
Pályázat.

A brassói magyar evangélikus egyházközség segéd- 
lelkészt keres. Javadalma különféle címeken 2160 
korona. A pályázni óhajtók okmányokkal felszerelt kér
vényüket f. évi november hó 15 dikéig a brassói magyar 
evangélikus lelkészi hivatalhoz küldjék be.

Magyar királyi államvasutak.
A *  ok tó b er  1-ón é l e t b e l é p e t t  t é l i  m e n e tr e n d ,  m e ly e t  

l a p u n k  f  é v i  24 .  s z á m á b a n  kö z ö l tü n k ,  k ö v e t k e z ő  v á l to z ta tá s o k a t  
ta r ta lm a z  :

1. B u d a p j s t  n y u g a t i  p á l y a u d v a r — P á r k á n y - X á n a .

Kimaradnak : a 1 185 p -k or B u d a p e s t r ő l  ind . 136 b / .  V.
» 3 1 0 » » » 172 * >

» 7 2 0 1 » > 280 > >

» 861 » B u d a p e s tr e  érk. 149 » >
> 755 » » > 155 > >

» 4 - » > > 173 > »

> 8U? * * > 141 » >

» 101» » » » 183 > 1

> 1150 » » > 123 » >

In d u l .  945 h e l y e t t 9 4 0 p .-k o r  a K ákosp .  in d u l 160 s z  v.

Érk. 1025 * 1030 0 ■ n n 161 „ *

Csak Xagymarotig m e n n e k  d. u. 856 p .-k o i 140 sz .  v. é s
a <i. u. 6 -*" p.-kor B u d a p e s t r ő l  i n d u l ó  v o n a to k .

C sa k  V á c ig  m e g y  a 8 Q? ind .  132 sz .  v .

Ú j  v o n a t :  G y v .  2*0 in d u l  B u d a p e s t r ő l  108 h z . v .

I I .  B u d a p e s t  ke le t i  p á l y a u d v a r — S z o ln o k .  

E z e n  a s z a k a s z o n  n in c s  v á l to z á s .

I I I .  B u d a p e s t  n y u g a t i  p á l y a u d v a r — C eglé d .

E l m a r a d n a k :  a 1155 p .-kor  B u d a p e s tr ő l  ind . 730. SZ. V.

» 9 » ) * B u d a p e s tr e  érk . 729. » >

I V  B u d a p e s t  k e le t i  p á l y a u d v a r —  H a l v a n .

E lm a r a d  : a 3 1 4 /a  sz . 1 2 *,J p .-kor  R á k o s r ó l  in d u ló sz . V

> 3 2 9 /a  > 885 ,  B u d a p e s tr e  é r k e z ő > »

> 335 • 1 1 2 0 ,  ,  , » >

V. R á k o s p a l o t a —  Ú j p e s t —  V e r e s e g y h á z —  V á c .

I n d u ln a k  B u d a p e s t  n y u g a t i  p á l y a u d v a r r ó l : 525 5 2 5  7 0 0

#00 8^6 94 .J 1100  1100  100 2»ö 2»j 410  520 6 (? 7 10 8>5 84°
Rákospalotáról—Veresegyházra.
Új : 9f? este, órk. Veresegyh. 101?
Érkezik Budapest nyug. p.-udvarra : 556 GU5 7-° £-*0 8 46

91« 1030 1136  1 250 2 40 300  410  516 555 0^ 80O 300 865 1025

VI. Budapest keleti p. u.—Bicske.
E lm a r a d  a 24/2 sz. I00 ó ra k o r  in d . sz. v.

VII. Qöiöllő— Veresegyház.

In d u l V e r e s e g y h á z r ó l :  625  7 >i 944  1203 2«3  31? 402 510
0 (0  7 ?I 855 915 Q4i)

In d u l G ö d ö l lő r ő l : 428  552 Q4h 739 8oo i o °7 n i s  1 to 24 -} 354 

006 640 7 3 3  847
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Magyar királyi államvasutak Igazgatósága.
A budapesti pályaudvarokról induló és oda érkező vona

tokat illetőleg a téli menetrend, mely október elsején lépett 
életbe, a következő változtatásokat tartalmazza :

I. A keleti pályaudvarról indulás:

Elmaradnak : A 8 óra 5 perckor reggel Balatonfiired—Tapol- 
czára induló gy. v.
A 12 órakor délben Gödöllőre induló sz. v.
A délután 1 órakor induló sz. v.

II. Á keleti pályaudvarra érkezés:

Elmaradnak : A 8 óra 20 perckor este Lavoczne—M.-Szigetről 
érkező sz. v.
A 11 órakor este Tapolcza—Balatonfüredről érkező gy. v. 
A 11 óra 10 p.-kor este Bicskéről érk. sz. v.
A l l  óra 20 p.-kor este Hatvanról érk. sz. v.

III . A nyugati pályaudvarról inddlás :

Elmaradnak : A II óra 25 p -kor d. e. Nagymarosra induló sz. v 
A 11 óra 55 p.-kor d. e. Czeglédre ind. sz. v.
A 3 óra 10 p.-kor d. u. Rákospalota—Uj pestre ind. sz. v
A 7 óra 20 p.-kor este Váczra ind. sz. v.
A 8 óra 10 p.-kor este Párkány-Nánára ind sz. v.

Korábban indul 5 perccel a 8 óra 20 p este Dunakeszi—Alagra
indult sz. v.

Uj vonat: 8 órakor este ind. sz, v. Váczra.

IV. A nyugati pályaudvarra érkezés:

Elm aradnak: A 3 óra 51 p.-kor éjjel R ákospalota-Ú jpestrő l 
érkező sz. v.
A 7 óra 35 p.-kor reggel ugyanonnan érk. sz. v.
A 8 óra 10 p.-kor este Nagymarosról érk. sz. v.
A 10 óra 15 p.-kor este Váczról érk. sz. v.
A 11 óra 50 p.-kor Érsekújvárról érk. sz. v.

Változás : A 10 óra 25 p -kor esie eddig Nagymarosról indult 
sz. v. most Váczról indul.
A 10 óra 25 p.-kor reggel Rákospalotáról indult 161. sz. 
személyvonat most 10 óra 30 p.-kor indul.
Egyébként a lapunk f. évi számában közölt menetrend 

érvényben maradt.

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

s  vJvs) .»/4̂  9

Pontos és 
legjobb O R A K

11
5 évi

jótállás m ellett!

Egyházi szexit edények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak « v  részletfizetésre is. "I*8

J a v ítá s o k r a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k b e  kü«  
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest, VII, Erzsébet-körút 29. Pontos 
kiszolgálás!

Jutányos 
árak!

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

A közös alap.
Az „Egyházi közlöny“ a magyar katholikus 

papság orgánuma a fenti címen névtelen (+-el 
jelzett) szerzőtől vezérlő helyen egy cikket hoz, 
mely a dunántúli evang. kerület közgyűlésén 
elhangzott keresztény testvéries nyilatkozatokból 
kiindulva, jóakarattal tárgyalja azt a kérdést, 
mennyiben lehetséges a katolikusoknak jobban 
mondva a magyar róni. katholikus papságnak 
Magyarországon a protestánsokkal együtt haladni, 
mintegy fegyverszövetségre lépni és végre a 
közös haza szeretetén kívül megtalálja a közös 
alapot „a minden tételes vallást és istent tagadó 
irányzattal szemben a keresztény hit általános 
igazságainak ’s a keresztény erkölcsnek védel
mében“ .

Az eszme már több ideje kisért és első 
látszatra tetsző, de bár nem egészen új, nem 
lett még megvilágítva. Megkísértjük tehát mi is, 
azt megfontolás tárgyává tenni.

Fegyverszövetség a katolikusokkal! Hisz 
ezt mi protestánsok már régen keressük és volt 
idő midőn ilyféle egyetértő működés nyomait 
láttuk. Ez akkor volt, amikor liberális k a to 
likusok, egy Deák, egy Beöthy, egy Eötvös a 
magyar protestánsok jogainak és szabadságainak 
védelmére keltek a róm. kath. Clerus hatalmas
kodásával szemben. Ez az egyetértő működés 
sajnos mindinkább szünőfélben van, sőt talán 
már egészen megszűnt, de nem kételkedünk 
abban, ha válságra kerülne a dolog a katho

likus világiak között mindig nagy számban találni 
fogunk olyanokat, akik a liberalizmus dolgában 
a közös haza szeretetének alapján velünk protes
tánsokkal együtt haladni készek lesznek.

De itt nem a katholikus laikusok szövetsé
géről van szó, hanem kifejezetten egy fegyver
szövetségről, mely a róni. kath. egyház, illetve 
az ezt képviselő magyar római katholikus pap
ság és a protestánsok között terveztetik.

Merész gondolat! Az „Egyházi közlöny“ 
névtelen cikkezője is aggódva vetette fel és 
és végre is azzal iparkodik az „Indexrejutás“ 
sorsát elkerülni, hogy az általa pártolt szeret
kezéssel reményű a protestánsokat egy közös 
akolba hódítani.

Ami nem sikerült erőszakkal, így érvel, 
talán a szeretettel fog sikerülni.

A cikkírónak már ez a bevallott célja is 
kell, hogy gondolkodóba ejtse a protestáns 
embert.

A névtelen cikkíró abból az alaptételből 
indul k i: „Mint állampolgárok, mint egyazon 
hazának édes gyermekei, teljesen egyenjogúak és 
egyenrangúak vagyunk.“ Dicséretre méltó dolog, 
hogy ezt a magyar katholikus papság orgánuma 
így minden fentartás nélkül enunciálja. Csak 
arra kérjük, hirdesse és követelje már most ezen 
egyenlőségi elv megvalósítását a gyakorlatban 
is. Ha a protestánsok édes és nem mostoha 
gyermekei ennek a hazának, akkor részesítse 
őket a közös haza mindenben úgy mint katho
likus testvéreit részesítette.

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR. HORNYÁNSZKY ALADÁR.

T a r t a lo m :  Sztehlo Kornél: A közös alap. — Indítvány a lelkészalap tárgyában. 
Különféle. — Pályázatok. — Hirdetések.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldat 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

— Dr. Szelényi Ödön: Hit és tudás. —
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A névtelen cikkiró ezt a konzekvenciát — 
bár „a katholikus vallással szemben a protes
táns felfogás létjogosultságát el nem ismerheti“ 
és bár szerinte „a király, a törvényhozás nem 
elvileg fogadta el és helyeselte a protestáns 
felekezeteket“ hanem csak opportunitásból enge
dett nekik vallásgyakorlatot — levonja akké- 
pen, hogy szerinte „elvi nehézség talán nem 
tiltja, hogy az államvagyonból egy rész a békes
ség kedvéért a protestánsoknak adassék.“

Cikkíró tehát, habár a mi létjogosultságun
kat el nem ösmeri és habár szerinte az a mit 
részünkre a törvényhozás biztosított, nem jog, 
hanem opportunitásból adott kegyelem, hajlandó 
nékünk az államvagyonból „a békesség kedvé
ért“ tehát azért, hogy hallgassunk egy koncot 
oda vetni.

Ezt cikkíró „lovagias és nemes“ eljárásnak 
nevezi.

Elmondja aztán, hogy „a gazdagnak híresz- 
telt“ róm. katholikus egyház milyen szegény, 
mily rengeteg millió kellene még ahhoz, hogy 
a katholikus egyház céljait mind megvalósítani 
lehessen, és ebből azt a következtetést vonja le, 
hogy bizony a protestánsoknak is el lehet hinni, 
hogy több pénzre van szükségük, és ezért adni 
kell nékik az állam vagyonából.

A „nemes, lovagias“ felfogás talán azt köve
telné meg, hogy az „édes testvér“ azt mondaná 
testvérének: „Édes testvérem vagy, megosztom 
véled azt ami nékem van“, és nem utalna az 
állam vagyonára, — de hagyjuk ezt! hiszen 
az ilyen testvéri szeretet azonos volna azzal 
amit Jézus Krisztus hirdetett az ily krisztusi 
szeretet pedig már a róm. katholikus egyházban 
is túlhaladott álláspont.

Cikkírónak azon nyiltan bevallott kijelen
tése, hogy bennünket csak „a béke kedvéért“ 
akar az állam vagyonából lekenyerezni, erősen 
megingatja bennünk a bizalmat arra nézve, 
hogy a felajánlott szövetség alapja a testvéri 
szeretet legyen.

A bizalom megerősítésének főakadálya 
azonban cikkíró azon szempontja: miszerint 
arra, hogy „a téves hit, az eretnekség minél 
szélesebb körökben, minél vígabban terjedjen a 
katholikus vallás soha senkinek enpedelmet nem

adhat, mert a vele szemben álló felfogás lét
jogosultságát el nem ismerheti11.

Avval a „testvérrel“, aki létjogosultságomat 
el nem ismeri, aki „a Coge intrare“ elvét velünk 
szemben a reverzálisok kipréselése, a vegyes 
házasságból származó gyermekek elhalászása 
s. a. t. eszközökkel felsőbb parancsra folyton és 
állandóan érvényesíti, aki a protestantizmus 
kiirtására szervezett rendet nyakunkra küldi, aki 
a Mária-congregációkban már az ifjúságot is a 
felekezeti türelmetlenségre neveli, aki mint a 
váczi püspök még hajlékot sem akar adni nekünk 
a Krisztus evangéliumának tanítására, mily szív
vel és mily lélekkel barátkozzunk, miképen légyen 
benne bizalmunk ?

Hja, de ott van a nagy cél „a keresztény 
hit általános igazságainak s a keresztény erkölcs
nek védelme“ !

Cikkíró oly nagynak látja a veszedelmet 
amely a keresztyénséget az istentagadók részéről 
fenyegeti, hogy tanácsosabbnak látja, „békében 
hagyni a protestánsokat, akik az istentagadókkkal 
szemben mégis csak közelebbállóknak mutat
koztak“ .

Ez a veszedelem azonban szerintünk inkább 
a róm. katholicizmust fenyegeti.

A róm. katholicizmus ugyanis a tudományok 
haladása által felvilágosított és megengedjük 
sokszor félrevezetett emberiségnek mást nem 
tud nyújtani, mint a követelményt: vakon hinni 
abban amit az Egyház tanít és feltétlenül enge
delmeskedni.

A modern eszmék zabolátlansága által félre
vezetett embert a róm. katholikus államokban 
senki sem vezeti vissza Krisztus Evangéliumához, 
amely a földi és túlvilági lét egyetlen szilárd 
alapja.

Ez az oka, hogy a róm. katholikus álla
mokban a vallástalanság annyira terjed és a 
katholikus egyház alapjaiban annyira megrendül.

A protestáns államokban a vallást felforgató 
eszmék nem tudnak sem veszélyesen elhara
pódzó, sem győzelemre jutni, mert őrt áll a 
protestantizmus vezérlő elve, a belső meggyőző
désen alapuló igazi vallásosság, amely a vallást 
nem parancsszóra gyakorolja, nem tekintélyre, 
hanem az élő szubjectiv hitre alapítja.
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Kövessen bennünk a magyar róm. katholikus 
papság ebben az irányban, amelynek egyik szó
szólója az ő illusztris püspökük, és akkor bizo
nyára meg fogjuk találni a fegyverszövetség 
összekötő szálait.

Sztehlo Kornél.

Indítvány
a lelkészalap tárgyában.'

Az 1911. évi november hóban tartott egyetemes 
közgyűlés 71. pontjának (d. betű) végrehajtása tárgyában 
indítványozom:

1. Az egyetemes közgyűlés utaljon be az államtól 
az 1912. évre a közalapból kapott segélyből, mely 
összesen 1 millió 304 300 koronát tesz ki, 10°/o ot, vagyis 
130.430 koronát a lelkészfizetési alapba.

2. Ugyancsak ezen alapra fordítsa az 1912. évben 
a 415 400 koronát kitevő adó tartalékalap után megtaka
rított kamatot, körülbelül 26.000 korpnát.

3. Mondja ki, hogy abban az esetben, ha az 1913. 
évre benyújtott állami költségvetés szerint a theológiai 
akadémiai tanárok fizetésének kiegészítésére javaslatba 
hozott 37.620 korona javadalmazási többlet az egyete
mes pénztárba befolyik, a theológiai akadémiák tanárai 
fizetésének kiegészítésére a múlt évi közgyűlési jegyző
könyv 72. pontja szerint a közalapból adott hasonló 
összeg a lelkészfizetési alapba lesz befizetendő.

4. Határozza el az egyetemes gyűlés, hogy a segé
lyezést a lelkészi alapból már az 1913. évben megkezdi, 
és a jelen indítvány 1., 2. és 3. pontja szerint beutalt
194.050 koronából 100.000 koronát segélyezésekre fordít,
94.050 koronát pedig tőkésít.

5 Mondja ki az egyetemes gyűlés, hogy a felosz
tandó 100.000 koronából az eziránt folyamodó lelkészek
nek egyelőre nevelési pótlék fog adatni, melyet minden 
lelkész 10—24 éves fiú és 10—18 éves leánygyerme
kének nevelési költségeire igénybe vehet, amennyiben 
igazolja, hogy gyermeke valamely nyilvános iskolát látogat. 
Nevelési pótlékra hasonló igényük legyen az evang. 
lelkészek árváinak is, amennyiben árvaházbaa nincsenek 
elhelyezve.

6. A lelkészi alap kezelésére, illetve a nevelési 
segély felosztására bizottság küldessék ki, amely:

ű) a segélyezés körül követendő eljárást a jelen 
javaslat korlátain belül szabályzattal saját hatáskörében 
megállapítja;

b) a nevelési pótlék mennyiségét egyenlő összegben 
minden évben március hó végéig megállapítja;

c) a nevelési pótlékot az egyetemes pénztárból 
kiutalja.

* Az egyetemes közgyűléshez lett beterjesztve.

Ezen munkálatát már az 1913. évi január hóban 
kezdi meg úgy, hogy az 1913. évre járó nevelési pótlék 
már 1913. évi április hóban folyósítható legyen.

A kerületi elnökségek utasíttatnak, hogy az egyház
megyék útján "szólítsák fel a lelkészeket, hogy mind
azok, akik nevelési pótlékra igényt tartanak, illetve 
ezen javaslat szerint igényt tarthatnak, a segélyezés 
feltételeinek igazolásával felszerelt kérvényeiket folyó 
évi december 31-éig az egyházmegyei elnökséghez 
adják be. Az esperes a kérvény beérkezésének nap
ját a kérvényre reájegyzi, azt, hogy a kérvény 
tartalma a valóságnak megfelel-e, esetleg megfelelő 
nyomozás alapján a kérvényre vezetett bizonylattal tanú
sítani és az összes kérvényeket január 8-áig a püspök
nek beküldeni köteles, aki a kérvényeket esetleges 
észrevételei kíséretében haladéktalanul a lelkészalapi 
bizottságnak megküldi.

8. A lelkészalapi bizottság azt a kérdést, miként 
lehetne a lelkészi alapot akképp fejleszteni, hogy annak 
jövedelmeiből a lelkészek fizetése is a a közel jövőben 
rendezhető legyen, különösen, hogy nem lehetne ezt 
egyházi pótadó kivetésével elérni, tanulmány tárgyává 
tegye, erről jelentése oly időben beváratván, hogy a 
kérdés a legközelebbi zsinaton tárgyalható legyen.

Indokolás.
A lelkészi alap az 1911. évi november hóban tartott 

közgyűlés által meg van alkotva, a határozat azonban 
még végrehajtva nincs.

Az egyetemes gyűlés azt is elhatározta, hogy az 
államtól kapott segély 10%-át az 1911. év után fel
emelendő segély korlátái között a lelkészi alap dotálá
sára fordítja

A felemelés 1912 ben 156.624 koronát tett ki. Ez 
az összeg tehát jelenleg rendelkezésre áll és fedezhető 
belőle az 1912-ben összesen l,304.3',X) koronát kitevő 
összegnek a lelkészi alapba utalt 10°/o-a vagyis 130.430 
korona.

A lelkészi alap mielőbbi megerősödése, különösen 
a tőkegyűjtés fokozása érdekében javaslatba hozom, 
hogy az adótartalékalapnak körülbelül 26.000 koronát 
kitevő kamatai, amelyek felett az egyetemes egyház 
szabadon rendelkezik, állandóan a lelkészi alap gyara
pítására fordíttassanak. Ezen kamatok egy része ebben 
az évben más célokra fordíttatott, de ezekre a célokra 
fedezetet nyújt a segélytöbbletnek igénybe nem vett 
része, mely 26.194 koronát tesz ki.

Ugyancsak ezen cél érdekében javaslom a lelkész
alapnak kiadatni azt a 37.620 koronát is, melyet azáltal 
takarítottunk meg, hogy a theológiai akadémiák tanárai
nak fizetése az állam által egészíttetik ki.

Miután a lelkészalap céljait a jövőben csak úgy 
fogja eredménnyel szolgálhatni, ha nagyobb tőkét gyűjt, 
azt javaslom, hogy bevételeinek körülbelül a fele tőke
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gyűjtésre fordíttassék. Ezen tőkegyűjtés csak 4% kama
tozás mellett évenkinti 100.000 korona tőkésítéssel 25 év 
múlva kamatok kamatjával 4,184.350 korona 88 fillérre 
fog emelkedni.

A „bis dat qui cito dat“ elvénél fogva a segé
lyezést azonban a meglevő erőkhöz képest már most 
vélem megkezdhetőnek, még pedig azon a ponton, ahol 
a legégetőbb a szükség. Ha a lelkész nyomorult fize
téséből nem képes megélni, segítsünk neki legalább 
abban, hogy legyen miből iskolába járó gyermekeit 
ruházhatni. Úgy segítsünk, ahogy tudunk, de segítsünk 
azonnal. r

A lelkészi alap az általam előterjesztett javaslattal 
még korántsem lesz abba az állapotba helyezve, 
amelyre mint végső célra törekednünk kell. De meg kell 
kezdeni a dolgot. A katholikus vallásalap azzal kezdő
dött, hogy a király 240 év előtt 6000 forintot utalt be 
ezen alapba. Ebből növekedelt az alap 100 milliót meg
haladó összegre.

A korpótlékról gondoskodni akar a kormány, a 
nevelési, esetleg maid családi pótlékról gondoskodjunk 
mi, a lelkészi fizetésnek rendezése pedig, ha az állam 
azt elmulasztja, a zsinat feladata lesz. Hogy a zsinat
nak anyag álljon rendelkezésére, javaslatba hoztam azt, 
hogy a kiküldendő bizottság tegye tanulmány tárgyává 
a kérdést és fontolja meg különösen azt, nem lehetne-e 
a szükségletet pótadóval fedezni.

Budapest, 1912 október 20.
Sztehlo Kornél s. k , 

egyet. egyh. ügyész.

Hit és tudás.
(Töredék.)

Aligha van kérdés, mely annyi fejtörést és egyúttal 
annyi lelki meghasonlást okozna a gondolkodó elméknek, 
mint a hit és a tudás visszonyainak a tisztázása, hatás
köreiknek az elkülönítése. Mindenki érzi ezt a meghasonlást, 
amikor kedélyének szükségleteit az emberi tudomány 
eredményeivel igyekszik összhangzásba hozni, amikor 
el akarja fogadni a tudomány haladását, de nem akar 
hűtlen lenni azokhoz az igazságokhoz, sem, melyekre 
a hite tanítja.

Koszorús költőnk Jókai Mór gyönyörűen ecseteli 
a tudás és hit ezen antagonizmusát egyik félbehagyott 
munkájában („Világteremtés“).

„Régóta folyik a harc a Hit és a Tudás között. 
Nevezzük őket klasszikus nyelven Religió és Filozófiának. 
A filozófia nyomul előre: hódít, támad, ostromol, tért 
foglal, új fegyvereket használ. Tábora hatalmas szövet
ségeket számít. Vele van az asztronómia, a geognózia 
a fizika, a matézis, a logika. Tételeit igazolják a napok 
és tejutak, az ásatag ősvázak és az élő molluszkok: 
S annyi minden, ami él és meghal,

De a religió tábora az emberiség száz millióinak 
lelki érzülete. Egyedüli erőssége a tradíció, de az hatalmas 
vár. Tanúja minden, aki hiszi a feltámadást, az új életet. 
Törvényeik alapul az emberi társadalom, a család, a haza“.

Majd azt kérdi Jókai: Nem hozhatná-e meg a 
kibékítés szellemét a poézis, világot derítve a káosz fölé ? 
De hogy mikép képzelte a megoldást, már nem mond
hatta el. Egyébként e kérdés eldöntése sajnos nem a 
poézis, hanem a tudomány fóruma elé való.

Jól tudjuk azonban, hogy még egy fontos feladat 
vár reánk továbbhaladásunk előtt és ez a hit miben
létének a megvilágítása, mert mig a tudáson mindenki 
a biztos, igaz, lezárt, igazolható ismeretek összegét érti, 
addig a hit a vallásos és tudományos nyelvkincs egyik 
legtöbb értelmű szava és majdnem úgy vagyunk vele, 
hogy ahány filozófus, teológus, vallásos ember, annyi 
a meghatározás. így pl. sokan a tudomány terén is 
beszélnek „hitről“, amikor az a tapasztalás határát túl
lépve kevésbé biztos eredményeket állapít meg, vagy 
hipotéziseket állít fel. Sőt tulajdonképen úgy áll a dolog, 
hogy minden gondolkodásunk a hiten alapszik, mert 
annak abstrakt lehetősége, hogy a mi gondolkodásunk 
formái és törvényei csalékonyak, meg nem cáfolható, 
mi tehát nem tudjuk, csak hisszük, hogy gondolkodási 
törvényeink helyesek és az igazsághoz vezérelnek.

Különösen pedig, ahol világnézetről van szó, ott 
mindnyájan hívők: a materialisták ép úgy, mint az 
ideálisták, egyaránt hiszik a jó ügy győzelmét, a jog és 
igazság diadalát. Csakhogy ez igen tág fogalma a hitnek 
szűkebb értelemben mégis a sajátlagosan vallásos hitre 
gondolnak, amikor a hitet és tudást egymással szembe
állítják. És ott megint különbség van a katholikus és 
protestáns felfogás között. Az idevágó meghatározások 
alapját képezi a Héber levél (111) következő verse: „A 
hit pedig olyan dolgoknak valóságok, amelyeket remény
iünk és amely dolgok nem láttatnak, azoknak bizonyos 
mutatójuk.“ Katholikus felfogás szerint a hit . kétség
nélküli igaznak tartása mindannak, amit az Isten kinyilat
koztatott, azért mert ő nyilatkoztatta ki“ vagyis a tudás 
az ismeret egy faja. A protestánsoknál is a hitet sokszor 
a megismerés valamelyes formájának tekintik, de igen 
sokszor többet is foglal magában, jelentvén a szubjektív 
vallásosság (kegyesség) totalitását. így pl. a pozitív irányú 
Köhler szerint a hit egy az egész személyi életet igénybe 
vevő ténykedés, minélfogva ő helytelennek tartja azt, 
ha a hitet pusztán a megismerés eszközének vagy pláne 
forrásának tekintik, holott szerinte annak csak feltétele 
vagy igazolása lehet. De még liberális teológus is, pld- 
Troetsch elismeri, hogy a keresztyénségnél a „hit“ teljes 
joggal foglalható le a vallásosság összességének a meg
jelölésére, mivelhogy annak tudástartalma csakis mint a 
vallásos erkölcsi érzület indítója bír jelentőséggel. Mind
azonáltal kétségtelen, hogy a hit bármely meghatározá
sánál rábukkanunk bizonyos értelmi (ismereti) elemre 
és így teljesen jogosult az a felfogás, mely hit alatt a
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vallás ismereti elemét érti, amint pl. a hit és tudás 
szembesítésénél legtöbbször erre gondolnak. A követ
kezőkben is ebben az értelemben vesszük a hitet és 
eleve kimondhatjuk, hogy a tudás a tudományok nyúj
totta megismerést jelenti, a hit pedig a vallás nyújtotta 
megismerést, vagyis a vallás ismereti (értelmi) mozzanatát 
(érzelmes elemét a kegyesség, akarati elemét a kultusz 
szó jelzi). A hit és tudás kérdése tehát azt fejezi ki: 
milyen visszonyban van a hitbeli (vallásos) megismerés 
a tudományos megismeréssel ? Lehetséges-e a béke 
közöttük vagy tán örökös harcra vannak kárhoztatva?

Annyi első tekintetre nyilvánvaló, hogy ha minda- 
kettő a megismerésnek egy-egy formája, ha mindkettőnél 
az emberi elme egy azon megismerő szervei működnek 
közre, nem lehet diametrális ellentét közöttük, mert az 
emberi szellem végső elemzésben egységet alkot és ha 
egyes funkciói időleges feszültségbe jutnak is egymással, 
ezeknek az antinómiáknak végtére magasabb egységben 
fel kell oldódniuk. Ez a logika megdönthetetlen törvénye. 
Ép azért modern emberre nézve a mkettős igazság“ kényel
mes kibúvója teljességgel elfogadhatatlan. E tan klasszikus 
formulázását a nagy arab filozófusnál, Averoésnél 
(XII. sz.) nyerte, az ő hatása alatt elterjedt a keresztyén 
skolaszticizmusban, kivált a nominalisták körében majd 
a renaissance korában Pietro Pomponazzo újítja fel, de 
azóta is, bár átalakult formában folyton kisért. E tan 
lényege, hogy a teológiában (vallásban) sokat meg kell 
tartani, ami filozófiailag nem érvényes és viszont vannak 
filozófiai (tudományos) igazságok, melyeket teológiai 
szempontból nem szabad elfogadni. Tehát az ember 
máskép gondolkozhatik mint tudós, és máskép mind 
vallásos lélek, vagy mint Jacobi I. F. kifejezi ( f  1819) az 
ember fejével pogány, kedélyével pedtg keresztyén lehet.

De ha kétféle igazság egymás mellett nem lehet
séges, talán úgy juthatnánk a megoldáshoz, ha fülvesz- 
szük, hogy hit és tudás ugyanazt az igazságot fejezi ki, 
csak más formában. Ez volt Hegel álláspontja, aki azt 
tanította, hogy a tudomány azt, amit a hit képzet alak
jában bír, a tudományos fogalom magasságára emeli. 
Tudva azonban hogy ez a megoldás sem vágta ketté a 
gordiusi csomót, mert nyitva hagyta az utat azon kényes 
konzekvencia felé (melyet aztán Strauss és Feuerbach 
le is vontak), hogy a vallásos megismerés kisebb értékű 
és így idővel helyét teljesen a tudásnak engedi át.

Más módhoz folyamodik Ritschl és nagyhírű 
iskolája, midőn a vallásos megismerést a tudományos 
megismeréstől teljesen elszakítják és a vallást az emberi 
élet praktikus oldalára koncentrálják. A teológiai kate
góriák e felfogás értelmében nem nyújtanak teoretikus 
megismerést az Istenről, hanem csak arra valók, hogy 
érzelmeket és akaratgerjedelmeket keltenek az egyének
ben. Sokszor ezt így fejezik k i: hogy a teoretikus 
(tudományos) Ítéletek létitéletek, a hitbeli Ítéletek pedig 
értékítéletek. Ebben a tételben mindenesetre az a nagy 
igazság jut kifejezésre, hogy a vallásos megismerés a

hívő kedély belső tapasztalataira megy vissza és azért 
a vallásos alanyra nézve különös jelentőséggel bír. Ha 
azonban a kifejezés „értékítélet“ azt akarja jelenteni, 
hogy a vallásos emberre teljesen közönyös, vájjon van-e 
az ő hittartalmának objektív igazsága, vagyis, hogy a 
vallási tanok transcendens dolgok tényleges létezését 
fejezik e ki és hogy ránézve csak az a fő, hogy e tanok 
értékesek legyenek az ő személyi életére, akkor ez ellen 
minden igazi hivő fel fog zúdulni, mert meg van arról 
győződve, hogy az ő hite a transcendens világ tényle
ges megismerését fejezi ki. Az Isten létéről való szilárd 
meggyőződés nélkül ugyanis a vallásos hit elképzelhe
tetlen. Tehát a teoretikus és praktikus megismerés szét
választása sem sikerült. Hiszen ugyanaz az ember érez 
és gondolkozik és lelkünk nincsen rovatszerüen beren
dezve, mintha az egyikben az érzés, a másikban a gon
dolkodás lehetne, melyeknek semmi közük sem volna 
egymáshoz.

De talán nincs is megoldás e téren, talán lehetet
len a hit és tudás, vallásos és tudományos megisme
résnek az áthidalásra? Annyi bizonyos, hogy a felso
rolt, bár nem kielégítő megoldási módozatok mégis köze
lebb visznek a célhoz, ma legalább már sokkal tisztáb
ban látjuk a kérdést, mint századokkal ezelőtt és az is 
kétségkívül haladás.

Az eddigiek alapján és azokat kiegészítve kimond
hatjuk, (persze csak nagy általánosságban) hogy a hit 
tárgya a transcendens világ, a tudásé a tapasztalás alá 
eső világ, a hitnél döntő jelentősége van a lélek érzelmi 
és akarati oldalának, a tudásnál ezek lehetőleg háttérbe 
nyomulnak, a hit érvénye szubjektív, mert szubjektív 
egyéni élményeken alapszik, a tudósé objektív, mert 
igazolható (sokszor kézzelfogható) tapasztalatokon alap
szik, a hititéletek érték- és létitéletek, a tudás ellenben 
határozott létitéletekben talál kifejezést.* A hit csak 
szubjektív bizonyosságot nyújthat, de ez semmivel sem 
kisebb a tudás objektív bizonyosságánál. A hit első 
sorban sőt kizárólag a transcendens világ rejtelmeire 
vonatkozik és azért a jogos érvényesülésre való igényét 
elveszíti, ha a tudás objektíve megállapított eredményei
vel összeütközésbe kerül, az olyan hitet, melynek ellen
téte bizonyos, vagy amelynek feltevései tudásunk össze
függésének a törvényeivel ellenkeznek, babonának nevez
zük. Ez az eset azonban csak olyankor áll elő, ha a 
vallásból egy pszeudo tudományos rendszert alkotnak 
és a formulái részére feltétlen elismerést követelnek. 
De ha a vallást emberi szempontból és újabban mind 
többen értelmezik így, nem a halvány logikai gondol
kodás produktumának, hanem a személyi szellemélet
nek a termékének fogjuk fel, nyomban be fogjuk látni, 
hogy éppenséggel nem követeli tőlünk, hogy vakon

* Itt csak utalunk rá, hogy a tudományos megismerésnek 
ép úgy megvannak a maga hatásai, mint a vallásos megisme
résnek, azt a kérdést pedig, hogy nincs-e a hitnek külön szerve 
a tudással szemben, meg sem érinthettük.
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higgyünk olyat, ami nem hihető, hanem azt kívánja, 
hogy higgyük azt, ami kedélyünk, akaratunk legneme
sebb szükségleteinek megfelel és gondolkodásunkkal 
nem ütközik össze.

Azonban újra felmerül a kérdés, hogyan lehetsé
ges, hogy ugyanaz az ember mint tudományosan gon
dolkodó férfi egy nézetet csak valószínűnek tartson, mint 
hívő pedig bizonyosnak, vagyis más részre tudja-e a 
hit objektiv érvekkel igazolni a maga bizonyosságát? 
Erre vonatkozólag ma mindinkább egyezni kezdenek a 
nézetek abban az értelemben, hogy ezt az igazolható
ságot lehetetlennek mondják, amennyiben némelyek a hit 
irracionális mozzanatát hangsúlyozzák, mások ellenben 
az isteni kegyelem, vagy a szentlélek hatására hivatkoznak.

Reischlének tehát igaza van, mikor azt mondja, 
hogy a vallásos hitcikkek oly Ítéletek, amelyeknek érvé
nye nem az érzékelés és gondolkodás kényszere alapján 
válik bizonyossá, hanem azon élő meggyőződés alapján, 
hogy az elhiendő igazságnak feltétlen értéke van szemé
lyes életünkre.

Egyszóval a hit megmarad hitnek és annak is kell 
maradnia. így tehát tárgyi tekintetben felvetett problé
mánk nem jutott megoldásra, az önmagában bizonyos 
hit és a magát folyton vizsgáló, helyesbítő tudás meg 
fognak maradni jövőre is bizonyos antagonizmusban, 
egyik sem győzheti le a másikat. Haladni fog a tudo
mány, de fönn fog maradni a hit is, mert életfentartó 
hatalom : biztosít az értékek fenmaradásáról és a minden- 
ség végső értelméről, arról, hogy az egész világprocesz- 
szust, jóllehet értelmileg nem is tudjuk felfogni és 
objektív tudásra emelni, az abszolút eticitás, logicitás 
járja át.

Dr. Szelányi Ödön.

Előf í£etőínkhö£!
Azok akik előfizetési díjaikkal hátra

lékban vannak, tisztelettel felkéretnek a 
hátralékok beküldésére, nehogy kénytelenek 
legyünk őket postai utánvétel költségeivel 
megterhelni.

KÜLÖNFÉLE.
Egyetemes bizottságok. A zsinati bizottság folyó 

évi november hó 2-án délután 4 órakor, a jogügyi és 
pénzügyi bizottság november 4 én délelőtt 10 órakor 
tart ülést az egyetemes egyház üllői-úti épületében.

Püspökeink akciója. A múlt héten tartott püspöki 
értekezleten, amelyen az egyetemes felügyelő is jelen 
volt, Sclioltz püspök, a mi felkérésünk folytán, közölte 
társaival az „Evangélikus Lap“-ban ösmertetett vallás-

egyenlőségi sérelmet, mire a püspökök az ülés félbe
szakításával — az egyetemes felügyelő nélkül — elmen
tek a vallásügyi miniszterhez, aki — miután a sérelem 
tárgyát előterjesztették — biztosította őket, hogy ő 
semmiféle jogtalanságot tűrni nem fog és megígérte, 
hogy majd a dolgot meg fogja vizsgálni és a vizgálat 
eredményéhez képest fog intézkedni. Elmentek azután 
Balogh államtitkárhoz is, aki arra utalt, hogy a refor
mátusok kimutatták miszerint abból a célból, hogy az 
egyházi adót 20%-ról 10°/o-ra leszállítsák a 400.000 
koronára szükségük van és midőn püspökeink arra 
utaltak, hogy hiszen nálunk a nép még jobban meg van 
terhelve, mert sok helyütt még mindig 46%-ot fizetünk 
egyházi adóban, azt a jó tanácsot adta az államtitkár úr, 
hogy mutassuk ki ezt és aztán rajtunki s segíteni fognak. 
A püspökök erre nyomban megszerkesztettek ily tartalmú 
kérvényt és ezt legközelebb be fogják adni a miniszterhez. 
Szerintünk az arra való utalás, hogy mi szükségletein
ket külön ki nem mutattuk üres kifogás, mert a közös 
bizottság útján ismételve kitártuk szükségleteinket és 
kértünk azokra fedezetet. És ha a minisztérium tavaly 
tudott adni nekünk külön kimutatás nélkül 156.000 
koronát, miért kellett ez idén külön kimutatás? Mi, 
abban, hogy az 1913. évben felemelést kapjunk, nem 
hiszünk, ha csak gróf Tisza István nem látja be az 
igazságtalanságot és ő nem hozza rendbe a dolgot. 
Ezt elvárjuk tőle és erre kérjük őt! (Sz—o.)

Dr. Pank köszöneté. A magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet ez idei közgyűlése dr. Pank Oszkár, lipcsei 
szuperintendens, magyar egyházaink lelkes barátjának 
50 éves áldásos működése után nyugalombavonulása 
alkalmából hozzá üdvözlő iratot intézett, egyúttal az 
időközben gyűjtött szeretetadományával (2200 német 
birodalmi márka) nagy jóltevője iránti háláját és szere- 
tetét kifejezve.

A szeretetre méltó jubiláns erre a következő levél
ben válaszolt, melyet hű fordításban alább közlünk:

Lipcse, 1912. okt. 16.
(Kaiser Wilhelm-Strasse 14.)

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet elnökének,
Főt. Scholtz Gusztáv püspök urnák

Budapesten.
Tisztelt Uram! Főtisztelendő Püspök U r!
Okt. 11-én kelt kedves levelét, melyet az e. e. e. 

gyámintézet nevében hozzám intézett, megkaptam 
és ki nem mondhatom, mennyire megszégyenített, de 
egyúttal megörvendeztetett s legbensőbb valómban 
megindított.

Mily csekélység az, amit én a segélyre szorult 
magyarhoni hittestvérekért tehettem. Értök és velők 
melegen érző szivem készséggel ennek tízszeresét 
szerette volna tenni, ha a Gusztáv Adolf-egylet a 
hitrokonok egy egész világát szolgáló eszközei ezt 
megengedték volna.
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És ime, a gyámintézet szegény tagjai kedvemért 
oly áldozatot hoznak, melynek értékét nálam jobban 
értékelni senki sem tudja. Szinte nyomasztólag hat 
reám. És mégis szivemnek kimondhatatlanul jól esett.

Mély, kiolthatatlan háiaérzet az, ami szivemet 
eltölti, hála azok iránt, kik a nevemet viselendő 
nagylelkű alapítványhoz áldozatkész szeretettel hozzá
járultak, s így elsősorban kérem a gyámintézet 
tisztelt elnökségét, hogy legbensőbb hálámnak kifeje
zését szívesen fogadja.

Sohasem fogom elfelejteni, ami annak idejében 
magyarországi utazásaim alkalmával boldogító 
vendégszeretetképen, s azóta is hűséges hitrokoni 
érzület alakjában osztályrészül jutott, és jut. S míg 
Isten engedi, hogy az ev. Gusztáv Adolf egyletnek, 
központi elnökségi tag minőségében, szolgálhassak, 
meg nem szűnöm a magyarhoni ev. egyház Ínségét 
gondviselve szivemen hordozni.

A „Dr. Oskar Pank Fond* cím alatt gyűjtött 
összeget: 2200 márkát, mely a közvetítő helybeli 
bankcég útján (Knauth Nachod és Kühne) kezemhez 
jutott, egyelőre kamatozólag elhelyeztem. Mihelyt 
ezen alapítvány rendeltetése felől önmagámmal 
tisztába jövök, el nem mulasztom erről a gyám
intézet tisztelt elnökségét értesíteni.

Tiszteletteljes üdvözlettel
Főtisztelendő Méltóságodnak

készséges hive:
Dr. Pank s. k. 
titkos tanácsos, 

nyug. szuperintendens

A nagylaki egyház jubileuma. Csendes házi 
körben, a legközelebbi szomszéd egyházak bevonásával 
ünnepelte meg a nagylaki egyház f. hó 20 án temploma 
alapkőletételének száz éves jubileumát. Az ünnepély 
jelentőségét emelte az a körülmény, hogy ezen alka 
lommal adta át az egyház új orgonáját szép rendelte
tésének Petrovics Soma csongrádi főesperes.

Imaház-felavatás. A lésfalusi (Temes m ) fiók
egyház új imaházat építtetett, amelyet Doleschall Lajos 
bánsági főesperes nov. 17 én fog felavatni.

Nagyszentmiklós templomot épít. Közel száz 
évig híven teljesítette őrálló tisztét a nagyszentmiklósi 
egyház, a lutheranizmusnak egyik végvára: összeszedte 
a szétszórtan lakó hittestvéreket, s hogy fennmaradását 
biztosíthassa a reformátusokkal együtt közös protestáns 
egyházat alkotott. A reformátusok az újabb időben kiváltak 
az egyház kebeléből, a régi imaház fölött sem múlt el 
nyomtalanul az idő. A számban kicsi, de a hithüségben 
erős gyülekezet neház feladat előtt állott, a templom
építés égető kérdéssé lett. Az egyháznak egy áldozatra 
kész tagja, egy áldott lelkű úrnő: özv. Mixichné 12257 
koronás alapítványával ezt a kérdést a megvalósuláshoz 
közelebb hozta, ám egy újabb gondnak az árán; a

templomnak még a folyó évben kell felépülnie. Az 
egyház azért kérő szózattal fordult az összes egyházakhoz, 
amelyet a hittestvérek áldozatkészségébe a legmelegebben 
ajánlunk.

Templomtelek - adományozás. Szatmárnémeti 
szabad királyi város folyó évi október hó 14 én tartott 
törvényhatósági közgyűlésében az ottani evangélikus 
egyháznak templom és papilakás építésére szolgáló 
telket adományozott. Az alig öt éves, törekvő kis egy
ház nagy célja, hogy 1917 október 31-én avattassék 
fel temploma, melyet a nagy reformátor emlékére Luther- 
templomnak tervez, ezzel a nagylelkű adományozással 
közelebb jutott a megvalósuláshoz. Országos könyör- 
adománygyüjtése folyamatban van. Ez úton is kéri az 
egyház a testvéregyházak és a nemeslelkű pártfogók 
szives támogatását

Az „Evangélikus Lap“ ezen két templomépítésre 
gyűjtést indit és a maga részéről 40 koronával kezdi meg 
azt. Az adományokat lapunkban nyugtázni fogjuk.

Pápásabb a pápánál. Jellemző a jezsuiták gondol
kodásmódjára az „Egyházi Közlönyében egy „Jézus 
társaságának tagjau által írt cikkben ez a kijelentés: 
„Szóval nem lehetetlen, hogy a kongregáció véghetetlen 
türelemből nem követeli a kauciókat ad valorem matri
monii ama házasságoknál sem többé, melyekben a más- 
vallású fél egykor katholikus volt. Jele ez annak, hogy 
rendkívül szomorú időket élünk, midőn ismét az enge
dékenység legszélső határáig el kell menni. Ez a jezsuita 
páter tehát szomorú dolognak tartja, ha a római pápa 
türelmes kezd lenni! Bizony ideje lenne, ha a római 
katholikus papság ettől az Árgus-szemekkel kémkedő 
és intranzigentizmusával még a római pápa békeszerető 
intézkedéseit is gáncsoló veszedelmes rendtől meg
szabadulna !

Jézus társaságából. A jezsuita-rend szervezete 
szerint a tartományfőnök csak három évig maradhat 
meg helyén. A magyar rendtartomány jelenlegi főnöke, 
a sokat emlegetet P. Bús Jakab most megválik állásá
tól és helyébe a római rendfőnök P. Speiser Ferenc 
nagykapornaki házfőnököt nevezte ki. P. Speiser F. 
Kalocsán tanár és igazgató volt és főképp „bogarászattal“ 
foglalkozott.

Szentgotthárd ünnepe. A szentgotthárdi evang. 
gyülekezet folyó hó 20-án avatta fel új templomát. 
Az ünnepély jelentőségét emelte a megjelent másvallású 
előkelő vendégek részvéte és az a tény, hogy az evan
gélikus templomavatást Szentgotthárd város egész közön
sége és vidéke a felekezetiség félretételével, valóságos 
nemzeti kulturünnepély gyanánt ünnepelte. A mieink 
közül résztvettek Gyurátz Ferenc püspök, Berzsenyi 
Jenő kerül, felügyelő, Stettner Gyula, Kund Sámuel 
főesperesek, Baldauf Gusztáv püspöki titkár, Kapy Béla 
körmendi lelkész, Stráner Vilmos dr. theol. ak. tanár és 
14 evang. lelkész. A gyülekezetét képviselték Czipott
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Géza szentgotthárdi lelkész és Mayer Károly járásbíró, 
egyházi felügyelő. Megjelentek még Széli Kálmán volt 
miniszterelnök, aki a megelőző napon Gyurátz püspököt 
rátóti kastélyában rendkívül szívesen fogadta, Varga 
Gábor országgyűlési képviselő, Szűts László egyház- 
megyei esperes, Fülöp József körmendi ref. lelkész és 
Friedländer József rabbi.

A közönségnek impozáns részvéte mellett (tűz
oltók zenekara, harangzúgás, felvonulás stb.) vette kez
detét az ünnepély a reggeli órákban. A templomban 
Kapy Béla körmendi ev. lelkész mondott imát és olvasta 
a szent igét. Ezután Gyurátz Ferenc püspök mondott az 
oltár előtt hatalmas, gondolatokban gazdag beszédet, 
hangoztatván a keresztyén türelmességet és békességet. 
Majd Stráne Vilmos beszélt német nyelven a szószékről.

Az isteni tisztelet után küldöttségeket fogadott a 
püspök a városi tanácsteremben. Ezután bankett volt a 
Koronában, amelyen Széli Kálmán Gyurátz Ferenc püs
pököt felköszöntötte. Felköszöntőjében hangsúlyozta azt, 
hogy csak a megértés, az együttérző és összetartó haza- 
szeretet lehet minden helyes politikának alapja, indító 
oka és célja. Lehetnek közöttünk nézeteltérések, politikai 
ellentétek, de mindnyájunk lelkének találkoznia kell a 
haza javáért lobogó hazaszeretetben.

Örvendetes jelenség, hogy épen Dunántúl, ahol a 
néppárt agitációja a legintenzivebb volt, az utolsó időben 
egymást követik a keresztyéni türelmességnek és köl
csönös megértésnek nyilvánulásai, amiben kétségtelenül 
Gyurátz Ferenc püspöknek, ennek a par excellence 
„békeapostolnak“ nagy érdeme van.

Gyülekezeti estély. A pesti ág. hitv. ev. német 
egyház női szövetsége e hó 20-án gyülekezeti estélyt 
rendezett. Hein János másodfelügyelő üdvözlő szavai 
után Broschko Adolf lelkész Luther a keresztyén családfő 
példányképe címen igen építő és tanulságos előadást 
tartott. Dániel H. úrleány elszavaita Feddersen „Luther 
auf der Wartburg“ c. költeményét, Koller F. úrleány 
pedig Krais Gy. „Luther’s häusliches Leben“ c. köl
teményét adta elő. A gyülekezeti estély, mely szép láto
gatásnak örvendett, énekkel és imával kezdődött és 
végződött.

A beszterczebányai evang. egyesület 1912. évi 
november hó 3-án, Bethlen Gábor-utcai oithona dísz
termében reformációi emlékünnepélyt rendez. A műsor 
érdekes és főkép zenei részeiből kiemeljük Kovács Sándor 
pozsonyi ev. theol. akad. r. tanár felolvasását elfeledett 
régi énekekről, amelyeket Kovács Sándor felolvasása 
közben Pór Pál vm. II. aljegyző, tb főszolgabíró el 
fog énekelni.

Élő hit. Dr. Rácz István budapesti szanatóriumi 
főorvos atyjának, a volt sárvári tanítónak emlékére az 
ottani gyülekezetnél 500 koronás alapítványt tett. A 
szülők iránti kegyeletnek az egyházszeretettel való ezen 
összekapcsolása valóban nemes lélekre vad.

Egyházmegyei felügyelő-választás. A zalai ev. 
egyházmegye gyülekezetei egyhangúlag újból lovag 
Csemez Elek köveská’lai földbirtokost választották fel
ügyelőjükül.

Felügyelő-beiktatás. A gecsei ev. gyülekezet 
nagy lelkesedéssel dr. Kovácsics Sándor téti járásorvost 
felügyelőjének választotta. Az új felügyelő beiktatása 
október hó 20-án történt, mely alkalomból a jeles tehet
ségű új felügyelő igen tartalmas székfoglaló beszédet 
mondott. Isten áldását kérjük a szövetségre!

Lelkészválasztás. A harkai (sopronm.) ev. gyüle
kezet egyhangú választással meghívta lelkészéül Bothár 
Mihály soproni segédlelkészt.

Nemes példa. Dr. Barcza Elek szék.-fővárosi 
műszaki tanácsos a Simunyák Antal féle alapítványból 
— melyet a dunántúli ev. egyházkerület a végrendele
tet megtámadó rokonsággal szemben végérvényesen 
elveszített, — a reá eső részt átengedte a kerületnek 
mint alapítványt. Valóban nemes példa, mely méltó a 
követésre.

Bokor László, sárszentlőrinci ev. lelkész f. hó 
5 én vezette oltárhoz Érsekujvárott Belohorszky Anna 
úrleányt Vágfarkasdról. Házaséletüket tegye boldoggá 
az egyetértés és megelégedés!

Előzetes értesítés. Az Evangélikus Lap 
barátai felolvasó-estélyt rendeznek az egyete
mes gyűlés alkalmából Budapesten. Hornyánszky 
Aladár pozsonyi theol. tanár előadást fog tar
tani a „Papok és prófétáku című témáról, 
Kinlzler Árpádné, Soltz Inez úrnő, iglói polg. 
iskolai tanár pedig felolvas az „evangélikus 
misszióról a dsagga-négerek között“. Az estélyre, 
amelynek részletes programmját később tesszük 
közzé, már most meghívjuk az Evangélikus Lap 
barátait.

Pályázat
a tátraaljai ág. hitv. egyházmegyébe kebelezett kis- 
lomniczi németajkú egyházban elhalálozás folytán meg
ürült rendes lelkészi állásra.

Ezen állással egybekötött törvényszerinti lelkészi 
kötelességek mellett következő javadalmazás biztosíttatik: 
1. Természetben való lakás a2 újonnan felépítendő pap
iakban a hozzátartozó összes melléképületek és a temp
lom melletti kert használatával. Egyelőre szabad lakás 
bérelt házban 1913. évi november hó 1-ig. — 2. Kész
pénzben évenként az egyház pénztárából 662 kor. azaz 
hatszázhatvankét korona, előleges negyedévi részletekben 
és 602 kor. 80 fill, azaz hatszázkét korona 80 fill, kongrua 
államsegély. — 3. 20 azaz húsz pozs. mérő rozs. —
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4. 25 azaz huszonöt pozs. mérő árpa. — 5. 14 azaz 
tizennégy pozs. mérő zab, — 6. 9 azaz kilenc pozs. 
mérő burgonya. — 7. 10 azaz tíz kepe (16 kéve) 
szalma, fele árpa, fele zab. — 8. 2 azaz kettő szekér 
széna. — 9 24 azaz huszonnégy bécsi öl (96 ms) 
tűzifa. Az összes termények a papiakba fuvarozva. —
10. 2V* azaz kettő és fél hold szántóföld egész és a 
káposztaföld 8/s részének használata. — 11. szabad 
legeltetési jog saját marhái számára. — 12. Stola és 
három offertorium, körülbelül 250 korona.

A kellően felszerelt jelentkezések alulírt főesperesi 
hivatalnál folyó évi december hó 1-ig nyújtandók be 
Kakaslomnicra.

Kelt Szepesszombaton és Kakaslomnicon, 1912 
október hó 20-án.
Dr. Lersch Kornél Székely Gyula

egyházmegyei felügyelő. főesperes.

Pályázat.
A pestmegyei evangélikus egyházmegyéhez tartozó 

kiskőrösi egyházközség egyik, nyugdíjazás folytán meg
üresedett, lelkeszi állására pályázatot hirdetünk.

Javadalom: Lakás kerttel 1612 korona 76 fillér 
készpénz, 28 katasztrális hold szántó, 40 hold kaszáló 
(1200 G -öles), 20 hold legelőilletmény (1200 D-öles) 
belső szérűsKert: 973 Dől ,  veteményes földek: 1500 
□-öl, kenderföld: 1230 Dől .  Stóladij és offertórium.

Összjövedelem; 4060 korona. Szolgálati nyelv: 
magyar tót.

A bányai evangélikus egyházkerület lelkészválasz
tási szabályrendeletének 15. §-a értelmében felszerelt 
kérvények folyó évi november hó 10 ig alólírott fő
espereshez Kecskemétre küldendők.

Péteri és Kecskemét, 1912 október hó 22 én.
Földváry Elemér Sárkány Béla
egyházm. felügyelő. főesperes.

Pályázat
A pestmegyei evangélikus egyházmegyéhez tartozó 

dunaegyházai magyar-tót nyelvű egyházközség, nyug
díjazás folytán megüresedett, lelkészi állásra pályázatot 
hirdetünk.

Javadalom: Lakás kerttel. 882 korona az egy
ház és 288 korona a község pénztárából. 19 katasz
trális hold és 1114 D-öl szántóföld. Minden házas
pártól egy véka búza, özvegyektől a fele. Minden 
háztól 40 fillér. Nyolc öl puha tűzifa. Stóla és offeróriutm.

Összjövedelem: 3880 korona.
A bányai evangélikus egyházkerület lelkészválasz

tási szabályrendeletének 15. §-a értelmében felszerelt 
kérvények folyó évi november hó 10-ig alulirott főespe
reshez Kecskemétre küldendők.

Péteri és Kecskemét, 1912 október hó 22-én.
Földváry Elemér Sárkány Béla
egyházm. felügyelő. főesperes.

351 „
912. ü‘ sz*

Pályázat.
A brassói magyar evangélikus egyházközség segéd- 

lelkészt keres. Javadalma különféle címeken 2160 
korona. A pályázni óhajtók okmányokkal felszerelt kér
vényüket f. évi november hó 15-dikéig a brassói magyar 
evangélikus lelkészi hivatalhoz küldjék be.

Magyar királyi államvasutak.
Ar. október 1-én életbelépett téli menetrend, melyet 

lapunk f  évi 24. számában közöltünk, kővetkező változtatásokat 
tartalm az:

1. Budapest nyugati pályaudvar—Párkány-Sána.

Elmaradnak : a 11 ®6 p -kor Budapestről ind. 136 SZ. V
» 81 0 » » » 172
» 7 » • • » 280 »
> 86» > Budapestre érkl. 149 »
» 766 » » » 165 »
» 4 - » > » 173 >
» 81? » » » 141 »
» 101» » » » 183 >
» 1160 » » > 123 >

Indul. 94* helyett 040 p.-kor a Rákosp. indul 160 sz
Érk. 1 0 » • 10au m 9 9 9 161 It
Csak Nagymarosig mennek d. u. 8»6 p.-kor 140 sz. v. és 

a d. u. 620 p.-kor Budapestről induló vonatok.
Csak Vdcig megy a 00? ind. 132 sz. v.
Új rónai: Gyv. 2*° indul Budapestről 108 sz. v.

II. Budapest keleti pályaudvar — Szolnok.

Ezen a szakaszon nincs változás.

I I I .  Budapest nyugati pályaudvar — Cegle'd.

Elmaradnak : a 1l5'> p.-kor Budapestről ind. 730. sz. v.
» ö*1 * Budapestre érk. 729. » >

IV. Budapest keleti pályaudvar—Hatvan.

Elmarad : a 811/a sz. 121° p.-kor Rákosról induló sz. v.
» 329/a » tía'> > Budapestre érkező > >
> 835 » 11» * > » > >

V. Rákospalota— Újpest— Veresegyház— Vác.

Indulnak Budapest nyugati pályaudvarról: ő2? 5̂ '* 70s
8«o 8^6 940 n t »  i i o o  loo  216  286 410 520 6<w 6 1 r' 71 ? 81 ? 8-»'?

Rákospalotáról—Veresegyházra.
Űj : 91? este, érk. Veresegyh. 101?
Érkezik Budapest nyug. p.-udvarra: 6?? C°6 720 £30 846

910 1030  1125 1260  240  300 410 B '5  665  68o fc00 800 865  lt)2ö

VI. Budapest keleti p. u.— Bicske.
Elmarad a 24/2 sz. I00 órakor ind. sz. v.

VII. Qöióllö— Veresegyház.

In d u l V e r e s e g y h á z r ó l : 6 26 7 “  9 «  944  1203 203  8*7 402 510 
610  707 86? 916 940

Indul Gödöllőről: 4?? 5?? 6-w 7»9 860 1007 n ia  1 íe 24.'. 354  

606  QiO 788 847
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Magyar királyi államvasutak Igazgatósága. IV. A nyugati pályaudvarra érkezés:

A budapesti pályaudvarokról induló és oda érkező vona
tokat illetőleg a téli menetrend, mely október elsején lépett 
életbe, a következő változtatásokat tartalmazza :

I. A keleti pályaudvarról indulás:

Elmaradnak : A 8 óra 5 perckor reggel Balatonfüred—Tapol- 
czára induló gy. v.
A 12 órakor délben Gödöllőre induló sz. v.
A délután 1 órakor induló sz. v.

II. A keleti pályaudvarra érkezés:

Elmaradnak : A 8 óra 20 perckor este Lavoczne—M.-Szigetről 
érkező sz. v.
A 11 órakor este Tapolcza—Balatonfüredről érkező gy. v. 
A 11 óra 10 p.-kor este Bicskéről érk. sz. v.
A 11 óra 20 p.-kor este Hatvanról érk. sz. v.

III . A nyugati pályaudvarról inddiás:

Elmaradnak : A 11 óra 25 p.-kor d. e. Nagymarosra induló sz. v 
A 11 óra 55 p.-kor d. e. Czeglédre ind. sz. v.
A 3 óra 10 p.-kor d. u. Rákospalota—Újpestre ind. sz. v
A 7 óra 20 p.-kor este Váczra ind. sz. v.
A 8 óra 10 p.-kor este Párkány-Nánára ind sz. v.

Korábban indul 5 perccel a 8 óra 20 p. este Dunakeszi—Alagra
indult sz. v.

Uj vonat: 8 órakor este ind. sz. v. Váczra.

E lm aradnak: A 3 óra 51 p.-kor éjjel Rákospalota—Újpestről 
érkező sz. v.

A 7 óra 35 p.-kor reggel ugyanonnan érk. sz* v.
A 8 óra 10 p.-kor este Nagymarosról érk. sz. v.
A 10 óra 15 p.-kor este Váczról érk. sz. v.
A 11 óra 50 p.-kor Érsekújvárról érk. sz. v.

V áltozás: A 10 óra 25 p.-kor esie eddig Nagymarosról indult 
sz. v. most Váczról indul.
A 10 óra 25 p.-kor reggel Rákospalotáról indult 161. sz. 
személyvonat most 10 óra 30 p.-kor indul.

Egyébként a lapunk f. évi 21. számában közölt menetrend 
érvényben maradt.

Z
Vz
$
V

Hirdetéseket
méltányos díjszabás mellett 
felvesz lapunk kiadóhivatala 
Budapest, H., Fő-utca 4. sz.

V
Vz
l
v

Pontos és 
legjobb Ó R Á K 5 évi = =  

jótállás mellett!

Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek.
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak

J a v ítá s o k r a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k b e  kü«  
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest, VII, Erzsébet-körút 29.

részletfizetésre is.

Pontos 
kiszolgálás!

Jutányos
árak!

ÖCsífféíJKfT© Í J f * J  3

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  i s k o l a i  é s  t á r s a d a l m i  h e t i l a p

Szombatonként jelenik meg.
S z e r k e s z t ő s é g  é s  k ia d ó h iv a t a l: B u d a 
p e s t , II., Fő u tca  4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Fömunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE.

KOVÁCS SÁNDOR. HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  J . K. S.: Október 31. — A reformáció 400 éves emlékünnepe. — Lombos A lfré d : A fizetésrendezés tárgyában. — 
K. J . : f  Szalay László. — A Luther-Otthon. — Különféle. — Pályázatok. — Hirdetések.

Október 31.*
Oly igénytelen nap, nem jelzi vörösbeti) a 

naptárakban; szinte észre se vesszük. Pedig 
mily sokat mond, hatásában mily óriási jelen
tőségű. Akár március 15-ike. Csakhogy emez 
inkább csak egy nemzet életében jelentett s jelent 
sokat, az az emberiség fejlődése, a történet egé
szének szabott új irányt.

E napon áll oda Luther a wittenbergi vár- 
templom ajtajához s szegezi ki hires 95 tételét.

Maga a tény nem mondana sokat s nem is 
volna méltó a történeti megemlékezésre, ha ez 
a 95 tétel tisztán egy ember lelkének megnyilat
kozása, hogy úgy mondjuk egy egyén vagy csak 
kevesek hitvallása volna. Ez esetben az enge
detlen, renitens barát legfeljebb elveszi méltó 
büntetését s elődjei egy Szavonarola, Húsz sorsára 
jut. E hitvallás azonban nem az övé csupán, 
millió és millió ember lelkében talál visszhangra, 
akik ugyan azt érezték, ugyanazt vallották, csak 
a bátorság s erő hiányzott belőlük, hogy amiről 
meg voltak győződve, azt kinyilvánítani is merjék. 
Luther csupán a közhangulatnak szószólója volt. 
Nem ő szüli korát, még kevésbé ama bátor 
fellépésével megindult hatalmas folyamatot, mely 
söpör, tör, zúz, új alapot épít azaz csak a régi 
mohhal benőttet ássa ki újból, hogy erre új 
épületet emelhessen. Ö csak megadta a tőkét, 
amely a változásra megérett századot, alapjában 
kiforgatja sarkaiból. Őt a közhangulat szüli.

* Lelkészi körökből.

Különben magára maradna szava, mint annyi 
prófétánál nem lett volna egyéb mint „kiáltónak 
szava a pusztában,“ mely cseng, egyesek hall
ják, hogy hamarosan örökre el is felejtsék. 
Igaza van Tainenek, mikor azt mondja: „min
den nagy szellem a maga korának megnyilat
kozása, fajának és környezetének terméke“, 
habár mi a kölcsönhatást is valljuk, hogy viszont 
e nagy szellem is a történet menetének irányí
tásába cselekvőleg befoly. Luthernél sem áll 
másként a dolog.

Felléptekor a kor már érett a nagy átala
kulásra. Bizonyság reá, hogy tételei hihetetlen 
gyorsasággal terjedtek el mindenfelé, s négy hét 
múlva már hazánkba Bártfára is eljutottak. így 
bátran mondhatjuk, hogy az idők teljességében 
lépett fel. Különben minden igazi reformátor 
fellépését ez jellemzi, épen fentebb felállított 
tételünkből kifolyólag.

S minthogy érett időben lép fel, fellépése 
egyúttal jogos sőt szükségszerű is. Hiszen az 
általános vágynak a hangja, s nem az ő hangja 
szüli az általános vágyat. S ki a közhangulat
nak ad kifejezést, a szívek verését, a lelkek hő 
vágyát érzi meg s juttatja kifejezésre, az nem
csak jogával él, de kötelességet is teljesít. S ez 
jogosult volna még az esetben is, ha a vágy 
csupán a mi szivünkben élne, ha felfogásunkat 
nem osztaná más. Mert egyéni véleményünket 
nyilváníthatni emberi jog. Más kérdés azonban, 
hogy magunkra maradt nézetünk s óhajunkkal 
micsoda sikert érünk el s nem lesz-e egyenesen
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kárunkra az emberi jogunkkal való élés, ha netán 
mások érdekeibe ütköznének?

Október 31-et bátran nevezhetnénk egy vér 
nélküli forradalomnak, miként a vele megindult 
folyamatot a reformációt vallási renaissancenek. 
Az ember lerázza magáról az évszázadokon 
keresztül apáról fiúra szállt lomot, a régi évszá
zados ósdi felfogást, melynek tarthatatlanságáról 
régóta meg volt győződve, csak nem mert csele
kedni ; lelkében szinte újjászületve visszatér ahhoz 
az alaphoz, amelyet oly régen elhagyott, a Krisz
tushoz, megérezve hogy csak egyedül ez az alap 
a helyes s maradandó, ahol szellemi életének 
a vallásnak alapfeltétele nem egyes tarthatatlan 
hittételek vak elhivése, még kevésbé szolgálat 
azoknak, kik viszont maguk a bűnnek leghívebb 
rabszolgái, hanem az odaadó bizalom abban a 
mindenható atyában, aki teremtett, fenntart, 
gondomat viseli, kinek egyedül tartozom szám
adással, k'i egyedül bocsátja meg bűneimet. 
Igen, hogy a vallás élet az Istenben az isten
ségnek átélése a lélekben. Az ember szabad, 
tisztán istenének s a bensejében megszólaló 
isteni erőnek: lelkiismeretének tartozik szám
adással.

Az embert voltakép e nap állítja vissza 
újra emberi méltóságába, melybe először Jézus 
Krisztus helyezi, feljogosítván őt szabadon vall
hatni azt, amit lelkiismerete sugall neki. A sza
badság, lelkiszabadság az embervoltnak egyik 
integráns része. Ahol nincs lelkiszabadság, ott 
a szó nemesebb értelmében emberről sem 
beszélhetünk.

Szabadság a vallás terén is, sőt elsősorban 
itt, mert ez a léleknek egyik legsajátosabb s 
legegyénibb kincse.

És csodálatos, a legtöbbször itt találkozunk 
épen a legnagyobb szolgasággal, amikor köte
lességünkké van téve, hogy egyes tételekben 
vakon higyjünk, esetleges kételyeinket rémítsük 
el, amely tételek igen sokszor egy régmúlt kor 
vallási nézeteinek kifejezői. És talán sehol sem 
megy nehezebben e szolgaságból való szaba
dulás se, mint épen itt. Az egyes hittételek olyan 
noli me tangere, melyekhez nyúlni szentségtörés 
számba megy, bárha igen sokszor mondhatni 
semmi közük sincs a valláshoz. Nehezen megy,

mert az ember általában, de különösen a vallás 
terén konzervatív, észre sem véve, hogy e val
lási konzervatizmusa, egyes tételekhez való gör
csös ragaszkodása, a multtali szakítani nem bírás 
sokszor mennyire átkára van nemcsak neki, 
hanem sokszor egész nemzetek, népfajoknak. 
Példa reá nem egy keleti nép, amelyek kultu
rális elmaradottságukat legtöbbször vallási kon- 
zervatizmusuknak köszönhetik.

S ép ezért óriási jelentőségű eseménnyé 
lett ama borongós őszi nap, október 31. amely 
az embert szabaddá teszi, szívbe írott törvényt 
követelvén a papiroson lévők helyett visszaté
rést ahhoz, kitől megtanultuk, mi a vallás? nem 
tantételek halmaza s azok vak elfogadása, 
hanem élet az Istenben. A lélek felett nem ismer 
el semmiféle emberi tekintélyt, vallásos kérdé
sekben egyedül a szentírást nyilvánítja szabá
lyozónak, de annak sem a betűje, hanem a szel-' 
lemét, tudván, hogy „a betű megöl a lélek az, 
ami megelevenít.“ S e lélek az isten lelke. S az 
öntudatra ébredt ember e szent vallástétele ott 
hangzik el először nyíltan s bátran a speyeri 
birodalmi gyűlésen 1529, mikor a rendek egy 
lélek s szívvel protestálnak a cuius regio eius 
religio elve ellen, protestálnak az ellen, hogy 
lelkiismeretükre béklyót akarjanak rakni. Az Isten 
tiszteletét és a lélek üdvét illető ügyekben min
denki Istennek tartozik számadással. „Az oly 
dolgokban, melyek az Isten tiszteletére s mind
egyikünk lelkiüdvére vonatkoznak, kötelesek va
gyunk Isten parancsánál s saját lelkiismeretünk
nél fogva a mi urunkat Istenünket, mint minden 
fejedelmek legfőbb királyát és Istenét szabályozó 
tekintélyül elismerni.“

E magasztos elv jegyében vissza a Krisz
tushoz, a szabadság elve megtestesítőjéhez indult 
meg okt. 31-el a reformáció, ezt tűzte zászla
jára, ebben látta a vallás, keresztyén vallás 
lényegét. S mind ebben arra támaszkodott, ki 
az emberi lélekről először veszi le a vallásnak 
csúfolt írott törvények summáját, szabaddá 
tevén őket, hogy közvetlenül szállhassanak az 
Istenhez, ki egyedül jó“, arra, ki megállapította 
a kér. vallást. S programmjává is azt tette, 
visszaállítani a keresztyén vallást igaz lénye
gébe: ad fontes, ad fontes!
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S befejezte-e teljesen azt, mit maga elé 
tűzött? Nem, mivel nem is fejezhette be, mivel
hogy az elv, mit a reformáció fogalma magában 
rejt nem olyan, melyet véglegesen be lehetne 
fejezni. Ez elv minden időnek örök ideája, 
amelyért folytonosan küzdeni kell. Azért a refor
máció nem lehet befejezett dolog, a multté, 
hanem a reformáció egy folytonos szükségszerű 
folyamat a tökéletesedés felé.

Nincs nagyobb tévedés s nem jár senki 
hamisabb nyomokon, mint aki azt vallja, hogy 
a reformáció már befejezett dolog, hogy Luther 
már elvégzett mindent s nekünk nincs más teen
dőnk, mint az általa vallott s korának vallás
igazságait oda tenni ama régi lerontottak helyére 
s azokra esküdni szó és betű szerint.

A reformáció magában foglalja az örök 
haladás fogalmát. A reformációnak s protestan
tizmusnak nem lehet más dogmája mint ez: 
tökéletesedjetek. S e tökéletesedés első feltétele 
a szabadság, a lelkiismeret. Amint tantételck 
betűjére esküszik, már nem protestantizmus 
többé, mert a betű múlandó, a haladás örök.

Az igaz protestantizmus, mely lényegét 
helyesen fogja fel nem a múlté, hanem a jelen 
és jövőé. Feladata harmóniát teremteni a tudo
mány és vallás közt, az embert magasztos fel
adatára figyelmeztetni: tökéletesedj s arra, hogy 
e tökéletesedést csak úpy érhetjük el, ha lel
künk és testünk egy harmonikus egészet képez, 
ha tisztába jövök feladataimmal, azaz ha műve
lődöm s ha szivemben ott él a vallás, mely 
lépteimet irányítja.

A vallás és tudomány soha sem juthatnak 
ellentétbe egymással, mert mindkettő egy egy
séges szellemi életnek produktumai, külön-külön 
birodalommal. A protestantizmus ennek hangoz
ta tja . Ahol ellentétbe jutnak egymással, ott már 
egyik vagy másik részéről jogfosztással állunk 
szemben, ott már valamelyik idegen területre 
tévedt. A vallás átélése az Istennek. Egy lelki 
bizonyosság, mely tettekben nyilvánul, bár kép
zeteket is alkot magának imádása tárgyáról, 
amely képzetek azonban mindenkor műveltsé
gének megfelelők. A vallás az érzelem dolga, 
hová a tudománynak nincs bemenetele s épen 
ezért nem is lehet köztük meghasonlás. Ahol

van : ott sem vallásról, sem tudományról eminens 
értelemben nem lehet szó, csak tévhit és tév- 
tudományról. A vallás ne akarjon tudomány, s 
ez ne vallás lenni, de mindakettő kérjen helyet 
magának az egyén szellemi világában.

Meghasonlás s ellentét legfeljebb tudomány 
és hittételek között jöhet létre és igen sokszor 
létre is jön és pedig azért, mert a hittételek 
— bár elismerjük, a bennük rejlő mag lehet 
igaz s magasztos, soha el nem múló — minden
kor egy-egy kor vallásos képzeteinek emberek 
általi írásba foglalása. Az emberiség fejlődik, 
fejlődnek vallási képzetei is. Ám a hittételek 
nem tartanak lépést a korral, ugyanazon burok, 
ugyanazon változtathatlan formában maradnak 
épen az előbb jelzett konzervatizmusból, kifo
lyólag. Ezért jutnak eltentétbe az újabb korok 
képzeteivel. A hittételek föltétien meghajlást 
követelnek az embertől, ez így van, hidd el vakon 
s üdvözölsz, különben hitetlen vagy s elkárhozol. 
Tehát elhívást követelnek, sokszor olyan dolgok 
elhívásét, melyeknek a valláshoz absolute semmi 
közük, aminthogy a vallás nem is elhívésből áll, 
miként Melachton helyesen jegyezte meg: az 
ördög is elhiszi, hogy van Isten, még sem hisz 
benne. Az a Gallilei jut eszembe, ki először 
állítja fel híres tételét: mi mozgunk a nap körül 
s nem az körülöttünk. Tételét kénytelen vissza
vonni, mivel az egyházi hittételekbe ütközött. 
S vájjon csakugyan hittétel-e ez? Mi köze annak 
a valláshoz, hogy én miként gondolkozom a 
nap és föld mozgásáról? S vallásos vagyok-e 
ha elhiszem teszem a tisztító tűz, a zsinatok 
csalatkozhatlansága, vagy akár az eredendő 
bűnnek, vagy az ubiquitásnak dogmáit, bár e téte
lek már szorosan a vallás szférájában mozognak?

A hittételek maradjanak a maguk régiójá
ban s ami fő, ne akarjanak ugyanazon formá
ban örök időre megállapítottak s csalhatatlanok 
maradni. Haladjanak, tartsanak lépést ők is a 
korral, akkor kollizió köztük és a tudomány 
közt nem lép fel soha. És főleg jegyezzék meg 
jól a meghasonlás esetén mindig ők húzzák a 
rövidebbet. Az ember inkább velük szakít, mint 
a tudományos eredményekkel. Aminthogy e 
szakítást folytonosan tapasztaljuk is és fájdalom 
látjuk a szakítást magával a vallással is és pedig
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tisztán azért, mert a hittételeket azonosaknak 
tartva, összetévesztve a vallással azt hisszük, ha 
egyes tantételek ellentétbe jönnek meggyőződé
semmel s ennek folytán szakítanom kell velük, 
mert meggyőződésemet soha semmi áron nem 
adhatom fel, el kell dobnom magát a vallást is. 
Pedig soha sem szabad elfelejtenünk, vallás és 
dogma egymástól óriási módon ellenkező két 
dolog. Én lehetek vallásos dogmák nélkül is, 
viszont a dogma is el lehet vallás nélkül, bár 
azt is valljuk: vallásos lehetek dogmákkal is, 
ha e dogmák egyéni meggyőződésemmel kon- 
veniálva éltemet úgy határozzák meg, amint e 
tételekben meg van írva; mikor tehát a papirosra 
vetett szabályok egyenlők a szivemben Írottakkal.

A tudomány tehát nem jöhet ellentétbe soha 
a vallással, fegfeljebb a hittételekkel, melyek 
nem azonosak vele. E meggyőződésre jutást 
köszönjük mi a reformációnak, mely a kettő 
közötti éles határvonalat megvonta, nem szakítva 
azért minden dogmával sőt újakat is állított fel, 
mert vallásos felfogásunkat szükségkép tételekbe 
foglaljuk. Csakhogy e dogmák nem üzennek 
hadat minden haladásnak, nem is akarnak mint
egy égből pottyantak lenni, hanem, miként nem 
tagadják meg a multtali összefüggésüket, helyt 
adnak a kritikának is, mikor a lelkiismeretet s 
az Istenneli számotadást hangoztatják s a vilá
gos „ész-okokat“.

Ezért lehetséges a protestantizmus, a refor
máció követőinek kebelében egymástól sokszor 
annyira elütő éles ellentét vallási felfogások 
tekintetében. Példa reá csupán a legelterjedtebb 
irányok, melyek kezdettől fogva mindmáig küz
denek egymással vélt igazságaik érdekében: az 
ortodoxia, vagy mint most nevezzük őket álta
lában: pozitivisták (nem Comte követőit értve 
alattuk) kik a hittételeknek s a liberálisok, kik 
az ember egyéni meggyőződésénék diadalra jutá
sát tűzik zászlajukra. A harc olykor éles, ám 
azért szükségszerű, mert életet ad, lévén csak 
ott élet nemesebb értelemben, ahol harc van. 
S a vallás e léteiét épenséggel nem veszélyezteti.

Luther fellépése s bátor apellálása az ész 
és lelkiismeretre adta meg az alapot, melyen a 
harmonia a vallás s tudomány közt megvaló
sítható.

Ám ő nem végzett el mindent, csak irányt 
szabott. Reformációját tovább kell folytatni. Azért 
a reformáció nemcsak a múlté hanem a jelené 
s jövőé is. S ha a fejlődés kátyúba jut, egy 
darabig tán nyögni fog az ember újból a mara- 
diság járma alatt, ismét eljön az „idők teljes
sége“ ismét eljön az új Luther, ha tán másként 
is fogják nevezni, ismét megtisztítja a vallást a 
hozzá tapadt lomoktól, hogy ismét ujult erővel 
szentséges tisztaságában előtűnjön s az emberi 
lélek élő, ható erejévé lehessen.

Október 31. emez örök igazságnak szimbó
luma ma. Nem egyszerű dátum, de elv: a val
lás élet s az ember legszentebb birtoka, mely 
el nem avulhat soha, örök életű, mert az ember
voltnak integráns része.

Csupán az emberi alkotás múlandó, hogy 
a tökéletlenebb helyt adjon a tökéletesebbnek.

/ .  K. S.

A reformáció 400 éves emlékünnepe.
Általános helyesléssel találkozott egyházunkban az 

az eszme, hogy a reformáció 400 éves évfordulóját vala
mely nagyszabású, külsőleg látható alkotással kell meg
ünnepelni. Midőn azonban az eszme megvalósításához 
hozzáláttunk, két akadály gátolta meg azt. Az egyik, 
hogy az alkotás mivolta és mikéntje iránt nem tudtunk 
egyetértésre jutni, a másik, és ez a nagyobbik, hogy 
szomorúan azt kellett tapasztalnunk, hogy hiányzik az 
áldozatkészség.

Az utóbbinak hiányát befolyásolja ugyan, de nem 
okolja meg egészen egyházunk szegénysége. Inkább az 
a baj, hogy korunkban az eszmei célokért való lelke
sedés nem igen nagy, és különösen mikor arról van szó, 
hogy ezt aprópénzre kell felváltani, az eszményekért 
való lelkesedés csakhamar a fagypontra száll le. Ha 
ehhez még az járul hozzá, hogy az ünnepi alkotás terve 
sem talál általános tetszésre, akkor biztosak lehetünk 
benne, hogy vele kudarcot vallunk.

Az áldozatkészséget nem lehet egyetemes gyűlési 
határozattal dekretálni, bizonyítja az a tény, hogy az 
egyetemes gyűlés által tervezett irgalomház létesítésére 
elrendelt gyűjtés nem akar sehogy sem sikerülni.

Kénytelenek leszünk arról az eszméről, hogy a 
reformáció 400 éves évfordulójának emlékére irgalom
házat építsünk, lemondani. De mit alkossunk hát, mivel 
ünnepeljük meg az évfordulót?

Az akciónak teljes felhagyása szégyenére válnék 
egyházunknak ; ha pedig a hivatalosan elrendelt akcióval 
kudarcot vallunk, ez még nagyobb szégyent hoz ránk.
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Elhatározásunknál a tapasztaltak után az legyen 
irányadó, hogy az egyetemes egyház csak olyanra vál
lalkozzék, amit saját erejéből megvalósítani tud, és ami 
a hívek áldozatkészségére való szorulást a minimumra 
redukálja.

Aki olyan tervvel, amely ezt a célt megvalósítani 
akarja, fellép, az biztos lehet benne, hogy annyi ellenzésre 
talál, ahány hozzászóló lesz, mert a más ember eszméje 
már azért sem tetszik, mert mindenikünk okosabb akar 
lenni a másiknál.

Mindamellett megpróbáljuk egy új tervvel jönni. 
Aki okosabbat tud, jöjjön az okosabbal.

Aki Budapest székesfőváros óriási fejlődését figye
lemmel kiséri, aki azt látja, miként bontanak le egészen 
jó házakat és építenek helyükbe új palotákat, aki a 
lakbérek általános emelkedésére és a magas házbéradóra 
figyelemmel van, az tisztában van azzal, hogy az egye
temes egyház üllői-úti házát a jelenlegi állapotában 
meghagyni nem gazdaságos dolog

Bizonyos, hogy ez a ház a jelenlegi állapotában, 
különösen annak folytán, hogy emeleti helyiségeiben, 
sőt a földszint egy részében is a Luther-Otthon van 
elhelyezve, nem hozza meg valóságos értékének még 
mérsékelt kamatját sem. Bizonyos, hogy a Luther-Otthon, 
mely elvégre is az Egyetemes egyház intézménye, ebben 
a házban igen drágán lakik Az is bizonyos, hogy abban 
az esetben, ha az egyház az üllői úti 24. sz. házat 
egészen lebontaná és helyébe egy modern négy-emeletes 
épületet emelne, az új épület nemcsak a mostani épület 
tőkeértékének, hanem az új építés költségeinek kamatait 
is fedezné, amiben a 15 évi adómentesség és az a 
körülmény, hogy az öreg épület fentartási és tatarozási 
költségei megtakarhatnák, — a mérleget kedvezőleg 
befolyásolná.

Igaz ugyan, hogy az épület lebontása esetében a 
Luther-Otthon elhelyezéséről gondoskodni kellene De 
a Luther-Otthonnak drága az a hely, a város közepén, 
azt olcsóbb helyre kell áthelyezni a külvárosba, talán a 
Lágymányosra, hol kerti helyiség is állana a benlakók 
rendelkezésére. Nincs kizárva, hogy ott a fővárostól erre 
a célra ingyen telket is lehetne kapni.

Igaz, hogy a Luther-Otthon elhelyezése gondot 
fog okozni, de ez másodrendű kérdés.

De hát mikép függ ez össze a reformáció jubilálá 
sával?

Akkép függ össze, hogy 1917-ig építsünk az 
üllői-úti házunk helyére egyszerű, de stylszerű díszes 
palotát, amelynek sarkán a megfelelő méretekben nagy

reformátorunk, Luther Márton ércszobrát állítanók fel a 
reformáció 400 éves évfordulójának ünneplésére.

Ezzel Budapest egyik főútvonalán külsőleg is ki
fejezésre jutna, mit alkotott a mi Lutherünk, és ércszob
rának felállításával demostrálnók ország és világ előtt, 
hogy Luther szelleme itt az ország szívében is él 
közöttünk.

Szóval, emeljünk a reformáció 400 éves forduló
jának megünneplésére Budapesten egy Luther-palotát 
Luther szobormüvével

Ezt a tervet annál könnyebb megvalósítani, mert 
a pénz megvan hozzá és mert a beruházandó összeg 
a házbérekben meg fogja hozni kamatját.

Egyetemes felügyelőnk bölcsességének és taka
rékosságának köszönhetjük, hogy az államtól az 1848: XX. 
törvénycikk alapján kapott első évi segélyösszegből 
megtakarítottunk 415.000 koronát, amelyet adótartalék 
gyanánt kezelünk.

Ezt az adótartalékot fel kell használni az új bérház 
felépítésére, és fedezve lesz az építkezés költsége, a 
kamatokat pedig a tartalékalapnak behozza a fokozott 
bérjövedelem.

A Luther-szobor költségeit pedig fedezzük gyűj
tések utján. Erre inkább fognak adakozni híveink, mint 
irgalomházra.

A terv megvalósítására van még négy esztendőnk.
1917. október 31-én pedig ünnepélyesen felavat

hatjuk az Üllői út és Szentkirályi-utcasarkán Lutherünk 
ércszobrát

A fizetésrendezés tárgyában.
I r ta : Lombos Alfréd.

Nem akarván folytonosan igénybe venni e lap 
hasábjait, bevártam a fizetésrendezés ügyében napvilágot 
látott cikkeket, hogy egyszerre tegyem meg az észrevé
teleket, melyek fizetésrendezési chaos és a kivezető út 
című cikkemre való hivatkozás folytán elkerülhetetlenekké 
lettek.

Mivel most már ugylátszik, hogy többeket nem 
provokáltam cikkemmel, hozzálátok Sztehlo Kornélnak 
e lap 38-ik és Vitéz Lajosnak e lap 39-ik számában 
hozott cikkére vonatkozó válaszom megírásához.

Sztehlo azt Írja: „Sajátszerű, hogy még Lombos 
is, aki azt mondja, hogy eszmémet az összlelkészség 
helyesléssel fogadja és azt a messze jövőre kiható üdvös 
gondolatnak találja, igazat ad Gyürky Pálnak, aki a 
zsinati nagybizottságban tervem felett ama lesújtó ité-

tit AT1T F7 TI FH Á  I M T / TT Ä  F71 Azok akik előfizetési dijaikkal hátralékban 
L i i i U l  1 liYi I K H Ú Z 1 vannak> tisztelettel felkéretnek a hátralékok

beküldésére, nehogy kénytelenek legyünk őket 
postai u tánvétel k ö ltség e iv e l m egterh eln i.
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letet mondotta. Annál sajátszerübb Lombosnak ez az 
Ítélete, mert fejtegetései sorában ezt a „szerencsétlen 
gondolatot“ mégis megvalósíttatni kívánja, csak nem 
akar hozzányúlni az alap igénybevételéhez addig, míg 
az állam és az egyház közötti separatio be nem következik “

Ha ezen sorok bizonyos ellenmondást akarnának 
cikkemben megállapítani, figyelmeztetek azon tényre, 
hogy én csak feltételesen adtam igazat Gyürky Pál 
nézetének, amennyiben a le.készfizetési alapot üdvösnek 
mondottam a jövőre nézve s zavarkeltésre alkalmasnak 
a jelenben. S Gyürky is úgy tudom a „lesújtó Ítéletet“ 
csak ez utóbbi esetre mondotta ki.

Azt, hogy Sztehlo Kornél, javaslatának birálgatása 
miatt annyira elkedvetlenedjen, hogy letenne a lelkészek 
anyagi existenciáján való segíteni akarástól, egyszerűen 
nem akarom elhinni, mert Sztehlo Kornél nem olyan 
agyagból van gyúrva, hogy megijedjen a birálgatástól 
különösen akkor, midőn jól tudja, hogy a birálgatással 
mi is csak azt a célt kívánjuk szolgálni, amelyért ő is 
küzd. Azt pedig tudja, hogy üdvös alkotások mindig 
csak a pro és kontra érvek kohójából kerülnek ki.

Bizonyítja ezt az a körülmény is, hogy lám már 
mi is közelebb jutottunk egymás felfogásához. Sztehlo 
ugyanis azt állítja, hogy nem kivezető út az általam 
jelzett út, szóval en bloc elveti, mind a 6 pontot. 
Azután kivezető utat kettőt is jelöl meg. Egyik az 
Apponyi által inaugurált törvénymagyarázat elejtése, a 
másik az önsegély. Tehát tulajdonképen elfogadja az 
általam javasolt, de általa eleve elvetett egyik kivezető 
ösvényt. Én ugyanis a 2. pont alatt többek közt azt 
Írtam: követelje az egyház, hogy az állam az 1848 
évi XX. t.-c. alapján csupán a mostohán hagyott egy
házakat dotálja.

Mi ez más mint az Apponyi által inaugurált törvény- 
magyarázat elejtése. Igaz, ez Sztehlo szerint is csak 
pium desiderium, de hát végtére is egyik általa meg
jelölt kivezető út, mely nem keresztezi az általam meg
jelölt utat. A Sztehlo által javasolt másik kivezető út 
az önsegély kérdése. Itt pedig én vagyok hajlandó 
deferálni, ha ez sikerülend s ezt korábbi cikkemben is 
kifejezésre juttattam, Írván: „ha Sztehlo a maga per- 
svadeáló képességével ezt a megoldási módot tudná 
sikerre vezetni, határozottan elismerendő nagy munkát 
végezne.“ Csak sajna, nem tudok abban bízni, hogy az 
egyetemes egyház, mely adóalapi segélyekkel csökkenti 
az adóterhet, pótadókat bírjon szedni. De legalább is 
nem annyit, hogy a 150 ek tervezetének megfelelő re 
formot megvalósíthatná, mert csak maga a fizetéskiegé
szítés 391.497 koronát igényel s nem áll meg Sztehlo 
azon érvelése, hogy ezen szükséglet a kormány által 
már tervezett korpótlékkal a felére lesz redukálható. 
Mert mihelyt a korpótlék fedezetét a fizetéskiegészítésnél 
tudjuk be, eo ipso elesik a korpótlék fedezete. Vagy- 
vagy két helyütt: úgymint a kiegészítésnél és a korpótlék 
rendszernél egy azonos összeg számításba nem vehető.

Hogy a bár vagyonosabb községek a hiányt emlejék 
s hogy a szükségletet progresszív természetű adóként 
a vagyonosabb osztályoktól lehesen beszedni, a mai 
korban, midőn hiványcsonkítás járja s a vagyonosabb 
híveink is regresszive fizetnek egyházi járulékot egy
általán nem bírok bizakodni.

így hát abban sem bírok bizakodni, hogy a lelkész
fizetési alapnak annyi tőkéje keletkezhessen, hogy pláne 
megfelezve, a jövőben bekövetkezhető szeparáció esetén 
egyházmentő, a jelenben pedig fizetésrendezési feladatot 
teljesíthessen, amit bizonyít Sztehlonak az egyetemes 
gyűléshez beadott legutóbbi családi pótlékot sürgető 
indítványa is, mely bár — mint gyermektelen lelkész 
is készséggel elismerem — feltétlenül elfogadandó hu
mánus önsegélyző intézkedést követel, de magát a fizetés
rendezés ügyét előbbre nem viszi.*

Ám ha Sztehlo Kornél látja, hogy fizetésrendezési 
mozgalmunk — mely a korpótlék megvalósítása után 
is folyton hangoztatni fogja a 48. XX. t.-c bői folyó 
jogos követeléseit — az állam indokolatlan szükkeblűsége 
miatt meddő marad, animálja hát megszokott erélyével 
az egyházegyetemet az erre is kiterjeszkedő önsegély 
megvalósítására, mert a cél elérése esetén senki sem 
fogja többé birálgatni, hogy mi volt a sikerre vezető 
út. De semmi esetre sem hinném, hogy Sztehlo tervei 
keresztezését látná abban, ha mi némi fedezetért régi 
adósunk, az állam vaskapuin is tovább döngetünk.

Vitéz Lajos cikkére válaszolva legelsősorban egy 
szemrehányást kell elsimítanom. Vitéz bátyám, mint 
maga is írja, sietve csatlakozott a 150 ek mozgalmához 
és sajnálja, hogy a 150-ek névsorából kimaradt. Minden
esetre magam is sajnálom, hogy úgy ő, mint mások is 
a tervezet kibocsátók névsorából kimaradtak, mert ép 
úgy 200-an is lehettünk volna a kibocsájtók. De sajna, 
többen voltak a lelkésztestvérek közül, kik annak idején 
nem magát az ismertetett tervezetet Írták alá, hanem 
csak a kisérő levél felzetét, amit vehettünk hozzájáru
lásnak is, de meg a körözés egyszerű tudomásul véte
lének is. Sem hogy későbbi reklamációnak tegyük ki 
magunkat, sajnos csak azok nevét nyomhattuk a tervezet 
alá, kik félreértést kizárandó Írták alá a fizetésrendezési 
tervezetet s így sajna Vitéz bátyám nevét is nélkülöz
nünk kellett a névsorból.

Örömmel láttuk azonban a később megejtett szava
zásból, hogy Vitéz bátyám is csatlakozott a mozgalomhoz. 
Hogy mégis cikkemben azt Írtam: „Vitéz Lajos indít
ványára a konccal is beéri a trencséni egyházmegye“ 
talán nem is oly nehéz megérteni, ha olvassuk az Ev. 
Őrálló 27-ik számában és most Vitéz bátyám cikkében 
is saját indítványát, mely a tervezetben követelt 5400 korona

* Cikkíró figyelmét elkerülte az a körülmény, hogy indít
ványom tőkésítésre is irányul, és ha évenként 100.000 koronát 
tőkésítünk, ez 25 év múlva 4 milliót meghaladó tőkét jelent 
Abban pedig, hogy „döngessünk" cikkíróval egyetértek, de nem. 
tartom elégségesnek az eredmény biztos elérésére. (Szerk.)



1912. november 2. Evangélikus Lap. 4 4  sz . 7 . o ld a l

maximum helyett beéri a 3000  kor. maximummal is. 
Mindenesetre a jelenhez képest haladást jelent az is, 
de határozottan a chaos növelésére szolgál, ha egyszer 
5400  korona, másszor 3000  kor. maximumért kérjük 
meg a kormányt. S tekintettel arra, hogy ugyancsak 
Vitéz bátyám is csatlakozott az első törekvéshez, lemondás 
rejlett az indítványban foglalt utóbbi követelésében.

Hogy nem-kongruás testvéreink érdekében tette 
Vitéz bátyám az indítványt, lehet nemes indító ok, de 
semmiesetre sem cáfolja azt a tényt, hogy vele a 150-ek 
tervezetét bontogatta s a chaost növelte, holott ez a 
tervezet megvalósítva, Vitéz bátyám pártfogoltjainak, a 
nem-kongruásoknak is a legméltányosabb fizetést biz
tosítaná, aminthogy az ellenkezője, mint azt a kifogásolt 
cikkemben is kifejeztem „a legnagyobb erkölcstelenség 
volna.“

Az igaz, hogy a cél érdekében el kell fogadni a 
kormány igazságtalan megoldási módját is, ahogy már 
a múltkor is megírtam: „mert a fizetésrendezés további 
sikere érdekében a kongruások kénytelenek lesznek azt 
elfogadni.“ Bár még nem olyan nagyon bizonyos, amit 
Vitéz bátyám ir: „elfogadja minden lelkész, Lombos 
testvérem is “ Várjuk meg előbb, vájjon Pavlik oltalma 
alá helyezik-e azt a koncot?

Ami a hivatalos egyház s nevezetesen püspökeink 
megvádolását illeti, Vitéz bátyámat az Ev. Lap 34 ik 
számában a dunántúli és dunáninneni egyházkerület 
gyűléseiről hozott riportjaihoz utasítom. Az általam 
mondottak indokát ott megolvashatja s akkor aligha 
fogja objektiv kritikámat vádnak minősíteni s nem is 
hiszem, hogy alkotmányos egyházi életünk mellett a 
püspökök megvádolásával való megvádoltatásom követ
keztében a püspököknek ellenem való hangolása sike- 
rülend, mert aligha nebántsvirágok, hanem cédrusok 
kívánnak lenni ők, kik a hegyormán nem a kor szellőjé
nek enyhe cirógatását várják.

Tisza védelmére pedig kár volt Vitéz bátyámnak 
sietnie, mert „okosságát“ nem hasznunkra, de kárunkra 
érvényesíti. Mit ért a paradicsombeli kígyónak minden 
okossága?! Tisza a terményteóriának ügyes módon való 
elfogadtatásával s ezzel a fizetéskiegészítés elejtésével, 
amint azt egy előkelő világi egyházférfiúnk is elismerte, 
politikai barátokat akar szerezni a klerikalizmusnál. Már 
pedig szerintem, aki ezen törekvésében segíti, eo ipso 
úgy korrumpálja a protestáns közállapotokat, mint az, 
aki magának a terményteóriának erkölcstelenségeit kívánja 
fentartani. Pedig ez nem is célszerű. Pregnánsan kifeje
zésre juttatja ennek haszontalan voltát az Ev. Őrálló 
42-ik számában Balczó Lajos, ozdini lelkész tollából 
megjelent cikk.

Ezért kérjük, sőt követeljük az újabb javadalom 
összeírást az egész vonalon, mert csak a nyílt és őszinte 
eljárás illik a lelkésznek jelleméhez.

t  Szalay László.
Csak szőkébb körben ismerték nevét. Azok közül 

a kevesek közül való volt ő, akik nem nagyhangú ki
rohanásaikkal, hanem tetteikkel munkálkodnak egyházunk 
felvirágoztatásán. Halála épp azért veszteség nemcsak 
gyülekezetére, egyházmegyéjére, de egész egyházunkra.

1865 május 20-án született Nagybarátin (Győr m.) 
Édesapja Szalay Sándor, előbb nagybaráti majd szőlősi 
lelkész; édesanyja Nagy Ida, a néhai felpéczi lelkész 
leánya volt A legnagyobb szeretetben, istenfélelemben 
nevelte négy gyermekét, akik közül Jolán, Madár 
Mátyásnak, a kiváló képzettségű felpéczi lelkésznek, 
Gizella, Németh Pál vései lelkésznek, a somogyi egy
házmegye jeles esperesének neje; László, a mi kedves 
halottunk, végül Sándor székesfővárosi kerületi elöljáró 
és az óbudai egyház felügyelője.

László, mint az idősebbik fiú, szülei kívánságára 
és lelke sugallatára a papi pályára lépett. 1887-ben 
nyert felavatást Karsay püspöktől a papi hivatalra s 
édesapja mellé került segédlelkésznek, majd ennek a 
következő évben bekövetkezett halála után a szőlősi 
gyülekezet rendes lelkészéül választotta.

Egyházmegyéje felismervén szép tehetségét, egymás
után tüntette ki bizalmával. Tíz évnél tovább volt egyház- 
megyei főjegyző, mig végre 1911-ben esperessé választatott.

Mint lelkészt, mint pályatárst ez egyszóval jelle
mezhetjük : kalokagathia. Valóban, ő benne párosult a 
testi és lelki szépség, jósággal. Mint lelkész nemcsak 
a szószéken, de az életben is igazi atyja volt népének, 
pásztori figyelmét minden egyes hívére kiterjesztette s 
örült, ha látta őket a lelkiek mellett az anyagiakban is 
gyarapodni. Mint esperest: pontosság, igazságszeretet, 
tapintat és méltányosság jellemezték. Páratlan ember- 
ismerő tehetségének köszönhető, hogy ő mindenkihez 
tudott) alkalmazkodni, épp azért' mindenki által tudta 
magát szerettetni.

Kalokagathia: a szép és jó egyesülése volt benne 
a belső ember; kalokagathia: a férfiúi szépség és erő 
egyesülése a külső. Egészsége azonban hasonlított a 
belsejében férget rejtegető piros almához. Már augusztus 
elején gyengélkedett s előbb Balatonfüredre, majd Pestre 
ment gyógyulást keresni. Ereje azonban napról-napra 
fogyott. Végre október 12-én örök álomra hunyta szemét. 
Holttestét 13-án szállították haza Pestről, gyülekezetébe 
s 14 én adtuk át az anyaföldnek. Temetésén megjelent 
gyülekezetének apraja-nagyja, nagyszámú rokonsága, 
lelkésztársai.

Szombat volt, mikor megszűnt a nemesen érző 
szív dobogni. E szombatra ha gondolunk, még évek 
múltán is siratjuk őt, a mi jó Szalaynkat. Ámde, ha az 
ő elévülhetetlen érdemeire gondolunk, munkás életére 
emlékezünk, az írás szavai jutnak eszünkbe: „Annak 
okáért vagyon valami szombatja az Isten népének“.

K . J .
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A Luther-Otthon.
A Luther-Otthon számadása az 1911. aug. 1. 

1912. aug. 31. terjedő évre.
Bevétel.

Kor. Kor.

1. Beiratási d í ja k b ó l ........................................  1.175 —
2. Ellátási d í j a k b ó l ......................................... 41 846-—
3 Bolthelyiség bérjövedelm e........................  546-70
4. Góbi igazg. úrtól á t v e t t ............................... 35-18
5. Egyetemes p é n z t á r b ó l ..............................  5.000-—
6. Megtakarítás az élelm ezésnél....................  4.471 06

53 073 94

Kiadás.
1. Élelmezés (a régi alapon 54 kor.-val) . . 24.375 —
2 F ű t é s .............................................................2 418-94
3. V i lá g í t á s .......................................................  1.367 30
4. Igazgató (13 h ó n a p ) .................................... 1.300- —
5. O r v o s ............................................................. 400-—

6. Szolgaszemélyzet:
házvezetőnő (13 hó) . . . .  650-—
2 szo lga.........................  727-94
2 ta k a r í tó n ő ............... 652-60
s z é n h o rd ó .................... 195*50
vice (13 h ó ) ...............  130’— 2.356 04

7. Konyhaberendezés......................................... 4.998-89
8 Leltártárgyak beszerzése-javítása, tatarozás

és építési m unkák........................................ 5.507-08
9. Vegyes k i a d á s o k ......................................  319 54 43.042-79

10.031-15
10. Ezen maradványból az egyetemes pénz

tárba beszállítunk.............................. ..... . 8.000-—
Készpénzmaradvány . . 2.031*15

Budapest, 1912. október hóban.

Mérleg.
Bevétel.

Kor. Kor.
Az Otthon bevételei.............................................  53 073 94

Az egyetemes pénztárból jár:
Az Eöry alap kam atjövedelm e.........................  4 200 —
A bányai egyházkerület segélye két féldíjas

h e l y r e ............................................................  1.000 — 58 273 94

Kiadás.
Az Otthon k ia d á sa i.............................................  43 042-79
Az egyetemes pénztárnak j á r .........................  13.000 —
Egyet, adóalapnak az előlegezett összeg után

4°/o kam at.......................................................  2.037-84 58.080 63
Mutatkozik fölösleg . . 19331

Dacára annak, hogy a legszükségesebb leltári tárgyak 
beszerzésére, tatarozásra és épületátalakításra az Otthon kor
mányzó bizottságának jóváhagyásával 5507 kor. 08 fillér fordít- 
tatott,

KÜLÖNFÉLE.
„Magyarország katholikus állam.“ Ezt állítja 

az „Egyházi Közlöny“ 43 számában dr. Hanuy Ferenc 
egyetemi tanár „A patronátusi jogok és a főváros“ 
címen írt vezércikkben szószerint ezeket mondván: 
„A főváros bizonyos tekintetben még mindig katholikus 
városnak kénytelen magát tekinteni és ilyenként gerálni, 
éppen úgy, mint a magyar állam minden 1848: XX. tör
vénycikk dacára is, továbbra is „de facto11 katholikus 
államnak mondható, mert a kormány egyik (mindig 
katholikus vallású) tagja, a kultuszminiszter útján gya
korolja ma is a főkegyúri jogokat“. EzenJ a középkori 
felfogástól penetrált és a mi „magna chartánkat“, az 
1848: XX. törvénycikket lekicsinylő újságcikk, mely a 
katholikus egyház részére minden jogot követel, a nem 
katholikus adózó polgárok zsebébe azonban merészen 
belemarkol, erősen provokálja a kritikát és legközelebb 
foglalkozni fogunk vele.

Klerikális aknamunka. A római pápa és a 
király eldöntötték, hogy az új görög-katholikus püspök
ség székhelye Hajdúdoroghon lesz és íme most a vallás
ügyi minisztérium mozgósításával megindult egy akció, 
amely Debrecenben tervezi elhelyezni ezt a püspöksé
get. Mi ebben a törekvésben ugyanazt a szándékot és 
szellemet látjuk megnyilvánulni, amely Németországban 
tisztán protestáns városokban és vidékeken a katholi- 
cizmus részére expoziturákat állít fel, amely hazánkban 
erős evangélikus városokban, mint Besztercebányán 
és Rozsnyón római katholikus püspökségeket létesített 
és ezeket a városokat erősen katholizálta. A debreceni 
kollégium akadémiai ifjúsága is felismerte ezt a veszélyt 
és egy hatalmas emlékiratot intézett Debrecen város 
törvényhatósági bizottságához, amelyben erősen tiltako
zik a decreceni székhely ellen, egyebbek közt azt mond
ván: „Lássa be Debrecen szabad királyi város tekinte
tes Törvényhatósági Bizottsága, hogy az új görög- 
katholikus püspökség Debrecenben nem lenne egyéb, 
mint a liberalizmus ellen minden aljas eszközzel küz
deni kész klerikalizmusnak előretolt őrállomása, mely 
igen alkalmas volna arra, hogy a felekezeti békét a leg
súlyosabban megháborítsau. Üdvözöljük a derék ifjakat 
és kíváncsian várjuk, megtudják-e bontani a klerikálisok 
Debrecen erős várát? A „sárospataki református lapok“ 
is egy élesen megirt vezércikkben kel ki a görög kath. 
püspökségnek Debrecenben való elhelyezése ellen, ezeket 
mondván: „Csak a vak nem látja, hogy a klerikálisok 
Debrecenre áhítoznak, azt akarják megszerezni, ott lábo- 
kat megvetni és onnan mint archimedesi pontról kimoz
dítani vagy legalább is meggyengíteni a magyar kálvinista 
világot.*

* A legújabb hírek szerint Debreczen város törvényható
sága visszautasította a miniszter ajánlatát.
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Reformációi emlékünnepek. A pozsonyi Székács 
József kör a theologia akadémia nagytermében ünne
pelte meg a reformációt. Az ifjak énekeltek, zenéltek, 
szavaltak és a „Luther Rómában“ című történeti jele
netet színi előadásban reprodukálták. — A modori 
evangélikus leánynevelő intézet igen sikerült vallásos 
estén ünnepelte meg a reformációt. A növendékek 
ének- és zeneprodukciója mellett Kovács Sándor pozsonyi 
theologiai akadémiai tanár „Bibliai arckép“ címen fel
olvasást tartott.

A dobsinai papválasztás. Pósch Gusztáv válasz
tása, miután abba az ellenpárt is megnyugodott, jogerőre 
emelkedett és az újonnan megválasztott lelkészt holnap, 
november 3-án iktatják be hivatalába.

A nagygerezsdi egyesség. Ami a bikának a 
vörös posztó az Viadornak a nagygerezsdi egyesség 
Ami evangélikus egyházunknak ez időszerint nincs, 
nagyobb veszedelme, mint ez a szerencsétlen egyesség. 
Nyitott ajtót döngetne Viador, ha a nagygerezsdi egyesség 
revízióját sürgetné. Ezt mi is akarjuk, mert az egészben 
véve felületes munka. De Viador agyon akarja ütni 
az egyességet, mert egyesek visszaéltek vele. Ezt a 
tolerancia korában nemes intencióból létre jött alkotás 
talán mégsem érdemli meg. A vérszomjas Viador fütyül 
a toleranciára s miután az egyességet agyonütötte azzal 
végzi. Külömben békesség legyen velünk!

Apró mondások Luther tanításaiból.
(Efez. 6. v 4 )

„Mielőtt egy gyermeket megfenyítenél, göngyöld a vesszőt 
egy Miatyánkba Úgy kell tehát büntetni, hogy az alma is a 
vessző mellett legyen“.

„Kétféle kisértés van. Egyik a baloldalon: s ez mindaz, 
ami fájdalmat okoz. A másik a jobboldalon: ez mindaz, ami jól 
esik. Ez a legveszedelmesebb kísértés“.

„Az ima egy lelki, közös jó, mivel Isten mindnyájunknak 
az atyja, ő azt akarja, hogy mi egymásért imádkozzunk“.

(Közli Czékus László.)

Pályázat
a tátraaljai ág. hitv. egyházmegyébe kebelezett kis- 
lomniczi németajkú egyházban elhalálozás folytán meg
ürült rendes lelkészi állásra.

Ezen állással egybekötött törvényszerinti lelkészi 
kötelességek mellett következő javadalmazás biztosittatik: 
1. Természetben való lakás az újonnan felépítendő pap
iakban a hozzátartozó összes melléképületek és a temp
lom melletti kert használatával. Egyelőre szabad lakás 
bérelt házban 1913. évi november hó 1-ig. — 2. Kész
pénzben évenként az egyház pénztárából 662 kor. azaz 
hatszázhatvankét korona, előleges negyedévi részletekben 
és 602 kor. 80 fill, azaz hatszázkét korona 80 fill, kongrua 
államsegély. — 3. 20 azaz húsz pozs. mérő rozs. — 
4. 25 azaz huszonöt pozs. mérő árpa. — 5. 14 azaz 
tizennégy pozs.'1 mérő zab, — 6. 9 azaz kilenc pozs. 
mérő burgonya. — 7. 10 azaz tíz kepe (16 kéve) 
szalma, fele árpa, fele zab. — 8. 2 azaz kettő szekér

széna. — 9 24 azaz huszonnégy bécsi öl (96 m3) 
tűzifa. Az összes termények a papiakba fuvarozva. — 
10. 2 V2 azaz kettő és fél hold szántóföld egész és a 
káposztaföld 8/s részének használata. — 11. szabad 
legeltetési jog saját marhái számára. — 12. Stola és 
három offertorium, körülbelül 250 korona.

A kellően felszerelt jelentkezések alulírt főesperesi 
hivatalnál folyó évi december hó 1-ig nyújtandók be 
Kakaslomnicra.

Kelt Szepesszombaton és Kakaslomnicon, 1912 
október hó 20-án.

Dr. Lersch Kornél Székely Gyula
egyházmegyei felügyelő. főesperes.

Pályázat.
A pestmegyei evangélikus egyházmegyéhez tartozó 

kiskőrösi egyházközség egyik, nyugdíjazás folytán meg
üresedett, lelkeszi állására pályázatot hirdetünk.

Javadalom: Lakás kerttel 1612 korona 76 fillér 
készpénz, 28 katasztrális hold szántó, 40 hold kaszáló 
(1200 D-öles), 20 hold legelőilletmény (1200 D-öles) 
belső szérűskert: 973 D-öl, veteményes földek: 1500 
□-öl, kenderföld: 1230 D ől. Stóladij és offertórium.

Összjövedelem; 4060 korona. Szolgálati nyelv: 
magyar tót.

A bányai evangélikus egyházkerület lelkészválasz
tási szabályrendeletének 15. §-a értelmében felszerelt 
kérvények folyó évi november hó 10 ig alólírott fő
espereshez Kecskemétre küldendők.

Péteri és Kecskemét, 1912 október hó 22 én.
Földváry Elemér Sárkány Béla
egyházm. felügyelő. főesperes.

Pályázat
A pestmegyei evangélikus egyházmegyéhez tartozó 

dunaegyházai magyar-tót nyelvű egyházközség, nyug
díjazás folytán megüresedett, lelkészi állásra pályázatot 
hirdetünk.

Javadalom: Lakás kerttel. 882 korona az egy
ház és 288 korona a község pénztárából. 19 katasz
trális hold és 1114 D-öl szántóföld. Minden házas
pártól egy véka búza, özvegyektől a fele. Minden 
háztól 40 fillér. Nyolc öl puha tűzifa. Stóla és offeróriutm

Összjövedelem: 3880 korona.
A bányai evangélikus egyházkerület lelkészválasz

tási szabályrendeletének 15. §-a értelmében felszerelt 
kérvények folyó évi november hó 10-ig alulírott főespe
reshez Kecskemétre küldendők.

Péteri és Kecskemét, 1912 október hó 22-én.
Földváry Elemér Sárkány Béla
egyházm. felügyelő. főesperes.
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351. ..
912. u’ sz‘

Pályázat.
A brassói magyar evangélikus egyházközség segéd- 

lelkészt keres. Javadalma különféle címeken 2160 
korona. A pályázni óhajtók okmányokkal felszerelt kér
vényüket f. évi november hó 15-dikéig a brassói magyar 
evangélikus lelkészi hivatalhoz küldjék be.

Magyar királyi államvasutak.
Az október 1-én életbelépett téli menetrend, melyet 

lapunk f. évi 24. számában közöltünk, következő változtatásokat 
tartalm az :

1. Budapest nyugati pályaudvar—Párkány-Nána.

E lm aradnak: a l l 35 p.-kor Budapestről ind. 136 sz. v.
» 310 » » » 172 » »
» 752 * » » 280 » »
> 351 » Budapestre érk. 149 » »
» 7̂ 5 > » » 155 > >
» 4— > » » 173 » »
» 815 * » > 141 » »
2  1015 * » » 183 » »
» 1150 » » » 123 » »

Indul. 945 helyett 940 p.-kor a Rákosp. indul 160 sz. v. 
Érk. 1025 „ 1030 „ „ „ „ 161 „ „
Csak Nagymarosig mennek d. u. 355 p.-kor 140 sz. v. és 

a d. u. 520 p.-kor Budapestről induló vonatok.
Csak Vácig megy a 800 ind. 132 sz. v.
Új vonat: Gyv. 230 indul Budapestről 108 sz. v.

I I .  Budapest keleti pályaudvar—Szolnok.

Ezen a szakaszon nincs változás.

I II . Budapest nyugati pályaudvar—Cegle’d.

E lm aradnak: a 1155 p.-kor Budapestről ind. 730. sz. v.
* 920 > Budapestre érk. 729. » »

IV . Budapest keleti pályaudvar—Hatvan.

E lm arad : a 314/a sz. 1219 p.-kor Rákosról induló sz. v
» 329/a » 835 > Budapestre érkező » »
» 335 » 1120 ,  » » » ,

V. Rákospalota— TJjpest— Veresegyház— Vác.

Indulnak Budapest nyugati pályaudvarró l: 551 551 705
800 845 945 1100 1100 100 215 235 410 520 600 615 710 815 840

Rákospalotáról-—Veresegyházra.
Űj : 955 este, érk. Veresegyh. 1015
Érkezik Budapest nyug. p .-udvarra : 555 6°5 720 820 8 45 

910 1030 1125 1 250 240 300 410 515 555 630 800 800 855 1()25

VI. Budapest keleti p. u.—Bicske.
Elmarad a 24/2 sz. íoo órakor ind. sz. v.

VH. Gödöllő—Veresegyház.
Indul V eresegyházról: 625 711 908 944 1203 203 317 402 516 

616 707 855 915 940

Indul Gödöllőről: 425 552 648 739 850 1007  n i 8 116 245 354 
606 640 733 847

Magyar királyi államvasutak Igazgatósága.
A budapesti pályaudvarokról induló és oda érkező vona

tokat illetőleg a téli menetrend, mely október elsején lépett 
életbe, a következő változtatásokat tartalm azza:

I. A keleti pályaudvarról indulás:

E lm aradnak: A 8  óra 5 perckor reggel Balatonfüred—Tapol- 
czára induló gy. v.
A 12 órakor délben Gödöllőre induló sz. v.
A délután 1 órakor induló sz. v.

II. A keleti pályaudvarra érkezés:

E lm aradnak: A 8  óra 20 perckor este Lavoczne—M.-Szigetről 
érkező sz. v.
A l l  órakor este Tapolcza—Balatonfüredről érkező gy. v. 
A 11 óra 10 p.-kor este Bicskéről érk. sz. v.
A 11 óra 20 p.-kor este Hatvanról érk. sz. v.

III. A nyugati pályaudvarról inddlás:

Elmaradnak : A 11 óra 25 p.-kor d. e. Nagymarosra induló sz. v. 
A 11 óra 55 p.-kor d. e. Czeglódre ind. sz. v.
A 3 óra 10 p.-kor d. u. Rákospalota—Újpestre ind. sz. v.
A 7 óra 20 p.-kor este Váczra ind. sz. v.
A 8  óra 10 p.-kor este Párkány-Nánára ind sz. v.

Korábban indul 5 perccel a 8  óra 20 p. este Dunakeszi—Alagra
indult sz. v.

Uj v o n at: 8  órakor este ind. sz. v. Váczra.

IV. A nyugati pályaudvarra érkezés:

Elm aradnak: A 3 óra 51 p.-kor éjjel Rákospalota —Újpestről 
érkező sz. v.

A 7 óra 35 p.-kor reggel ugyanonnan érk. sz. v.
A 8  óra 10 p.-kor este Nagymarosról érk. sz. v.
A 10 óra 15 p.-kor este Váczról érk. sz. v.
A 11 óra 50 p.-kor Érsekújvárról érk. sz. v.

Változás : A 10 óra 25 p.-kor esie eddig Nagymarosról indult 
sz. v. most Váczról indul.
A 10 óra 25 p.-kor reggel Rákospalotáról indult 161. sz. 
személyvonat most 10 óra 30 p.-kor indul.

Egyébként a lapunk f. évi 21. számában közölt menetrend 
érvényben maradt.

ORGONAHARMÓNIUIMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  I SKOLAI  ÉS T Á R S A D A L M I  H E T I L A P

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHl.O KORNÉL

Főmunkatársak :
D r MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYANSZKY ALADÁR

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szórós hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  : Az evangélikus Lap missziója. — Modernista: A római klérus. — Az egyetemes gyűlés. — Kintzter Arpádné, Solcz 
Inez: Ev. missziói munka a dsagga-négerek között. — Irodalom — Különféle. — Pályázat. — Hirdetések.

Az Evangélikus Lap missziója.
Lapunk szerkesztője az Evangélikus Lap 

barátai által f. hó 6-án Budapesten igen előkelő 
közönség előtt tartott estélyt, mely az üllői-úti 
dísztermet egészen megtöltötte, a következő 
szavakkal nyitotta meg:

Engedjék meg, hogy nehány szóval tájékoz
tassam önöket a felől, hogy az Evangélikus Lap 
barátai mit akarnak.

Röviden kifejezve program m un kát: Világos
ságot akarunk terjeszteni és érdeklődést akarunk 
kelteni az evangéliom iránt, amely a formák 
rideg kultusza folytán és a vallási közöny terje
dése következtében az emberiség nevelésénél 
tért vesztett

Mélyíteni akarjuk az igazi vallásosságot az 
evangéliom hamisítatlan kultusza által. Meggyő
ződésünk az, hogy az igazi vallásosságnak leg
nagyobb akadálya az, ha a hitet kényszerzub
bonyba szorítják. A vallásos hit nem tűri el a 
kényszert, a kikényszerített hit nem vallásos hit.

Ezzel Luther és a reformáció alapján állunk.
A reformáció azonban nem befejezett egész. 

A reformáció igazság és valóság után törekedett. 
Az igazság és valóság felösmerése azonban nem 
oly könnyű dolog. Az ember tökéletlen és véges 
lény, mindig tanul, de soha sem mondhatja, 
hogy már mindent tud. Egyaránt áll ez a tudo
mányról és a vallási ismeretekről is

A vallás azonban nem tudomány, a vallá
sos igazságok nem tudományos igazságok. A

vallás azon az ösztönön, azon az érzésen ala
pul, amelyet az Isten az ember keblébe oltott 
és amely az Isten sejtése, a hozzá való vonzó
dás, a vele való egyesülés törekvésében talál 
kifejezést.

Az emberi lélek ezen törekvésében oly 
igazságokhoz jut, amelyek nem az érzéki tapasz
talat, hanem a sejtés, az érzés produktumai. 
Ezeket vallási ismereteknek nevezzük, és a vallási 
ismeret igazságában való meggyőződés az, amit 
hitnek nevezünk.

A tekintély hívei azt tanítják, hogy ezek a 
vallási ismeretek Isten kijelentései és ezért csalha- 
tatlanságot követelnek részükre. Dogmáknak 
nevezik azokat, szerintük a dogmák tételes igaz
ságok, amelyekhez a kritika nem fér.

Mi a dogmákat az ember vallásos, magasra 
törő érzése produktumának tekintjük, és habár 
koncedáljuk azt, hogy ezt a vallásos érzést Isten 
adta az embernek, produktumát mégis emberi 
műnek tartjuk, mert az Isten szabadságot adott 
az embernek vallásos ismeretei megalkotásában.

Mi tehát a dogmáknak nem tulajdonítjuk 
azt a jelentőséget, hogy annak téves voltát ki
mutatni, hogy azon változtatni nem lehet.

A dogmák felőli hit különben változást 
szenvedett és szenved a kultúra haladásával 
anélkül, hogy az igazi vallásosság e miatt veszí
tene. Sőt azt tapasztaljuk, hogy a dogmákhoz 
való szigorú ragaszkodás, mihelyt a dogma az 
emberiség műveltségi fejlődésével már meg nem
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egyeztethető, a vallásosságnak ártalmára van, 
mert a vallás iránt közönyt támaszt.

Ha az emberre ráparancsoljuk, hogy vala
mit el kell hinnie, amit nem tud elhinni, vagy 
hypokrita lesz, vagy közömbös a vallás iránt.

Mi ezen hypokritizmus és ezen közöny ellen 
küzdünk; a vallási érzelem és annak akár a 
rajongásig való fokozása ellen nincs kifogásunk, 
de károsnak és elvetendőnek tartjuk, ha a val
lási érzelmek produktumait mint megdönthetien 
igazságokat akarják statuálni és az azokban való 
hitet kényszer útján kötelezővé tenni.

Ebből kifolyólag a mi alapelvünk vallás 
dolgában a határt nem ösmerő türelmesség. 
Nem ítélünk el senkit sem vallásos nézetéért, 
csak egyben vagyunk türelmetlenek Nem türjük 
el a kényszert a vallás dolgában.

E mellett nemcsak protestánsoknak, hanem 
evangélikusoknak is valljuk magunkat. Szerin
tünk a reformáció alkalmából keletkezett hitval
lásokkal, — amelyek különben az akkori viszo
nyok hatása alatt létrejött kompromisszumok 
jellegét hordják magukon — nemakartak a refor- 
ámtorok egy oly ketrecet alkotni, amelyből a 
protestánsok soha semmiképp ki nem bújhatnak. 
Ellenkezik ez a feltevés Luther alapelvével, amely

T Á R C A .

A római klérus.
D. Ernesto Rutili ismert olasz modernista író tol

lából a fenti cím alatt a müncheni „Das neue Jahr
hundert“ egy közleményt hoz, melyet különösen arra 
való tekintettel, hogy a cikkíró maga is római klerikus 
és így az ottani viszonyokat legjobban ismeri, érdekes 
tartalmánál fogva olvasóinknak figyelmébe ajánlunk.

Világi papok és szerzetesek — mondaj Rutili — 
Rómában együttvéve vagy kétezerén vannak. Ha a val
lásos élet mértéke a papok száma után igazodna, 
akkor Rómának a szentek városának kellene lennie, 
valami utólérhetetlennek, a tökéletesség tükrének. Még 
a levegőt is szent életnek kellene betölteni. De, úgy 
látszik, hogy a szentnek nyomait csak a régi legendák
ban lehet megtalálni, mert a vallásos élet Rómában 
valóban oly nyomorúságos, hogy az ember szánalomra 
gerjed. Vallás  ̂ mint az élet vezérfonala, mint lélek- 
emelés. mint segédeszköz a tökéletességhez, a buzgó és 
cselekvő katholicizmus, amely annyira jellemző azokban 
az országokban, ahol az egyes keresztyén felekezetek

szerint vallás dolgában a lelkiösmeretre kény
szert gyakorolni nem szabad.

Mi tehát evangélikusok vagyunk és azok 
maradunk is, ha nézeteink némi részben a hit
vallások dogmatikus tételeitől eltérnek is.' Meg
vagyunk győződve arról is, hogyjcéljaink bár
mely protestáns egyház keretében elérhetők. Ez 
irányban köztünk és a többi protestáns feleke
zetek hasonló gondolkozású hívei között máris 
megvan a szellemi unió.*

Az egyetemes gyűlés.
A november hó 5-én este tartott előértekezleten 

a deáktéri diszterem zsúfolásig megtelt. Báró Prónay 
Dezső egyetemes felügyelő üdvözölvén a megjelenteket 
ismertette azon fontosabb tárgyakat, amelyekkel az 
egyetemes gyűlés foglalkozni fog. Ezek a megüresedett 
főjegyzői és Korbélyi lemondása folytán egy egyházi 
aljegyzői állás betöltése, a zsinat megtartásának kérdése, 
az 1848: XX. törvénycikk végrehajtása és az ezzel kap
csolatos kérdések, a lelkészi alapra vonatkozó köz
gyűlési határozat végrehajtása, a theologiai egyetemi 
fakultás létesítése és a nagygerezsdi egyezség revíziója. 
Dr. Szelényi Aladár ismertette a zsinati bizottság mű
ködésének eredményét. Az előmunkálatok befejeztettek, 
a javaslatok kinyomattak és a kerületeknek megküldet
tek, 200 példány a Luther-társaság könyvkereskedésé

* Az estély további lefolyásáról a legközelebbi számban.

egymással versenyre kelnek, ott nem létezik. A vallás
nak csak a héja marad meg, a felfuvalkodott külső 
burok, amely pompás körmenetekben, amelyek idő- 
közönkint még néhány embert a csodás bazilikákba 
gyűjtenek, nyilvánul meg. A klérust azonban nem tisz
teli senki sem, sőt gyűlölik és megvetik.

Ezen mély sülyedésnek különféle és sok oka van. 
A főok azonban kétségkívül az. hogy a klérus hivatását 
már nem tudja méltóan betölteni. Vannak talán igen 
tiszteletreméltó kivételek, de ezek a bűnben leledző töb- 
ség nagy tengerében eltűnnek.

Ha a római klérusról van szó, különbséget kell
tenni „a magas klérus“ a Curia monsignorjei, a kano
nokok, a kegyencek, szóval mindazok között, akik csel
szövés és mindenféle protekció által, az egyház aszta
lán a legjobb helyeket tudták maguknak biztosítani és 
az „alacsony klérus“ között. Ez utóbbiak a boldogulás
ból kitaszítottak, akik a mise mindennapi elmondásáért 
járó szégyenletes alamizsnából élnek és akik vissza
taszító és nyomorult helyzetben tengődnek, éhezve, ron
gyosan, mint árnyékemberek.

Ezt az óriási különbséget mindenki észreveheti. 
Csak szemeinket kell kinyitni, csak tudni kell, hogy
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nek elárusításra szolgál. Az utólag beérkezett észrevéte 
lek és indítványok, mint materiale a zsinati bizottság iratai
hoz csatoltatnak. Az 1848: XX. törvénycikk végrehajtá
sának kérdését és az ezzel kapcsolatos kérdések jelen
legi állását az egyetemes felügyelő felkérése folytán 
Sztehlo Kornél ismertette, előadván az ezen ügyekben 
beérkezett nagyszámú felterjesztéseket és a jogügyi 
bizottságnak ezekre vonatkozólag beterjesztett indítvá
nyait. A kérdéshez többen szólották hozzá, úgymint: 
Gyurátz, Geduly, Veress, Szentiványi Árpád, az egye
temes felügyelő és mások. A lelkészi fizetés rendezésé
nek kérdésében általában a lelkészi fizetés minimumá
nak 2400 koronára emelése és a megfelelő korpótlékok 
jelöltettek ki, mint a kormánynál erélyesebben sürge- 
tendők, a korpótlékra nézve az értekezlet azt az állás
pontot foglalta el, hogy az minden lelkésznek meg
adandó, a püspöki fizetéseknek az államtól kérendő fel
emelése, mint a püspöki állás függetlenségét hátrányo
san befolyásoló, nem talált pártolásra az egyház összes 
szükségleteinek összeírását és egy, azokat kitüntető új 
emlékirat szerkesztését eirendelőnek tartják, a tanítói 
fizetések felemelése és az egyetemes felügyelő nézete 
szerint első sorban az elveszett stolailletmények kár
pótlása sürgetendő.

Ezek után Zsigmondy Jenő bányakerületi fel
ügyelő ismertette az egyetemes ügyésznek a lelkész
alap működésének megkezdésére vonatkozólag tett és 
lapunk 43. számában ismertetett indítványát és a jog
ügyi bizottságnak erre nézve hozott javaslatát, amely 
ezt a kérdést minden oldalról tanulmányozná. Ezután 
az előadó hosszabb beszédben szállt síkra indítványa

mellett, hangsúlyozván azt, hogy legégetőbb szükség a 
lelkészek anyagi helyzetén segíteni, hogy a jogügyi 
bizottság indítványa ennek a célnak elérését akadá
lyozza és minden kényszerítő ok nélkül a kezdeménye
zést egy évre megint elodázná. Egyenként cáfolja azokat 
az ellenvetéseket és aggályokat, amelyek a jogügyi 
bizottságban felhozattak és a lelkészek érdekében 
eszméjének mielőbbi megvalósítását kéri. A jogügyi 
bizottság indítványa mellett Gyurátz és Geduly püspö
kök szólaltak fel. Mindketten dicsérettel halmozták el 
az indítványozót és magasztalták nemes intencióit, de 
mindenféle kicsinyes skrupulusokkal iparkodtak gáncsot 
vetni intenciói megvalósításának. Sajnos, hogy a lelké
szek közül senki sem szólalt fel az indítványozó mel
lett, aki a püspökök felszólalására adott replikájá
ban bizonyos elkedvetlenedéssel konstatá.ta, hogy bár
mily üdvös eszmével lépjen is fel valaki egyházunkban, 
annak megvalósítását még a kákán is csomót keresve 
mindig megakadályozzák, ő nem elismerést vár, hanem 
segíteni akar a lelkészek helyzetén és megköszönve 
nemes intencióinak méltánylását, kijelenti, hogy keve
sebb elismerést, de több támogatást szívesebben látott 
volna.

Az idő előrehaladta folytán több tárgy nem vétetett 
elő és az értekezlet este 8 órakor véget ért

A közgyűlés.
F. hó 6-án délelőtt lOVs órakor megtartott isteni 

tisztelet után báró Prúnay Dezső egyetemes felügyelő 
megnyitotta az egyetemes közgyűlést és miután a terem 
nem közgyűlési tagokkal a zsúfolásig megtelt, felszólította

vannak papok, akik egy fél tucat hivatal és javadalom 
birtokában vannak, valamennyi jól megfizetve (például 
Szent Péter temploma kanonokainak évi 12 00U lira a 
fizetésük) és emellett még jól jövedelmező mellékfoglal
kozásaik is vannak, (Szegények ! hol van az a magyar 
kanonok, aki velük cserélne ? Szerk.), mig vannak 
papok, akik, hogy ne kelljen éhen halniok, házasság- 
közvetítéssel és hasonló ügyletekkel kénytelenek foglalkozni. 
Aki gyakrabban fordul meg a főpostán Rómában, külö
nösen bizonyos órákban, az nem egyet fog közülük ismerni.

Ez természetesen mély meghasonlást idéz elő a 
római klérusban. Rettentő gyűlölet létezik ezen két 
osztály között. A magas klérus kíméletlenül vádolja a 
szegény papokat, hogy nem tisztességes eszközökkel, 
amelyekkel kenyerüket keresik, megbecstelenítik a papi 
öltönyt. Ha a vád igaz, szomorú iróniát képez a magas 
klérus szájában, amely az erkölcsi érzés és felelősség- 
érzet teljes hiányát árulja el. Hogy élhet az alsó klérus 
másképp, ha a többiek a kenyeret tőle ellopják, azáltal, 
hogy javadalmat javadalomra halmoznak és ez nekik 
soha sem elég?

A szerencsések és kedvezményben részesülőkre 
nézve a klérus ezen páriáinak jelenléte állandó vád

pont. Azért minden eszközt megmozgatnak, legyen az 
meg- vagy meg nem engedett, hogy tőlük szabadulja
nak. A bibornoki vikáriátus ezen szomorú vállalkozá
sukban a rendeletek és üldözések özönével támogatja 
őket. Bizonyos Gonga nevű papot, hogy eltávolítsák, a 
divinis ok nélkül felfüggesztették és végre a rendőrség
nél gyanúsították meg, hogy a Viktor Emánuel király 
elleni merényletben részes volt. Más papokat koldulás 
miatt jelentettek fel a rendőrségnél, mert a vikáriátustól 
segélyt kértek.

Az üldözöttek azonban boszut forralnak ezen 
martyromság miatt. A magas klérus botrányainak, a 
„zsíros falatok“ birtokosai magánéleti erkölcsi botlá
sainak, a Kulisszák mögött történt nem igen épületes 
dolgok leleplezése következményei ezen jogos ellen
hatásnak. Az üldözés és a javadalmak felhalmozódása 
elleni folytonos tiltakozások oly hevesek lettek, hogy 
X. Pius szükségesnek találta egy Lugari, Van Rossum és 
Pompili kardinálisokból álló bizottságot kiküldeni ezen 
rendetlenségek megszüntetése és a szegény papoknak 
elnyomatása ellen való megvédés céljából.

Ez a hatalomvágy, ez a bírvágy az alantasok 
iránti egész magaviseletben, a feljebbvalókkal szemben
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azokat, akik a közgyűlésnek nem tagjai, hogy a karzaton 
foglaljanak helyet.

Nem vettük észre, hogy ezen felszólításnak valaki 
engedelmeskedett volna. Feltűnt, hogy az egyh. felügye
lőnek rendesen megtartatni szokott nagyszabású meg
nyitó elnöki beszéde az idén elmaradt. Az egyh. fel
ügyelő egyszerűen felolvastatta évi jelentését az év 
folyamán történtekről. Jegyzőkönyvbe való felvétele 
elhatároztatott. Következett az egyetemes főjegyző válasz
tása. Győri István egyh. aljegyző kijelenti, hogy a fő
jegyzői tisztségre nem reflektál. Az egyetemes gyűlés 
erre közfelkiáltással dr. Szelényi Aladárt választja meg 
főjegyzőül. Korbély Géza helyébe az egyetemes felügyelő 
javaslatára Révész lelkész választatott meg. Dr. Győri 
István, az egyh. felügyelő indítványára a tiszteletbeli 
főjegyzői címmel ruháztatott fel.

Ezekután egy senkitől sem várt szenzációs jelenet 
következett be. Br. Prónay Dezső bejelentette, hogy 
egyetemes felügyelői állásáról előrehaladott kora és 
munkerejének fogytára való tekintettel lemond, és kéri az 
új választás elrendelését, a közgyűlés ezen bejelentést 
viharos ellenmondással fogadta. Percekig tartott: „ezt nem 
lehet, nem engedjük“ s hasonló felkiáltások zaja. — A 
zajt félbeszakította Szentiványi Árpád kerül, felügyelő 
felszólalása, ki szívből fakadó érzésteljes szavakkal ma
gasztalta Prónay erényeit, nagy érdemeit és senki által 
nem pó olhatónak mondotta az egyetemes felügyelőt. 
Azt indítványozta, hogy az egyetemes gyűlés a felügyelő 
lemondását ne vegye tudomásul, felszólalt még br. 
Podmaniczky Géza v. b. t. t. is, az érzéstől meghatott 
szavakkal kérvén a felügyelőt a maradásra. Ezután kó

pédig a legundorítóbb szervilizmusban nyilvánul meg. 
Erről a legjellemzőbb történetkéket lehetne elbeszélni. 
Például: egy igen gazdag püspök a szegény ördögöt, 
aki fényes termeiben segélyt kért, azzal vigasztalta 
meg: „Hiszen Jézus oly szegény volt!“ És egy másik 
fiatal monsignore, a szent város egyik templomának 
lelkésze, akit egy szegény család kért, hogy a temeté
sen a halottat elkísérje, azt felelte: „Én nem szerétéi
ből kísérem el a halottakat“, de mikor arról van szó, 
hogy gazdag és előkelő családok halottjait elkísérje, a 
papi rend ezen remek példánya díszuhájában sétál ki. 
És egy másik körmönfont pap a főrangú asszonyokat 
és kisasszonyokat „kundschaftjainak“ nevezi, akik kizá
rólag nála gyónnak, de megkövetelik, hogy őket lakásukon 
felkeresse, megtagadja ellenben a köznéptől a gyónást.

A kapzsiság annyira megy, hogy a római bazilikák 
kanonokai dupla fizetést követelnek, ha a szentség ki
szolgáltatásánál egy negyed órával hosszabb ideig kell 
a templomban maradniok

Még súlyosabb a magas klérussal szemben emelt 
az a vád, hogy erkölcstelen életet élnek. Rómában a 
tények egész sorozata köztudomású, amelyek ezen fő
papságra sajátszerű világot vetnek. Rutili egész sorát hozza

vetkezett valami, ami a gyűlés éppen megnyilvánult 
érzelmeire zavarólag hatott. A felügyelő kijelentette, hogy 
néki az egészségi okokon kívül még más okai vannak. 
„A másik ok az, hogy az egyetemes gyűlés elhatározta, 
hogy 1913 ban zsinat legyen, már pedig ő ezen a 
zsinaton részt venni nem fog, mert az ő meggyőződése 
szerint oly időben, amikor Magyarországon alkotmány
válság van és az országgyűlés szuronyok között tanács
kozik, zsinatot tartani nem lehet.“ Ezen kijelentését a 
felügyelő barátai némán, sokan azonban: „ez nem 
tartozik ide“ zajos felkiáltásokkal fogadták. Az egye
temes gyűlés ezután nagy ovációkkal azt határozta, 
hogy az egyetemes felügyelő lemondását el nem 
fogadja és habár az egyetemes felügyelő azonnal nem 
nyilatkozott, alapos a reményünk, hogy állásában meg
marad.

Következett dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyző 
eskületétele, és ezután Sztehlo Kornél referált mint a 
jogügyi bizottság előadója az 1848:20. t. c. végrehajtása 
tárgyában és ezzel kapcsolatos kérdésekben. A jogügyi 
bizottság javaslatát, amelyet már az előértekezletről 
ösmerünk, az egyetemes gyűlés többek felszólalása után 
elfogadta, úgymint az 1913. évi állami költségvetés, 
illetve annak indokolásában foglalt sérelem orvoslása 
iránt tett indítványt, mely sérelem abból áll, hogy a 
kormány az 1848: XX. t.-c. alapján adott segélyt 400.000 
koronával felemeli ugyan, de az indokolásban csak azt 
mondja, hogy ezen felemelt összeg csupán a reformátu
soknak adandó ki. Nagyobb vitát az a kérdés 
váltott ki, vájjon követeljünk-e az államtól püspökeink 
részére fizetéskiegészítést abból az alkalomból, hogy

fel a pikáns történeteknek, melyeket azonban éppen pikáns 
voltukra tekintettel, ehelyütt delikatesszből elhallgatunk.

Rutili szerint ezekről a dolgokról Róma összes 
sekrestyéiben beszélnek és tartózkodás nélkül neveket 
említenek. Szerinte X. Pius jobban tenné, ha a moder
nisták üldözése helyett ezt a szemetet söpörné ki.

Még egy botrányról emlékezik meg, amelyet Rómá
ban „misebotránynak“ neveznek. Megtörténik ugyanis, 
hogy ugyanazon templomban többen rendelnek misét 
ugyanazon napra és ugyanazon órára. Minden meg
rendelő biztosítva lesz, hogy miséje azon a napon és 
abban az órában lesz tartva, ami pedig idő és hely hiánya 
miatt lehetetlen. A megrendelők megjelennek a temp
lomban és mindenik azt hiszi, hogy ez az ő miséje. 
Néha kisül a turpisság és ilyenkor nagy a felháborodás. 
A már megfizetett, de tényleg nem szolgáltatott misék 
dolgában már ismételve panaszt tettek a pápánál, aki a 
megfelelő díj megfizetése után, mert a régi latin vers szerint:

„Curia Romana non quaerit ovem sine lana
Dantes exaudit, non dantibus ostia claudit.“ *

* „A római Curia nem akar juhot gyapjú nélkül,
Az adakozókat meghallgatja, az üres kézzel jövő előtt be

zárja az ajtót.“
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az állam az ú] gör. kath. püspökség összes költségeit 
fedezi. Zsilinszky, Molnár és Fischer a kérvényezés 
mellett szólaltak fel, az egyetemes gyűlés azonban a 
jogügyi bizottság indítványát fogadta el.

(F o ly t  k öv .)

Ev. missziói munka a dsagga-négerek 
között.

Irta és felolvasta november G-án az Evang. Lap barátai által 
rendezett estélyen Kintxler Árpádné. Solei Inéi.

A magyarhoni ág. hitv. ev. misszióegyesület ezidei 
közgyűlésére a lipcsei misszióegyesület elküldte egyik 
legkiválóbb, éppen európai szabadságon levő munkását: 
Müller Emil misszionárust, hogy megismertesse velünk 
nemcsak a hittérítők nehéz, fáradságos, lassan célhoz 
vezető, sokszor meddő munkáját, hanem a dsagga-nége- 
rek életmódját, szokásait, lelki világát és műveltségi 
fokát is.

A Lipcsei Misszió négy első misszionárusa (Mül
ler, Althaus, Fassmann, Böhm) 1893. május végén indult 
Lipcséből Nápolyon és a Vörös-tengeren át Kelet-Afri
kába, hogy ott a Kilimandsaro alján, ahol néhány évig 
az angol misszió majdnem teljesen eredménytelenül 
működött, megalapítsák a Lipcsei Misszió első állomá
sait. Mindenféle akadály miatt csak okt. 5-én értek 
Madsamába, ahol Müller telepedett le, míg Althaus 
Mambában, Fassmann Moiban kezdte meg működését, 
Böhm pedig megbetegedve kénytelen volt Európába 
visszatérni.

egy generális misét rendel a hátralékok törlesztése cél
jából, megadván az eklézsia kincstárából („Thesaurus 
Ecclesiae“) a szükséges pótlást. A szédelgők pedig meg
tartják a beszedett misepénzeket.

És ezek a római egyház oszlopai! Ha Krisztus 
visszatérne, sok dolga lenne a templomban megfészke- 
lődött sáfárok és méltatlanok kiűzésével, így kiált fel 
Rutili. . .

Mi ezeket nem azért közöltük, mintha a katholikus 
egyház gyöngeségeinek ismertetésében gyönyörködnénk, 
de midőn azt kívánják a protestánsoktól, hogy a római 
katholikus egyházzal barátságot kössenek, azok joggal 
kívánhatják: Iparkodjanak a katholikusok előbb a 
római monsignorok uralma alól szabadulni, mert egy 
magyar katholikus pappal lehet barátkozni, de csak 
addig, amíg Róma ezt neki meg nem tiltja.

Modernista.

Müller immár 19 évet töltött a dsaggák között, s 
ezen idő alatt végzett munkájáról és tapasztalatairól 
mintegy beszámolt érdekes előadásában.

Nekem szerencsém volt, hogy egy egész napot 
tölthettem Müller társaságában. S mialatt ott sétáltunk 
a Magas-Tátra sziklaóriásai aljában, előbb a ragyogó 
Csorba-tó partján, később a Poprádi-tóhoz vezető séta- 
úton — majd zúgó fenyvesek között, majd genciáná- 
val, erycával, vörös és fekete áfonyával benőtt buja 
havasi réteken (genciána, eryca, balzamina és nefelejts 
szintén terem a Kilimandsaro alján) — lélekben inkább 
ott voltunk Afrika eme hegyóriásának kettős csúcsa 
alján a dsaggák között és száz meg száz kérdéssel ostro
moltuk Müller misszionárust, ki jó bácsi létére minden 
kérdésünkre készségesen megfelelt és sok-sok érdekes 
dolgot mondott el. S mivel azt hiszem, hogy ezek az 
„Evangélikus Lap“ igen tisztelt olvasóit is érdekelhet
nék — annyival inkább, mert Roth Henrik első magyar 
misszionárusunk szintén erre a vidékre indult most 
tavasszal és csak 5 órai járásra lesz Müllertől — elmon
dok egyet s mást róla és az ő pogány és keresztény 
négereiről.*

Amint Müller 1893 okt. 5-én megérkezett Madsa
mába, mindjárt megkezdte működését, de csak egy év 
múlva kezdhette meg a tanítást iskolájában 7 fiúval. 
Az 1895. év kettős örömet is hozott neki: megérkezett 
menyasszonya és husvét vasárnapján már harangszó 
csalogatta istentiszteletre a négereket. Végre 5 évi kitartó 
és szakadatlan munka után az első két fiú jelentkezett 
megkeresztelésre és 4 asszony és 1 leány tanulásra, ami 
ugyancsak nagy dolog, ha meggondoljuk, hogy azt, aki 
megkeresztelkedik, hozzátartozói kitagadják, a többiek 
bosszantják, csúfolják és gúnyolják A nők minden reg
gel kimennek a piacra, ahol hangosan tereferélve szer
zik be napi szükségleteiket. Müller, remélvén, hogy ott 
szélesebb körben felkeltheti az érdeklődést a kér. tanok 
iránt, egy ideig a vásáron prédikálgatott, de csakhamar 
abbahagyta, mert be kellett látnia, hogy ez kárbaveszett 
munka és fáradság: az asszonyoknak nem a Megváltó 
életadó igéje, hanem a legfrissebb napi pletyka kell a 
reggeli piacon. 1900-ban megeskette az első ev. házas
párt, 1902-ben pedig 11 hívővel ünnepelte karácsonyt, 
kiosztván nekik az úrvacsorát. Karácsonyfát minden 
évben csinál a cédrusfa egy neméből, melynek fénye 
elkápráztatja a négereket. A német karácsonyi énekeket, 
melyek hóról és jégről szólanak, természetesen át kel
lett alakítania.

1903-ban már 600 gyermek is járt iskolába, bár 
a hit még nem gyökerezett mélyen a szivekben. Soka
kat csak az a tapasztalat vitt és visz még most is az 
iskolába, hogy különbeknek tartják azokat, akik írni és

* Müller adatait kiegészítettem néhány példával és köz
mondással Gutmann „Dichten und Denken der Dschagga-Neger“ 
című művéből.
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olvasni tudnak. 1909-ben, mikor első egy évi szabad
ságra hazajött, (a misszionárusok rendes körülmények 
közt minden 8. év után kapnak egy évi szabadságot) 
80 ev. lelke volt, ma, 19 évi nehéz munka után 250! 
Mennyi kitartás, türelem, Istenbe vetett hit, akaraterő, 
hivatásszeretet kell ahhoz, hogy az ilyen lassú eredmény 
el ne keserítse az embert!

De mennyi minden változott meg e 19 esztendő
alatt!

Müllerék holmiját akkor 175 fekete teherhordó 3 
hétig vitte Tangából, a kikötőből, Madsamába, ma 
hetenként kétszer vasút közlekedik e vidéken és tele- 
gráf és telefon köti össze az egyes állomásokat egymás
sal és a tengerparttal A kávét a bennszülöttek nem 
ismerték, a misszionárusok honosították meg, s ma a 
kávétermelés a négerek legjövedelmezőbb keresetforrása. 
Az ekét nem ismerték. Hosszú, hegyes bottal túrták fel 
a földet. Ma már ekével szántanak, stb. A feketék is 
bizalmasabbak már a misszionárusok iránt. Mert míg 
itt Európában sajnálták őket, hogy emberevők közé 
mennek, addig a négerek őket tartották emberevőknek, 
kik az ő fekete húsukra éhesek.

A dsaggák köralaku, méhkashoz hasonló kunyhók
ban laknak. (Kört könnyen csinálnak, egyenes húzására, 
pl. egyenes út készítésére a misszionárusok csak nagy- 
nehezen tudták őket megtanítani.) E kunyhókat egyetlen 
szög nélkül építik fel. A faszerkezetet erős hánccsal 
kötözik össze, pálma- és banánlevelekkel fedik. A szük
séges gerendákat és deszkákat az őserdőből a fejükön 
hozzák haza. Általában mindent a fejükön visznek; az 
asszonyok is, kik sokat és nehezen dolgoznak. A fél 
kunyhót a háziállatok foglalják el, csak a másik fele a 
családé. A marha és kecske nagy szerepet játszik a 
dsaggáknál, nemcsak mint áldozati állat, hanem mint 
vérdíj is. Megesik, hogy a gyilkos családja a főnök 
parancsára 100—200 marhát is köteles a meggyilkolt 
családjának fizetni. Ha az ilyen békés kiegyezés nem 
sikerül, a meggyilkolt családja nem nyugszik, míg a 
másik család egy tagját orozva meg nem gyilkolta. A 
misszionárusok már a disznót és a baromfiakat is meg
honosították, de tojást vagy csibét, tyúkot a néger 
semmiféle formában megenni nem bír, még akkor sem 
eszi, ha a misszionárus betegség esetén ráparancsolja.

A dsaggák általában elég jómódúak. Állattenyész
tésen kívül földmíveléssel foglalkoznak és leginkább 
kását, babot, burgonyát, rizst, kukoricát és főleg kávét 
és banánt termesztenek. Ez utóbbi legfőbb táplálékuk. 
Kunyhóik is a banánligetekben vannak, melyekből nem is 
látszanak ki. Ültetvényeiket szorgalmasan öntözik, mester
séges csatornákat ásnak, melyeket igazán csodálni lehet.

Általában csendes, békés emberek. És mégis.. .  
3 napi járóföldre a Kilimandsarótól emelkedik a 4700 m. 
magas Aíera-hegy, melynek aljában szintén dsaggák 
laknak. 1896 ban a Lipcsei Misszió a Meru alján újabb 
állomást akart alapítani, s október 12-én Ovir Ewald

és Segebrock Károly minisszionárusok 70 teherhordóval 
elindultak a Mern felé. A főnök elég barátságosan fogadta 
őket; kimérték és megvették tőle a szükséges területet. 
Azt hitték, hogy minden rendben van és nyugodtan 
tértek nyugovóra 19-én. De reggel 3 órakor a benszü- 
lötíek körülvették sátraikat, betörtek és megölték őket, 
mindegyiket vagy 30 tőrdöféssel terítvén le. Mindketten 
még oly fiatalok voltak, tele lelkesedéssel, hittel, szána
kozó szeretettel a szegény, sötétségben tévelygő feketék 
iránt. Hogy mi vitte rá a máskülönben békés dsaggákat 
erre a borzalmas tettre? Valószínűleg megirigyelték azt 
a sok holmit, amit a ládákban véltek, mert a gyilkosság 
után rögtön feltörték azokat és elvittek minden valamire 
való dolgot.

Egy kőrakás egyszerű fakereszttel és 2 fácska, 
láncokkal bekerítve, ez a sírja a dsagga-misszió két 
vértanújának.

A dsaggák a gyermekeket isten áldásának tekintik. 
Régebben 10 gyermekes anya sem volt ritka, ma meg
elégednek 7—8-cal. (Valószínűleg ott is megdrágult az 
élet. De hol tartanak még az egykerendszertől, ha meg
gondoljuk, hogy a dsaggák többnejüek.) Csak az ikreket 
tekintik valamely szerencsétlenség előhírnökének, azért 
az egyiket születése után rögtön megfojtják; ezzel a 
barbár szokással szemben a misszionárusok tehetetlenek. 
Ha egy anyának hármas szülöttje van, mind a három 
gyermeket megfojtják, az anya pedig általános megvetés 
tárgya.

A gyermeket az anya négy éves koráig nagyken
dőbe kötve még munka közben is a hátán hordja. A 
többnejűség miatt az apa hol az egyik, hol a másik 
feleségénél tartózkodik. (Mindegyiknek külön kunyhója 
van külön kis banánligetben.) így a gyermekek inkább 
félnek tőle, mintsem ragaszkodnának hozzá. Ha az apa 
megjelenik, csend és rend van köztük, de annál nagyobb 
a lárma, ha ismét távozik. A mama ilyenkor nevetve 
mondja: „Ha a héja elröpül, előjönnek a gyíkok és 
sütkéreznek a napon.“ Nem hasonlít-e a mi macska 
és egér közmondásunkhoz ? Vagy mikor a néger gyerek 
nem az egérkét, hanem a gyíkocskát kéri, hogy kihúzott 
tejfogacskája helyett jobbat hozzon neki. A gyíkok t. i. 
százával élnek a kunyhót fedő banán- és pálmalevelek 
közt. A leghatásosabb paedagógiai eszkösz a csalán, 
bár a gyermek megverése igen ritka. A szülők dühükben 
néha megátkozzák saját gyermeküket. De, mert az átok 
megfoganásában rendíthetetlenül hisznek, a harag elmúl
tával megkezdődik a szellemeknek való áldozás, hogy 
elfelejtsék a meggondolatlanul kimondott átkot.

A dsaggák földje a leányok boldog országa, mert 
sokkal kevesebb a nő, mint a férfi, minek a többnejűség 
az oka* És azért nem is a lányos mamának nehéz ott 
a dolga, hanem a fiukénak, mert a lánynak nem kell 
hozomány, ellenkezőleg a vőlegény veszi meg néhány 
kecskén vagy tehénen menyasszonyát. Ha egy férfi nőtlenül 
hal meg, a szülők egy másik családnak hajadonul elhalt
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lányát kérik meg számára, hogy ott lenn neki is legyen 
felesége.

A túlvilágot az élet folytatásának tekintik. A gazdag 
ott is gazdag, a szegény ott is szegény, az iszákos ott is 
iszákos és éppen úgy él a családjával a banánligetekbe 
épített kunyhóban, mint élt itt a földön Szerintük nem 
a lélek, hanem az árnyék megy át a túlvilágba. Érdekes, 
hogy eleintén féltek a fényképező géptől, mert azt hitték, 
a fehér el akarja venni árnyékukat, hogy meghaljanak. 
Ma már szívesen fényképeztetik magukat.

Az elhúnyt visszamaradt hozzátartozóival talán 
még közelebbi viszonyba lép, mint volt világéletében, 
mert teljesn az ő bőkezűségükre van utalva. Ételre, 
italra szerintük épp oly szüksége van a léleknek, mint 
az élő embernek. S mivel a koszt a túlvilágon nagyon 
rossz, az élők ételt, italt áldoznak az elhúnytaknak

Érdekes a szellemek gondolkozásmódja: „Ha 
nekünk meg kellett halnunk, haljanak meg mások is.“ 
De viszont nem hívhatnak mindenkit maguk után, mert 
nem volna, aki őket étellel, sörrel és dohánnyal ellássa. 
Azért a fő a dsaggáknál, hogy minden családban legyen 
gyermek. A gyermektelen asszonyt el se temetik, hanem 
csak a bokrok közé dobják minden holmijával, hol a 
hiénák és a sakálók felfalják. Még a kunyhó ajtaján 
sem viszik ki holttestét, hanem csak egy. erre a célra 
készített nyíláson. Ezért az egykéket még jobban féltik, 
mint nálunk. Egyetlen fiúnak nem kell háborúba mennie, 
nehogy elessék, mert akkor nincs, aki később szüleinek 
áldozna. Azért csodálják annyira a keresztények Istenét, 
ki végtelen jóságában és szeretetében feláldozta egyetlen 
fiát a bűnös emberiségért.

Haláluk által óriási hatalomra tesznek szert hozzá
tartozóik felett, melyet vagy javukra vagy kárukra 
érvényesítenek A dsaggák minden bajról vagy beteg
ségről azt hiszik, hogy valamely ősük küldte rájuk, 
mert nem áldoznak neki eleget, és félnek, hogy eljön 
értük, ha nem elégítik ki. De az ősöknek csak a dédapáig 
van hatalma az élők felett, mert akkor a túlvilágon még 
egyszer meghalnak és elenyésznek a semmiségben.

A haláltól nagyon félnek, bár a szegények és 
öregek néha mint megváltót várják, sokan öngyilkosok 
is lesznek, de általában mégis félnek a haláltól. Mond 
ják is a misszionárusoknak: „Ha meg tudnátok minket 
szabadítani a haláltól, rögtön követnénk benneteket.“ 
Azért, ha valaki megbetegszik, mindjárt kezelteti magát 
az orvosokkal, a hatalmas varázslókkal, kik rengeteg 
ceremóniával összekötött ráolvasással és a szellemek
nek való áldozással, a leglehetetlenebb dolgokból össze
kotyvasztott italokkal és négyszeri ráköpéssel gyógyítja 
a beteget. A nyálnak gyógyító, megnyugtató hatást 
tulajdonítanak s egyszersmind remek ellenszer minden 
varázslat ellen és mindig kéznél van.

Az ellenség varázslatától való folytonos rettegés

miatt borzasztó a szegény dsagga élete. Csak a test- 
véresüléssel védekezhetik ellene némiképpen. Ez abból 
áll, hogy 20—30 ifjú leül egy hosszú asztal mellé, a 
testvéresülni akarók egymással szembe. Erre mindegyik 
felhasítja karját és a szembenlilők egymás véréből isz
nak. Ezalatt megsütik az áldozati kecskét, melynek 
húsából mindenki vág magának egy darabkát, bemártja 
a másik vérébe és megeszi. S mialatt mintegy egymás 
húsát eszik és vérét isszák, kötelező esküt tesznek; pl. 
,,Ha rágalmazlak, haljak meg!“ „Ha megbűvöllek, hal
jak meg I“ stb , stb.

De nem kevéssé keseríti a szegény dsaggák éle
tét a babona. Mindennek van előttük jelentősége, a 
legtöbb pedig közeli halált jelent A felszálló felhő 
alakja és színe szerint háborút vagy békét, győzelmet 
vagy vereséget jelent. Ha a hiéna vagy sakál éjjel a 
kunyhó közelében ordít, ha egy kígyó fekszik az út
ban, ha a villám becsap egy házba, ha főzés közben 
a tetőről egy gyik leesik a fazékba: ez és sok egyéb 
közeli vagy hirtelen halált jelent. S ki tudná mindazt 
felsorolni, ami a szegény dsagga lelkét napról napra, 
sőt óráról-órára halálfélelemmel tölti el, ami ellen 
varázslóinál keres orvoslást, kik aztán mindenféle ravasz 
Sággal csalják a tudatlan és könnyenhivő népet Az 
áldozati kecske vagy tehén egy része természetesen 
az övék.

Hát még reggel az első találkozás milyen végze
tes vagy áldásos az egész napra! Egy emberrel talál
kozni bajt jelent, azért a főnökök vagy kegyeltjeik meg
engedhetik maguknak, hogy rögtön leüssék az illetőt, 
miáltal a varázs elveszti erejét. Két ember szerencsét, 
három megint bajt jelent, de reggel négy emberrel 
egyszerre találkozni végtelenül jó előjel, mert 4 a 
dsaggák szent száma. A fülzúgás rossz hírt jelent, egy 
heggyel nyújtott tű szétszúrja a barátságot, ha a férj 
dühében földhöz vág egy edényt, nemcsak a feleségre 
jelent bosszúságot, hanem szerencsétlenség előjele is.

Ennyi babona mellett önkénytelenül felmerül a 
kérdés, van-e a dsaggáknak fogalmuk egy felsőbb lény
ről, Istenről? Van. Még pedig igen szép. Jóság és 
könyörületesség a főtulajdonságai s csak egy hibája 
van, az, hogy túlságosan jó, még az állatok megölését 
sem helyesli. S azért nem sokat törődnek vele, akár 
csak a gyerek a túlságosan jó és elnéző szülőkkel. 
Szép mondásaik is vannak istenükről: „Isten teremti az 
embereket Isten eljön az emberért, mint ahogy küldte. — 
Azon a napon, mikor teremti az embert, már tudja 
halálának idejét. Isten öröktől fogva ugyanaz. — Mit nem 
tudna Isten megtenni? — Minden élőlényt, állatot, vad
állatot, férget és ami csak létezik, nem Isten terem
tette-e? — Isten mindent tud. — Megjutalmazza a jót. — 
Egy bűnös nemzedék elpusztul.“ stb. — A gyermektelen 
asz szony így sóhajt fel: „Isten nem vett észre.“ — Nyo
morékot kigúnyólni nem szabad, mert őt is Isten teremtette.
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Szép rövid imáik is vannak istenükhöz. A napot 
ilyen szavakkal kezdik: „Köszönöm, uram, hogy meg- 
védtél éjjelen át. Őrizz meg napközben is és adj annyit, 
hogy jóllakhassam.“ — Este meg így szólnak: „Köszö
nöm, hogy jól töltöttem a napot, engedd az éjszakát is 
jól töltenem!“

Milyen kár, hogy ezt az oly szépen indult istent 
egyszer zivatar alkalmával egy asszony meglátta félig 
fehér, félig vörös tehén alakjában, és hogy az ősök és szelle
mek kultusza háttérbe szorította! De isten mégis idegen, el
érhetetlen nekik, á szellemek pedig majdnem közelebb álla
nak hozzájuk, mint élő rokonaik. De ha nagy betegség 
idején az ősöknek való áldozás — némely gazdag ember 
2—300 marhát is feláldoz — nem segít, így szólnak: 
„Most már áldozzunk istennek!“

Az áldozáshoz — akár házbeszentelés, esketés, 
keresztelés, betegség vagy halotti tor alkalmából tör
ténjék — mindig meghívják az egész rokonságot. Ez 
rengeteg ceremónia mellett több napig, sőt hétig is el
tart és minden egyes ilyen összejövetel az ősöknek 
való hús- és söráldozattal jár, melynek legnagyobb 
részét azonban az élők fogyasztják el.

Ezrekremenő közmondás mutatja, hogy a dsaggák 
nem állanak a szellemi műveltség olyan alacsony fokán, 
mint ahogy gondolnók. Számtalan közmondásuk hason
lít a mienkhez, számtalan állatmeséjük nem áll a mieink 
mögött.

Vannak meséik az első emberpárról, kiknek Isten 
megtiltotta, hogy egyik-másik fa gyümölcséből egyenek. 
De a kígyó így szólt: „Ez hazugság, isten megcsalt 
benneteket. Csak egyetek!“ Azért isten haragjában szét
szórta -utódaikat az egész világon Egy másik mese 
szerint nem a kígyó, hanem az éhség kóstoltatta meg 
velük a tiltott gyümölcsöket. Isten haragjában feketékké 
változtatta őket. A fehér emberek nem ettek a tiltott 
gyümölcsökből, azért isten kedvencei lettek és fehérek 
maradtak.

És mindeme mesék, mondák, közmondások csak 
szájhagyomány útján tartották fenn magukat, mert írás
jegyeik nem voltak, míg a misszionárusok közéjük nem 
mentek. Ezek — nagyon helyesen — a latin írás
jegyeket honosították meg. írni, olvasni mindenkinek 
meg kell tanulnia, mert addig nem keresztelik meg 
őket, így összekötik Isten országának hirdetését a nép 
művelődésével is. Ma már nyomdájuk is van, ahol kis 
könyvecskéket nyomtatnak egyszerű bibliai elbeszélé
sekkel, rövid imákkal.

A dsaggák nyelve a kidsagga (minden helység 
vagy ország nyelvét a neve elé tett „ki“ szótaggal jelzik) 
rendkívül fejlett, képekben gazdag; elvont fogalmakra 
is vannak szavaik.

(Folyt, köv.)

IRODALOM.
Individualizmus és keresztyénség. Sokat vitatott 

kérdése az újabb theológiának. Sokan, mint a nagyhírű 
tiibingai Baur és nálunk Schneller István a kettőt azono
sítják. Riíschl ellenben a társas közösségi, hogy úgy 
mondjam: szociális jelleget vitatja. Mások, mint leg
újabban Wendt jénai tanár a „Zeitschrift für Theologie 
u. Kirche“ hasábjain annak „jogosultságáról“ s mégis 
„korlátáiról“ szóllanak. Ismertessük csak Wendt mélyre
ható tanulmányának gondolatmenetét a következőkben:

Egyénileg különböző az emberek értelmi, érzelmi 
és akaratélete egyaránt. Ez az individuális különbözőség 
egészséges reakciója lehet minden sablonos arisztokrata 
és demokrata felfogásnak és egyenlősítésnek. Nietzsche 
és Stimer-féle subjektivista és egoista felfogásában egy
oldalúvá válik és túlzásba viszi az egyéniségtől elválaszt
hatatlan eredetiség, öntevékenység és zsenialitás gondo
latát. Az egoista individualizmus egészséges gyógyszere 
az altruizmus és a szocializmus. Egy egészséges tör
ténetbölcseleti felfogás szerint egyéniség és közösség 
ugyan kölcsönösen kor.átozzák, de nem zárják ki egymást.

Már az ószövetségi próféciában vallási perszona- 
lizmus és univerzalizmus kölcsönösen feltételezik egymást. 
A keresztyénség kezdettől fogva az erős perszonalizmus 
vallása. Jézus az egyes emberi lélek véghetetlen becsét 
s annak az örökéletre való rendeltetését vitatta anélkül, 
hogy azzal csak távolról is érintette volna a keresztyén
ség univerzalizmusát. De nézzük csak közelebbről a 
keresztyénségnek az individualizmushoz való viszonyát.

Jézus szerint úgy az üdv elsajátítása, mint a bűn 
minden ízében egyénileg van feltételezve. Példa rá a 
magvetőről s a talentumokról szóló parabola az új
szövetségben. Az individuálizmust a charizmákról szóló 
tanában Pál apostol is vitatja anélkül, hogy azzal a 
keresztyén gyülekezet egységes közösségi jellegét is 
érintené. A Krisztusban és az Istenben vetett hitünkben 
szeretetközösséget alkotunk. A középkori kath. egyház 
elvi ellensége minden individualizmusnak, sőt a tridenti 
kánonokban átkot szór a hit és erkölcs dolgaiban a 
szentírás önálló felfogására. Csak természetes, hogy a 
reformáció állást foglalt a kath. egyház tekintélyelve s 
az egyes keresztyén ember személyes vallásos meg
győződésének és lelkiismeretének a hierarchiai egyház 
által való megkötöttsége ellen, úgy hogy Luther a vallás 
dolgaiban méltán hivatkozhatott az írás mellett a józan 
észre és a lelkiismeretre. Egyoldalúan képviseli a val
lásos keresztyénség felfogásában az individualizmust a 
régebbi és újabbi szektaprotestantizmus, míg annak 
megtagadója a prot. orthodoxia egyházi dogmatizmusa. 
Individualista a kath. modernizmus is s legszélsőbb 
alakja Nietzsche gondolatiránya.

A történet igazolja, hogy jogosult, sőt szükséges 
a keresztyénség individualista jellege. Az egyes emberi 
lélek véghetetlen becse és értéke s az egyéni személyes
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szivbeli vallásosság a keresztyénség kitörölhetetlen jel
lege és sajátsága. S másrészt ugyanaz a keresztyénség 
egyúttal az individualizmus korlátozását is tanítja. 
A keresztyénség új vallási alaptípusa annak etikai 
istenfogalma, üdvbizalma, gyakorlati vallásossága és 
Krisztus történeti személyisége, ami mindenesetre orga
nikus egységet és közösséget feltételez. Mint ilyen az 
emberiség univerzális jellegű vallásaként lép föl, amely
ben a szeretet érzelme és kötelessége korlátozza az 
individuális jelleget s megóv a vallásos élet uniformi- 
tásától. Vallásosságának hármas egyéni típusa az értelem, 
érzelem és akarat lelki tehetségeinek uralmától függ. 
A valódi keresztyén individualizmus a tehetségek har
móniáján épül föl.

Mi következik ebből a keresztyén theológiára s 
az egyházra? Minden egyénieskedő dogmatika és ka- 
zuista morál mellőzésével tág tér nyílik a keresztyén- 
ségben az Istenhez való személyes életviszony, a meg
váltás után való személyes vágy, az üdv személyes 
elsajátítása s az egyéni jellemfejlődés és kötelesség
teljesítés számára. Példa rá, főleg gander felfogásában, 
a keresztyénség egész története. S az egyház egyik leg
fontosabb feladata az egyéni vonásnak helyes értelmezése 
és gyakorlati értékesítése, ami csakis a keresztyén hit 
és élet közösségében (societas fidei et spii itus sancti 
in cordibus) lehetséges. De mindenesetre téves volna, 
ha az individualizmus javára olyannyira tágitanók az 
egyház fogalmát, hogy azzal annak keresztyén jellegét 
érintenők, s másrészt ugyancsak téves volna, ha az 
egyháznak hitközösségi jellegét annyira uniformizálnók, 
hogy azzal ártanánk a hit szükségessé váló individuális 
jellegének. Mindenesetre a valódi evang. keresztyénség 
a személyes s a társas közösségi vallásos erkölcsi érde
keknek, tehát az egészséges individualizmusnak s a 
szocializmusnak magasabb egysége, hogy úgy mondjuk: 
szintézise. Úgy legyen!

Dr Szlávik Mátyás.

Sántha Károly: „Őrangyal“, imakönyv protes
táns ifjak és leányok, különösen konfirmáltak számára.
II. kiadás. Budapest, 1904, Hornyánszky Viktor kiadása. 
Ára csinos vászonkötésben 2 korona.

Az érzelmek mélysége, a nyelv költői bája, a 
strófák dallamossága, a hangulatnak az alapmotívum
hoz való visszatérése, ezek Sántha Károly lírájának leg
jellemzőbb vonásai. Dalai, himnuszai mind szépek, de 
a költő igazi nagyságában akkor áll előttünk, ha a 
családi érzelmek tolmácsává lesz, ha édesanyja emléke 
ihlette ajkát, ha hitvesének szeretete kelt érző szivében 
visszhangot, ha féltő gonddal szeretett gyermekeihez 
intézi sorait. A családi kör viszonyait tartja szem előtt 
az Őrangyal című imádságos könyve, a családi életet 
óhajtja megszentelni páratlanul szép fohászaival. Az 
ifjú szív, a hajadon lélek vágyainak irányt mutat az 
evangéliom szellemét lehelő kis költeményeivel, a lelki

megnyugvásnak sugarát varázsolják oda a beteg szobába 
a szenvedők számára írt buzgóságai, a fogékony lelket 
az ifjú kor legkiemelkedőbb eseményére: a konfirmációra 
előkészíteni, az üdvnek nagy eseményeit, a karácsonyi 
örömhírt, a nagypénteki gyászt, a húsvéti diadalt, a 
lelki szabadság ünnepének jelentőségét megértetni és 
átéreztetni az ifjú szívvel, ezt a feladatot tűzi maga 
elé és oldja meg szépen a szerző. Őrangyalt ad imád
ságos könyvében az ifjú éveit élő keresztyén mellé, 
hogy az, mint hűséges kísérő, mellette legyen verő
fényben és a bánat éjszakájában, a köznapi élet meg
szokott viszonyai között és a/, ünnepnap várva-várt 
óráiban. Méltóbb könyvet aligha vehetünk ifjúságunk
nak karácsonyi ajándékul.

KÜLÖNFÉLE.
Imaliáz avatás. A becsmeni leányegyház (Horvát- 

orsz ) új imaliázát az egyházi főhatóság megbízásából Kraf- 
ta F. Lajos szurcsini lelkész avatta fel szept. 15-én. A 
szerény keretek közt lefolyt ünnepély a hívekre és a 
megjelent református testvérekre nagy hatással volt.

A mitrovicai új imaházat okt. 13-án adták át 
szép rendeltetésének. A szertartást Walter Antal eszéki 
lelkész végezte.

Templom-avatás. Az űjpazuai renovált templo
mot Abaffy Miklós horvát esperes okt 27-én avatta fel 
a járási hatóság, a tartományi képviselő és sok vendég 
jelenlétében.

Lelkésziktatás. Lélekemelő, szép ünnepély kere
tében iktatta hivatalába Veres József békési főesperes a 
csorvási egyház új lelkészéi, Sipos Andrást. Isten áldása 
legyen működésén 1

A kondorosi evang. egyházközség fennállása 
s lelkészének az egyházközségben töltött hivatalosko
dása negyedszázados évfordulóját 1912 november hó
10-én ünnepli. Az ünnepély sorrendje: November 10-én 
délelütt 9 órakor hálaadó isteni tisztelet. Délben köz
ebéd a ..Kondorosi csárdában.“ Este jótékonycélú tánc- 
mulatság.

A pozsonyi ág. hitv. evang theológiai aka
démia ifjúsága 1912. évi november hó 13-án a vár
megyeház nagytermében jótékonycélú hangversenyt 
rendez.

A kassai összes tanintézek evangélikus vallási! 
tanulóifjúsága október 31-én a Kossuth Lajos-utcai 
evangélikus templomban emlékünnepet rendezett.

Gyászjelentés. A tiszai ág. hitv. evang. egyház- 
kerület eperjesi kollégiuma a föntartó hatóság és tanári 
testület nevében kegyeletes szívvel jelenti, hogy Éles 
Henrik ügyvéd, budapesti lakos, a budapesti evang. 
egyház presbytere, volt orsz.-gyül. képviselő, zajtalanul,
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csöndben folyó munkás életének 78-ik évében, október 
hó 23 án, az Úrban elhunyt. Fáradhatatlan munkával 
szerzett tekintélyes vagyonának általános örökösévé 
kollégiumunkat tette s ezáltal ősi pártfogóink fényes 
névsorába iktatta örökké áldott nevét; követendő szép 
példát hagyva hittestvérei számára, hogy e „gonosz 
időkben“ ^kövessék ők is az apostoli intést: „Egymás
nak terhét hordozzátok.“ „Mindenekkel jót tegyetek.“ 
„Legyetek szíves adakozók, kincset gyűjtvén jó alapul 
a jövőre, hogy elnyerhessétek az örök életet!“. . .

(Gál. 6. I. Tim. 6.)
Legyen üdvöt hozó dicső halottunk példaadása! 

Legyen áldott és örök az igaz embernek emlékezete!
Eperjes, 1912 október hó 27-én.

Apró mondások Luther tanításaiból.
(Efez. 6. v 4 )

„Az még nem az igazi mély bánat, midőn szemeinkből 
könnyek folynak, hanem az, ha jönnek azok a nagy támadások, 
melyek szívünket érik és ostromolják, úgy hogy mi nem sírhatunk 
és senkinek sem panaszkodhatunk“.

„Senkisem oly jó, hogy jobb ne lehetne, senkisem oly rossz, 
hogy rosszabb ne lehetne: így megy ez tovább életünk végéig“.

(Közli Czékus László.)

Pályázat
a tátraaljai ág. hitv. ev. egyházmegyébe kebelezett Sör
kúti németajkú egyházban megürült rendes lelkészi 
állásra.

Javadalom: 1. Természetben való lakás a papiak
ban a hozzá tartozó melléképületek és kert használatá
val. 2. Készpénzben évenként az egyház pénztárából 
1000 azaz egyezer korona előleges félévi részletekben 
és 370 kor. 84 fillér kongrua államsegély. 3. 20 azaz 
húsz pozs. mérő rozs és 20 azaz húsz pozs. mérő árpa. 
4. 3600 D-öl szántóföld és 2 rét használata. 5. 10 azaz 
tíz kepe (á 16 kéve) termény, fele árpa és fele zab be
fuvarozva. 6. 12 azaz tizenkettő bécsi öl tűzifa befuva
rozva. 7. Len és munkabeváltás címén 55 kor. azaz 
ötvenöt korona. 8. Szabad legeltetési jog saját marhái 
számára. 9. Stóla és négy offertorium, körülbelül 250 
korona.

A kellően felszerelt jelentkezések alulírt főesperesi 
hivatalnál f. évi december hó 8 ig nyújtandók be Kakas- 
lomnicra.

Kelt: Kakaslomnicon és Szepesszombaton 1912 
november 4-ikén.

Dr. Lersch Kornél p. h . Székely Gyula
egyhm. felügyelő. főesperes.
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Egyházi szentedények
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  I SKOLAI  ÉS T Á R S A D A L M I  H E T I L A P

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHl.O KORNÉL

Főmunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K. Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért G fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint.

T a r ta lo m  : Az evangélikus Lap barátainak estélye. — Sz. L .: Frenssen Gusztáv. — Az egyetemes gyűlés. -  „Zsiványság az 
evangélikus egyházban“. — Kintzler Arpadné, Solcz Inez: Ev. missziói munka a dsagga-négerek között. — Különféle. 
Pályázatok. — Hirdetés.

Az Evangélikus Lap barátainak 
estélye.

Az Evangélikus Lap barátai közül többen 
még a nyár folyamán felkérték ezen lap szer
kesztőjét, hogy tömörítse maga körül azokat, 
akik a lap irányával egyetértenek. Egy inkább 
lelki rokonságon alapuló szellemi kapocs létesí
tését tervezik szabályokba foglalt egyleti alakulás 
nélkül a „Freunde der Christlichen Welt“ német- 
országi szövetség mintájára. Ezen tömörülés azon 
misszió teljesítésére szolgálna, amelyet a lap 
szerkesztője a november 6-iki estélyen megjelölt 
és amely éppen szabad irányánál fogva nem zárja 
ki azoknak csatlakozását sem, akik a dogmák 
kérdésében bizonyos konzervatizmushoz ragasz
kodnak, mert az Evangélikus Lap célja szintén 
az igazi keresztyén vallásosság kultusza. Az esz
közök és a mód tekintetében lehetnek közöttünk 
eltérések, ha a cél tekintetében egyetértünk, 
türelemmel meghallgathatjuk egymást. Az eszmék 
harcában pedig győzzön a jobb.

A tervezett szövetség működése egyelőre 
oly vallásos estélyeken nyerne kifejezést, amilyen 
a november 6-iki volt. Bírjuk a német nagy
nevű liberális theológusok Ígéretét, hogy a jövő 
év folyamán lejönnek hozzánk előadásokat tar
tani. Egyébként az Evangélikus Lap lenne azon 
orgánum, amely körül ez a szövetség tömörülne.

Felkérjük lapunk barátait, hogy azok, akik 
ezen eszmét pártolják, szíveskedjenek ezt a lap

szerkesztőségével tudatni. Mi anélkül, hogy ne
veiket közölnők, nyilvántartani fogjuk őket, mint 
akikre, mint velünk egyetértőkre, számíthatunk.

♦

November 6-án az egyetemes egyház üllői- 
úti dísztermében, amely zsúfolásig megtelt, szer
kesztőnknek lapunk múlt számában közölt meg
nyitó szavai után Hornyánszky Aladár pozsonyi 
theológiai akadémiai tanár „Papok és próféták“ 
címen tartott szabad előadást, mely mély tör
ténelmi tanulmányok alapján dramatikus eleven
séggel ecsetelte nagyszabású keretben az ótes- 
tamentomi papság és prófétaság világtörténelmi 
jelentőségű intézményeit. Az előadás közel egy 
órán keresztül kötötte le az azt nagy élvezettel 
hallgató művelt közönség figyelmét, azt a kíván
ságot hagyván hátra, hogy a történelmi fejlődés 
folytán a későbbi keresztyénségben jelentkezett 
prófétaság ténye is közelebbről megvilágíttassék. 
Hornyánszky tanulmányának kiegészítése kívá
natossá teszi, hogy a prófétaság legmagasztosabb 
kifejlődését a Jézus személyében nyilvánult pró
fétaság méltatásával domborítsa ki. Hornyánszky 
előadása után Kintzler Árpádné Solcz Inez iglói 
polg. iskolai tanárnő tartott egy felette érdekes 
felolvasást az Evang. Misszióról a dsagga-négerek 
között. Ennek ösmertetését, miután lapunkban 
megjelent, mellőzhetjük, de nem a hálás köszö
netét, mellyel a felolvasónőnek azért tartozunk, 
hogy időt és fáradságot nem kímélve, estélyünk 
érdekességét felolvasásával emelni szíves volt.
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Végül Kaczián János főesperes mondott 
mélyérzésű hálaadó imát az Egek urának, amely
ben a hallgatóság áhítattal részt vett.

Luther dalát a Luther Otthon teljes számban 
megjelent ifjai énekelték el orgonakíséret mellett 
igazgatójuk, Kermeszky György vezetése alatt.

Az egyetemes gyűlés.
Második nap.

A gyűlés második napján az egyetemes bizottságok 
egészíttettek ki az elhalálozások és hivatalbeli előlép
tetések folytán támadt üresedések betöltésével.

Az illető jegyzőkönyvi pontnál szóba került újból 
a lókuti sérelmi ügy, amely tudvalevőleg abból áll, 
hogy a bíróságok dologi tehernek minősítettek egy a 
r. kath. plébános és kántornak a canonica visitatio 
alkalmával biztosított fajárandóságot a jelenlegi evan
gélikus földbirtokossal szemben. Egyetemes ügyész 
jelenti, hogy ebben az ügyben a közös protestáns 
bizottság felterjesztéssel élt a vallásügyi miniszterhez, 
aki azonban elutasítóig határozott. A közgyűlés e. 
ügyész indítványára elhatározta, hogy újból felterjesztést 
intéz a vallásügyminiszterhez, gondoskodjék törvény 
útján ezen a vallásszabadságba ütköző sérelmes állapot 
megszüntetéséről.

A gyűlés ezután Klein Mihály árvanagyfalusi tanító 
korpótlék ügyével foglalkozott. Klein Mihály még az|1907. 
évi XXVII. törvénycikk életbelépte előtt megállapodott 
az egyházközséggel hiványban, hogy jelentéktelen fize
tése 1800 koronára felemeltetett azzal, hogy ebben a

v T Á R C A .

Frenssen Gusztáv.
Egy pár esztendeje még falusi pap volt valahol 

Schleswig-Holsteinban. De nem olyan mint a „többi.“ 
O nem a gyermekei által szerzett becsületet a parochiá- 
nak, hanem abban önmaga nőtt nagygyá.

Parasztemberek, halászok, egy pár mesterember 
voltak a hívei. Lassú járású, nehéz lábú, megfontolt 
sors üldözött s a mindennapi kenyérért küzdő emberek. 
Akiknek házába benéz a betegség, ellátogat a halál, 
akiknek szivében ott a vágyódás a jobb után s akik 
nehéz küzdelmet vívnak a való élet sok ezer bajával. 
Ezekhez kellett leereszkednie, ezeket kellett magához 
édesgetnie, bizalommal eltöltenie s bátorítania. Ezeket 
kellett megvigasztalnia s ezek lelkét kellett a mulandók 
s kézzelfogható valóság helyett az ideális élet, jóság, 
szeretet — Isten országa iránt való lelkesedéssel eltöl
tenie. Hogy ez a keserves s nem sok maradandó ered
ménnyel, biztos hatással és aratással kecsegtető magvető 
munka hogyan sikerült neki, azt nem tudjuk megmondani.

korpótlékigény is benfoglaltatik. Klein mindamellett 
korpótlékigényét egyházi törvénykezési úton érvényesí
teni akarta, de az egyetemes egyházi törvényszék őt 
igényével még 1907 előtt ítéletileg elutasította. Klein 
most a miniszterhez fordult, aki az egyházi törvényszék 
ítéletét megsemmisítette és az árvanagyfalusi egyház- 
községet kötelezte az 1907. évi XXVII. törvénycikk szerint 
járó korpótléknak visszamenőleg megfizetésére. Az egyet, 
egyház múlt évi közgyűlése ebben a protestáns egyház 
autonómiájának megsértését látván, felterjesztést intézett 
a vallásügyminiszterhez, aki azonban a sérelem orvos
lását megtagadta. A közgyűlés az ügyész indítványára 
megkeresi a protestáns közös bizottságot, hogy a sérel
met magáévá tevén, annak orvoslását sürgette.

Nagyobb vitára szolgáltatott okot a budaméri 
egyház felebbezési ügye az Ujházy-féle egyházalapít
vány megváltása ügyében. Ujházy József és neje buda
méri földbirtokosok 1867-ben alapító-levelet állítottak 
ki, amelyben a budaméri leányegyházat anyaegyházzá 
alakították át, kötelezvén magukat és utódaikat a buda
méri lelkésznek és tanítónak fizetését és egyéb természet
beni járandóságait meghatározott összegekben örök időkre 
megfizetni. A község által de facto már régi idők óta 
használt, de a földesúr tulajdonát képező templom, 
iskola és tanítólakás fentartására és tatarozására éven- 
kint 300 forintot rendelnek fordíttatni a földbirtokos 
pénztárából. Ezen kötelezettségek az alapító akarata 
értelmében telekkönyvileg biztosítva lettek. Az alapító- 
levélben az alapítók a sároszempléni esperességet kérik 
fel az alapítvány megvédésére és megóvására. Az alapító- 
levelet 1867-ben Máday Károly szuperintendens erősí
tette meg.

Hogy ő hogyan végezte, arról maga tett bizonyságot, 
mikor kiadta három füzetben, majd egy kötetben 
„Dorfpredigten“ c. alatt prédikációinak egy gyűjteményét.

Az a hetvenháromezer példány, amely vevőre és 
olvasóra talált ebből a könyvből — eleget beszél s elég 
bizonysága annak, hogy Frenssen nem egyszerűen ki
váló szónok, hanem olyan pap, akinek nagyszerűbb 
szószéke, messzebb hallható hangja s nagyobb egyháza 
van, mint akármelyik hivataloskodó s egyházi méltóságot 
betöltő papnak.

Nagy hatását két dolognak köszönheti: beszédei 
egyszerűségének és igazságának.

A Hof- és Dompredigereknek könnyű a dolguk. 
Magukhoz hasonló műveltségű hívekkel megértetni ma
gukat nem túlságos nehéz feladat. Mennyivel nehezebb 
dolga van annak, akinek alacsonyabb műveltségű em
berekkel van dolga: le kell mondania kedvenc szavairól 
s minden bonyolult s elvont okfejtésről. Egyszerűen, 
plasztikusan, szívtől-szívhez kell beszélnie, hogy a pa
raszt lélek sarokba állított hangszerét rezonálásra bírja.

Frenssen megbirkózott a feladattal. Amit a theore- 
tikusok sok fejtöréssel kieszeltek a homiletikában, hogy
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A budaméri egyházközség ezen alapítványt 1867 
óta élvezi és a templomot használja. Egy idő óta 
azonban állandó viszálykodás volt az épületfentartás 
elhanyagolása miatt a község és a földesurak között. 
A múlt évben Ujházy László és Iván, az alapítók 
örökösei, a sárosmegyei esperességnek ajánlatot tettek, 
hogy az alapítványi terheket készpénzben megváltják. 
Némi számítás után 68,0U0 koronában állapíttatott meg 
az az összeg, amelyet Ujházyék az alapító-levélben 
elvállalt terhek tőkeértéke fejében, 4% kamatozást alapul 
véve, fizetnek. Ebben az összegben azon 300 forintnyi 
épílletfentartási járulék megváltási összege 15,000 K val 
is benfoglaltatik. Ezen tőke ellenében lemond az egyház- 
község az összes, őt az alapító-levél szerint megillető 
jogokról. A templom használatára nézve abban történt 
a megállapodás, hogy még tíz évig, vagy ha előbb 
templomot építenek, a templom felépítéséig még hasz
nálhatja a budaméri egyházközség az Ujházyék tulaj
donát képező templomot, de a későbbi időre lemond a 
templomhasználati szolgalomról. Ezen joglemondás 
egyedüli ellenértéke az alapitó levél szerint az, hogy a 
földesurak a község által építendő új templomhoz fát 
és követ tartoznak adni. Ez a kötelezettség azonban 
nincs biztosítva. Vitás volt az, hogy kit illet az alapít
vány feletti rendelkezési jog, az egyházközséget-e vagy 
az egyházmegyét. Az egyházközség ugyanis a meg
váltást ellenzi, habár egy szabálytalanul megtartott egyh 
közgyűlésen tíz egyháztag kettő ellen a megváltáshoz 
hozzájárult Az egyetemes gyűlés akként döntött, hogy 
az alapítványi hatóság a sárosi egyházmegye, amely a 
megváltási szerződést megkötötte. A község által feleb- 
bezett határozatot a kerül, gyűlés helybenhagyta és az

mindenkinek a maga nyelvén kell beszélni — azt 
Frenssen egyszerre mesterien megoldotta. Vigyázott arra, 
hogy minden szava igaz, minden gondolata egy-egy 
plasztikus kép, csupa poézis legyen. Ezzel megtalálta 
az utat a tízezrek szívéhez.

De nem maradt pap. Nem a hívei miatt, hanem 
azért, mert az egyház a papban nem a szivet és a 
poézist nézi, hanem a hitet.

A hallgató nem keresi az őszinte és igaz szóban 
a dogmatikai inkorrektséget, a „Behörde“ azonban annál 
inkább. A kisebb kaliberű s soványabb érzésű bürokraták 
és „hívek“ megunatták Frenssennel is papi hivatalát Ott 
hagyta tehát, hogy író legyen. Most regényeket ír s 
majdnem minden esztendő meghozza a maga új Frenssen- 
regényét igaz gyönyörflségökre azoknak, akik olvas
mányaikban is szeretik a való igazi életet s nem barátai a 
nyavalygásnak és a dekadens sületlenségeknek.

Két híres regénye van. Az egyik a „Jörn Uhlu, a 
másik a „Hilligenlei“.

Jörn Uhl egy „dekadens“ parasztfamilia sarja, aki 
tisztán a maga erejére támaszkodva próbál megküzdeni 
a családi vagyont fenyegető romlással. Mikor más gyerek

1 nyomban végrehajtatott is habár a község a kerületi 
i határozat ellen felebbezéssel élt. Az egyetemes gyűlés, 
> habár az egyetemes ügyész az egyezség azon hiányát, 

hogy a község tíz év múlva a templom használatát 
í jóformán ellenérték nélkül elvesztette, erősen hang- 
, súlyozta, amit a tiszai kerület küldöttei és hivatalos 

képviselői megcáfolni nem tudtak, nyilván a befejezett 
; tények hatása alatt a tiszai egyházkerület határozatát 
i helybenhagyta. Részletesebben ösmertettük ezt az esetet, 
I mert ebből több tanúságot lehet levonni. Az első az, 
i hogy olyan komplikált jogi kérdések eldöntésére, mint 
I amilyen a budaméri alapítványmegváltás, nem alkalmas 
■ egy nagyobb testület, annak utolsó fokon leendő eldön- 
» tése egy jogászokból álló bíróságra lenne bízandó. Ilyen 
[ közigazgatási legfőbb bíróságra egyházunknak kétség- 
I telenül szüksége van. A másik tanúság az, hogy ügy- 
• rendünknek az a szabálya, hogy vita esetében a fel

szólalók többsége alapján mondja ki az elnök a hatá- 
1 rozatot, téves, mert tapasztalati tény, hogy a határozatban 

érdekeltek — itt eszményi érdekeltséget értünk — vala
mennyien felszólalnak a megtámadott határozat iránt 
nem érdeklődők pedig — habár ellenkező nézeten 
vannak — hallgatnak. Legalább azt kellene tehát kimon
dani az ügyrendben, hogy ilyen esetben azok felszólalása 

r és esetleg szavazata nem számit, akik a felebbezéssel 
- megtámadott alsófokú határozatban résztvettek vagy arra 

befolytak. A felállás általi szavazás egyébként bizonyára 
: több garanciát nyújt a közgyűlés valódi akaratának meg- 
’ tudására, mint a felszólalók többsége alapján felállított 

vélelem. A harmadik tanúság az, hogy felebbezhető 
határozatokat nem kell jogerőre emelkedés előtt végre
hajtani s a zsinati törvényben kell gondoskodni arról,

játszik, ő már meg átja, hogy rosszul szántanak, mikor 
más legényke az est homályában, az éj sötétjében ismer
kedik az élettel s vigad, akkor ő béreskedik, hogy a 
gazdaság teljesen szét ne zülljék. A „gyöngyélet“ közben 
az a pont gyötri, hogy otthon nem úgy megy a dolog, 
mint ahogy kellene.

A gravelottei ütközet után hazakerül s övé lesz a 
családi birtok. De hiába minden küzdelme. Egy évben 
szakad rá minden csapás. A vetését egerek eszik meg, 
a tanyája leég, az apját, feleségét eltemeti s egy ládában 
viszi el egész vagyonát: a távcsövét és egy pár könyvet. 
De legalább lerázza magáról azokat a gondokat, melyek 
a lelkét emésztették, s nehéz járásúvá telték. Új életet 
kezd. Jó emberek, egy áldott asszony segítik. S boldog 
ember lesz belőle.

A Hilligenlei egy álmos tengerparti városka együtt 
játszó gyermekeinek egymásba fonódó élettörténete, kik 
között Kai Jans a hős, a „szent földről“ álmodó fan
taszta, aki egész életén át, messze földet bejárva mindig 
a „szent földet“ keresi, ahol az emberek szentek és 
jók. Zeg-zúgos életutat tesz meg, végre theológus lesz 
belőle, aki az „Üdvözítő életében, mely a német nemzet
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hogy ez meg ne történhessék. A negyedik tanúság végre 
az, hogy a felsőbb egyházi tisztviselőknek nem tanácsos 
oly ügyeknek első fokon való elintézésébe beavatkozni, 
amelyeknek felső fokon való elintézése az ő köteles
ségük leend.

A második nap többi részét délután folytatták és 
a késő estig tanácskoztak a theológiai bizottságok és a 
tanügyi bizottság jelentései felett. Ezen bizottságok által 
tárgyalt ügyek kétségtelenül igen fontosak, de részint 
azért, mert mint tisztán szakkérdések az egyetemes gyűlés 
tagjainak többségét nem érdeklik, részint azért, mert 
az előadók a minuciózitásig kiterjedő részletességgel 
szokták előterjeszteni jelentéseiket, nemcsak időtrablók, 
hanem unalmasak is, aminek következtében a jelen
lévők nem igen hallgathatják és a teremben vagy a 
mellékszobába vonulva társalognak. A mostani gyűlésen 
is hat egész órát, tehát egy teljes gyűlési napot vettek 
igénybe. Általánosan és többször nyilvánult már az 
óhaj, hogy ezen ügyek végérvényesen a szakbizottsá
gokban intéztessenek el, és csak azok az ügyek adas
sanak elő a plenumban, amelyekben vagy a bizottság 
maga, vagy az egyetemes felügyelő közgyűlési határoza
tot provokálni akar. Az egyetemes egyház az ügyek 
mikénti elintézéséről az egy. gyűlési jegyzőkönyvbe fel
veendő bizottsági jelentésekből nyerhet tudomást.

Harmadik nap.

Szépen indult, de egy igen izgalmas jelenettel 
végződött. Napirendre került a jogügyi bizottságnak indít
ványa a Sztehlo Kornél által tervezett lelkészalap 
tárgyában. A jogügyi bizottság indítványát már az előérte-

újjászületésének az alapja,“ találja meg azt az eszményt, 
amelyet keresett.

Egypár mondatból álló „tartalmi vázlattal“ sem 
ezeket, sem a többi Frenssen-regényt nem lehet meg
ismertetni.

A szereplők egész tömege, egymásba fonódó, egy
mást keresztező életutak teszik különösen kezdetben 
nehezen indulókká s alig áttekinthetővé regényét. Mikor 
azonban a helyzetbe beleéltük magunkat, épp az aprólékos 
epizódokban megnyilvánuló igazság s jellemző erő ejtik 
rabul az olvasót. Mert Frenssen nagyszerű elbeszélő. 
Közvetlen, körülményes s bámulatosan plasztikusan ír. 
Egyik-másik regényébe beszőtt történetei az elbeszélés 
művészetének a remekei. Amellett stílusa igen egyszerű 
s teljesen egyéni. Egyéb német elbeszélők olvasása után 
majdnem úgy hat, mintha mi báró Eötvös József stílusa 
után Eötvös Károly csevegéseihez menekülnénk.

Regényeinek nevezetessége azonban nem ebben 
áll, hanem abban az egészséges, minden hazug látszatot 
és csillogást kerülő, az élet valóságára támaszkodó 
világfelfogásban áll, melynek képviselőivé egyes alakjait, 
hőseit teszi. Minden regénye tükör, melyben az élet

kéziéiről írt jelentésünkben ösmertettük. A jogügyi bizott
ság azt indítványozza, hogy az 1912-iki 156.000 koro
nát kitevő segélytöbbletből 121.000 korona a lelkész
alapba fizetessék be, a többlet 35.000 korona a nyugdíj
alapnak adassák ki, a lelkészalap kérdésének és mikénti 
működésének tanulmányozására pedig külön bizottság 
küldessék ki. Zsigmondy ettől eltérőleg azt indítvá
nyozta, hogy a 121.000 korona egyelőre közigazgatási 
célokra tartassák vissza, ezzel elejét akarván venni annak 
az eshetőségnek, hogy a minisztérium a lelkészalapba 
utalást azéit kifogásolhassa mert az államsegély erre a 
célra nem lett adva, is mert a lelkészek segélyezése 
közigazgatási alapon és történhetik majd a kiküldendő 
bizottság javaslatához képest.

Sztehlo Kornél annak kikerülése végett, hogy a 
hováfordítás miatt ne kelljen miniszteri engedélyt 
kérni, hozzájárul ahhoz, hogy a 121.000 korona köz- 
igazgatási segély címen adassék majd a lelkészeknek 
és hogy ezen összeg egyelőre mint közigazgatási célra 
szolgáló visszatartassék, de a másik cél a tőkegyűjtés 
céljából kéri az egyetemes gyűlést, hogy az egyetemes 
egyház szabad rendelkezésére álló 37 és 26 ezer koronát 
szintén a megalkotandó közigazgatási lelkészalap javára 
fordítsa. Az adócsökkentési alap fokozását nem tartja 
kívánatosnak, mert az adócsökkentés csupán az egyes 
egyháztagoknak és nem az egyháznak szolgál javára és 
azzal, hogy az államtól kapott százezereket adócsökken
tésre fordítjuk, csak azt érjük el, hogy erőforrásaink 
szétforgácsolása által azokat teljesen kimerítjük, ami 
által egyéb céljaink előmozdítása lehetetlenné válik.

A kérdéshez hozzászólottak: Gyurátz, Schleiffer, 
Geduly, Szentiványi, Gyürky, Laszkáry, Materny, Baltik,

viszásságait, sírásra hangoló tréfáit, az emberek téve
déseit, vagy bűneit látjuk. Ezeket írja le, hogy ott hagyja 
az olvasó lelkében a fullánkot: miért van ez így s miért 
kell így lennie ?! Hőseiben azonban oly erők és vágyak 
szunnyadnak, amelyek ki is emelhetik őket az éhség, 
rongyosság, érzékiség és szeretetlenség állapotából s a 
„szent föld“ felé vezérlik őket. Vallást és erkölcsöt hir
det Frenssen is, de nem tradicionális alapon, hanem az 
emberi lélek szükségéből származó s a valóságos élet
nek, a reális világnak megfelelő vallást s életmódot, 
melyből, mivel Jézus a fundamentuma, nem hiányzik az 
idealisztikus és altruisztikus vonás.

A Hilligenleiba beillesztett Jézus biográfiája a klasz- 
szikus bizonysága ennek a világfelfogásnak. Az a célja 
vele, hogy a „legendák ködét“ eloszlassa Jézus életéről, 
a gyermekek, tanítók, papok, tudósok és hívők lelki
ismeretét megszabadítsa a csodák s egy az igaz valóság
nak meg nem felelő világfelfogás s erkölcs lidércnyo
másától s megnyissa szivöket az igazság számára, hogy 
szivök és eszök harmóniában lehessen egymással és az 
igazsággal. Jézusnak, az embernek az élete az az alap, 
amelyre ő a megújhodást alapozni akarja.
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Veress, báró Prónay Dezső és újból az indítványozó. 
Ennek „nemes intencióit“ és a lelkészek érdekében ki
fejtett fáradozása körüli érdemeit minden szónok el
ismerte, tervét egy ideális szép eszmének mondotta, de 
a dolog érdemében arra a kívánságra, hogy a gyűlés 
azokat az erőforrásokat megnyissa, amelyek ennek a 
célnak a megvalósítására szolgálhatnának, mindegyik 
azzal felelt, hogy „ez a pénz más célra kell I“

Ebből csak azt a tanúságot vagyunk kénytelenek 
deriválni, hogy az egyház vezetőférfiainak véleménye 
szerint a lelkészek nyomorán segíteni nem elsőrendű 
szükséglet, mert vannak az egyetemes egyháznak ennél 
égetőbb szükségletei is.

Az egyetemes ügyész énként indítványával magára 
maradván, belenyugodott a többség határozatába, meg
köszönte a lelkészek hivatott képviselőjének Veress 
Józsefnek elismerést kifejező szép szavait és megeléged
vén a félsikerrel, kijelentette, hogy belátja, hogy min
den nagyobb eszmének a mi egyházunkban előbb meg 
kell érni, biztosította azonban a lelkészeket, hogy ő 
ügyük védelméről nem fog letenni, hanem bízva a vég
leges sikerben nekik és az egyetemes gyűlésnek még 
ezután is a lelkészek helyzetének javítását célzó tervek
kel fog alkalmatlankodni. (Általános éljenzés.)

A bizottságba, mely a lelkészalap ügyét rendezni 
fogja kiküldettek: az egyetemes felügyelő elnöklete alatt 
a kerületi elnökök, az egyetemes ügyész és az egyete
mes főjegyző — Kéler Zoltán, Schleiffer Károly, Hering 
Zsigmond, Vargha Gyula — Veress József, Osztroluczky 
Miklós, Meskó László és Gyürky Pál.

A közalap jövedelmei a múlt évi felosztás szerint

A tudós theológusok megtagadták Frenssen Jézusá
val a közösséget. Mások, másban mondtak vétót az ő 
felfogása s céljai ellen, ü  azonban halad tovább a maga 
útján Hol tanít, hol gyönyörködtet. A „Peter Moors 
Fahrt nach Südwest“ c leírásában a herrero-háború 
borzalmairól ír, hogy felrázza a német közvéleményt 
egykedvűségéből s részvétet s érdeklődést keltsen az ott 
harcoló katonák iránt. „Klaus Hinrich Daasu egy keres
kedői karriér története, az „Untergang der Anna Holl
mann'1 pedig egy nagy lelki katasztrófa mesteri rajza.

Most Frenssen megkapja a /Voőe/-díjat.
Eddig müveinek kelendősége csak az olvasóközön

ség ízléséből s érdeklődéséről tanúskodott. Ez az elis
merés és kitüntetés azt dokumentálja, hogy Frenssen 
nemcsak olvasott író és művész, hanem hogy ő az 
emberiség jótevői és haladásának irányítói közé tartozik.

Sz. L.

* A Sandgrüfinből hatvanhárom-, a Drei Getreuen-bői 
száznégy-, a Jörn Uhlból kétszáztíz-, a Hilligenleiből százharminc-, 
a Peter Moors Farrt-ból száznegyven ezer példány kelt e l !!

osztattak meg, csupán a Luther-társaság kapott 300 koro- 
val többet.

Sorra kerültek: a levéltári bizottság, a számvevő
ség és a gyámintézet jelentései. Az 1911. évi szám
adások jóváhegyattak, az 1913. évi költségvetés elő
irányzata elfogadtatott. A Weszter Lajos alapítványhoz 
tartozó 28.000 koronára becsült ingatlanok 38.000 koro
náért nyilvános árverésen történt eladása tudomásul 
vétetett.

Már háromnegyedegyre járt az idő, midőn az 
egyetemes ügyész a jogügyi bizottság indítványát, 
a nagygerezsdi egyezségnek módosítására, referálta. 
Erre előlépett Kéler Zoltán és egy izgatott és izgató 
beszédben a „református testvéreket“ támadván és 
bűneiket ostorozván, azt indítványozta, mondja ki az 
egyetemes gyűlés, hogy a nagygerezsdi egyezséget folyó 
évi november I-étől kezdődő hatállyal felbontja.

Benyújt továbbá egy 18 aláírással ellátott ívet, 
amelyben ezen kérdés felett a névszerinti szavazás el
rendelését kérik.

Az előrehaladott déli órában már alig volt a köz
gyűlésen 30 ember és szavazás esetében a szavazást 
indítványozók előreláthatólag többségben lettek volna.

Miután még egynéhányan, kizárólag lelkészek, az 
indítványozók közül felszólaltak és a „református test
vérek“ elleni keserű panaszaiknak kifejezést adtak, az 
egyetemes ügyész tekintettel az idő előrehaladottságára, 
(már félkettőre járt az idő) és tekintettel arra, hogy 
ily nagy fontosságú ügyben nem lehet kapuzárás előtt 
határozni és nem is volna helyes azokat a szavazásból 
kizárni, akik arról sejtelemmel nem bírva, az ülésből 
eltávoztak, a tárgyalásnak a következő napra való el
halasztását indítványozta.

Ezután az egyetemes felügyelő szólalt fel, akit 
Kéler indítványa és különösen annak alakja mélyen 
megrendített. Egyetemes felügyelőnk különben is az 
érzelem embere. Csekély dolgok képesek őt türelméből 
kihozni, különösen ha azt látja vagy véli, hogy a leg
nemesebb intencióit félremagyarázzák. Sokszor láttuk 
felindulását és nemes haragjának éles kitöréseit. De a 
maihoz hasonló, a velőt és veséket megrázó felindulást 
nála még nem láttunk. Komor, halvány arccal nézte és 
hallgatta meg az indítványt; sötét szemeiből vésztjósló 
villámok cikkáztak és amidőn végül felszólalt és fel
háborodásának kifejezést adott annyira erőt vett rajta az 
érzelem, hogy szemei könybe borultak, fájdalmasan 
kiáltott fel: „hát nékem, aki ifjú korom óta mindig a 
két protestáns egyház közötti szövetségnek nem ugyan 
a hitelvi, de az adminisztratív uniónak híve vol
tam, jutott 40 éves egyházi pályám végén a szomorú 
szerep, hogy én az ilyen indítványokra a határozatot 
kimondjam!“

Az egyetemes felügyelőnek az egész gyűlést meg
rendítő szavainak hatása alatt Kéler István indítványát
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visszavonta és a gyűlés a n.-gerezsdi egyesség revíziója 
tárgyában a következő határozatot hozta:

„a közgyűlés a n.-gerezsdi egyesség revíziójának 
szükségét kimondja, erről a református konventet értesíti, 
egyúttal az egyességnek bizonyos módosításokkal való 
fentartása vagy megszüntetése kérdésében a kerületeket 
nyilatkozattételre felhívja

Negyedik nap.

A nagygerezsdi egyesség revíziója tárgyában az 
előző napon hozott határozat precizírozása után a zsinat 
tartásának kérdése került napirendre. Szelényi, mint a 
zsinati bizottság jegyzője, referált és felolvasta a király 
őfelségéhez intézendő kérvény szövegét, amelyben a zsi
natnak 1913-ik évben való megtartására az engedély 
kéretik, a zsinat tárgyául kijelöltetvén az E. A. II—VI. 
részének revíziója és az I. részből azon szakaszoké, 
amelyek a változtatásokkal összhangba hozandók, továbbá 
a budapesti egyházak egyesítéséről szóló törvényjavaslat. 
Határozottan kizárva lennének a dogmatikus kérdések 
és a területbeosztásról szóló zsinati törvény.

Szentiványi Árpád, tekintettel a kedvezőtlen viszo
nyokra, kívánatosnak tartja, ha a zsinat megtartása ké
sőbbi időre elhalasztatnék.

Baltik az elhalasztást más indokokból pártolja.
A halasztási indítványok nem találnak a többségnél 

pártolásra.
Jánoska kéri a zsinat tárgyai közül a fővárosi 

egyházak egyesítésére vonatkozó törvényjavaslatot kikap
csoltatni, mert ezen a téren erőszakot, amely csak el
keseredést szül, gyakorolni nem szabad.

Sztehlo meg akarja nyugtatni Jánoskát, hogy ezen 
törvényjavat zsinati tárgyalása még nem egyértelmű a 
törvényjavaslat elfogadásával. Így például szóló a tör
vényjavaslattal ellentétes állást foglal el, mégis hajlandó 
azt a zsinat elé bocsátani, hogy a zsinat mint az E. A. 
legkompetensebb magyarázója, vessen véget annak az 
áldatlan vitának, amely az E. A. 30 §-ának homályos 
értelme folytán 20 év óta zavarja a fővárosi egyházak 
belbékéjét. Kéri Jánoskát, figyelmeztesse felvidéki társait, 
hogy inkább tartózkodjanak olyan cikkek megírásától, 
amilyet egy felvidéki tót lap ebben az ügyben a múlt 
napokban közzétett, mert ilyen cikkel épen az ellenkezőt 
fogják elérni, mint amit akarnak.*

Jánoska kijelenti, hogy ő a kérdéses cikk irányával 
nem ért egyet, és a cikk írójával minden közösséget 
megtagad.

Ezután a zsinati bizottság javaslata elfogadtatott. 
A zsinat megtartásának időpontját a jövő évi egyetemes 
közgyűlés fogja meghatározni.

Nagyobb vitát provokált a reformáció 400 éves 
emlékünnepének kérdése. Végre elejtették az 1910 évi

* Ezen cikkből lapunk mai száma szemelvényeket közöl.
(Szerk.)

e. közgyűlés tervét az irgalomház létesítéséről és elha
tározták, hogy alapot gyűjtenek theol. akadémiai hallga
tók ingyenes kiképeztetésének költségeire.

Noszkónak sajtóiroda felállítására 250 korona évi 
segélyt szavaztak meg egy próbaévre.

Azt, hogy a bécsi evang. egyház preskyteriuma az 
ottani evang. templom használatát magyar ev. isteni
tiszteletre ezentúl nem engedi át, sajnálattal vették tudo
másul és az istenitiszteleteknek valamely e célra kibérlendő 
alkalmas helyiségben való megtartását határozták el.

A felekezetnélküli szülők meg nem keresztelt gyer
mekei vallásoktatását elhatározták, hogy azoktól az 
oktatást nem lehet megtagadni, és a vallásoktatásról a 
bizonyítványt ki kell adni.

Az egyházasdengeli lelkész panaszát, amely szerint 
a hozzátartozó Erdőtarcsán a róm. kath. elemi iskolában 
a váczi püspök az evang. hitoktatásra nem akar helyet 
engedni, úgy intézték el, hogy megkeresik a vallásügyi 
minisztert, kötelezze a politikai községet, hogy a vallás- 
oktatás megtartására alkalmas helyiségről gondoskodjék.

Több jelentéktelenebb tárgy elintézése után a gyű
lés november 9-én délután 1 órakor befejeztetett.

„Zsíványság az evangélikus egyházban.“
Ezen felirattal jelent meg a „Národny Klásnik“ 

Turócz-Szt.-Mártonban megjelenő tót lap 43. számában 
egy vezércikk.

Harci riadó akar ez lenni zsinatunkkal szemben! 
A balkáni győzelmek mámora úgy látszik a mi tótjainknak 
is fejébe szállt! Jó lesz nekünk is erre a harcra elkészülni. 
Az igen terjedelmes cikkből közöljük a következő sze
melvényeket :

„Igen, zsiványság az, amit az evangélikus püspökök akarnak 
csinálni élükön a világi urakkal, kik az egyházban minden hatalmat 
magukhoz ragadtak, az 1913. évi zsinaton. A legdurvább szemű 
zsiványság. Hiszen az ország székvárosában meg akarják fosztani 
a tót ev. egyházat nehezen szerzett vagyonától és önállóságától, 
ezer ev. hívőt az általuk vérrel és szenvedéssel szerzett jogától, 
és a tót evangélikusokat még azon csekély anyanyelv használatától 
is, amit eddig mostoha bánásmóddal megengedtek. A magyar 
sovinizmus uralja az egész evangélikus egyházat Magyarországon.

Ilyen egyházi soviniszták mellett semmi sem lephet meg, 
hiszen gyakran volt alkalmunk megismerni, hogy minden iszo
nyúra és alávalóra képesek — de hogy ilyeneket javasolhassanak 
a zsinatnak, ezt mégsem gondoltuk. A zsinati javaslatokat már 
szétküldték az egyházaknak, persze csak magyar nyelven. Hát 
hogy tárgyalni azokat a tót egyházbeli gyűléseken, ha nincs 
hiteles fordítás? És mégis kétharmatrésze az összes evangéliku- 
kusoknak Magyarországon tótok. Persze a tótok csak fizetésre 
jók, csak arravalók, hogy válasszanak holmi kardos uracskákat 
a zsíros egyházi hivatalokra, de hogy azok a tótok által választott 
urak megbecsülnék nyelvüket és hogy az evangélikus egyház 
érdekei szerint járnának el, amely mindenkinek mindent anya
nyelven kíván adni — az nekik eszükbe sem jut. És ezen meg
vetése a tótoknak és a tót nyelvnek végigvonul az egész javas
laton. A tót nyelvet idegennek nevezi, az ev. egyházak kétharma
dának nyelve ezen uraknak idegen, idegen azon uraknak, kik 
hivatva vannak az ev. egyház jogait védeni! Hallott ilyet valaha
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a világ? Lehet-e nagyobb szemtelenség, mint ezt merészelni 
mondani 600 ezer tót evangélikusnak a szemébe? És nem lennénk-e 
bűnösök, ha e szavakra nem tudnánk felelni ezen uraknak: nem 
mi vagyunk idegenek, de ti vagytok idegen az ev. egyházban és 
a keresztyénségben, ti, akik nem tudjátok, hogy az Isten terem
tette az összes nemzetségeket, hogy Krisztus minden emberért 
meghalt és hogy minden keresztyén kötelessége minden embert 
és nemzetiséget tisztelni.............

Ezekről mondotta az Úr Jézus: hogy bársonybőrben köze
lednek, de benn ragadozó farkasok. De még nagyobb az, amit 
ezen §-bó! kihagytak. Az eddigi törvényben az áll, hogy minden 
diák a lehetőség szerint anyanyelvén tanulja a vallástant. Ezt a 
javaslatból teljesen kihagyták. És pedig azon okból, hogy az 
mindenütt keresztül nem vihető"...........

Nos vájjon a mi sovinisztáink nem rosszabbak, mint a jezsuita 
Apponyi ? Hiszen ez törvényében megengedte a hitoktatást nem 
magyar nyelven is.

És tudjátok, hogy mit jelent az reánk tót evangélikusokra 
nézve ? Azt, hogy a iui gyermekeink meg nem tanulnak a hittanból 
semmit, hogy nem fogják tudni, ki az Isten, ki a Krisztus, hisz 
nehéz nekik azt anyanyelvükön is megmagyarázni és hogy értik 
meg azt ismeretlen nyelven ? Ez annyit jelent, hogy a mi gyerme
keink tudatlanok lesznek, mint a pogányok és fognak karácsony 
este az istentisztelet alkalmával a templomban kártyázni és pálin
kát inni, amint azt teszik egy egyházban, ahol az állami iskolában 
a hittant is magyarul tanulják. Nem fognak tótul imádkozni, nem 
fognak tudni a Tranosciusból énekelni, ha nem fognak tudni 
tótul olvasni. És hogy mi következik az ilyen megmagyarnsitott 
hittanításból, azt látjuk azon egyházakban, ahol ezt már keresztül
vitték. Nyíregyházán, Szarvason, Nógrádban stb. Először magyar 
konfirmáció, mivel a gyermekek — azt mondják — nem tudnak 
tótul olvasni, aztán külön magyar istenitiszteletek a gyermekek 
számára és végül a tót istentisztelet elhagyása És mi vár az 
egyházra ? Hát nemtörődömség vele szemben, erkölcstelenség az 
ifjúságnál, a templomok üressége.

Ezen nemzetiségi izgatást a vezércikk osztály elleni 
izgatással folytatja, ekként:

A zsinati javaslatok azonban népellenesek is. Hiszen az adó
kivetés, mely minden egyházra kötelező, midőn az adózást újból 
rendezi, vérig izgató. Három részre osztja az egyházi adót. Ismer 
személyi, osztály- és egyenes állami adó utáni percentuális adót. 
Ez még nem volna olyan rossz dolog, bár az osztályadó meg
állapítása állandóan huza-vonával és nehézségekkel jár. De a 
további javaslatok az egyházi adózást illetőleg, úgy vannak össze 
szőve, hogy minden egyházfentartási teher a nép vállára lesz 
hárítva, az urak és gazdagok pedig majdnem teljesen fel lesznek 
mentve az egyházi adótól.

Nem rettenetes károsodás ez ? Azok az emberek, akik 
ilyesmit javasolnak a XX. században] az egyház terén, amidőn 
mindenünnen felhangzanak a progresziv adózás hangjai, amidőn 
mindenütt igyekszik az állam a szegénységen könnyíteni, van ezen 
embereknek lelkiismeretük és nem sirásói-e ezek az egyháznak ? 
Hiszen igazságtalanságukkal kikergetik a népet az egyházból

Ha valaki még eddig se hitte volna, hogy a mi uraink nem 
törődnek az egyházzal, de saját személyes érdekükkel, ha valaki 
meg nem akad a tótok üldözésén az egyházban, annak ez ki kell 
hogy nyissa a szemét. Ez a legdurvább méretű önzés, ez a szegé
nyek elnyomása, a nép sanyargatása. Ezt pedig talán nem hir
dette Krisztus, ezt nem akarta az az Úr, aki azt mondotta : Add 
el marhádat, oszd el a szegények között és kövess engemet!

Hogyan osztanának ő k ! Ők nem akarnak fizetni, de paran
csolni az egyházban. És piszkolni és rondítani fogják Krisztusnak 
mennyasszonyát addig, amíg a nép fel nem ébred és ki nem 
löki az egyházból a pokol fenekére azokat akik az igazság és 
jog leple alatt meglopják.

Mindezeknek koronája a 28. §. Ez kimondja, hogy egy 
politikai községben csak egy ev. egyház lehet, ahol több van, 
azoknak egyesülni kell, vagy úgy is maradhatnak, ha az egyete
mes gyűlés megengedi, de akkor is közös felügyelőjüknek és 
egyháztanácsuknak kell lenniök így akarják a tót egyházaknak 
nyakát törni Eperjesen, Kassán, Selmecen, Modorban, Bazinban 
stb., amelyek minden ijesztgetés dacára virágzanak és növeksze
nek. Egy zsákba akarják dugni, hogy bennük is magyarosító 
törekvéseiket gyakorolhassák

Ezen paragrafust tulajdonképp annak a kedvéért akarják 
megalkotni, hogy a pesti tót és német egyházat semmisíthessék 
meg. Látják, hogy ezen egyházak önmaguktól fenntartják magu
kat, annyival előbb, mert mindkettőnek óriási vagyona van. 
Meg akarják semmisíteni a tót és német egyházat és a magyar 
egyház akar jutni azon vagyonhoz, melyet ő nem szerzett. Az 
evangélikus urak a pesti tótokat és németeket meg akarják fosztani 
vagyonuktól, növelni akarják a magyar egyházat, de nem úgy, 
hogy a sajátjokból adnának, de úgy, hogy idegen vagyont dobnak 
a torkába Hogy ez bűn a VII. parancsolat ellen? Hogy ezt az 
evangélikus egyháznak nem kellene tennie? No de mit törődnek 
ezek az urak a tízparancsolattal, mit azzal, hogy az ő kezdemé
nyezésük ellenkezik az egyházi érdekekkel ? Meg akarják a tót 
egyházat Pesten semmisíteni és ki akarják az idegen tótokat 
egyáltalában az evangélikus egyházból pusztítani.

Evangélikus népség! Jól jegyezd meg, hogy a te evang. 
uraidnak idegen vagy, jól jegyezd meg, hogy anyanyelvedet még 
a hitoktatásból is ki akarják dobni, azt akarják, hogy még az 
egyházi bíróság előtt is állj semmit sem értve, mint az állat, azt 
akarják, hogy az egyházra csak te fizess, és ők, a gazdag urak, 
csak parancsolgassanak, el akarják törölni a tót egyházakat több 
városban és a pestit megfosztani vagyonától, meg akarnak fosz
tani minden jogtól az egyházban, melyet te tartottál fenn és 
melyért te szenvedtél, azt akarják, hogy te, tót nép, az evan
gélikus egyházban ne légy!

Hát aztán, ha mi ezeknek az uraknak a kedvére tennénk ?
Ha azt mondanók: nem akartok minket, tótokat az egy

házban, történjék akaratotok szerint, mi a magyar evangélikus 
egyház kötelékéből kilépünk és ev. egyházat alapítunk a meg nem 
másított ágostai hitvallás szerint.

Ha a nép eljönne lelkészéhez: lelkész úr, hagyja el az 
esperességet, a kerületet és mindent, mi mától kezdve szabad 
evangélikus egyház vagyunk. A mi egyházunk minket tótokat nem 
akar, minek tolakodjunk fel neki. önállóak leszünk, mint az 
erdélyi szászok!

A tót evangélikusoknak temetésre akarnak beharangozni.
De nem úgy urak! Várjatok a tem etéssel! Mi itt vagyunk, 

élünk és akarunk élni. Baltikoknak nem adjuk magunkat többé 
megcsalni. Nem kell az egyházban a tót. No hát jól van ! Elme
gyünk magunk az egyházból, a melyet latrok barlangjává tettetek. 
Elmegyünk, de a husiták utódjait nem engedjük elpusztítani, 
elmegyünk, nem engedjük magunkat Krisztus nevében kínozni 
azoknak, akik sem szóval, sem tettel nem mutatják, hogy Krisztus 
követői volnának.

Hogy az nehézségekkel lesz egybekötve, hogy üldözni fog
tok bennünket, hogy vezetőinket tömlőcbe vetitek, hogy talán a 
templomból is fogtok kergetni, — tudjuk és tőletek jobbat nem 
is várunk. De tudjuk azt is, hogy Krisztus urunk szintén szenve
dett, és hogy szenvedtek az első keresztyének is — de az ő 
igazságuk mégis győzött! És ha a tót evangélikus nép 40 éven 
át tudta tűrni basáskodástokat. miért ne szenvedne el egy kis 
üldöztetést is?

Legyünk tehát tisztában Urak! Ti ki akarjátok irtani az 
idegen tótokat az evang. egyházból. Jól van ! Az idegen tótok 
kitérnek előletek és megalkotják a szabad evangélikus egyházat. 
És ti aztán kormányozzatok, ha lesz kit, hozzatok törvényeket, 
ha lesz kinek.
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íme ilyeneket főznek a külön tót konferenciák 
után, ilyeneket igyekeznek elhinteni nemcsak a felvidék, 
de az alföldi tót nép közé is a kékkeresztes ügynökök 
által az alkoholizmus elleni küzdelem cégére alatt. Mert 
hogy ezt nem a nép gondolja ki, amely elnyomatást 
nem érez, mert hiszen olyan nincsen: hanem a belőlük 
élősködő izgatok és vezéreiknek s jóakaróiknak magukat 
feltolni akaró lélekkufárok, az bizonyos! Ezért kell azt 
az általuk mindig kifogásolt és gyűlölt §-okat a lelkész
felügyelő- és tanítói választásoknál a legnagyobb szigor
ral alkalmaznunk, hogy t. i. a hazafiság tekintetében 
megbízhatlanok nemcsak jelölhetők ne legyenek, de ál
lásaikból kíméletlenül elmozdítandók, nehogy megméte
lyezzék ilyenféle tanokkal a jó evangélikus népet. Ha 
ezt nem tennők, mi ásnánk sírját magyarhoni evangélikus 
egyházunknak, melynek autonómiáját akarják leplül 
felhasználni hazafiatlan izgatások céljára. /.

Ev. missziói munka a dsagga-négerek 
között.

Irta és felolvasta november 6-án az Evang. Lap barátai által 
rendezett estélyen Kintzler Árpádné, Solcz Inez.

(Folytatás)

A nép nyelvének megtanulása volt az első misszio- 
nárusok egyik legnehezebb feladata, mert hiszen csak 
a nép ajkáról kellett ellesniök, semmiféle írott dolog 
nem állott rendelkezésükre. Megnehezítette még az is, 
hogy némely szónak jelentése hangsúly vagy alkalma
zás szerint nagyon különböző. Megesett nem egyszer, 
hogy a prédikáció legkomolyabb és legmeghatóbb 
részében egyszer csak hangos kacagásra fakadt az 
egész hallgatóság, mert a misszionárus egy szó alkal
mazását vagy hangsúlyát eltévesztette, miáltal a mondat
nak egészen más, sokszor pikáns értelme lett.

Nehezen és folytonosan kell küzdeniök a misszio- 
nárusoknak a dsaggák rossz tulajdonságai ellen is. 
A legelterjedtebbek a lopás és a hazudozás. Müller 
beszélte, hogy mikor már mindenféleképpen elmagya
rázta a VII. parancsolatot, meg akart győződni, helye
sen fogták-e fel a parancsolat értelmét. Azért így szólt 
egyik tanítványához:

— Mit tennél, ha útközben valahol egy kabátot 
találnál?

— Azt mondanám, hogy ez váratlan szerencse! 
— felelte a fiú — és Müller élőről kezdhette erkölcs 
tani magyarázatait.

Nagyon gátolja munkájukban a többnejűség is. 
És azért hódít a mohamedánizmus olyan könnyen. Ma 
az izlám jobban gátolja a keresztyén hittérítőket mun
kájukban, mint a szellemekbe vetett hit és a babona. 
A fiatal korukban megkeresztelteket még sikerül néha 
néha visszatartani a több feleségtől, de akinek már 
egyszer több neje van, annak megkeresztelése előtt

választania kell a feleségek és a keresztyén vallás között, 
és a választás rendesen az utóbbi rovására történik, 
mert a többnejűség gazdasági szempontból nagyon 
hasznosnak bizonyult. (Persze, könnyű ott több 
feleséget eltartani, ahol az egész toilette legtöbb eset
ben egy vászonkötény vagy valami lenge köpenyegféle, 
s ahol nem kell minden szezonban a feleségnek új meg 
új kalapot venni!) Itt megjegyzem, hogy a misszioná- 
rusok befolyása következtében a keresztyén négerek 
sem elégednek már meg a szokásos övvel, hanem 
egészen felöltöznek, gyakran már európai divat szerint.

Az első érintkezési pont a misszionárusok és a 
négerek között a gyógyítás. Ha már sem a varázsló, 
sem Isten nem tud segíteni, elmennek a misszionárus - 
hoz, leggyakrabban fogfájással vagy elhanyagolt, bor
zasztó, gyakori sebeikkel, melyeket előbb tehéntrágya 
rárakásával gyógyítottak. Ezen érintkezési pont fontos
ságát felismerve, ma a misszionárusokat kiküldetésük 
előtt kiképezik orvosoknak és fogorvosoknak is, hogy 
testi bajukban is hatásosan és észszerűen segíthessenek 
szegény pogány embertársaikon, hogy kiszabadítván őket 
a lelketlen varázslók hatalmából, kivezessék őket a babona 
és lelki sötétség országából az örök világosság felé, 
melyet Isten a Jézus Krisztusban jelentett ki minden 
népeknek.

E néhány kiszakított adat a dsaggák életéből mutatja, 
hogy egyes igazán szép és a keresztyénségre emlékeztető 
vonás ellenére mily félelmetes nyomáskép fekszik leikükön 
a pogányság sötét árnya. Másrészt láttuk azt az áldásos, 
de nehéz munkát, melyet a hittérítők kifejtenek, hogy ezt 
a sötétségben és a halál árnyékában sínylődő szegény 
népet a Jézushoz, a világ megváltójához vezessék. Nagy 
és szent munkát végez a keresztyén misszió, és örül
hetünk, hogy közöttünk is megalakult a misszió-egye
sület, mely már kiküldte első hittérítőjét. Méltassuk 
őt pártolásunkra, hogy az ő működése folytán is 
mennél több pogány lélek térjen meg az Úrhoz és 
zengje velünk Stegmann örökszép énekét: „Maradj meg 
kegyelmeddel, velünk, oh Jézusunk,“ melynek kidsagga 
fordítása így hangzik:

Kukáé na isarya ljafo,
Kweru o Yesu mbee,
Midamboya nkiduva
Ilalu-kabé-fo.

KÜLÖNFÉLE.
Megbuktunk. Az a kérdés, hogy kapunk-e mi 

evangélikusok 1913-ra az 1848: XX törvénycikk alapján 
segélyfelemelést el van döntve, még pedig úgy, hogy 
nem kapunk. A képviselőház pénzügyi bizottságában 
felszólalt Münnich Kálmán a mi é.dekünkben és kérte 
a kormányt miszerint azt a sérelmet, hogy részesedésünk 
nem egyenlő a reformátusokéval, orvosolja. A vallásügyi 
miniszter azt felelte, hogy sajnálja de mi idejekorán nem
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mutattuk ki, hogy néktínk erre a ségélyfelemelésre 
szükségünk van, a püspököknek október 26 án beadott 
kérvénye pedig már elkésett, mert a már kész költség- 
vetésen nem lehetett többé változtatni. (?) Ha mi ideje
korán folyamodtunk volna, épen úgy kaptunk volna 
emelést, mint a reformátusok, de néma gyermeknek 
anyja sem érti szavát

A 120.000 korona, amelyet ha mozgolódunk, meg
kaptunk volna, tehát fucs! Bizony érzékeny veszteség a 
mi nyomorúságunkban.

Hát efölött érdemes gondolkozni! Nem szenved 
kétséget, hogy a mi állítólagos mulasztásunk csak ürügy 
a kormánynak a segélyemelés megtagadására. De miért 
bánik el velünk oly mostohán a kormány? Nem játszik-e 
ebbe bele a politika ? Az a szerencsétlen pártpolitika, 
amely legutóbbi egyetemes gyillésükön is megnyilatkozott? 
Ugylátszik a kormány minket evangélikusokat a trombi 
tálók és fütyülök közzé soroz. Efölött érdemes gon
dolkozni.

Zsigmondy Jenő adománya. Zsigmondy Jenő 
a múlt héten 1000 koronát fizetett be ajándékképpen 
az egyetemes egyház pénztárába. Ebből 500 koronát a 
pozsonyi theol. Otthonak és 500 koronát a reformációi 
jubiláris alapnak adott. Habár az adományozó az ado
mányt titokban tartani kérte és ezért nem is lett ez az 
egyetemes gyűlésnek bejelentve, mi — akiknek ez más 
utón tudomásunkra jutott — örömmel hozzuk ezt nyil
vánosságra és elsők vagyunk, kik Zsigmondynak ezen 
nemes cselekedetért egyházunk nevében köszönetét 
mondunk

A középiskolák állami segélyezése. Az 1910. 
évi állami költségvetésben 61 róm. katholikus közép
iskola segélyezésére összesen 941.056 korona, 25 reform, 
középiskola részére 769.400 korona és 16 evang. közép
iskola részére 497.000 korona van előirányozva. Leg
kedvezőbb az arány az evangélikusokra nézve, amennyiben 
náluk egy középiskolára 31.000 kor., a reformátusoknál 
30.700 korona és a róm. katholikusoknál csak 15 426 
korona átlagos segély jut. Ezen látszólagos aránytalanság 
igazolást talál abban, hogy a róm. kath. iskolák a 
tanulmányi alapból kapnak tetemes segélyt.

Scholtz Gusztáv püspököt a pestmegyei evang. 
egyházmegye nagyszámú küldöttsége Wagner Géza 
egyházmegyei felügyelő és Kaczián János esperes vezetése 
alatt a mai napon, 70 éves születés napja alkalmából 
a püspök budai lakásán melegen üdvözölte A nagy 
népszerűségnek örvendő, mindnyájunk szeretetétől körül
vett püspök szívből fakadó szavakkal köszönte meg a 
megemlékezést.

A vadosfai templom avatásáról. A sopronmegyei 
kis Vadosfa a Rábaközben ev. egyházunk legrégibb s 
történelmileg legnevezetesebb őrhelye. Sokszor csattogott 
felette a régi ellenség vad dühe, de hős elődeink hit-

buzgóságán meg-megtörött a legádázabb támadások 
fegyvere. Az a régi nagy templom az evangéliumi hit
hűségnek oly fellegvára volt, melyet bevenni az ostromló 
ellen soha nem tudott

Mint artikuláris gyülekezetbe itt gyülekeztek össze 
három vármegyének evangélikus vallású, üldözött hívei. 
A régi 1834 óta fennállott templom a jelen év tavaszán 
roskadozni kezdett. Uj templomot kellett építeni a régi 
helyébe. A régi buzgó elődök hasonló buzgóságú unokái 
már 1878 óta szorgalmasan gyűjtögették az új templom 
építésére az alapot. A nyár folyamán az új templom fel
épült. A hatalmas méreteivel keresetlen egyszerűségével 
imponáló templom méltó kifejezője a régi nagy történeti 
múlttal bíró artikuláris gyülekezet áldozatkészségének. 
A monumentális épület egyaránt dicséri tervezőjét: 
Vogel N. soproni építészt és az építőt Káldy Mihály 
győri építőmestert, aki a győri szeretetházat is építtette. 
Az egész épület berendezésével együtt 100 000 koronába 
került. E tetemes költséget a hívek áldozatkészsége 
teremtette elő minden közegyházi segítség igénybevétele 
nélkül. A felszereléshez külön is hozzájárultak többen ; 
így a hatalmas csillárt Németh László a gyülekezetnek 
egy negyedszázadon át buzgó pénztárnoka ajándékozta 
Isten dicsőségére.

A felavatási ünnepély f. hó 10-én ment végbe. 
Gyurátz Ferenc püspök Baldauf Gusztáv püspöki titkár
ral előző nap este érkezett meg Vadosfára. A presbité
rium élén Bakó János gyűl. felügyelő és dr. Ajkay Béla 
egyházmegyei felügyelővel együtt a gyülekezet fáradha
tatlan buzgóságú lelkésze László Miklós fogadta a 
főpásztort szívből fakadt beszéddel. Megható volt a 
bevonulás is. Az est homályos szürkületében, harang
zúgástól kisérve értek a községbe, melynek erre már 
minden háza ki volt világítva; mintegy örömtüzek gyultak 
a főpásztor tiszteletére. Reggelre óriási közönség lepte 
el Vadosfa utcáit és a hatalmas templomteret. A népes 
filiák, Kisfalud, Mihályi, Magyarkeresztúr, Zsebeháza, 
Potyond, Gyóró, de a szomszédos gyülekezetek is mind 
képviselve voltak. Ott voltak a szomszédos községek 
tűzoltó testületéi a rend fentartására és az ünnepség 
fényének emelésére. Megjelentek az egész egyházmegye 
lelkészei, tanítói, világi vezető férfiai is ; a kapuvári 
járás képviseletében megjelentek: Mészáros Imre és 
Schvetz Vilmos tanfelügyelő; Sopron vármegyét Hajas 
Antal alispán képviselte, s jelen volt még Nits Árpád 
pápai kamarás keresztúri plébános és Németh János 
kapuvári prépost.

A templomavatási ünnepély 10 órakor kezdődött. 
Mikor a templom ajtaja kinyílt Kirchner Elek győri kar 
mester szólaltatta meg mesteri kézzel legetsőbbben az 
új orgonát Az óriási templom zsúfolásig megtelt érdek 
lődőkkel, de a hívek seregének még egy nagy része be 
sem fért, hanem a templomtéren hallgatta istenigéjét, 
melyet Mikolás Kálmán szillsárkányi lelkész hirdetett. 
Az oltári szolgálat végeztével Gyurátz Ferenc püspök
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ártotta meg felolvasó beszédét a tőle megszokott ékes 
szólással, és szónoki tűzzel. II. Mózes könyve 35 alapján 
beszélt. Beszédében azt a kérdést fejtegette, hogy a 
templom szent hely, mely Isten dicsőítésére hív, Jézus 
követésére buzdít és drága útravalót ád mindegyikünk
nek: a reményt. Utána ev. egyházunk kiváló történeti 
tudósa, a soproni theol. akadémia jeles tanára Payr 
Sándor tartotta meg ünnepi beszédét, melyet különösen 
a gyakori történeti vonatkozások miatt, feszült figyelem
mel hallgatott a hívek serege. Beszéde a két kérdés 
körül forgott: Mi volt az első templom dicsősége a 
régi küzdelmes múltban, mi lesz az új templom hivatása 
és dicső vége az új idők veszedelmei között. A templom
avatáskor szokásos funkciókat az egyházmegyebeli lel
készek végezték.

Elismeréssel kell adóznunk a kiváló énekkarnak 
mely szépen kidolgozott éneklésével valóban gyönyör
ködtette a hallgatóságot. Az érdem elsősorban Takács 
Józsefet, a mihályi gyülekezet buzgó tanítóját illeti, de 
meg a fáradhatatlan kiváló papnét, László Miklós hely
beli lelkész nejét, aki Mária és Márta ügykörét oly 
elismerésre méltó módon tudta és tudja összeegyeztetni.

Csak fájlalnunk kell, hogy az ünnepély hossza
dalmassága miatt némileg veszített vonzóerejéből. Hatása 
azonban maradandó lesz minden jelenvolt szivében. 
Őszinte kívánságunk: adja a Mindenható, hogy az új 
templom dicsősége még nagyobb legyen, mint az 
elsőé voltl

A Tabitha jótékony nőegylet 1912. évi novem
ber hó 16-án délután 7 órakor a Deák-téri evang. isko
lák dísztermében hangversenyt rendezett, amelynek tiszta 
bevétele az egylet céljaira szolgál.

Templomszentelés. Lélekemelő szép ünnepe volt 
f. hó 10-én a galgagutai evang. egyháznak. E napon 
avatta fel D. Baltik Frigyes püspök az egyháznak nagy 
költséggel renovált templomát, az újjáépített lelkész- és 
tanítói lakot és egyik iskoláját. Az ünnepély kora reg
geli nyolc órakor kezdetét vette a lelkészlak és iskola 
felavatásával. Majd az újonnan renovált tágas szép tem
plomba vonult a gyülekezet, ahol a főpásztor és főespe
res könnyekig megható szép avató beszédek kíséretében 
adták át a hajlékot isteni hivatásának. A felavatás után 
a püspök a jelenlevő lelkészekkel és a presbitériummal az 
Ur szent vacsorájához járult, amelyet ez alkalommal 
Belicza András, sziráki lelkész szolgáltatott ki. A templomi 
szép aktust a lelkész újszülött fiának a főpásztor általi 
megkeresztelése fejezte be.

A nagyszámban összegyűlt vendégeket a lelkész
lakon várták a terített asztalok. Az ebéd folyamán fel
szólalók őszinte szeretettel ünnepelték a főpásztort, 
főesperest és az egyháznak agilis lelkészét, aki rövid 
ottléte alatt egyháza körében létesített egyesületek és 
szövetkezetek révén népét anyagilag is megerősítette. A

vendégek nagy része csak a késő esti órákban vett 
búcsút a lelkész vendégszerető házától, bizonyára mind
annyian magukkal vitték szép emlékként az ünnepélynek 
magasztos lefolyását.

A Bethlen Gábor kör 1912 november 23 án 
este V29 órakor a magyar tisztviselők orsz. egyesületének 
termeiben (Vili., Eszterházy-utca 4. sz.) irodalmi estélyt 
rendez. Műsor után tánc.

Pályázat.
A pesti ág. hitv. evang. német egyházközség segéd

lelkészt keres. A magyar és német nyelven irt, rövid 
életrajzzal ellátott folyamodványok f. é. dec. 15-ig a 
lelkészi hivatalhoz: IV., Deák-tér 4., I. em. intézendők, 
mely a feltételekre vonatkozólag szívesen ad felvilágosítást. 
Budapest, 1912. nov 12. Az egyházközség elnöksége.

Pályázat
a tátraaljai ág. hitv. ev. egyházmegyébe kebelezett Sör
kúti németajkú egyházban megürült rendes lelkészi 
állásra.

Javadalom: 1. Természetben való lakás a papiak
ban a hozzá tartozó melléképületek és kert használatá
val. 2. Készpénzben évenként az egyház pénztárából 
1000 azaz egyezer korona előleges félévi részletekben 
és 370 kor. 84 fillér kongrua államsegély. 3. 20 azaz 
húsz pozs. mérő rozs és 20 azaz húsz pozs. mérő árpa. 
4. 3600 D-öl szántóföld és 2 rét használata. 5. 10 azaz 
tíz kepe (á 16 kéve) termény, fele árpa és fele zab be
fuvarozva. 6. 12 azaz tizenkettő bécsi öl tűzifa befuva
rozva. 7. Len és munkabeváltás címén 55 kor. azaz 
ötvenöt korona. 8. Szabad legeltetési jog saját marhái 
számára. 9. Stóla és négy offertorium, körülbelül 250 
korona

A kellően felszerelt jelentkezések alulírt főesperesi 
hivatalnál f. évi december hó 8 ig nyújtandók be Kakas- 
lomnicra.

Kelt: Kakaslomnicon és Szepesszombaton 1912 
november 4-ikén.

Dr. Lersch Kornél p. H. Székely Gyula
egyhm. felügyelő. főesperes.

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmente8 szállítás az utolsó vasúti állomásig.

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Szombatonként jelenik meg. Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők

SZTEHl O KORNÉL

Főmunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, ItOKNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K. Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábns eRésr oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
(éloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 tillér. Több

szórós hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m :  f  Lőw Fülöp. — Koller István: Gondolatok a nemi kérdésről. — Mohácsy Lajos : Mi lesz v e lü n k ? !... — Dr. Szlávik 
Mátyás: Pápás tudomány. — Különféle — Pályázat. — Hirdetés.

Magyarhoni ev. egyházunkat, közelebbről 
a dunántúli egyházkerületet súlyos veszteség 
érte: vezető és alkotásra hivatott kitűnőségeink 
gyérszámú táborából sírba hanyatlott egyike a 
legjelesebbeknek. Lőw Fülöp nem átlagos jelen
tőségű férfiú egyházunkban. Robusztus testalkatá
ban hasonlóképp hatalmas, több szép talentummal 
megáldott lélek lakozott Talentumait nem hever- 
tette használatlanul, hanem szükebb s szélesebb 
körben gazdagon gyümölcsöztette és értékesítette. 
Gyülekezetének mindenkoron áldozatra kész, 
buzgó lelkipásztora volt, kiben egyesült a nemes 
elhatározással, az őszinte jó szándékkal a kitartó 
akarat, a fáradhatatlan munkásság. Élő tanú
bizonyságai tisztének hű betöltése mellett műkö
désének, alkotásának egész sorozata, amelyek 
közül kiemeljük az evang. óvoda létesítését, 
diakonissza-állomás szervezését, egy szeretet- 
háznak megteremtését. Isten megsegítő kegyelme 
mellett mindezek a szép alkotások az ő láng
buzgalmának, híveit serkenteni, áldozatra hívni 
tudó lelkesedésének tudhatok be. Igazi papja 
volt híveinek, ki ismerte az ő nyáját egytől- 
egyig, ismerte örömét, bánatát s jóságos szívvel 
vett részt hívei összeségének, mint külön-külön 
az egyes tagok élete sorsában. Az a kis, 800 lelket

számláló gyülekezet az ő lelkes vezetése mellett 
felvirágzott, áldozatkészségében mintagyülekezetté 
fejlődött, melytől példát vehet nem egy népesebb 
és vagyonosabb gyülekezetünk.

Kiváló érdemeket szerzett gyülekezete körén 
kívül egyházmegyéjében, ahol több bizottság 
tagja s elnöke volt, főképpen pedig mint az 
egyházkerületi gyámintézetnek elnöke. Gyurátz 
Ferenc utódjaképp 1897 óta töltötte be ezen nemes 
célú egyházi intézmény vezéri tisztét. Valósággal 
lelke volt a dunántúli gyámintézetnek. Nagyobb 
hozzáértéssel, odaadóbb áldozatkészséggel, lán
golóbb ügyszeretettel és minden szűkölködő 
egyházon segíteni akaró nemesebb szívvel ez 
intézmény ügyeit nem vezethette nála különben 
senki sem. A gyámintézetet és a vele rokonságban 
lévő némethoni Gustav Adolf-egyletet a leg
alaposabban ismerte. Mint egyházkerületi gyám
intézeti elnöknek a kerület kimondhatatlan sokat 
köszönhet neki. Még mint a soproni felső 
egyházmegye gyámintézeti elnöke keresi a Gustav 
Adolf-egylet vezetőségével az érintkezést, jó 
barátokat szerez ott kedves modorával, bölcse- 
ségével magyarhoni ev. egyházunknak. Mint 
kér. gyámint. elnök is fentartja velük a jó baráti 
viszonyt, el-ellátogat a Gustav Adoif-egyleti köz

■ Low Fulop.
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gyűlésekre és képviseli mindig méltóképpen honi 
egyházunkat. Hogy a dunántúli kerületben a 
gyámintézet szükségleteire való adakozás oly 
rohamosan és akkora összegig emelkedett: elvitáz- 
hatatlanul az ő lelkesítésének kell tulajdonítanunk. 
Gyámintézeti jelentéseiből csupa hit, bizalom, 
lelkesedés szólt, nála lelkes előadásában még a 
száraz számadatok is megelevenültek.

írói működésével is egyházunknak nem 
lekicsinylendő hasznos szolgálatokat tett. A gyám
intézet évi jelentései német nyelven hosszú éveken 
át az ő ritka szép német stylusát dicsérik. Az 
„Evang. Glocken“ című kitünően szerkesztett 
lapja minden tekintetben elismerésre méltóemléket 
állít nevének. E mindig tartalmas, diszkrét és 
hithű lapja soha nemzeti szempontból kifogás 
alá nem esett, sőt ápolta a hazafias érzést és 
honszerelmet még a német ajkú olvasókban is.

Nem mindennapi férfiú volt. Egyesült benne 
sok oly nemes és jeles tulajdonság, melyekből, 
ha egy jut másnak, az is érvényesülhet vele. 
Sokat vesztett benne egyházunk, — méltó, hogy 
minden hű evangélikus kebel meleg részvéttel 
emlékezzék róla.

Lőw Fülöp rövid életrajzi adatai a követ
kezők: Ujverbászon 1860-ban született, a közép-

T  A R C A.
Gondolatok a nemi kérdésről.

Irta: Koller István.
A nemi kérdés és a nőkérdés csaknem azonosak, 

vagyis kapcsolatban vannak egymással. A szociálizmus 
a monogámiát eltörölni igyekszik, ami onnan van, mert 
a monogámiát gazdasági viszonyok szülték, ezeken 
alapszik a család is. Kétségtelen, hogy az egyéni szere
lem is csak a fejlődés eredménye. A házasságtörés 
eredetileg nem mint az erkölcsi rend megbolygatása, 
hanem mint a gazdasági ügyekbe való beavatkozás 
jelentkezik. A család felbomolhat a mai gazdasági viszo
nyok felbomlásával. De nem volna-e ez a felbomlási 
processzus haladás helyett visszafejlődés ?

A nemi ösztön és az idevonatkozó kérdések helyes 
rendezése a jelenkornak kétségkívül egyik legfontosabb 
feladata. Freud bécsi egyetemi tanár kimutatja, hogy 
már a gyermeknek van nemi ösztöne s az emberi élet 
minden jelenségei végeredményben ide vezethetők vissza. 
Ha a nemi ösztön helyes kielégítést nem nyer, neuro- 
pathikus betegségeket idéz elő, amelyek csak úgy gyó
gyíthatók, hogy a — nagyrészt a nemi élet terén

iskolákat Ujverbászon, Szarvason és Pozsonyban, 
a theológiai stúdiumokat Pozsonyban és a lipcsei 
egyetemen végezte. Lelkésszé Geduly Lajos 
püspök 1882-ben szentelte fel. Rövid pozsonyi 
káplánkodás után Locsmándra nyert lelkészi meg
hívást, ahol 1883 ápril. 23-tól fogva 1912. évi 
november hó 15-én bekövetkezett elhúnytáig volt 
az Úr szőlőjének munkása. Egészségi állapota 
már régebben megrendült, úgy hogy a f. évi 
egyházker. gyámintézeti gyűlésen nem vehetett 
részt, — gyógyuláskeresése azonban teljes fel- 
gyógyulással biztatott, az egyetemes gyűlésen 
még láttuk, — hogy ily gyorsan oltódjék éltének 
fáklyája, nem hittük volna. Folyó hó 18-án volt 
temetése a hívek és kartársak résztvevése mellett. 
A temetésen megjelent az egyházkerületi elnökség 
is. Nyugodjék békében!

Mi lesz velünk?!...
Irta: Mohácsy Lajos.

Aki figyelemmel kíséri magyarhoni evangélikus 
egyházunk közgyűléseinek lefolyását, meghallgatja az 
ezeken elhangzó elnöki jelentéseket, előadói javaslato
kat, figyelemmel olvasgatja egyházi közlönyeinket, az 
vajmi szomorú képét fogja látni egyházi közállapotainknak.

Nem tudok elképzelni — egyházkormányzatunk 
bármely fokozatán is — egyetlen egy olyan gyűlést,

mozgó — tudat alatti képzeteket a tudatba visszaidéz
zük. A nemi ösztön kérdése különösen a gyermekkor
ban bír nagy jelentőséggel és előtérbe lép itt az a 
kérdés, vajon a nemi érzék helyes fejlődése érdekében 
nem célszerű-e a nevelésben és a tanításban a 
koedukáció létesítése? A fiúk és leányok különböző 
fejlődési foka miatt a tananyag persze úgy volna meg
állapítandó, hogy az a fejlődési fokok különbözőségé
nek megfelelne. És ha gyermeknél a nemi felvilágosítás 
még nem is oly fontos kérdés, még is jobb volna, ha 
a társadalmi viszonyok úgy alakulnának, hogy a kér
dést fesztelenül lehetne tárgyalni. A fejlettebb korban 
az ifjakat pedig a nemi betegségekről feltétlenül fel kell 
világosítani. A nemi állapotok javulása szerintem a 
következőktől várható: Koedukáció, korai eljegyzés, korai 
házasság. Az ifjaknak leányokkal és nőkkel való foly
tonos társalgása kedvező tényező. Ez semmikép sem 
jelenti azt, mintha a szabad szerelem álláspontját 
helyeselném. Mindamellett a nő ne legyen a férfi rab
szolgája. A hűség kölcsönös legyen, de a férfinak a 
házasság előtti nemi élete más szempont alá esik, mint 
a nőé, mert ennek szervezete más.

A feminista törekvésekben bizonyára sok jogosult
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ülést, értekezletet sem, amelyen szünet nélkül ne panasz
kodnánk egyházi közállapotaink züllése, bomlása, hanyat
lása miatt. Egyházi lapjaink alig győzik a panaszt a 
sokféle veszteség miatt, mely szünet nélkül éri evan
gélikus egyházunkat. Már-már alig merünk beletekin
teni egyházi lapjainkba, mert ott egyszerre felénk 
mered egyházi közéletünknek hűséges „thermometere“, 
kassai lelkésztársunk statisztikája, mely kegyetlen pon
tossággal tünteti fel egyházunknak újabb és újabb vesz
teségeit.

Ámde, úgy látszik, egyházunk vezérei, lelkészei 
ma már csak jajveszékelni tudnak. Mint a közelgő 
veszedelem előérzetétől megdermedt öreg anyóka: 
kezeinket tördelve jajveszékelünk, de hogy a fenyegető 
veszedelem elhárítására valamit tennünk is kellene: 
erre ugyan soha sem gondolunk.

Látjuk, érezzük egyházi közállapotaink züllését, 
térveszteségeink mind szembeötlőbbek lesznek — de, 
hogy ez ellen valamit tenni is kellene, a küzdtérre ki
állva a veszedelemmel szembe is kellene nézni — ilyes
mire egyszerűen képteleneknek látszunk.

Energiánk teljesen elernyedt, ellentálólképességünk 
megtörött, fásultság, közöny nehezedik ránk ólomsúly
ként. Álmatagok, aluszékonyak vagyunk, zsibbadtság 
lep meg bennünket, akár csak a megfagyott embert a 
kimúlás perceiben.

Csak igy eshetik meg aztán az, hogy ha imitt- 
amott akad egy-egy ügybuzgó bajnoka egyházi életünk
nek, aki nemcsak jajveszékel, de tenni, cselekedni is 
akar, hát azt egyszerűen magára hagyjuk; ahelyett, 
hogy melléje állva őt támogatnánk becsületes, önzetlen

követelmény van. így a női választójog, — bár vala
mikor én is elleneztem azt. A nőt ez családi hivatása 
teljesítésében nem akadályozza. Ám élje ki a nő is 
egyéniségét és minden magasabb törekvés előtte is 
nyitva legyen. Lehessen pap, orvos, tanár, Ügyvéd, ha 
ehhez kedve van. És különösen művelődési szempont
ból nyitva legyen előtte az út. A férjes nők a férfiak 
foglalkozását képező életpályákról mondjanak le. A nem 
férjes nők előtt azonban azokat az életpályákat, ame
lyeket betölteni képesek, nem szabad elzárni. Attól 
nem kell tartani, hogy a nők a férfiakat ezekről az 
életpályákról leszorítani fogják, mert a nő természetes 
érdekköre egészen más, mint a férfié és ezért különös 
hivatottság vagy kényszerítő szükség nélkül nem fog 
vágyódni ezen életpályák után. Aki ezekfelé vágyódik, 
az kivétel, — de ennek nem szabad akadályt gördíteni 
útjába. Ekként a nőiség nem fog csorbát szenvedni, 
annál kevésbbé, mert a férjes nők amúgy sem vállal
kozhatnak oly pályára, mely őket a családi kötelességek 
teljesítésének köréből kivonja. A nőnek igazi lénye mégis 
csak e két szóban nyilvánul: anya és feleség.* Persze

* Freud és Ribot kimutatják, hogy a „kettős én“ a hypnózis 
stb. jelenségei öröklés vagy megmaradt nemi emlékek eredményei. 
Vájjon a jelenségek felhasználhatók-e a spiritualizmus bizonyítására?

törekvéseiben neki segítségül lennénk, tétlen nézzük, 
hogy mint küzködik emberfeletti erővel s mint bukik 
el, telve keserűséggel, fájó csalódással.

Tudjuk, érezzük, hogy nem jól van úgy, ahogyan 
van, de a helyzet javítására még sem teszünk semmit.

Tudjuk, ha egyházi gyűléseink alatt a vezetőség 
politikát csinált, mindig a közegyház látta a kárát, 
de azért némán elzsibbadt aggyal voltunk tétlen szem 
lélöi annak, hogy az egyetemes közgyűlésen Prónay 
báró mint tetszelgett annak, hogy az ő politikai 
elvei előtt fejet és térdet hajt az egész evangélikus 
egyház.

Némán, tétlenül vette tudomásul az egész köz
gyűlés azt, hogy Prónay báró, csakhogy ne kelljen poli
tikai passzióit elejteni: elodáztatni kész a zsinattartás idejét.

Amit már évek hosszú sora óta a kerületek, bizott
ságok sürgettek, aminek szükségességét minden valamire 
való tényező elismerte, aminek financirozása, híveink meg
adóztatásával, már megtörtént, ime minderről kiderült, hogy 
ez nem is volt olyan sürgős, olyan fontos, olyan ok
vetlenül szükséges, sőt egyenesen felesleges volt, mert 
íme egy ember kedvéért azt el is lehet halasztani.

Tehát tettetett, színlelt volt minden határozat, 
buzgólkodás és hazug a fontoskodó nagyképűsködés, 
mert lám, csakhogy Prónay bárónak kedvébe járjunk, 
készek vagyunk elhalasztani a zsinattartást.*

Vagy ott van a lelkészek anyagi helyzetének javí
tására irányuló nagy hűhó. Nyavalygunk, nyöszörgünk, 
hogy nehéz a megélhetés, kevés a kongrua De ha

♦) Ez nem áll, mert a gyűlés az elhalasztáshoz hozzá 
nem járult (Szerk.)

azért kell, hogy a férfi élete párja törekvéseit, eszméit 
átértse. A harmónia akkor tökéletes, ha ez az átértés 
kölcsönös, ha az egyik házastárs a másik eszméiben, 
örömében, bánatában osztozik. Boldog a férj, aki ilyen 
nőre talál!

A házasságban e szerint a főelv a teljes lelki 
odaadás, megértés, harmonia, tehát a szerelem. Sokat 
vitatkoztak afelett, vajon a házasság megkötésénél az ész 
vagy az érzelem határozzon. Igaza van Schopenhauer
nek, midőn a szerelemre fekteti a fősúlyt ? Alapjában 
ez legyen, de gyakran jó az észre is hallgatni. Az el
lenszenv persze kizárja a boldog házasságot. Kifejlőd
hetik a szerelem közeli rokonok között is s a vérroko
nok házassága éppen e szempontból vita tárgyát is 
képezi. Sanin például nemi vággyal tekint nővérére s 
mesterségesen teremtett korlátnak nézi a testvéri házas
ságok tilalmát. (Ez csak azt bizonyítja, hogy Saninban 
hiányzik a velünk született, Istentől adott erkölcsi 
érzés Szerk.)

Érdekes az az ellentét, mely a prostitúciót erkölcs
telennek és mégis nélkülözhetetlennek és ezért enge- 
délyezendőnek tartja. Megengedjük, hogy leányok oly 
pályára lépjenek, amelyet megvetünk. Ha ez az intéz-
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akad imitt-amott egy-egy elszánt bajnok, aki tettrekészen 
áll ki a küzdőtérre, magára hagyjuk, bukni, veszni 
hagyjuk ót, nem gondolva meg, hogy vele együtt el
bukik az ügy is, amelyet szolgált Nem szólok a Lombos
féle mozgalomról. Őt utolérte sorsa: nagyobb kezdett 
lenni a közepes átlagnál, hát az irigység lebunkózta. 
Elfelejtette, hogy ő is pap. Erről hát nem is szólok.

De ott van Sztehlo Kornél esete. Állása, tudása, 
ügyszeretete, harcrakészsége, mind, mind a mienk, a mi 
ügyünké volt. Soha még világi vezéreink közül így 
nem állott még egy se mellénk: papok mellé, mint 
Sztehlo.

És- őt is bukni hagytuk. Nem akadt csak egyetlen 
egy a vezető szerepre választott lelkészek között, aki 
odaszegődött volna fegyertársnak Sztehlo mellé, hogy 
ezáltal nem Sztehlot, hanem a lelkészek ügyét segítette 
volna győzelemre.

Hiába volt minden argumentum, hiába a kapacitáció, 
mint oroszlán viaskodott ott egy maga. Nem akadt csak 
egyetlen egy sem, aki mellette szólalt volna fel.

Micsoda vigasztalan helyzet ez! ? Micsoda sivár 
kép tárul itt fel a figyelő előtt.

Mi lesz velünk, amikor még a tulajdon magunk 
ügyéért küzdőket is cserbenhagyjuk?,

Tehetetlenség, avagy gyávaság-e ez? A gályarabok 
utódaiból úgy látszik kiveszett az ősök bátorsága, lelki 
ereje.

Meghunyászkodás, a helyzettel való megalkuvás, 
hipokrita kétszínűség, mindenki előtt szépnek látszani 
akarás, ilyen s ehhez hasonló virtust, azt találhatsz 
bőven.

mény nélkülözhetetlen, akkor nincs okunk azt megvetni 
sem. Nagy baj az is, hogy a férfi csak későn házasod- 
hatik meg és ezért a prostitúcióra van utalva, mely a 
nemi betegségeket terjeszti. Vannak, akik ezt a bajt a 
nő nemi felszabadításával akarják orvosolni. A nő 
szabadon választhassa élettársát és a házasságon kívüli 
nemi érintkezés ne bélyegezze meg a nőt. Ha ez át
megy a köztudatba, senki sem lesz kénytelen a pros
titúcióhoz folyamodni. A nemi betegségek sem terjed
nének ilyképpen. Azt kívánják tehát, hogy a nő a 
házasság megkötése előtt legyen egészen szabad.

Lássuk az érveket a nő nemi szabadsága mellett 
és ellene!

Sokan azt állítják, hogy a nemi szabadság kiegyen
líti mind a két félnél a nemi vágyat. Ma ez nem úgy 
van. Kevés a teljes nemi kielégítésen nyugvó házasság, 
amint Ferenci „Lélekelemzésében“ is kifejti A házasság 
mondják — azért is helytelen intézmény, mert két oly 
egyén között jön létre, akik alig ismerik egymást. Az 
ember alaptermészete, mondják, polygam. Ezt tanítják 
Nordau és Gurlitt is. Egy élet tartama alatt többször 
fejlődhetik szerelem. Rámutatnak arra, hogy a férfi és 
nő nemi életét módosítja a külömböző fiziológiai alap,

De gerincet, őszinteséget, bajtársi hűséget, önzet
lenséget minél kevesebbet.

Ilyenekre van bízva közegyházunk sorsa . . .
Mi lesz velünk?!

'-^Pápás tudomány. J
Megszoktuk már aztp hogy mi, protestánsok, 

sehogy sem találjuk magunkat a pápás egyház rend
szerében és gyakorlatában. E b. lapok érdemes szer
kesztője említette, hogy a húsvéti ünnepen Rómában 
— mint hajdan Luther — nem a fényes pápás tem
plomokban, hanem az egyszerű protestáns vallásfele
kezeteknél talált igazi épületes keresztyénséget. Rómának 
más a szelleme, mint a prot. keresztyénségé. Épületes 
imairodalma hidegen hágy bennünket, hát még tudo
mányos theológiai irodalma ? 1 Pedig ebből merítik 
Prohászkáék bölcsességüket és készletüket. Nem egy
szer volt alkalmam erre rámutatnom a tudós, pápás 
főpapokkal folytatott polémiáimban.

A minap is erre a szomorú tapasztalatra jutottam 
a Jézus Krisztusról szóló freiburgi apologetikai előadá
sok és Cathrein jezsuita „Glauben und Wissen“ című 
művének olvasásánál. Újból csak meggyőződtem arról, 
hogy a tudományban is áthidalhatatlan az űr Róma és 
Wittenberga között, s ott is a dogma és a hierarchia 
pótolja a valódi személyes meggyőződést. Kínos hely
zet az, amelyben sohasem értjük meg egymást. 
A Janssen-féle klerikális történetírás máig is megméte
lyezi a kath. tudományt. Ennek klerikalizálása Rómában 
a főfeladat.

ami a polygamia mellett szól. Azt mondják, a nőt gazda
ságilag függetleníteni kell és ez csak a mai házassági 
forma teljes megszűnésével érhető el, mert addig, amíg 
a nő házassági viszonyban él, addig házi teendők, 
gyermeknevelés következtében nem kereshet a választott 
életpályán. Azt is mondják, hogy amint a társadalomnak 
nincs beleszólása abba, hogy ki mit eszik, úgy abba 
sem szólhat belé, hogy ki milyen nemi életet él?

A nő miért ne élhetne éppen olyant, mint a férfi, 
ha neki úgy tetszik. A társadalmi felfogás a nőről ön
magától megváltoznék, ha nem mindég mint szűz lépne 
az oltár elé. A szüzesség teljesen közömbös lenne. A nő 
tisztaságának megkövetelése, mondják, megrögzött elő
ítélet. A két nem szükségletei egyformák, azért a nő 
ballépései nem Ítélhetők el. Legalább is a házasságig 
nem. A két nem között az érintkezésnek határozottan 
fesztelenebbnek kell lenni a felnőtt korban, mint van 
ma. A nemi kérdések szokásos kerülgetését a koedu
káció a gyermekkorban meg fogja szüntetni. Ez a kerül
getés okozza, hogy nincs meg a bizalom nemi dolgok
ban szülők és gyermekek között. A naturalista írók, egy 
Balzac, Zola, Arzibacew, Andrejeff a nemi kérdéseket 
fesztelenül tárgyalják. Ámde az érzéki szerelem • nem
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így a Jézusról szóló apologetikai előadásokban 
azt olvassuk, hogy a protestáns tlieol. tudomány a nagy 
Dollinger által is elismert örök büszkesége „biblio- 
latriára“ vezet; a prot. hitvalláshüség Luther „enthusias- 
musának“ folyománya és „Spruchcollegiumokkal“ vég 
ződik; a „modernizmus1* nem a kath., hanem a prot. 
egyház talaján nőtt föl; a modern pentateuch-kritika 
(s hozzátehette volna : a 4-ik evangélium hitelességének 
kérdése) Hegel bölcseletének eredménye; „pápai primátus 
nélkül egy theista-háromságos istenfogalomról szó sem 
lehet;“ „Mária virginitása“ minden kétségen felül áll; 
a kiváló vallástörténeti népkönyvek vállalatának liberá- 
lizmusa keresztyén mezben megjelenő antikrisztusi hit, 
s Grisar Luther-rajza eloszlatta a prot. meseirást stb. 
Szóval az apologetikai előadások teljesen a kath. 
theológiának X. Pius pápa által „urbi et orbi“ proseri» 
bált medrében mozognak.

De nézzük a másik művet: Calhrein, az ismert 
nevű pápás morálbölcselőnek „Glauben (sic!) und 
Wissen“ című művét, mely a katholicizmus apológiája 
akar lenni, de valósággal polemika a modern bölcselet 
s a protestantizmus ellen. A tudós jezsuitával egyet
értőig mi protestánsok is a hitnek objektumaira, tehát 
történeti tényeire törekszünk s mi is fájlaljuk, hogy 
azok iránt egy Kantnak s utána a modern filozófiának 
nincs elég történeti érzéke.

Mi sem valljuk az ú. n. „voraussetzungslose 
Wissenschaft“-ot s főleg históriai, nem pedig symbólikus 
vagy mythusos Krisztusra nekünk is van szükségünk. 
De az evang. hitfogalom tiltakozik annak s az objektiv 
kijelentésnek a tudással és az ismerettel való azonosi-

bűn s a fesztelen tárgyalásnak jó hatása is van, bár a 
nem érett ifjúságnak káros is lehet

Sokan azt kívánják, hogy legyen meg a nő nemi 
felszabadítása a házassági intézmény mellett. Hisz sok 
embert az boldogítja, hogy van valakije, aki osztja örö
mét, bánatát, vigasztalja, buzdítja, acélozza erőit a létért 
folytatott küzdelemben, de a nemi szabadság mellett az 
az érv szól, hogy a szerelem korlátlanul érvényesülhet, 
akármikor akárkivel szemben, ami hasznos a fajra nézve 
és nem lesz sem féltékenykedés, sem házasságtörés, 
amik annyi könnynek okozói, sőt a prostitúció is meg 
fog szűnni.

A vadaknál a leány szabad, az asszony nem. így 
legyen minálunk is. Miért volna tisztességtelen a házas
ságon kívüli szülés? Ha az illető nő gyermekét fel is 
tudja nevelni, senki ellen nem vét, ha gyermeket szül az 
állam részére. Igazságtalan dolog, hogy a férfi ma dur
ván ott hagyhatja azt a leányt, aki neki nemcsak jövőjét 
áldozta fel, de egész lelkét adta oda. És a férfit ezért 
a hálátlanságért és lelketlenségért semmi büntetés nem 
éri, míg a nőt az egész társadalom megveti. Vajon 
van a társadalomnak ahhoz joga, hogy a nőt, mert hitt 
és szeretett, megvethesse? halálba is kergethesse?

tása ellen s nem engedjük a világtörténet kerekeit 
visszafelé fordítani, még ha Aquinói Tamás, vagy nálunk 
Prohászka tolja is azokat. Tagadjuk, hogy a vallás 
szubjektív oldala mindjárt „nihilizmusára vezetne s 
Lutherrel valljuk, hogy vallásos keresztyén gondolat 
vagy érzés az, „was Christum treibet.“ Cathrein 
jezsuitának könnyű a helyzete, ha a prot. szubjektiviz
must annak radikális szélsőségeivel igazolja. S aztán 
Paulsent sem tartjuk a mai protestantizmus filozófusának, 
ha mindjárt értjük is azokat az titlegeket, amelyeket 
„Philosophia militans“ című (1900) művével mért a 
mai pápás ultramontán tudományosságra.

De a mai pápás tudományra nézve szomorúan 
érdekes és jellegzetes szerző müvének „Glaube und 
Kultur“ című fejezete. Ebben az összes kulturális hala
dást és fejlődést, amelyet a művelt világ Krisztusnak 
és az ő evangéliumának tulajdonít, minden meggondo
lás nélkül a katholicizmus javára írja. így legalább is 
vakmerő, ha a szerző a cölibátus, a papság, a szerze
tesség és a szegénység állítólagos magasabb erkölcsi 
tökéletessége mellett a katholicizmusnak tulajdonítja a 
családi és polgári élet emelkedését, vagy ha a jezsuita 
cadaver-engedelmességtől („homo velut cadaver“) a 
kultúra haladását és fejlődését Pedig köztudomású s 
emellett a művelődéstörténet is bizonyít, hogy a 
kath. kultúra inferioritása a személyes szabadság és 
felelősség érzetének hiányában van. Tény az, hogy a 
katholicizmusból hiányzik a szubjektív elem s a pro
testantizmus közel van ahhoz a veszélyhez, hogy el
veszti az objektiv elemet. A kettőnek magasabb egy
sége a jövendőnek megoldandó feladata. Szerző mutassa

És hány nőnek nincs alkalma férjhez menni, annak 
egész élete a sírig szeretet nélküli és sivár legyen ? 
Helyes-e, hogy mindez csak a férfira nézve van meg
oldva? A férfi korlátlanul élhet nemi életet. S miután 
sok a nőtlen férfi, kell, hogy nő is legyen, aki a házas
ságon kívül nemi életet él.

Ezekben ösmertettük az érveket a nő nemi szabad
sága mellett. De most kérdjük: Vajon a teljes nemi 
szabadság nem sérti-e mások jogkörét ? Hát a házas
ságon kívül született gyermekekkel mi lesz ? És elbirná-e 
a nő a versenyt a férfival való egyenetlen harc mellett ? 
Gyengébb a testi és lelki szervezete.

Lehetséges ugyan, hogy abban az esetben, ha a 
nő felszabadul, miután tisztasága közömbös lenne, 
mindenki normális nemi érintkezésbe jutna és az eset
leges gyermekeket az állam az egyik fél családjában 
nevelhetné fel, de a család mint a mai társadalom alapja 
megszűnnék és ezért nem a szabad szerelemben, hanem 
a korai eljegyzésben és korai házasságkötésben találjuk 
fel a nemi kérdés megoldását.

A nő szellemi élete kétségkívül más, mint a férfié. 
Pld. könnyebb olvasmányt kedvel, kedélye gyermeteg, 
vonzódik a könnyű társalgáshoz, kedveli a bókokat.
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meg nekünk, hogy annak összeegyeztetése a végletek 
bölcs elkerülésében s az igaz gondolatoknak össze
egyeztetésében miképpen lehetséges.

E műveket olvasva mi is azt valljuk, hogy azok 
„eine Corruption des theol. Denkens.“ A jezsuitizmus 
rég ismert küzdelméről van itt szó s az evang. hit s 
annak theol. ismerete ellen, de fölfegyverkezve modern 
irodalmi eszközökkel. Azért hát „caveant consules!“

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás.

KÜLÖNFÉLE.
Wagner Géza ünneplése. Zólyomi Wagner 

Géza dr., a pesti magyar egyház felügyelője, most töl
tötte be 70-ik életévét. A pesti magyar egyház ebből 
az alkalomból tegnap ünnepélyt rendezett. Este 6 óra
kor az egyház vezető emberei, nagy számmal meg
jelent egyháztagok és vendégek az egyház Deák-téri 
dísztermében megtartott gyűlésen lelkes ovációkban ré
szesítették az érdemekben gazdag egyházi felügyelőt, 
mire az ünnepelt hosszabb beszédben meghatottan 
válaszolt. Mi, akik az ünnepeltnek működését hosszú 
éveken át szemléljük és nagy érdemeit méltányolni 
tudjuk, az evang. sajtó orgánumaként igaz szívből csat
lakozunk az ovációkhoz. Az ünnepélyt egy az egyház 
által rendezett fényes vacsora követte, amelyen szokott 
módon lelkes toasztokban ünnepelték az ünnepeltet és 
másokat.

Kálvinista ítélet az evangélikus lelkészalap
ról. Érdekes dolog, hogy amíg ev. egyházunk nagyjai 
kézzel-lábba.1 védekeznek a Sztehlo Kornél által terve-

Intenzivebb tudományos hajlam kivételes nála A nő 
inkább érzelmi életet él. A nemi kérdés megoldásánál 
tehát mindegyik nem sajátságaira kell figyelemmel lenni. 
Habár sok érv szól a szabad szerelem mellett, mégis 
helyesebb a monogamia. A szerelem időbeli jelenség és 
mulékony. Az igazi szerelem is érzéki szerelem és két 
szerető szív csak akkor lehet boldog, ha teljesen egymásé 
lesz. Ez pedig csak a házasságban érhető el. A szere
lem és a házasság a legnemesebb dolog a világon és 
az emberi szervezetben rejlik gyökere.

Szerkesztői megjegyzés. Szerintünk a nő nemi 
problémáját már Jézus Krisztus oldotta meg evangélio- 
mában. (Máté 19. rész.) Abban, hogy a mai társadalom 
a bukott nőkkel szemben túlszigorú és kegyetlen, van 
némi igazság, de ebben is Krisztus törvénye adja meg 
a kellő útbaigazítást, midőn a humanitást és a bűnök 
bocsánatát hirdeti. Nem a szerelmet kell tehát szabaddá 
tenni, hanem a szerencsétlenül járt lényeket kell meg
menteni. Az a követelmény pedig, hogy a társadalmi fel
fogás az elesett leányt egyértékünek tekintse az érintet
len leánnyal, oly abszurd követelmény, hogy az nemcsak 
az erkölcsi érzettel, hanem a jó ízléssel sem egyeztethető 
össze.

zett lelkészalap ellen, egy előkelő kálvinista újság, a 
Debreceni Protestáns Lap erről így nyilatkozik:

„Egyetemes lelkészfizetési alap. Mi egyházfentartási 
alapnak neveztük és úgy agitáltunk azon eszme mellett, hogy 
minden egyházban a jövedelem bizonyos hányada félretételével, 
állandó nyilvántartás mellett tartalékalapok létesíttessenek. Ki
mondta ezt a tiszántúli egyházkerület egyházi értekezlete is, 
mely elé valamikor Kiss Albert, dr. Bartha Béla és dr. Ferenczy 
Gyula terjesztettek be egy törvényjavaslatot. 1 §. Minden egy
házban egyházfentartási alap létesítendő. Az alap jövedelmét 
képezik az egyház évi tiszta jövedelmének 10°/o-a, a közalapi 
pénzek 1/3-a, a perselypénzek, hagyományok és az e célra ren
dezett évi termény- s egyéb gyűjtések. Ez az alap az esperesi 
látogatás útján vagy más módon állandóan ellenőrzendő és külön 
is nyilvántartandó. 2. §. A fentartási alap jövedelme rendszerint 
a tőkéhez csatolandó, indokolt esetben azonban a jövedelem 
egyharmada valamely nélkülözhetetlen kiadás fedezetére is for
dítható. Ez volt a mi törvényjavaslatunk, amelyből akkor nem 
lett semmi. De az eszme nem halt meg. Egy-két kisebb egyház
ban még akkor megvalósult s hogy másutt se feledjék el, tá
madtak az ügynek lelkes prófétái, dr. Kovács István és Vass 
Mihály. Most az evangélikusoknál hangzik vissza az egyetemes 
lelkészfizetési alap képében a Sztehlo ajakán. Lelkész nélkül 
nincs egyház, ezt vallottuk eddig mi is. Meg lehet hát érteni, ha 
lutheránus testvéreink erre fektetik a fősúlyt. De megértette a 
Sztehlo eszméit a testvér protestáns egyház is és kész az évi 
államsegélyből is (amint a lapok zavaros közleményeiből kivet
tük) elszakítani valamely összeget erre a nagy célra. Nagyon 
helyesen s csak minél elébb.“

A katholikus autonómiáról szóló törvényjavas
latot Zichy János vallásügyi miniszter elkészítette. A 
lapok szerint az igen rövid törvényjavaslat csak elvi 
kijelentést tartalmaz, amennyiben feljogosítja a róm. és 
görög katholikus egyházakat, hogy szervezetüket auto
nóm hatáskörben egy e célra megválasztandó kongresz- 
szuson megállapítsák. Az alapok átengedéséről a lapok 
nem tesznek említést. Ha ez tényleg elmarad, akkor 
elmondhatják a katholikusok: Adtál Uram esőt, de 
nincs köszönet benne.

Spanyolország. Canalejas miniszterelnököt egy 
őrült anarchista megölte. Egy magyar klerikális lap 
sajnálja az embert, de örül annak, hogy a róm. katho
likus egyház nagy ellensége nincs többé, és reméli, 
hogy már most Spanyolország és a Vatikán között 
szent lesz a béke. Ezzel szemben Romanonez, az új 
miniszterelnök a szenátusban tartott székfoglaló beszé
dében kijelentette, hogy nagy elődjének liberális politi
káját folytatni és az egyház és állam közötti jogviszo
nyok rendezését Canalejas szellemében befejezni fogja.

A kondorosi egyház ünnepe. Lapunkban hírt 
adtunk arról, hogy a kondorosi ev. egyház alapításá
nak és lelkésze Keviczky László ottani hivataloskodá
sának negyedszázados évfordulóját nov. 10- én ünnepli. 
Az ünnepély szép napsugaras időben, impozáns módon 
ment végbe. Képviselve volt azon a békési egyház
megyének csaknem minden egyházközsége, de eljöttek 
a vármegyéből sokan mások is. Az istenitisztelet 9 óra
kor vette kezdetét oltár előtti ének-fohásszal, melyet a
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helybeli lelkész intonált, ugyanő végezte az első ének 
után a liturgiát. Szószékről Placsko István szarvasi lel
kész, mint a jubiláló egyház egykori anyaegyházának 
ezidőszerinti igazgató-lelkésze ismertette szép beszéd
ben az egyház negyedszázados történetét*), kiemelve a 
nagy nevű alapítónak, Achim Ádám esperesnek emlé 
két, kinek porai a kondorosi temetőben nyugszanak 
végrendeletben kifejezett kívánságához képest. Beszé
dét a Filippi I. 3—11. alapígékre építette Ezen tót 
nyelvű beszéd után magyar ének következett, melynek 
elzengése után Russ Zoltán gádorosi lelkész mondott 
magas szárnyalásű, a hallgatóságot általán megható 
beszédet Ámos IX. 11—12. igék alapján; beszéde vé
gén megáldotta Kondoros népét s minden becses in
tézményét.

Az istenitisztelet végeztével a lelkészlakon kül
döttségek tisztelgése volt. A negyedszázados évforduló 
a lelkész-pár házassági évfordulója is lévén, az üdvöz
lésbe ez is befoglaltatott. Elsőül Haviár Dániel esperes- 
ségi felügyelő megindító szavakkal vázolta az egyház 
25 éves küzdelmét, melyben része volt s melyet min
denkor figyelemmel kísért s az egyháznak ő adta át 
az áldott emlékű örökhagyó rendelkezése alapján a létét 
biztosító örökséget; az egyházmegye nevében üdvözli 
a gyülekezetei és a lelkészt. Az egyházközség felügye
lője Kovácsik István értékes emléktárgyat adott át a 
lelkésznek és a papnénak a hívek ajándékaként. Bedák 
Mátyás r. k. plébános üdvözli lelkésztársát testvéri 
szeretettel s kéri, hogy továbbra is egymást megértve 
együtt munkálkodjanak a hívek jóvoltáért. Liska János 
szarvasi egyházfelügyelő a szarvasi egyház üdvözlelét 
hozza áldáskívánatokkal. Mocskonyi József szarvasi fő
gimnáziumi igazgató a tanári kar nevében, Fekete 
Kálmán községi bíró az elöljáróság nevében, Vécsey 
Gyula a zsidó hitközség nevében üdvözlik a jubiláló 
egyházat és lelkészt. Végre az akkor érkezett szarvasi 
r. k. lelkész, Szirmay L. Árpád esperes-kanonok és 
gr. Bolza Alfonz dr. szintén meleg rokonszenvvel csat
lakoznak az üdvözlők csoportjához.

Következett a közebéd a ,,Kondorosi csárdából“ 
kialakult vendéglőben. Számos szebbnél szebb felkö
szöntő hangzott el a hírhedt múltú falak között. Itt már 
az egyházmegye esperese, Veres József is résztvett az 
egyházközség örömében, hivatalos elfoglaltsága aka
dályozta a délelőtti megjelenésben. Száznál több táv
irat hozta a jókívánatokat, a hívek boldog örömmel

*) A kondorosi egyház rövid története olvasható az 1913-ik 
évi Luther-naptár és Árvaházi naptárban.

hallgatták a bányakerületi püspök úrnak, a szeretett fő
pásztornak üdvözletét s áldáskívánatit.

Az ünnepélyt jótékony célra rendezett táncmulat
ság fejezte be.

Esküvő. Zatkalik Károly bánki evang. lelkész 
folyó hó 20-án tartotta meg esküvőjét Rosnyóbányai 
Ujházy Irénkével a pozsonyi evangélikus templomban. 
Isten áldása legyen e frigyen í

Halálos szerencsétlenség. Vésén (Somogymegye) 
Németh Sándor ev. kántortanítót, ki őzlesen volt, egy 
vadásztársa véletlenségből agyonlőtte. A megboldogultat, 
ki jeles tanító volt, az egész gyülekezet nagyon becsülte, 
tragikus halála nagy részvétre indította a gyülekezetét 
hátrahagyott szegény özvegy édesanyja iránt.

Jubileum. A városszalónaki ev. gyülekezet október 
hó 27-én igaz szeretettől sugalt meleg ünnepélyt ren
dezett azon alkalomból, hogy szeretett lelkipásztora 
Seregély Dávid már 40 év óta működik e szent, de 
sok tövissel megrakott papi pályán. Az ünnepélyen a nagy 
kiterjedésű gyülekezetnek igazán minden tagja részt vett, 
őszinte szeretettel köszöntve a kiváló egyházi férfiút. 
Üdvözlő beszédeket mondtak: Ziermann Lajos alesperes, 
Kirchknopf János, Graiziger Kornél, Bauer János, egy 
iskolásgyermek, az egyházmegye, a szomszédos gyüle
kezetek, a városszalónaki gyülekezet, a tanítói kar és 
ifjúság nevében. Adja Isten, hogy az elhangzott jó 
kívánságok megvalósuljanak, s az érdemes lelkész még 
számos éven át munkálkodhassék ép testtel-lélekkel és 
meg nem lankadó buzgósággal az Úr szőlőjében.

Nyugalomba vonult lelkész. Bőjtös János ke- 
menesmagasi lelkész f. é. október 31-én megvált állásá
tól s nyugalomba vonult. A lelkészi teendőket mint 
ideiglenes adminisztrátor a lelkészválasztásig Bőjtös 
László fogja ellátni.

Reformációi emlékünnepély. A pápai ev. gyüle
kezetben igen szépen sikerült estéllyel áldozott a hívek 
serege a reformáció emlékének. A gazdag műsorból, mely
nek mindegyik pontja nagyon jól sikerült, különösen ki
emelkedett dr. Molnár Imre ügyvédnek igazán tartalmas 
„a protestantizmus egyéni- és közéletünkben“ címen 
tartott felolvasása.

Halálozás. Várpalotán folyó hó 7 én elhunyt éle
tének 49-ik évében a veszprémi egyházmegye volt 
esperesének, Szalay Ferenc özvegye: Tresztyenszky Vilma.

Halálozás. Fadgyas János, a nagybarátfalui gyü
lekezetnek nyugalomban élő lelkésze f. hó 6-án, 70-ik 
életévben letette a vándorbotot, jobb létre szenderült.

Azok akik előfizetési díjaikkal hátralékban 
vannak, tisztelettel felkéretnek a hátralékok 
beküldésére, nehogy kénytelenek legyünk őket 

postai utánvétel költségeivel megterhelni,
ELŐFIZETŐINKHÖZ!
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Mindig hű és kötelességteljesítő, buzgó lelkész volt. 
Temetése 7 én délután nagy részvét mellett ment végbe 
Pápán, ahol 1909 nov. 1-től fogva nyugalomba vonu
lásának idejét élte. Nyugodjék békében!

Statisztika. Az 1910. évi népszámlálás adatai a 
lakosság vallásáról. A magyar korona országaiban, tehát 
Horvát-Szlavonországokat beleértve van : róm. katholikus 
10,888.338 (52-1 % ); gör. kath. 2,025.425 (9.7tí/0); ref. 
2,621.501 (12'6°/o); ev. 1,340.195 (6*4°/o); görög nem 
egyesült 2,986.874 (14*3°/0) ; unitárius 74.296 (0*3°/0) ; 
zsidó 932 406 (4*5%); más vallású 17.452 (0-1%).

Pályázat.
A Luther-Társaság ezennel pályázatot hirdet egy

háztörténeti, apologetikus, polemikus és egyéb népies 
tárgyú prot. szellemű népiratokra.

A népirat terjedelme nem lehet nagyobb két 
nyomtatott ívnél. (Luth. Társ. népirat alak.)

A jövő 1913.évben 3 népiratot adunk ki melyeknek 
beküldési határideje 1913 febr. 15. A későbben érkezett 
népiratok a következő esztendőkben kerülnek kiadásra, 
feltéve, hogy a bírálat azokat elfogadhatóknak minősíti.

Az írói tiszteletdíj ívenként 40 korona.
Ezenkívül 100 korona jutalomban részesítjük a 

legjobb absolut értékű népiratot mélt. Osztroluczky 
Miklós elnök úr 500 koronás adományából. Abban az 
esetben, ha az egyik évben két egyforma értékű népirat

kiadatnék, a társaság íentartja magának a jogot, hogy a 
100 korona jutalomdíjat két részre oszthassa.

A népiratok alóliroít főtitkárhoz (Budapest, VII, 
Rottenbiller-u. 12. sz.) küldendők.

Budapest, 1912 nov. 20. Majba Wmos
Luth.-Társ. főtitkár.

Értesítés könyvtypusok ügyében.
Tisztelettel értesítem a nagytiszt. lelkész és tek. 

tanító urakat, hogy f. é. december hó második felében 
minden egyes gyülekezetnek a Luther-Társaság könyvtár- 
typus-jegyzékét megküldjük. Typusaink magyar, német 
és tót nyelvűek lesznek, hogy három nyelvű gyülekeze
teink szükségletét kielégíthessük.

A magyar nyelvű typustervezeteket e hét folyamán 
a könyvtár-bizottság t. tagjaihoz felülvizsgálás végett 
elküldöttem.

A német nyelvű könyvtártypusok összeállítására nt. 
Lie. Schmidt Jenő Károly pozsonyi főesperes urat felkértem.

A tót nyelvű typusokat a Luther-Társaság, a Zpevnik- 
bizottság és a Tranoscius-társaság vallásos tartalmú 
kiadványaiból állítjuk össze.

December hó első felében összehívjuk az irodalmi 
szakbizottságot, az a közgyűlés határozata értelmében hi
vatva lesz a typusjegyzéket véglegesen megállapítani. 
Az így megállapított jegyzéket kinyomatjuk és a gyüle- 
kezeteknek megküldjük. Hitrokoni üdvözlettel

Majba Vilmos 
Luth.-Társ. főtitkár.
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Pontos és Ä W T  =  5 évi =
legjobb M k rm  H m  jótállás m ellett!

Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak v*r részletfizetésre is. "IP

J a v í t á s o k r a  s  v id é k i  m e g r e n d e lé s e k r e  k ü «  
lö n ö s  g o n d o t fo rd íto k .

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest,VII, Erzsébet-körút 29. Pontos 
kiszolgálás!

Jutányos 
á ra k !

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Jézus aranyszavai.
Máté 22. 36. Mester, melyik a nagy paran

csolat a törvényben ?
37. Jézus pedig mondd néki: Szeresd az 

Urat a te Istenedet teljes szivedből, teljes telked
ből és teljes elmédből.

38 E z az első és nagy parancsolat.
39. A második pedig hasonlatos ehhez: 

Szeresd felebarátodat, mint magadat.
40. E két parancsolattól függ  a törvény 

és a próféták.
M áté 23 .8  Tipedig ne hivassátok magatokat 

mesternek, mert egy a ti mesteretek, a Krisztus, 
ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.

12. Meri aki magát felmagasztalja, megaláz- 
tá tik: és aki magát megalázza, felmagaszialtatik.

Az egyetemes felügyelő.
(S z—o.) Több oldalról küldtek be lapunknak 

cikkeket, amelyek egyetemes felügyelőnknek hiva
talából való távozását kívánják.

Nem közöljük azokat, mert az a nézetünk, 
hogy nyitott ajtót döngetnek. Ev. felügyelőnk 
az utolsó e. közgyűlésen lemondott felügyelői 
hivataláról. A gyűlés ezt a lemondást nagy 
ovációkkal visszautasította, de az egyetemes fel
ügyelő a lemondást vissza nem vonta. Ez a tény.

Hogy ez a lemondás érvényében fennáll, és 
hogy egyetemes felügyelőnk, miután lemondását 
magasabb szempontok indokolják, azt fentartani

kívánja és fentartani fogja, az nyilvánvaló a 
lemondás indokaiból.

Két ténykörülménnyel indokolta egyetemes 
felügyelőnk lemondását. Az egyik az egészségi 
állapotára való tekintet, a másik az a tény, hogy 
egyháza iránti kötelességei a politikai viszonyok 
folytán saját egyéni, mondjuk hazafias meg
győződésével összeütközésbe jutottak.

Az első indok elég komoly indok. Miután 
e. felügyelőnket csekély dolgok ellenmondás vagy 
eltérő nézetek nyilvánítása is már gyakran nagy
fokú izgalomba hozni képesek, nem kívánhatja 
senki, aki felügyelőnket őszintén szereti, hogy 
egészségét ilyen gyakran ismétlődő izgalmakkal 
megrontsa.

A másik indok is igen komoly, mert azt 
senki sem tagadhatja, de maga az ev. felügyelő 
is belátja, hogy az ő politikai szereplése és 
meggyőződése az evang. egyház érdekeivel össze
ütközésbe jutott.

Ez az egy indok elég arra, hogy az e. 
felügyelő az ő lemondását fentartsa, mertjellemes 
férfiú az ily collizióból levonja a következményeket.

Ezeket az indokokat és az azokból levont 
következtetést meg nem másíthatja az a páratlan, 
jól megérdemelt ragaszkodás, amellyel az utolsó 
e. gyűlésen az e. felügyelőt marasztaltuk.

A ragaszkodásnak ily elementáris kitörései 
elegendők lennének akkor, ha az c. felügyelő 
az ő személye iránt megnyilatkozott valamely 
bizalmatlanság miatt mondott volna le. De nem 
e miatt történt a lemondás, azokat az indokokat

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHl.O KORNÉL

AZ ELŐFIZETÉS ÁBA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

Fömunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR. HORNYANS/KY ALADÁR

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
téloldal 14 korona, negycdoldai 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szórós hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  : Jézus aranyszavai. — S z— o .: Az egyetemes felügyelő. — Dr. Molnár Imre: A protestantizmus egyéni és közéletünkben.
Egyetemes gyűlésünk felterjesztése a vallásügyminiszterhez az 18-J8 : XX. t.-c. végrehajtása tárgyában. — Santha Karoly: 
Advent. — Különféle — Szerkesztői üzenet. — Hirdetés
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pedig, amelyekből az történt, a bizalomnyilvánítás 
meg nem szünteti.

Nekünk tehát számolnunk kell azzal, hogy 
e. felügyelőnk a lemondást a visszautasítás dacára 
fentartja.

És ez az eshetőség kényszerít bennünket 
arra, hogy az egyház közvéleményét előkészítsük 
azon kérdés megfontolására, ki legyen az új 
felügyelő ?

Egy Prónay Dezső után alkalmas felügyelőt 
választani, vagyis olyat, aki az ő kiváló személyi
ségét csak némileg is megközelítse, igen nehéz 
dolognak látszik.

Mert br. Prónay Dezső kiváló ember, ezt 
még azok is kénytelenek elösmerni, akik őt nem 
szeretik.

De miután ő a viszonyok kényszerítő ha
talma folytán elmegy, mégis kénytelenek leszünk 
valakit helyére ültetni.

És avégből, hogy ezen választásunknál ne 
személyi tekintetek, hanem a hivatal érdekei 
által megkívánt megfontolás vezéreljen bennün
ket, nem lesz talán felesleges — mielőtt azt 
kérdjük, ki legyen az egyetemes felügyelő, — arra 
felelni, milyen legyen az a felügyelő?

A magyarhoni evang. egyház az ő felügye
lőit a múltban mindég valamely evangélikus

T Á R C A .

A  p ro tes tan tizm u s egyéni és k öz
éle tünkben.

A pápai evang. gyülekezetben a reformáció emlékünnepén 
felolvasta Dr. Molnár Imre ügyvéd

A reformációt megelőző időben az volt az ural
kodó egyházi felfogás, hogy a vallás ismerete kizárólag 
az egyház sajátja és emellett a laikus közönségre 
csupán az a kötelesség hárul, hogy az egyház részéről 
jövő vallási kijelentéseknek, mint kényszerítő parancsnak, 
feltétlenül engedelmeskedjék.

Az egyház tekintélyének, hatalmának korlátlansága 
az idők folyamán visszaélésekre vezetett. Az emiatti 
elkeseredés az egyházban nyílt szakadást idézett elő és 
szükségképpen létre hozta a reformációt.

A reformátorok protestáltak, tiltakoztak az egyház 
téves tanításai ellen és azokkal szemben hirdették, hogy 
a keresztyén vallásnak egyetlen forrása a biblia, amely
ből mindenkinek, egyházinak úgy mint világinak, lehet 
és kell a vallás igéit meríteni A biblia által a Krisztus

főúri családból választotta. Ez a régi szokás abban 
találta indokát, hogy az evangélikus egyház az 
elnyomatás idejében olyan pátrónusokra szorult, 
akik az udvarnál bejáratosak voltak, ott befolyás
sal bírtak, mert a régi időben (az alkotmány 
helyreállítása előtt) az elnyomott protestánsok 
csak az udvarnál találtak védelemre. Ez az indok 
a parlamentáris kormányzat behozatala óta meg
szűnt, most már nem „aulicus“ felügyelőkre van 
szükségünk, hanem olyanokra, akik egyéni érté
kük folytán a kormánynál az evang. egyház 
érdekében befolyásukat érvényesíteni tudják.

Nem értjük ezzel a politikai befolyást, sőt 
azt véljük, hogy a politikai pártállást elfoglaló 
ember nem alkalmas felügyelőnek, mert eltekintve 
attól, hogy politikai befolyása a kormányváltozások 
folytán minduntalan változásoknak van kitéve, 
azért nem alkalmas a politikai pártember, mert 
ha a kormány híve, pártállásánál fogva nem 
független és sokszor hallgatnia kell, ha ezt a 
pártérdek úgy kívánja; ha pedig a kormányt 
mint ellenzéki ember támadja, vagy pláne annak 
törvényességét el nem ösmerve azzal érintkezni 
sem akar, akkor egyháza érdekében ezért nem 
érvényesíthet befolyást.

Nekünk tehát nem politikai pártemberre, 
hanem teljesen független emberre van szűk

ö k é n e k  minden hívő leikébe külön—külön kell beplán- 
tálódnia, mert csak akkor lehet a vallás a belső és 
külső életnek folytonos szabályozója, ha az a lélekkel 
egygyé lett Krisztus csak akkor a mi üdvösségünk, ha 
minden gondolatunkban, tettünkben annak vezetése alatt 
állunk. Az egyház adhat tanácsot száz és száz esetben, 
nem képes azonban számba venni és szabályozni az 
egyén életének sok milliónyi változatait.

Vallás csak az, ami a lélekből önként és nem vala
mely külső hatalomtól ered. A vallás ereje állandó 
működésben van, és az egyént folytonos kutatásra és 
cselekvésre indítja.

A történelemből tudjuk, hogy a keresztyén vallás
nak ilyen értelmezése, a protestantizmus, minő csodás 
és áldásos átalakulásokat idézett elő az egész ismert 
világtársadalmi, gazdasági, állami életében. Le Play 
francia író mondja a „Munkásviszonyok reformja“ című 
munkájában, hogy Franciaországban a haladás meg
indítói a XVII-ik században a protestánsok voltak, kiváló 
buzgalmat fejtettek ki a földművelés, ipar terén; követ
ték őket a katholikusok és a békés verseny következté
ben a gazdagság hihetetlen föllendülést nyert.



1912. november 30. 3. oldalEvangélikus Lap. 48. sz.

ségiink. A szükséges befolyást meg fogja neki 
szerezni a hivatal és egy millió evangélikus 
honpolgárnak öntudatos és lelkiismeretes kép
viselete.

A második feltétel, amelyet e. felügyelőnktől 
megkívánunk, hogy tudjon adminisztrálni. Nem 
szónokra van szükségünk, hanem adminisztrá
torra. — Az egyház helyes igazgatása egész 
embert követel a legfelsőbb fokon. Itt nem elég 
a reprezentálás, a főúri rang, a díszmagyar, a 
külső fény. Ha kerületi felügyelőink között 
széttekintünk, hiszen elsősorban közülök kell 
választanunk, arra adjuk szavazatunkat, aki 
amellett hogy nem exponált pártpolitikus, leg
jobban adminisztrál. Annak ideje, hogy az egye
temes felügyelőség egyedül méltóság legyen, már 
régen lejárt.

Az e. felügyelő első tisztviselője legyen az 
egyháznak. Ha már tiszteletdíjat nem adunk neki, 
a legkevesebb az, hogy irodát tartsunk az 
e. felügyelőnek, aki ma, ha saját költségén nem 
tart Írnokot, még a meghívókat is maga kény
telen lekörmölni. A felügyelői iroda elkerülhetlen 
szükség a jó adminisztráció szempontjából. Ennek 
ott kell lennie a mi üllőiúti házunkban, hiva
talos órák betartása mellett. Ha valakinek az 
egyetemes felügyelővel dolga van, ha írásbeli

Hazánkban az általános nemzeti közművelődés a 
XVI-ik században a protestantizmus nevelő hatása alatt 
indult meg. 28 nyomda volt a XVI-ik században az 
országban és valamennyi a protestánsok kezében. A 
protestantizmus volt az, ami a katolicizmust harcra indí
totta a nemzeti irodalom művelésében és megteremtette 
Pázmány Péter és társai gyönyörű irodalmát. Hosszú 
időn át protestáns lelkészeink voltak azok, akik a nyugoti 
műveltséget Magyarországba átültették és itthon a tovább
fejlesztésnek, a nemzeti sajátságoknak megfelelő átala
kításnak egyengető munkáját végezték. A protestantizmus 
volt az, ami a XVII ik században a világi abszolutiz
musnak útját állotta; fentartója volt a magyar alkot
mánynak, a mikor egyfelől a Habsburgok nemzetellenes 
politikája, másfelől a török pusztítások nemzetünket 
végenyészettel fenyegették.

Ugyanazon időben a protestantizmus nevelő hatá
sát ott találjuk a családi és az egyéni élet egyszerű
ségében, munka szeretetében, erkölcsi tisztaságában.

A háznak legdrágább kincse a biblia. I. Rákóczi 
Györgyről fel van jegyezve, hogy 13-szor olvasta el az 
ó- és 32-szer az újtestamentumot.

kérelmeire elintézést nem kap, ne legyen kény
telen falura utazni, ahol talán éjjeli szállást sem 
kap, és esetleg hiába tette meg az utazást. Ha 
ilyen közp. iroda van Budapesten, akkor lakhatik 
az a felügyelő bárhol a vidéken, csak bizonyos 
napokon legalább egyszer egy héten be kell 
néznie az irodába és ott el kell intéznie a folyó 
ügyeket.

Kívánatos harmadszor, hogy az egyetemes 
felügyelő és az egyház tagjai között szorosabb 
kapocs álljon fenn. A felügyelő ne legyen egy 
meg nem közelíthető nagy úr, akitől a hívek 
rettegnek, és aki a gyűléseken azért érvényesíti 
szuverén akaratát, mert vele senki ellenkezni nem 
mer. A felügyelő ne tekintse magát „mesternek“, 
mert az evangéliom szerint „egy a ti meste
retek, ti pedig mindnyáján testvérek vág)'tok. “ 
Mennyire eltávolodtunk Krisztus urunk utasítá
sától : „Ti pedig nem úgy, hanem aki legnagyobb 
közietek, olyan legyen mint a legkisebb és aki 
fö, olyan legyen, mint aki szolgál. (Luk. 22, 26.) 
A felügyelő legyen mások nézetével szemben 
türelmes, ne iparkodjék saját nézetét a gyűlés 
tagjaira oktrojálni, és ha a gyűlés más nézeten 
van, mondja ki nyugodtan a határozatot. Az 
elnöki abszolutizmus már magában véve gátat 
vet a nézetek szabad nyilvánításának.

A protestantizmus évszázadokon át, mint a szabad 
vizsgálódás, az egyéni érvényesülés gondolatának meg
teremtője és fentartója szerepelt. Protestantizmus és 
szabadelvüség egy fogalmat jelentett.

Ha most felolvasásom kereteben azzal a kérdéssel 
kívánok röviden foglalkozni, hogy a protestantizmus 
napjainkban mennyiben érvényesül egyéni és közéle
tünkben, és hogy a protestantizmus és szabadelvüség 
fogalmait a régi testvéri ölelkezésben együtt látjuk-e a 
reformáció emlékünnepén, protestáns őszinteséggel ki 
kell jelentenem, hogy nincs szép gondolat, ami ellen a 
refoniáció kora óta nagyobb visszaélés követtetett volna 
el, minta protestáns szabadelvüség ellen. Protestantizmus 
és szabadelvűség ma nem ugyazonos, hanem gyakran 
teljesen ellentétes fogalmak. Az egyik jelenti a Krisztus 
vallását, a másik a vallás tagadását, a féktelenséget, a 
rombolást.

A nagy reformátornak: Luther Mártonnak élet
rajzából két dolgot véssünk emlékezetünkbe kitöröl- 
hetleníil. Az egyik az, hogy Luther Márton a legnehezebb 
harcot nem a felettes egyházi és világi hatóságokkal 
szemben, hanem a saját leikével vívta meg amiatt,
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Kétségtelen, hogy ennek a viszonynak, amely 
jelenleg egyházunk és egyetemes felügyelőnk 
között fennáll, nagyrészben magunk vagyunk az 
okai. Valóságos Byzantinizmus uralkodik e téren. 
A felügyelő háta mögött morgunk és zúgolódunk, 
szemébe azonban nem merjük megmondani az 
igazságot. Hadd tudja meg legalább tőlünk, hogy 
ez így van.

A negyedik kívánságunk pedig az, hogy új 
felügyelőnk ne zárkózzék el a reformoktól. Egy
házi közigazgatásunk minden ízében beteg. A 
zsinat sok dolgon segíthet, de attól tartok, hogy 
nagyszabású reformoktól idegenkedni és csak 
toldozni, toldozni fog. Erre engednek következ
tetni a zsinati előmunkálatok is. Közigazgatási 
szervezetünk lomha gépezete, a kerületi parti- 
kutarizmus, az öntudatos egységes vezetés helyett 
az erők szétforgácsolása, a felelősség érzetének 
hiánya a végrehajtásban mind oly bajok, amelyek 
mélyre menő reformok nélkül nem orvosolhatók, az 
orvoslást pedig az egyetemes felügyelőnek kell 
kezébe venni. Legalább azt várjuk el tőle, hogy 
a szükséges reformok megvitatása elől el ne 
zárkózzék.

Íme annak a kérdésnek a feltevésénél, hogy 
milyen legyen az e. felügyelő, tulajdonképpen 
arra szorítkoztunk megmondani azt, hogy milyen

ne legyen! Ámde tekintettel arra, hogy választásunk 
csak igen csekély körre terjedhet, elégedjünk 
meg ezzel, és ha ezzel tisztába jövünk, meg fog 
felelhetni egyházunk bölcsessége arra a kérdésre 
is, hogy ki legyen az új felügyelő ?

Egyetemes gyűlésünk felterjesztése a 
vallásügymíníszterhez az 1848: XX. t.-c. 

végrehajtása tárgyában.
Az 1848. XX. törvénycikk végrehajtásának kérdése 

az utolsó időben mintha zátonyra jutott volna. Mi pro
testánsok ezt a törvényt mindig úgy tekintettük, mint 
vallásunk szabadságának, a vallásegyenlőség és viszo
nosság nagy elvének biztosítékát, mint hazánk sarkalatos 
alaptörvényét és mégis ez a törvény 64 éves fennállása 
dacára mai napig sincs végrehajtva. A törvény célja az 
volt, véget vetni azon százados igazságtalanságnak, hogy 
a protestánsok az uralkodó államvallásnak reájuk nehe
zedő terhei alól végképp felszabadíttassanak és róluk az 
állam anyagilag is éppen úgy gondoskodjék, amint gon
doskodott a többi felekezetekről.

A protestánsok jogtalan terhelése a róm. katholikus 
egyház javára még ma is a XX század második év
tizedében fennáll, ma is szednek róm. katholikus plébá
nosok és kántorok dologi teher címén párbér- és 
hasontermészetű járandóságokat. A községileg avertált 
párbér címén híveink még mindig kötelesek a róm. kath. 
egyháznak adózni. A kegyurasági terhek címén a protes
tánsok mint földbirtokosok és mint szab. kir. városok

hogy az egyház reformálását nem lehetett másként 
végrehajtani, mint a római egyházból való kiválással. 
Lelkének féltett kincse volt az egyház épsége, tekintélye; 
bölcsességének mélységére vall annak átgondolása, hogy 
egy eszme, így a vallás eszméje sem valósítható meg 
az annak terjesztésére, irányítására hivatott külső szer
vezet nélkül. Ezt a külső szervezetet erősíteni, védeni 
kell mindaddig, amíg benne és általa az eszme meg
valósítható. Mártiri kínokat állott ki amiatt, hogy a 
Krisztus vallását a maga valódiságában, az egyházzal 
nem tudta elfogadtatni, és abból a legfőbb tekintélynek, 
Krisztusnak védelméért ki kellett lépnie.

A  másik dolog, amit elfelejtenünk nem szabad, 
az, hogy Luther Márton szerint, de épúgy Kálvin János 
szerint is a protestáns szabadelvüség a vizsgá ódásnak, 
az egyéniség teljes érvényesülésének szabadságát jelenti 
ugyan, de csakis Krisztus szellemében, bibliai alapon, 
vagyis úgy és csakis úgy, hogy cselekedeteinket első 
sorban az isteni törvények szabályozzák és irányítsák. 
Ám törjön magasra és lobogjon az egyéni tehetség 
lángja, szerezzünk szellemi és anyagi kincseket, de kizárólag 
önerőnkből és a természet erőinek minél célszerűbb

kihasználásából, és ne a gyengébbek eltiprásából, a 
létező intézmények felforgatásából.

Hogy ezzel a protestáns szabadelvűséggel szemben 
mit jelent és mint érvényesül egyéni és közéletünkben 
a modern értelemben vett szabadelvűség, arra nehány 
gyakorlati példával kívánok rámutatni.

A Nyugat című folyóiratban Veigelsberg Hugó a 
következő életszebályt adja: „Az erkölcsös nevelés minden 
erejével azon van, hogy az embert élhetetlenné tegye. Ha 
a nevelő becsületes akarna lenni növendéke iránt, azt 
kellene mondani neki: Ne törődj mással, mint magaddal. 
Hajolj meg a hatalmasok előtt és nyargald le a gyen
géket; hízelegj az aljasoknak, mert ezek nem állnak 
boszut. A mások becsületessége a legjobb üzlet“ stb.

Nietsche, ez a nagy tekintélyre emelkedett szociológus 
kötetekre menő munkájában magasztalja az „Übermensch“- 
et és benne a minden áron való érvényesülés szabadságát.

Marx azt hirdeti, hogy „az erkölcsi elveknek a 
történelem folyásában semmi szerepük nincsen. A történet 
nem tudomány; az csak arra való, hogy a múlt segít
ségével a jelent megzsarolja és megcsalja.“
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polgárai még mindig viselik a róni. katholikus egyház 
fenntartásáhak költségeit.

Püspökeink és felügyelőink még mindig nem 
teljes számban tagjai a főrendiháznak, az uralkodó vallás 
maradványai közéletünkben még mindig szemlélhetők.

Az 1848. évi XX. törvénycikk elrendelte, hogy 
egyházunk összes szükségletei közálladalmi költségen 
fedeztessenek. Ez a rendelkezés még megközelítőleg 
sincs megvalósítva. A költségek teljes fedezése helyett 
segélyt kapunk, mely korántsem elég arra, hogy egyházunk 
azon kultúrfeladatoknak megfeleljen, melyet ez az állam 
helyett is elvégez.

Népünk nem bírja el a magas egyházi adót, mely
nek maximuma a kapott segély dacára nálunk még 
mindig az állami adónak 46%-át ériéi Lelkészeink több
sége még mindig a mai drágasági viszonyok között a 
megélhetésre elégtelen 1600 koronás kongruával kény
telen sínylődni. Kulturális intézményeink fejlesztése még 
mindig és mindenütt az anyagi eszközök hiánya miatt 
tespedésben van.

Az 1848: XX. törvénycikk elrendelte, hogy az 
állam a felekezetekkel tartott tárgyalások útján hajtsa 
végre a törvényt. A protestánsok 1905 évben terjesztettek 
elő egy emlékiratot, amelyben szükségleteiket felsorolva 
kérték a kormányt, hogy ezek felett az egyházak kép
viselőivel tárgyaljon.

Erre Nagyméltóságod hivatalbeli elődje hajlandónak 
mutatkozott és felhívása folytán a protestáns közös 
bizottság egy albizottságot küldött ki ezen tárgyalásra.

Sem elődje, sem Nagyméltóságod ezen albizottságot 
még nem hívta meg tanácskozásra, habár erre már 1910

A napilapoknak és egyéb sajtótermékeknek egész 
légiója áll annak az iránynak szolgálatában, amely a 
vallást, a multat, a mi szent hagyományainkat nyíltan 
vagy leplezetten kigúnyolja A vallásról azt írják, hogy 
az „öl, butít és aljasít".

Köztéren szereplő embereink a hírlapokban a leg- 
ocsmányabb kifejezésekkel illettéinek A Keleti Armand 
szerkesztésében megjelenő „Jövendő“ a f. évi február 
1. számában azt írja egyik, egyházi és politikai életünkben 
egyformán elsőrendű államférfiunkról: „Megdöbbentő 
perfidia kell hozzá, hogy az aestetikai finomságok egyetlen 
árnyalatának megértésére is képtelen, faragatlan, nyers 
analfabéta, aki agitál, nagyokat lódít, magát az elsőrendű 
kultúrlelkekkel egyenlő sorba helyezi“.

E folyóiratnak ugyanazon számában ismertetve 
van Bierbaum költőnek irodalmi munkássága és közölve 
van a következő versrészlet (reprodukciója is kellemetlen.)

És a lábak és a térd 
kicsi dáma, kicsi dáma 
szeretem. Ó mondja, ért ?

És erre azt mondja a bírálat, hogy „Bierbaum a 
szó legigazibb és legfinomabb értelmében virtuóz“.

évi közgyűlésünktől intézett felterjesztésünkben Nagy
méltóságodat is kértük. Legújabban, amint a pénzügy- 
miniszter a főrendiházban kijelentette, törvényjavaslat 
készült a lelkészeknek adandó korpótlékról és iránytadó 
körökből az hallatszik, hogy a kormány ezzel az eddig 
egyébként részleteiben nem ismert javaslattal szándé
kozik végleg megoldottnak tekinteni a lelkészfizetés 
rendezésének kérdését.

Mi a kérdést ezzel megoldottnak nem tekintjük, 
ragaszkodunk ahhoz, hogy a lelkészi fizetés, amint ez 
már a jelenlegi kormány részéről is Ígérve volt, 2400 
korona minimumra és a megfelelő korpótlékra egész- 
szitessék ki, még pedig nem kongnia, hanem az egy
házaknak adandó dotáció alakjában és nagyon kérjük 
Nagyméltóságodat, hogy mielőtt a bennünket érdeklő 
kérdésekben bármely törvényjavaslatot benyújtana, hívja 
meg és hallgassa meg ezekben és különösen a lelkész- 
fizetésrendezés és egyáltalában az állami segélyt igénylő 
összes kérdésekben való véleményadás céljából a pro
testáns közös bizottság küldötteit.

Nem mulaszthatjuk el végül azon felfogás téves 
voltára utalni, mely abban keresi az 1848: XX. törvény
cikk végrehajtását, hogy az abban kimondott egyenlőségi 
elv alapján azok a felekezetek is részesittetnek egyenlő 
segélyekben, amelyek az állam részéről évszázadokon 
át kapott dotációk folytán már óriási vagyon birtokába 
jutottak. Nem ez volt az 1848: XX. törvénycikk intenciója, 
soha senkinek eszébe sem jutott annak 3. $-át úgy magya
rázni, hogy a lelkészi kongrua, tanítói fizetések, iskolaügy 
stb. ennek alapján az összes felekezetekre egyenlő arány
ban kiterjedő segélyben részesittessenek. Ezt az elvet 
Nagyméltóságod hivatalbeli elődje kezdte alkalmazni és

És azok a szabadelvű polgártársak, akik így 
készítik elő a társadalmi rend felbomlását, nem a börtön
ben ülnek, nem, hanem jövedelmező állásokban csinálnak 
jó üzleteket a közönség jóhiszeműségéből.

A mai embernek, mondhatni, kizárólagos erkölcsi 
és szellemi táplálékát a hitlapok adják, amelyek között 
csak elvétve találunk olyant, amelyben a vallásról, mint 
az egyéni ál andó boldogságnak és a társadalmi rendnek 
legerősebb biztosítékáról is komoly szó esik. Ne csodál
kozzunk azért, ha az imént ismertetett „tudományos" és 
„szépirodalom“ nak természetes következményeként a 
biblia eltűnt a keresztyén ember asztaláról, az Istenbe 
vetett hitétől megfosztott, Krisztustól elidegenített ember 
a sors első csapására is megrémül, vándorbotot vagy 
fegyvert vesz kezébe.

Valósággal meg van mételyezve egyéni és közéle
tünk. A kereskedelem egy nagy része minden eszközt 
felhasznál, hogy árujától megszabaduljon. Tensasszony- 
nak, műveltnek, haladónak lesz nevezve a falusi asszony, 
és oly értelemben kioktatva, hogy az ő leányához a 
fehér selyem ruha, napernyő, fehér cipő illik. Az ország 
egyes részeiben, például a Mezőföldön, ez a divat járja ;
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sajnálattal észleljük, hogy Nagyméltóságod politikája 
ugyanebben az irányban halad.

Egyenlő részesedés csak ott igazságos, ahol a 
viszonyok és előfeltételek egyenlők Adassék ki a protes
tánsoknak is a katholikus egyház dotációjával arányban 
álló vagyon, akkor és azután igazságos lesz az egyenlő 
állami segélyezés.

De nem igazságos, hogy a mi segélyezésünk szenved 
csorbát annak folytán, hogy az állampénztár oly nagy 
segélyösszeggel nem terhelhető, amely a segélyezési elv 
helytelen alkalmazása mellett a már állami segéllyel gaz 
dagon ellátott felekezetek részesedése folytán szükséges.

Ezek után arra kérjük Nagyméltóságodat:
méltóztassék az 1848: XX. törvénycikk végrehaj

tását haladéktalanul munkakörébe fe.venni és a meg
oldás mikénti foganatbavétele céljából a protestáns 
közös bizottság küldötteit meghívni és véleményüket 
meghallgatni.

Budapesten, 1912 november hó 6 án.

A d v e n t .
A  M e s s i á s  j ö n  ! H o z s á n n a , h o z s á n n a  !

F o g a d d  ö r ö m m e l  s z í v e m  a K i r á l y t !

A  s o k a s á g  e lő t te  és u t á n a

f y y  s z í v v e l - s z á j j a l  m i n d  á l d á s t  k i á l t .

Á l d o t t  l e g y e n , k i  j ö t t  a z  Ú r  n e v e b e n  !

Á l d o t t , ö r ö k k é  á l d o t t  a  n e v e :

Ú j  é le t  é b r e d t  b e n n e  f ö l d ö n - é g e n ,

S i r a l o m v ö l g y e  E d e n n é  leve .

vele karöltve az „egyke,“ a házassági elválásoknak szapo
rodása. Óh, jöjj vissza te boldog kor, amelyben a 
házasélet bajainak egyetlen tanúja és orvoslója* a lelkész 
és a lelkész tanácsadásában megjelent Krisztus volt!

A minden időben és minden helyen érvényesülésre 
hivatott vallás hiányára vall, ha látnunk kell, hogy 
városunkban is, ahol ezer meg ezer fiatal lélek gyűjti 
szellemi és lelki táplálékát, Husvét másodnapján a főtér 
egyik korcsmájából kihallatszó kurjongatás és vad zene 
botránkoztatja a templomba menőket, vagy amikor 
színházunkban, a színi- és mozgófénykép előadásokon 
a múlt évben sok olyan előadásban volt részünk, 
amelyekben az emberi hitványság, erkölcstelenség álta
lános uralma volt kidomborítva és szemléltetővé téve

És mindez a szabadelvüség, jelszava alatt történik. 
Hogy hová vezet ez a szabadelvüség, azt szomorúan igazolja 
a bűnügyi statisztika, amely szerint a fiatalkorú bűntettesek

* Ezt a kissé néppárti ízű óhajtást nem osztjuk. Elvégre 
a házasság az emberi társadalom alapja, és ha a felekezetek 
ezen a téren összekapnak, mégis csak az államnak kell egységes 
jogrendet létesíteni, amint nálunk történt. (Szerk.J

A M e s s i á s  j ö n  ! H á l a  s z e n t  n y o m á b a n  

V i r á g  f a k a d  és  á l d á s  m i n d e n ü t t ;
N é p e k r e , a k i k  ü l t é n e k  h o m á l y b a n ,

A z  0  o r c á j a  f é n y e s s é g e  sü t .

V i l á g o s s á g u l  j ö t t  0  e v i l á g r a ,

N e m  ü t k ö z i k  m e g  a z , k i  v é le  j á r .

.4 tű z  m e g  g e r j e d t : a  h i t  é g i  l á n g j a , 

ez t  s e m m i  tö b b é  el n e m  o l t j a  m á r .

A  M e s s i á s  j ö n ! I s t e n n e k  r e m e k j e ,

K i b e n  la k o t t  a  te l je s  s z e re te t ,

Hogy a  h a l a n d ó t  I s t e n h e z  e m e l j e ,

R a g y o g v a  r a j t ’ a  fe lső b b  e red e t .

A  S z e n v e d ő  j ö t t .  S eb e  r e j t e k é b ü l  

F á j ó  s z í v e k r e  h a r m a t o z  v i g a s z t ;

É d e s  s z a r é i r a  a  beteg  f ö lé p ü l ,

S ö té t  s í r o k n á l  s z é p  r e m é n y  v i r r a s z t .

A  M e s s i á s  jö n  ! B ű n ö s  e m b e r e k n e k  

B é k é l te tő j e  j ö n .  M i l y  k e g y e l e m !

H a  k ö n n y e i m  a  b ű n é r t  m e g e r e d n e k ,

A z  a n g y a l o k  i s  ö r ü l n e k  v e le m .

O h  d r á g a  V e n d é g ,  l e b o r u l v a  k é r le k ,

T e d d  h a j l é k o d d á  a z  én  s z í v e m e t ,
S  h á l a a d á s s a l  á l d l a k  és d ic s é r l e k ,

A m í g  c s a k  s í r o m  h a n t j a  n e m  te m e t .

S á n th a  K á r o ly .

száma ijesztő mérvben szaporodik. És ezek között a 
fiatalkorú bűntettesek között sokan vannak, akik beval
lották, hogy a lopáshoz, rabláshoz a gondolatot a 
mozgófénykép-előadásokból merítették.

Nem halljuk e városunkban is’ a sok panaszt 
amiatt, hogy rosszindulatú suhancok gyermekeket bán
talmaznak, felnőtteket kicsúfolnak, idegen tulajdonra 
törnek? A modern szabadelvűség védelme városi köz
gyűlésünkön nyíltan hangzik el: közérdek nincs, csak 
magánérdek.

Politikai életünkben ma gróf Tisza István, holnap 
gróf Apponyi Albert hitvány, csaló, gazember. Mert — 
úgy mondják — lehet valaki egy személyben gazember 
is, meg tisztességes ember is, akik a képviselőházban 
egymást megverik, azok a képviselőházon kívül jó 
barátok.

Odáig jutottunk, hogy ha valaki a féktelenség orgiái 
ellen szót merészel emelni, az már nem szabadelvű, 
az reakcionárius.

(Folyt, köv.)
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KÜLÖNFÉLE.
Az állami segélytöbblet kérdése. Az. Iu>gy mi 

is kapjunk az 1913. évre segélyfelemelést, most jóformán 
a pénzügyminisztertől függ. Az egyetemes gyűlés által 
elrendelt felterjesztést Z s ig m o n d y  és S c h o lz  vezetése alatt 
egy küldöttség adja át a minisztereknek. Az egyetemes 
felügyelő nem akart részt venni a küldöttségben Az 
összeg, amelyről szó van, nem 120000, hanem 172000 
korona.

Vallásos estély. A budapesti fasori evangélikus 
főgimnázium evangélikus ifjúsági gyámintézeti egylete 
november 23-án este 6 órakor a főgimnázium nagyter
mében vetített képek bemutatásával vallásos estélyt ren
dezett. A műsort, amely zene és szavalati előadásokból 
állott, kizárólag a gimnáziumi ifjak látták cl. Egy-egy 
zenés előadás kiváló tehetségre mutatott és igazi mű
élvezetet nyújtott. A fiatal szavalók is, csaknem gyerme
kek még, köztük Kaczián főesperesíink fia Pál, nagy 
tetszést arattak. Szép látványosságot szolgáltattak a mű
vészi tökéllyel kiállított vetített képek, melyek Jézus tör
ténetét ábrázolták. A képeket egy düsseldorfi cég adja 
kölcsön potom árért. Igen ajánljuk estélyrendezőinknek 
az erkölcsrontó mozik ellensúlyozására ezen vetített képek 
beszerzését.

Gyászhír. D r. Vámossy Károly ügyvéd, udv. tan. 
a budapesti ref. egyház gondnoka f. év november hó 
21 én Budapesten hirtelen elhunyt. Igaz ember, vallásos 
és puritán életű férfiú, nemes emberbarát és példás 
családfő volt. Temetését a kálvintéri templomban tartott 
gyász isteni tisztelet előzte meg, amelyen Petri Elek 
ref. lelkész mondott szívhez szóló gyönyörű beszédet. 
Áldás lebegjen elhúnyt barátunk porai felett!

Irodalmi hír. Arról értesülünk, hogy Sopronban 
a jövő évtől kezdve egy orthodox irányú egyházi lapot 
készülnek kiadni. A szerkesztők dr. Stráner soproni tanár, 
dr. Rácz pozsonyi lelkész és dr. Daxer pozsonyi tanár 
lesznek. Mondják, hogy ez a lap ellenünk, az általunk 
képviselt irány leiküzdésére irányul. Merész vállalkozás! 
A retrográd irány képes ugyan pillanatnyi sikereket elérni, 
de hol és mikor győzedelmeskedett tartósan a szabad
elvű irány felett ? És éppen hazánkban! A magyar protes
tantizmus mindig a haladás zászlója alatt küzdött, a 
német „Muckerthum“-ot a magyar gyomor nem képes 
bevenni. — De hát csak rajta I Mi őszintén örülünk 
azon, hogy alkalmunk lesz nézeteinket az ellennézetekkel 
szemben megvédelmezni. Ezt persze csak úgy fogjuk

tenni, ha a támadások tárgyilagosak lesznek, személyes
kedésekkel szemben egyedüli fegyverünk — az ignorálás 
és agyonhallgatás

A Luther-Társaság folyóirata. Hosszú várakozás
után végre megjelent a Kovács Sándor theol. akad tanár 
által a Luther-Társaság megbízásából szerkesztett 
Ö sv é n y  első füzete. Tartalma: az Erős vár fordítása Kozma 
Andortól; Veress József és Osztrohnzky Miklós elnöki 
beszédei a Luther-Társaság utolsó üléséről; Luther és a 
zsinat, Masznyik Endrétől; A könyvek jelentősége Kupi 
Bélától; Rimay János, Kovács Sándortól; Falusi lako
dalom, Farkas Mihálynétól. — Irodalom: Szemle: Ki 
volt Jézus? Mayer Endrétől és a közgyűlés krónikája. 
Cimkép: II. Báró Petrőczy István, a rózsahegyi zsinat 
elnöke. — Nem szándékunk részletes kritikát mondani 
és csak egyáltalában ajánljuk az úttörő füzetet az 
olvasó közönség jóindulatába, és arra kérjük azt, ne 
riadjon vissza az „Erős vár“ gyarló rímeitől, épülhet 
majd Veress József tartalmas, eszményi beszédén. Valódi 
élevezetet fog végül találni az olvasó Farkas Mihályné 
Kenesscy Gizella „Falusi lakodalom“ című nép- és jel- 
lemrajzáhan. Ha Évának alakja talán kissé nagyon is 
ideális, az egész oly meleg érzéssel, a népélet oly mély 
ismeretével, oly elevenséggel, tőzsgyökeres magyarság
gal van előadva, hogy csak gratulálni tudunk Kovács 
Sándornak, hogy oly munkatársat, mint Farkas Mihálynét 
tudott megnyerni az első számnak. Ezen az ösvényen 
haladjunk!

Gyűjtés a jub iláns alapra. Hiittl Ármin budai 
segédlelkész már évek óta gyűjt a reformáció emlékét 
megünneplő alkotásra, fillérekből már 500 koronát hozott 
össze és most azt tervezi, hogy ezen gyűjtés folyomá
nyaként Budán 1917-ben egy egyházközségi árvaház 
létesíttessék, Hüttl Ármin szép és nemes gondolata, 
valamint fáradozása csak dicséretet érdemel, arra kérjük 
azonban, hogy az erőink elégtelensége miatt el nem 
érhető célt ejtse el és adja oda a gyűjtés eredményét 
az egyetemes egyház jubiláris alapjának Valami jelen
tékeny eredményt csak úgy érhetünk el, ha az erőket 
egyesítjük.

Statisztika. A vallásfelekezetek számarányáról 
Magyarországon lapunk múlt számában leadott közlés 
kiegészítése gyanánt megjegyezzük, hogy a szorosan vett 
Magyarország területén a nem katholikusok száma a 
római katholikusok számát meghaladja, mert a római 
katholikusok az ország lakosságának csak 49 3% száza
lékát képezik

tit Ä n i  f 7 p f F A I A íl /T T A  F71 Azok akik előfizetési díjaikkal hátralékban 
D L U N Z ű I U I  \ R f l U Z 1 vannak> tisztelettel felkéretnek a hátralékok

1 beküldésére, nehogy kénytelenek legyünk őket 
postai utánvétel költségeivel m egterhelni. «je «je «je «je «je «je «je «je «je «je «je «je «*e
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Reverzális-statisztika. A m. kir. központi statiszti
kai hivatal havi közleményei szerint a gyermekek vallá
sára vonatkozó megegyezéseknél (levonva a nyereség
veszteséget), f. évi jrtlius havában az evangélikus egyház 
vesztesége 38, a református egyház vesztesége: 1, augusz
tus havában az evangélikus egyház vesztesége 22, a 
református egyház vesztesége: 11, szeptember havában 
az evangélikus egyház vesztesége: 34, a református 
egyház vesztesége: 23.

Kassa. H om ola  István
ev. lelkész.

Halálozás. Özv. Dietz Gusztávné született Putz 
Friederika úrnő, űr. Mágócsy—Díetz Sándor miniszteri 
tanácsos, egyetemi tanár, az országos evang. tanár- 
egyesület elnökének édesanyja f hó 24-én halt meg 
Budapesten, életének 82 éves korában.

A német Bundesrat döntése a jezsuita-törvény 
végrehajtása kérdésébeh. A következő kételyek merül
vén fel a bírod. kancellár 1912 évi julius 5-én kelt 
rendelete értelmében a tilalmazott rendi működés fogal
mának jelentősége tárgyábán és miután a bajor királyi 
kormány ezen fogalom hiteles magyarázatát indítványozta, 
azt határozta a szövetségtanács:

T ilos rend i m ű k ö d és minden lelkészi vagy más 
vallási ténykedés másokkal szemben, valamint a ta n ítá s . 
Tilos vallási ténykedést nem állapít meg. amennyiben 
országos rendelkezés máskép nem intézkedik, csöndes 
misék olvasása, családi ünnepély keretében tartott pri- 
mizziák és a halotti szentség nyújtása Nincsenek eltiltva 
tudományos előadások, amelyek a vallás terét nem érin
tik. Az irodalmi ténykedést a tilalom nem érinti. — Erre 
visszatérünk.

Apró mondások Luther tanításaiból
„Az élet nem egy kegyes lét, hanem egy kegyessé levés, 

nem egy egészséges lét, hanem egy egészségessé levés, általában 
nem egy lét, hanem egy levés, nem egy pihenés, hanem egy 
gyakorlat. Mi még nem vagyunk, de leszünk; még nincs meg- 
téve és megtörténve, de már mozgásban v an ; még nem a vég, 
hanem az ú t ; még nem minden lángol és ragyog, de minden 
megtisztul“.

„Aki magát meg nem tagadta és meg nem tanulta, hogy 
kérdéseit az Isten akaratába kell merítenie és neki magát annak 
alá kell vetnie, az ilyen mindig kérdezni fogja, hogy miért akarja 
és teszi az Isten ezt és amazt és sohasem talál feleletet reá“.

’ „Nem szeretném azt, ha az én lelkem az én kezemben 
volna (Róm. 14 v. 7). Ha az én kezemben volna, akkor a sátán 
régen, egy pillanat alatt elragadta volna azt, mint a sas a kicsi 
nyulacskát, de a jó pásztor kezeiből sem az ördög, sem bárki 
azt el nem ragadhatja“.

„Ha a mi Urunk töviskoronát hordott, micsoda joggal 
kívánhatunk mi rózsakoronát ?“

„Nem dicső dolog-e azt tudnod: hogy ha napi munkáidat 
végzed és birod azt az Ígéretet, hogy neked az Isten minden 
jóhoz ád előmenetelt? Ekkor neked minden javad, oltalmad és 
védelmed megvan a te Urad alatt, s hozzá még vidám lelki
ismereted és kegyelmes Istened, aki neked mindent százszorosán 
visszafizet“.

(Közli Czékus László.)

Szerkesztői üzenet:
G. E. ev. lelkész úrnak. A kérdéses áttérési ügyben önnek 

feltétlenül igaza van. A törvényben előírt feltételek az áttérésnél 
oly formai kellékek, amelyek szigorú betartása nélkül az áltérés 
érvénytelen és nem létezőnek tekintendő. Köszönettel vettem 
szövetségünkhöz való csatlakozását és örülök azon nézetének, hogy 
„sokkal nagyobb az „Evangélikus Lap11 barátainak száma, mint 
ahányan azt meg merik mondani.“

S. J. úrnak. A nyitott utakat közölni fogjuk
Keller J. ta n á r  úrnak. Most telefonál a nyomda, hogy a 

következő számban már nincsen hely. Ha feltétlenül ragaszkodik 
a közléshez, be fogom tenni, de azt kritizáló kommentárral, jobb 
szeretném azonban, ha megnyugodnék abban, hogy cikkét „bona 
mente“ idomítottam át az Ev Lap olvasóinak Ízléséhez.

N andrássy Dallenn Mihály ev. nyugdíjas lelkész úrnak. 
Csak most kaptam illetékes helyről választ az ön által hozzám 
intézett kérdésre. A válasz az, hogy olyan legfőbb közigaz. bírósági 
döntés, amely szerint a papi nyugdíj adómentes lenne, nem létezik. 
Az ellenkezőre van sok határozat. Létezik azonban a fennállott 
pénzügyi közigazg. bíróságnak egy 1350. sz. a. hozott elvi döntése 
amely szerint: Agg papok ellátására rendelt alapítványok ingó 
vagyona illetékegy énért ékmentes.

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen és bérmentve. — Tanerőknek 
s lelkészeknek külön százalékengedmény. 
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — Kérjen 
:: árjegyzéket pianók és pianinókról. ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10.

méltányos díjszabás mellett 
felvesz lapunk kiadóhivatala 
Budapest, II., Fő-utca 4. sz.

Hirdetéseket
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Jézus aranyszavai.
M áté ev. 5, 14 : Ti vagytok a világ világos

sága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a 

véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék 
és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.

16: Úgy Jényljék a ti világosságtok az em
berek előtt, hogy lássák a ti jó  cselekedeteiteket 
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Jézus korában a szabad szónak nyilvános 
hirdetése veszélyekkel járt

A farizeusok féltékenyen őrizték a tan 
tisztaságát, ami alatt ők a törvénynek a holt 
betíiszerinti magyarázatát és az iskoláikban 
tanított babonák megvédését és a szertartások 
szigorú betartását értették. Halálbüntetéssel súj
tották azokat, akik nyilvánosan oly nézeteket 
vallani, oly tételeket hirdetni mertek, amelyek az 
uralkodó tannal ellentétben állottak, megkövezés 
és keresztrefeszítés várt azokra.

Jézus maga nem egyszer volt kitéve a meg- 
köveztetés veszélyének. Keresztelő János nem mert 
a városokban, népes helyeken tanítani, kiköltö
zött a pusztába és az igét azoknak hirdette, 
akik őt ott felkeresték. A farizeusok által uralt 
tannal ellenkező essenusok titkos társulatot képez
tek és tanaikat csak a beavatottak előtt tárták 
fel. Hasonló irányt képviselt a görögöknél a 
mysteriumok kultusza, amelynél a vallás igaz

ságait és a vallásosszertartások kultuszát szintén 
titokban tartották.

Ezen irányokkal szemben, sőt valószínűleg 
az általa ismert essenusok titkolódzásával szem
ben (vannak akik azt állítják, hogy Jézus is az 
essenusok szektájából került ki) Jézus határozot
tan hirdette fentidézett szavaiban az evangéliumi 
tan szabadságát, kötelezvén követőit, akiket — 
ellentétben Ján. 8, 12-vel. ahol önmagát nevezi 
annak — a világ világosságának nevez, hogy 
világosságukat nem a véka alá rejtve, hanem 
nyilvánosan az emberek előtt terjesszék

Jézus tudatában volt annak a veszélynek, 
amely a parancsának engedelmeskedő követőire 
nézve fenforgott, de magasztos hivatása tudatában 
nemcsak magára nézve vonta le tanításából a 
konzekvenciát, a biztos vértanúhalált, hanem 
követőitől is megkívánta azt, hogy tanítását ők 
is nyíltan hirdessék. Ö ugyanis Isten országát 
nem egy titkos társulat keretében akarta meg
alkotni, hanem az egész emberiségre akarta azt 
kiterjeszteni

Csakis oly nagy elhatározású szilárd jelle
mek, mint amilyenről Jézus vértanúhalála bizony
ságot tesz, képesek nagy alkotásokat létesíteni. 
Jézus jól tudta, ha ő bemegy Jeruzsálembe és a 
templomnak csarnokából kiűzi a farizeusokat és 
kufárokat és onnan hirdeti evangéliomát, ez 
biztos vesztét vonja maga után, mégis elment, 
mert evangéliumának nyilvános hirdetését köteles- 
ségszerü hivatásának tartotta, még a bizonyos 
halállal szemben is.

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Fömunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELÓriZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
léloldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r ta lo m  s Jézus aranyszavai. — Dr. Molnár Imre: A protestantizmus egyéni és közéletünkben. — Mohácsy Lajos: Egyházi köz- 
igazgatásunk hibái. — Hüttl Armin: A jubiláris alkotás kérdéséhez. — Sz. L .: Irodalom. Különféle. — Szerkesztői 
üzenet. — Hirdetés.
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Mi ebből a tanulság ? Korunkban az igazság 
és világosság hirdetése már nem jár azzal a 
veszedelemmel, amilyennel járt Jézus korában, 
vagy csak a reformáció korában is. És mégis azt 
tapasztaljuk, hogy sokan nem merik az igazsá
got és saját jobb meggyőződésüket megvallani, 
attól félve, hogy ez nekik valamikép ártani fog. 
Különösen minket evangélikusokat vádolnak 
azzal, hogy nem merünk őszinték lenni, hiszen 
ismeretes, hogy a „lutheránusság“ ellenfeleink 
körében máris, mint a „kétkulacsosság“ a „színt 
vallani nem mérés“ jellegző tulajdonságának 
mondatik. Vonjuk le Jézus idézett szavaiból a 
konzekvenciát, hiszen mi vagyunk a világ vilá
gossága és ha meggyűlt bennünk a gyertya, ne 
rejtsük el azt félénken a véka alá, hanem hagy
juk azt fényesen bevilágítani a körülöttünk 
tátongó sötétségbe.

Egyházi közigazgatásunk hibái.
Irta: Mohácsy Lajjs.

Tudom, hogy darázsfészekbe nyúlok. Tudom, 
hogy különben sem csekély számú haragosaimnak tábo
rát ismét jó egynéhánnyal növelni fogom. De hát először 
is : aki haragszik annak nincs igaza; másodszor meg: 
egyáltalán nem törődöm vele, ha haragra lobbannak is 
egyesek cikkeim miatt Én csak valahogy elviselem a

haragjukat. A fő az,- hogy cikkeimet elolvassák s így 
belenéznek az elébük tartott tükörbe, amelyben meg
látják képüknek hűséges mását. Ha e tükörben olyant 
látnak, aminek láttára haragra kell lobbanniok, ám 
vessenek magukra. Tulajdon képmásukat látják benne.

A tükör maga: sima és tiszta. És ami a fő: hűséges.
Hogy a kép, amit visszatükröz, milyen lesz : szép-e 

vagy rút, az attól függ: ki áll a tükör előtt?! . .
Ha midőn egyházi közigazgatásunkat és annak 

faktorait állítom a tükör elé és ez valami rút disz
harmonikus képet láttat, hát erről én igazán nem 
tehetek. Hogy a tükör igaz és hűséges és éppen nem 
torzít: sem nem nagyít, sem nem kicsinyít, erről kezes
kedem. Állításaimért mindenkor és mindenkivel szemben 
helyt állok s azoknak valódiságát mindig kész vagyok 
bizonyítani.

Lássuk hát, mit mutat e tükör ?
Egyházi közigazgatásunk hibáinak, fogyatkozásai

nak, gyatraságainak egész sorozatát tárja elénk
Lássuk a legszembeötlőbbeket.
Egyik igen nagy hibája egyházi közigazgatásunk

nak, hogy drága.
Panaszkodunk, hogy nagy az egyházi teher, sok 

a kiadás s hogy híveink túlterhelvék. E miatt sokat 
zúgolódunk.

De azért annyi bizottságot, egyesületet, értekezletet 
alakítunk, annyi gyűlést, ülést, tanácskozást tartunk, 
hogy ha egyszer beleandalodunk, alig tudunk belőlük 
kikászolódni.

Azután hogyan folynak le ezek a gyűlések, ülések, 
értekezletek, tanakodások! ? . . .

T Á R C A .

A protestantizmus egyéni és köz
életünkben.

A pápai evang. gyülekezetben a reformáció emlékünnepén 
felolvasta Dr. Molnár Imre ügyvéd.

(Folytatás.)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy elődeink, a reformátorok, a visszaélés, a 

vallástalanság ellen szállottak síkra. És ha én, a refor
máció emlékünnepén, habár erőtlenül, a hűséget akarom 
hirdetni reformátoraink példája követéséhez, nem tehetek 
egyebet, minthogy harcra hívom fel önöket a protestáns 
szabadelvűséggel a jelenben űzött visszaélés, a modern 
szabadelvűség, a vallástalanság ellen.

Azt írja Réz Mihály, egy kiváló protesfáns írónk: 
„Minél inkább hiszi magát a protestantizmus az eredeti 
keresztyén felfogás letéteményesének, annál inkább 
kötelessége azzal az iránnyal szembeszállani, mely a 
szeretet helyett az osztálygyűlöletet, a keresztyén altruiz

mus helyett az önzést, a keresztyén idealizmus helyett 
a materializmust hirdeti“.

Réz Mihály okadatolását megtoldom azzal, hogy 
nekünk protestánsoknak fel kell venni a harcot azért is, 
mert a statisztikai kimutatások szerint az egyház iránti 
közönyösség, a családi kötelék lazulásának jelenségeit 
éppen a protestáns közönségnél találjuk meg a leg
nagyobb mértékben.

Az egyház hatalmának csökkenését nemcsak a 
protestáns, hanem a katholikus egyházban is, amint tudjuk, 
a XIX. században az állami fenség eszméjének kialaku
lása vezette be.

Az a felfogás vált mind általánosabbá, hogy az 
emberi társadalomnak legtökéletesebb szervezete az állam, 
amelynek keretében mindennemű egyéni és közcélok 
leginkább megvalósíthatók. Az államfenség gondolatának 
terjedésével az egyház munkaköre folyton szükebb lesz. 
A reformáció előtt és azután is sokáig az egyház kezében 
volt a közoktatás, a tudomány és szépirodalom művelése, 
a közigazgatásnak, igazságszolgáltatásnak nagy része, 
az állami élet kifejlődésével, azonban mindezeket a 
feladatokat az állam veszi magára Láttuk legközelebb,
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Nézzük csak az egyetemes közgyűlést, hiszen 
ebben fut össze egyházkormányzatunknak minden szála.

Kezdődik: d. e. 10 órakor. De szerencse, ha 
11 órakor a gyűlés megnyitásán túlesünk. így uras és 
így kényelmes. Mi dunántúliak a mi gyűléseinket reggel 
8 órakor szoktuk megkezdeni. Igaz, hogy ez egy kicsit 
nyárspolgárias.

De hát urizálni az egyház pénzén — lelkismerct- 
lenség.

Reggel 8 órától 10-ig az ügyeknek egész seregét 
el lehetne intézni. Különösen ha a gyűlést nem úgy 
vezetnék, mint a hogyan vezetik. De a mi egyetemes 
gyűlésünk valóságos típusa annak, hogy hogyan kell az 
időt elfecsérelni. Egy-egy választás — csupa formalitás — 
órákat vesz igénybe.

Azután az egyes gyűlési tárgyak, amelyek normális 
viszonyok között, alig negyedórányi idő alatt lennének 
elintézhetők, a helytelen rendszer miatt órákig foglal
koztatják a gyűlést.

Helytelen dolog s így nagy hiba, hogy a köz
gyűlés tagjai túlnyomó részben a legtökéletesebb 
tájékozatlansággal ülnek be a közgyűlési terembe és ez 
teljesen érthető. Mert, amig a legutolsó falusi kupak- 
tanács is, teljes és részletes tárgysorozat közlése mellett 
hívja össze a maga tagjait, addig az egyetemes köz
gyűlés vagy egyáltalán semmilyen, vagy csak igen 
általános tárgysorozatot ad ki Mert az nem tárgysorozat, 
ha elmondja, hogy a gyűlés folyamán előkerül a jog
ügyi, tanügyi bizottság, a kerületekről beérkezett 
felebbezések, indítványok, stb. Ezt kár papírra nyomni. 
Ez önként értetődő dolog

hogy az egyház természetéhez leginkább hozzásimuló 
teendőknek ellátása is, aminő a házasságkötés, erkölcs
rendészet, szegények, elhagyott gyermekek gondozása, 
stb szintén az állam hatáskörébe vonatott. Az állami 
élet a mai berendezettsége mellett minden lépésünket 
az állam felügyelete kiséri, megjelenik bölcsőnknél és 
kisér bennünket a sirig. Parancsol ridegen és büntet 
kíméletlenül. Milliókarú hivatalnok szervezetével a gép 
pontosságával dolgozik.

Ismétlem: az állam parancsol ridegen, büntet 
kíméletlenül és az államszervezet gépiesen működik. 
Azt gondolom, ezzel fel is hívtam az önök figyelmét 
az államélet fenyegető csődjére. Megértjük ebből, hogy 
az állam immár nem győzi a hivatalnok sereget szaporí
tani, nem tudunk eligazódni a sok törvényben és rende
letben és nem győzünk az állam céljaira elég adót 
fizetni. És mi okozza mindezt? Ugye bár nem egyéb, 
mint hogy az isteni törvények uralma leszoríttatott és 
rendeletekkel, hivatalnokokkal kell az egyestől kikény
szeríteni, vagy annál megakadályozni azt, aminek a 
vallás és az az által megtermékenyült, megtisztult lélek 
parancsára kellene történnie vagy meg nem történnie.

E tárgysorozatnak részletesen fel kell sorolnia, 
hogy pl. a jogügyi bizottság jegyzőkönyvének tárgyalása 
kapcsán miféle ügyek kerülnek .felszínre. így aztán, aki 
foglalkozni akar az üggyel, már odahaza véleményt 
formál magának az ügyről és annak tárgyalása folya
mán kiforrott véleményének adhat kifejezést fel
szólalásában. De így, a mai rendszer mellett, ahhoz, 
hogy valaki hozzászóljon az incidentaliter felmerült 
fontos kérdéshez, vagy nagyképüsköiő tudálékosság, 
vagy lelkiismeretlenség kell Mert olyan embert, aki 
mindenhez értene, egyszerre a leghelyesebb vélemény
hez jutna, nem ismerek.

Innen van aztán az, hogy az előadó javaslatát 
egyszeri hallásra alig képes az ember megérteni, arra 
meg egyáltalán nincsen idő, hogy felette elmélkedjünk. 
Ennek a hibás rendszernek a következménye aztán, 
hogy —, mert hozzászólók akadnak — mosolytkeltő fel
szólamlások hangzanak el s a pillanatnyi befolyás foly
tán olyan vélemények alakulnak ki, amelyek groteszk 
határozathozatalt vonnak maguk után. A legtöbbször 
csak nagy erőfeszítéssel sikerül útját állani a mosolyra 
érdemes határozathozatalnak

Ott van pl. az egyetemes gyűlésen tárgyalt buda- 
méri felebbezés. Ha Mikler jogakadémiai tanár ki nem 
áll a piacra s fejére nem olvassa a t. gyűlésnek a 
szabályrendeletet, hát ez elbánt volna ez üggyel. . .

Vagy ott van Klein tanító felebbezése. Ha ezt az 
ügyet kellőképen ismertetik s vele komolyan foglalkoz
nak, hát ennek nem lett volna szabad az egyetemes- 
konvent elé kerülnie, mert ez ügynek egyedül helyes 
elintézéséhez elegendő egy l. éves jogász tudása, akivel 
megismertették azt a jogi axiómát, amely szerint: „lex,

Az állam életet jellemző intézményességi elv az 
egyházon is érezteti hálását. Azt tapasztaljuk, hogy amíg 
egyfelől egyházi hatóságaink ereje főleg a külső kor
mányzatban merül ki, másfelől az egyházközönség az 
adminisztrácionális terhek viselésével már eleget vélt 
tenni egyháza iránti kötelességének.

Az állam képtelen minden életmozzanat megfigye
lésére rendőrt állítani és szabályt alkotni. Ez a tehetetlen
sége hozza magával azoknak a társadalmi elemeknek a 
felszabadulását,amelyek a kultúra,szabadelvűség szociáliz 
mus jelszava alatt életgyökerében támadják meg a 
kultúrát, a szabadelvűséget, szociálizmust és végleg meg
akarják semmisíteni a vallás tekintélyét.

Ebből a mai bábeli zűrzavarból egyedül a Krisztus 
tekintélyének, a vallás erejének visszaállítása segítheti 
ki a társadalmat. Gyengének érzem magamat arra, hogy 
ennek az uj reformátiónak módjait megjelöljem. Részlet 
kérdésekbe bocsátkoznám akkor, ha foglalkoznám azokkal 
a módszerekkel, amelyeket például róni. katholikus 
testvéreink a hírlapok vallásellenes irányzatának gyengí 
tésére alkalmazásba vettek. Ahogy én észleltem, az a
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privatorum pactis, mutari non potest.“* A mai rendszer 
mellett azonban ez a bagatell-ügy rengeteg időt, renge
teg pénzt nyelt el s tengeri kígyóként még egynéhány
szor meg fog jelenni egyetemes közgyűlésünkön.

Az idő pedig halad, a sok kerületi kiküldött a 
drága napidíjak mellett vesztegelni kénytelen — hétszám.

Kiváncsi volnék megtudni, hogy egy-egy egyetemes
gyűlés mibe kerül az egyháznak?

A summát nem ismerem. De azt bizton állítom, 
hogy a mi közigazgatásunk egyházkormányzatunk 
nagyon drága. (Folyt, köv.)

A jubiláns alkotás kérdéséhez.
Igen tisztelt Szerkesztő Ú r!

Az „Ev. Lap“ f. évi 48. száma rövid hírt közöl 
arról a gyűjtésről, amelyet én évekkel ezelőtt kezdtem 
meg tanítványaim körében és megemlíti, hogy az én 
tervem, hogy Budán ev. árvaházat alapítsunk a 
reformáció négyszázados jubileumának emlékére, erőink 
elégtelensége miatt nem érhető el; arra kér továbbá, 
hogy ejtsem el e kivihetetlen tervet s adjam oda gyűj
tésem eredményét az egyetemes egyház jubiláns alap

*) Érdemben igaza van cikkezőnek, de a két példa nem 
talál, Mikler felszólalása a kérdés érdemi részét nem érintette. 
Az érdemi kérdés az volt, vájjon hátrányos-e az egyezség a 
budaméri egyházközségre vagy nem ? Nézetünket erről már az 
egyetemes gyűlésről adott jelentésünkben elmondottuk. Az árva- 
nagyfalusi esetben pedig nem az a sérelem, hogy egy magá
nosok (?) közötti szerződésnek a'törvénnyel szemben akartunk 
érvényt szerezni, hanem arról, hogy a miniszter egyházi legfőbb 
törvényszékünknek saját hatáskörében hozott ítéletét megsemmi
sítette, amihez a miniszternek joga nincs. (S zerk .)

módszer, hogy t. i. nem fizetnek elő az egyházellenes, 
politikai napilapokra, már is érezteti hatását.

Én azt hiszem, a mi reformátoraink megadták 
nekünk az irányt, amelyen haladva a célt megközelít
hetjük. Neveljük magunkat a protestáns szabadelvűségben 
és ezzel védelmezzük, erősítsük egyházunkat. Az egy
házzal karöltve és egyenként is minden viszonyok között 
protestáljunk mindennemű visszaélés ellen.

Legyen szabad ide vonatkozólag még néhány 
észrevételt tennem. Én úgy érzem, hogy mi protestánsok 
túlságos mértékben hangoztatjuk a felekezetieskedés 
kerülését. Keresztyén vallásunk szempontjából bármeny
nyire indokolt is ez az eljárásunk, ne tévesszük szem 
elől, hogy a nagy tömeg a vallást ma is a felekezetben, 
az egyházban fogja fel, a vallást ennek külső intéz
ményétől nem tudja elválasztani; a felekezetieskedés 
fogalmát a felekezethez való erős ragaszkodás fogalmával 
összezavarja. Ha már most mi híveink előtt nem hangoz
tatjuk nyomatékosan az egyházhoz vagy a felekezethez 
való ragaszkodás szükségét és amikor azt látjuk, hogy 
ellenfeleink a bárány külsejét magukra öltve támadásaikat 
olyan színbe öltöztetik, hogy azok nem a vallás, hanem

jára. Engedje meg igen tisztelt Szerkesztő Úr, hogy 
ezen hírre megjegyzéseimet megtehessem és legyen kegyes 
ezeket becses lapjában egész terjedelmükben közölni.

Már 1907-ben olvastam egyházi lapjainkban, hogy 
a reformáció közelgő négyszázados jubileumát egyhá
zunknak valami hatalmas alkotás létesítésével kellene 
méltóan megünnepelnie. A cikkírók még nem tudták a 
célt közelebbről meghatározni, de gyűjtésre buzdították 
az egyház híveit. Nekem tetszett a gondolat s elmond
tam az iskolában gyermekeimnek, hogy a nagy munká
ban, amelyről hittem, hogy általános lelkesedéssel fog 
az egyház minden tagjánál találkozni, minekünk is ki 
kell vennünk részünket.

Fejtegettem nekik a reformáció áldásait, elmondtam 
nekik, hogy a reformációnak nemcsak mi, mint annak 
gyermekei és hívei köszönhetünk sokat, hanem feleke
zeti különbség nélkül az egész keresztyénség, mert a 
reformációnak köszönjük az általános népnevelést. 
Én úgy gondoltam, hogyha a reformáció emlékét akarjuk 
megünnepelni, a népnevelés oltárán kellene valami 
áldozatot hoznunk. Tanítványaim nagy örömmel hatá
rozták el, hogy velem együtt ők is áldozni akarnak 
erre a célra s 1908 február 13-án megtartottuk az első 
gyűjtést. Én kalapomba tettem a magam adományát 
s azután körüljártam a padok között és a fiúk tették 
filléreiket, sokszor megtakarított koronáikat, kalapomba. 
Kezdetben csak hetenkint egyszer jártam körül, de 
utóbb megkértek a fiúk, hogy minden hittani órán 
legyen gyűjtés és 2 év óta már hetenkint kétszer kell 
körüljárnom. A fiúk élénk örömmel adakoznak, akár
hányszor könnyeket szeretnék hullatni örömömben s ha 
néha úgy teszek, mintha a gyűjtésről megfeledkezném,

az egyház ellen irányulnak, gyengébb lelki szerkezetű 
közönségünk könnyen átcsap az egyház iránti közönyös
ségbe, ami nála egyenlő a vallás iránti közönnyel. 
Nem találkozunk-e már is olyan kijelentésekkel, hogy 
nem szükséges templomba járni, úrvacsorával élni, mert 
anélkül is lehet valaki vallásos. A protestánsok Angliában 
nem így gondolkodnak. Londonban a lordmajor meg
választatása előtt ma is fogadást tesz, hogy hű marad 
a protestáns egyházhoz és elmegy a protestáns templo
mokba.

A túlzó szociáldemokraták támadásainak kedvelt 
céltáblája az egyház, a vallás külső intézménye. Kérdem 
azért, miért csinált a szociáldemokrácia szakszervezetet, 
egy, hozzá hatalomban csak a reformáció előtti egyházi 
szervezethez hasonlítható intézményt, ha nem abból a 
célból, hogy eszméit ennek a szervezetnek segítségével 
megvalósítsa.

Egyházközönségünk közvéleményébe tisztultabb 
felfogást kell belevinni az egyház fogalmáról, az egyházi 
elöljáróságok feladatköréről is.

Úgy látom, hogy az általános papság gondolata, 
amelyen egyházalkotmányunk nyugszik, elhomályosult
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a fiúk mindannyiszor igen nyomatékosan figyelmeztet
nek rá. Célunk az volt, hogy ha az egyetemes egyház, 
amint gondoltam akkor, egy nagy evangélikus árva
háznak létesítését határozza el, akkor a mi filléreinket 
annak fogjuk adni; ha ez nem történnék meg, majd 
más módon fogjuk gyűjtésünk eredményét az árvák 
javára fordítani.

Egyetemes egyházunk utóbb szintén elhatározta, 
hogy a reformáció négyszázados jubileumát valami 
nagyobb jelentőségű alkotással fogja megünnepelni, de 
nem volt szerencsés a cél kitűzésében. Első tervét 
ugyan, egy országos irgalomház építését, elejtette, de a 
második terv, amelyet az idei közgyűlés állapított meg, 
hogy a theológus ifjúság neveltetését tegyük ingyenessé, 
szintén nem találkozik azzal a helyesléssel és nem 
váltja ki a hívekből azt a lelkesedést, mely a sikeres 
munkát e téren és az eredményes gyűjtést biztosítaná. 
Én nem vagyok megelégedve sem a céllal, amelyet az 
egyetemes közgyűlés kitűzött, sem a gyűjtés eddigi 
módjával, mert úgylátom, hogy nincs meg az egyház 
vezetőiben a kellő lelkesedés az ügy iránt és nem 
tudják a hívek áldozatkészségét a szükséges módon 
felkelteni. Egyházunk közállapota napjainkban nagyon 
siralmas. Számbelileg fogyunk, híveinkben nincs meg a 
kellő buzgóság és hűség, hiányzik az erőteljes evan- 
gélomi öntudat s ezért a reverzálisok révén évente 
rengeteget veszítünk. Ez azért van, mert diasporális 
egyház vagyunk; nem tudunk eléggé gondoskodni 
ifjúságunk vallásos neveltetéséről, mert szegények 
vagyunk, másrészt nem ismerjük fel az idők jelét s 
versenyezni akarunk az állammal abban, hogy fényes 
és drága középiskolákat tartunk fenn másvallású ifjú -

és egyházközönségünk mindent az egyházi tisztviselőktől 
vár, minden hiányért őket teszi felelőssé. Egyházi elöl
járóságaink is általában csakis a külső, főleg a vagyoni 
ügyek igazgatását tekintik egyetlen feladatuknak. Ez a 
felfogás, félreértése a protestáns egyház lényegének. 
Ennek szomorú következményeit tapasztaljuk is. Közel 
s távolból hozhatnánk fel példákat arra, hogy a lelkésznek 
angyali jósága, ügybuzgosága egymagában, az egyház
közönség, főleg a presbyterium közreműködése nélkül, 
nem képes az egyházi életet virágzóvá tenni

Nézetem szerint az egyházi elöljáróságoknak az 
lenne a szebbik feladata, ha az egyéni, családi, társa
dalmi élet erkölcsi hatású jelenségeit állandó figyelemmel 
kisérnék és a szükséghez képest intézkednének is. 
Egyházaink csakis így lesznek igazában a társadalmi 
és állami rend fentartásának nélkülözhetlen tényezői.

A napokban olvastam, hogy az osztrák belügy
miniszter rendeletet bocsátott ki a mozgófénykép elő
adások megrendszabályozása tárgyában. Valószínűleg a 
magyar belügyminiszter is hasonló eljárást fog követni. 
Kérdem, nem egy nagyon szép és hozzá illő feladatot 
teljesítenének-e egyházaink, ha a kormányt a fenforgó

ságnak és vágjuk magunk alatt a fát azzal, hogy lassan 
ki-kiadjuk kezünkből az egyház veteményes kertjét: 
az elemi népiskolát. Én azt hiszem, hogy a reformáció 
emlékét a legméltóbban népnevelésünk alapos felkaro
lásával ünnepelhetnők meg; ez illik legjobban egy 
Luther, Melanchthon és kortársaik és munkatársaik nagy 
szelleméhez és ez válnék legjobban egyházunk jelen 
súlyos helyzetének javára.

Különösen azok nevelésével kellene többet törőd
nünk, akik elvesztették természetes táplálóikat, nevelői
ket, szülőiket: az árvák ügyét kellene jobban felven
nünk. Meg kellene emlékeznünk a szentirás mondásá
ról, melyet Jakab levelében olvasunk: „A tiszta és 
Isten előtt és az Atya előtt szeplő nélkül való isteni 
szolgálat abban áll : Meglátogatni az árvákat és 
özvegyeket az ő nyomorúságokban és szeplő nélkül 
megtartani magát e világtól.- Ha nem is mondaná ki 
ezt szent könyvünk, egyházunk megerősödésének és 
gyarapodásának érdeke parancsolja nekünk, hogy az 
árvák ügyét karoljuk fel, mert minden árvában egy-egy 
családot menthetünk meg az egyház számára. Ha nem 
tesszük meg mi, megteszik elleneseink, aminthogy 
fájdalom, itt Budapesten igen sokszor megesik. Ha azon
ban az árvák ügye nem is volna olyan szent ügy, mint 
amilyennek én érzem, különösen, ha nagycsaládú 
szegény férfi vagy nő koporsójánál kell az evangéliom 
vigasztaló szavát hirdetnem, már csak gyakorlati szem
pontból is erre kellene híveink figyelmét, érdeklődését 
irányítani, hogy minél nagyobb áldozatkészségre bírjuk 
őket. Mert árvák mindenütt vannak és lesznek is mind
addig, amíg a halál kor- és személyválogatás nélkül 
fogja szedni áldozatait.

esetben felmentenék a rendelettel, egy csomó uj hiva
talnok beállításával járó terhek alól az által, hogy a 
kóros jelenségeket észlelve a helyi hatóságoknál való 
közbenjárással a visszaéléseket lehetetlenné tennék.

Ismétlem és ne felejtsük el, hogy régi egyházaink 
rendőri, bírói, tanári, orvosi stb. szolgálataik által érde
melték ki nagy tekintélyüket. Ne felejtsük el azt sem, 
hogy egyházaink csak addig a Krisztus vallásának intéz
ményei, amíg a változott viszonyok között is megtalálják 
azt a rendeltetésüket, hogy a létező életviszonyoknak, 
intézményeknek valláserkölcsi tartalommal való meg
töltéseben közrehatni képesek.

A vallásellenes vagy a vallás iránt közönyös mai 
hírlapirodalom nevelésének eredményeit mi sem igazolja 
feltűnőbben, mint az a szinte általánossá vált felfogás, 
hogy a , vallás maradjon a templomban.“ Protestáns 
ember is sok van, akit ez a felfogás megtévesztett. Én 
pedig ezzel szemben nem habozom az ellenkező felfogást 
vallani és hirdetni, hogy a Krisztus vallását mindenhová 
be kell vinni, a családba, a társadalomba, szórakozá
sainkba, nyilvános helyi vagy egyéb közgyűlési termeinkbe.

Tagadom, hogy a Krisztus neve, a Krisztus vallása
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A szülők, akik ép erővel és egészséggel megáldva 
örvendenek gyermekeiknek, a gyermekek, akik szülőik 
gondos táplálása és nevelése mellett szépen fejlődnek 
és boldogan élik ártatlan gyermekkorukat, mélyen meg
indulnak arra a gondolatra, hogy vannak szülők, van
nak özvegyek, akik megfosztatván életük hű osztályos 
társától, támogató erős oszlopuktól, nyomorúságban és 
nagy gondok közt élve, nem tudják magzataikat táp
lálni és Isten félelmében felnevelni, hogy vannak gyer
mekek, akik éheznek és szomjaznak, mezítelenek és 
hajléktalanok, akik nem ismerik az ártatlan gyermek 
boldog örömeit, akiknek arcát nem simogatja többé az 
édesapa meleg keze, akinek könyjét nem csókolja le 
többé az édes anya szerető csókja. Akinek melegen 
érző szíve van, egész valójában megrendül e gondo
latra és ha megmutatjuk neki, hogy mit tehet ő abban, 
hogy kevesebb árva legyen, szíves örömmel fog nem
csak néhány fillért dobni a gyűjtőperselybe, hanem, 
mint a bibliai özvegyasszony tette: áldozatot fog hozni 
Isten dicsőségére és felebarátai javára.

Én azt hiszem, hogy legalább egy árvaháznak 
kellene lenni minden egyházmegyénkben. Ezek az 
árvaházak ott, ahol a szükség úgy kívánja, igen könnyen 
lennének felhasználhatók, minta konfirmandusok otthonai 
is, amilyenekre pedig szintén égető szükségünk volna 
nem egy helyen.

Az egyetemes egyház által kitűzött jubiláns cél 
szerintem nem olyan nagy jelentőségű, mint azt sokan 
gondolják. Ha teljesen gond nélkül fognának is élhetni 
theológusaink, még akkor sem lehetünk biztosak abban, 
hogy több és tartalmasabb ifjú fogja a theológiát fel
keresni. Ezt én csak a lelkészek megélhetési viszonyainak

bárkinek, a nem keresztyéneknek is jogos, érzékenységét 
érinthetné. Csak ne legyen fegyverünk a gyűlölet, hanem 
a galamb szelídsége és a kígyó okossága. Krisztus vallása, 
hogy gyámolítsad a tehetetlent, bocsáss meg ellenségeid
nek, javára van a nem keresztyénnek is. Aki pedig 
abból hátrányát látja, azzal szemben meg épen indokolt 
a keresztyén vallás igazságainak érvényesítése.

Krisztus csak ott van jelen ahol jó dolgok történnek 
és ahol a Krisztus kedvére cselekesznek, ott Krisztus 
van jelen.

Legyen velünk a Krisztus minden időben.*

* Közöltük az érdekes felolvasást, mert lapunk irányával 
megegyezik a vallásellenes áramlatok elleni küzdés. Nem követ
kezik ebből, hogy a felolvasó kifejtéseit mindenben a magunkévá 
teszük, különösen azokhoz a reakcionarius törekvésekhez nem 
járulhatunk hozzá, melyek az egyház uralmát minden téren az állam- 
hatalommal szemben restituálni akarják. Már Krisztus urunk azt 
mondotta, hogy adjátok meg azt a császárnak, ami a császáré 
és ő az Isten országa alatt mást értett, mint amit abból az egyház 
csinált Azzal a „szabadelvűséggel“ se bánjunk úgy el, mint valami 
rákfenével, mert könnyen betévedünk a klerikalizmus táborába 
és ne tévesszük össze a szabadelvűség magasztos eszméjét a 
vallástalanság híveinek“ a szabadosságával. ( S zerk .)

lényeges megjavításától várom. Akadémiáinkon már most 
is az otthonok, tápintézetek és ösztöndíjak révén a 
szorgalmas s igyekvő ifjak annyi kedvezményt találnak, 
hogy gond nélkül készülhetnek magasztos életpályájukra. 
Tehát a theológusok ingyenes kiképzésének biztosítása 
nem képez olyan égető egyházi szükségletet, amely 
indokolná azt, hogy ennek kielégítésére fordítsuk a 
jubiláns gyűjtés várható összegét. De még abban az 
esetben is, ha ez valóban egyházunk legégetőbb és leg
sürgősebb ügye volna: ugyan hányán vannak egyházunk 
tagjai között, akik ennek fontosságát kellően belátni 
tudják és hányán vannak, akik erre a célra áldozni is 
hajlandók? Én azt hiszem, hogy a tanulatlan és kevéssé 
művelt néppel szerfölött bajos dolog lesz, ezt az ügyet 
szélesebb rétegekben megismertetni és őket ezen célnak 
szolgálatában áldozatkészségre bírni. Ellenben az árvák 
ügyének a legtanulatlanabb embert is könnyűszerrel 
lehet megnyerni és ezen célra, amint már eddig is 
meggyőződtem, az egyházunk körén kívül álló nemes
lelkű emberek támogatására is bizton számíthatunk.

Igen tisztelt Szerkesztő Úri A fentebb kifejtett 
okok bírtak engem arra, hogy november 17-én a szó
széken is megemlékezzem újból a reformáció közelgő 
négyszázados jubileumáról és kiadjam egyházunk híveinek 
a jelszót: építsünk Budán evangélikus árvaházat! A 
felhívás megnyerte a hívek szivét; nyomban a prédikáció 
után bejött a sekrestyébe egy hívünk és 3 viruló kis 
leányára gondolva és tekintve, mert vele voltak, könnyes 
szemmel tett le kezembe húsz koronát; utánna egy 
szegény fiatal hívünk, aki a múlt tanévben hagyta csak 
el az iskola padját, lépett elém és visszagondolva árva
ságának éveire sírva tett le, valóban a bibliai szegény 
özvegy asszony példáját követve, akiről akkor prédikáltam, 
tíz koronát és akadt ugyanakkor egy melegen érző úri 
nő is, aki szintén adott húsz koronát erre a célra. Azon 
a vasárnapon nagyon kedvezőtlen esős idő volt, temp
lomunk aránylag igen gyengén volt látogatva, de ha 
szabad lett volna kitennem erre a célra külön gyűjtő 
perselyt, aminthogy ez szándékomban is állott, bizony- 
nyára több száz korona gyűlt volna egybe csak azon 
egy alkalommal is.

Amint méltóztatik tudni, budai egyházunk köz
gyűlése ez ügyben tett indítványomat azóta elfogadta, 
tudomásul vette azt, hogy az én gyűjtésem 500 koronáját, 
valamint velem együttérző és dolgozó vallástanártársaim: 
Szüts Gábor és Reif Pál urak gyűjtésének 1000 koro- 
nányi összegét egy Budán létesítendő árvaháznak cél
jaira szántuk, és a maga részéről is elhatározta, hogy 
e nemes célt egyházunk tagjainak figyelmébe és áldozat- 
készségébe fogja ajánlani és bizonyára azt is méltóztatik 
tudni, hogy egy valóban melegen érző és lelkes presby- 
terünk: báró Feilitzsch Berthold, közigazgatási bíró úr 
Öméltósága ott a gyűlésben felajánlott erre a célra 
kettőszáz koronát, amelyet másnapon készpénzben be 
is fizetett az egyház pénztárába.
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Ha egyházunk minden rangú és rendű híve követni 
fogja ezt a valóban nemes példát, ha mindannyiunkban 
csak egy szikrácska fog égni abból a szent tűzböl, amely 
a bibliai özvegy asszony szívét melegítette, midőn 
2 fillérkét kitevő teljes vagyonát a templom perselyébe 
vetette, akkor biztos vagyok benne, hogy a mi mozgal 
munknak is áldott eredménye lesz Erős a hitem és 
bizodalmám Istenem jóságában, hogy nem fogja meg
engedni, hogy e munkában, a reánk bízott hívek és 
ifjúságunk lelkesítésében elrestüljünk. Nagyon jól tudom, 
hogy egy árvaház létesítése, különösen itt a fővárosban, 
igen sok pénzbe fog kerülni, azt is tudom, hogy kevesen 
vagyunk itt evangélikusok és annak legtöbbje szegény 
a földi javakban. De nagyon jól tudom azt is, hogy 
Isten megáldja a becsületes és hű, odaadó munkát és 
amikor egyházunk híveit árvaház létesítésére buzdítom, 
szemem előtt tartom üdvözítőnk eme mondását: „Bizony 
mondom néktek, hogy ha annyi hitetek volna, mint a 
mustármag, ezt mondanátok im ez hegynek: menjél 
innét amoda, elmenne, és semmi lehetetlen nem volna 
néktek“ és gondolok ama másik mondására is: „Aki 
én bennem hiszen, amínemü cselekedeteket én cselek
szem, az is olyanokat cselekeszik és nagyobbakat is 
cselekszik azoknál.“ (Máté 17, 20 és János ev. 14, 12.)

Igen tisztelt Szerkesztő Úr I A szabadelvű theológia 
híveit igen sokan azzal vádolták már a külföldön és az 
elmúlt egyetemes gyűlés alkalmával magam is hallottam, 
egy igen kedves barátomtól, azt az állítást, hogy nincs 
érzékük az egyház építő munkássága iránt, csak rom
bolnak s azt a kevés hitet is, ami még a mai kor 
gyermekeiben él, kiirtani törekszenek. Én ezt soha nem 
hittem és most sem hiszem. Az „Ev. Lap“ azonban ezt 
a hiedelmet fényesen megcáfolhatná, ha lelkesen fel
karolná az özvegyek és árvák ügyét, ha e szerény 
levelemben kifejtett gondolatokat és tervet helyeselné 
és egyházunk minél nagyobb számú híveivel megismer
tetné. Bizton remélem, hogy megmérhetetlen áldást 
árasztana egyházunk legszélesebb köreiben. — Abban a 
kellemes reményben ringatom lelkemet, hogy ezek után 
nem fogja többé kívánni, hogy az én tervemet elejtsem 
és a szépen megindult gyűjtést abbahagyjam, sőt lelkes 
támogatásában bízván vagyok igaz testvéri szeretettel* 
és tisztelettel atyafia a Jézusban.
Budapesten 1912. december 3. H m  Ármm

budai ev. tanító és s.-lclkész.
• Távol áll tőlünk a felvetett eszmét érdemi szempontból 

kifogásolni, sőt beismerjük azt hogy a Hüttl Ármin úr által 
javaslatba hozott jubiláns alkotás nagyobb pártolást érdemel, mint 
az egyetemes gyűlés által kitűzött cél. Mégis meg kell maradnunk 
amellett, hogy a cél budai ev egyházunk keretében az erők elég
telensége miatt meg nem valósítható. Hisz a tanító urak már 5 
év óta gyűjtenek és az eredmény 1500 korona Budai egyházunk
nak 1020 fizető tagja van. Ha minden tagtól évenként 10 koronát 
5 éven keresztül 50 koronát kapnánk, ami optimisztikus feltevés, 
ez 1917-ig csak 51000 koronát tenne ki, ami megközelítőleg sem 
elég egy árvaház felállítására. De adunk Hüttl úrnak egy jó 
tanácsot. Terjessze fel indítványát az egyházi fórumok útján az 
egyetemes gyűléshez Talán sikerül a mostani határozat megvál
toztatásával ezt a célt megvalósítani. (S z e r k .)

Megemlékezés Löw Fülöpröl.
A némethoni Gusztáv Adolf-egylet elnöksége Löw 

Fülöp, gyámint. kerületi elnök elhalálozása alkalmából 
a következőt írja:

„Idő előtt szóllíttatott el tőlünk e férfiú; halálának 
híre az egész Gusztáv Adolf-egyletben élénk viszhangot 
keltett. Hazájok evang. hitsorsosai közt senki sincs, ki 
őt egyletünk iránt való szeretetben felülmúlta volna. 
Annak tudata, hogy a magyarországi evangélikus egy
házban a reformáció külföldjével való testvéri érintke
zésnek megszűnnie nem szabad, arra bírta őt, hogy a 
magyarhoni gyámintézetet a Gusztáv Adolf-egylettel 
szoros kapcsolatba hozza. Hogy miként teljesítette urunk 
Jézusunkba vetett hittel s az ő szeretetének követésével 
hitsoisosai Ínségének enyhítést célzó szolgálatát, arról 
a mi központi elnökségünknél levő Magyarországra 
vonatkozó akták hosszú évek óta tesznek tanúságot. 
Egyletünknek több főgyűlésén felszólalva, magyarhoni 
egyházuk üdvözletének meleghangú tolmácsolásával az 
evangélikus Németország széles köreiben barátokat 
nyert egyháza számára és az ő „Evangelische Glocken“ 
című lapjával megszilárdította és bensőbbé tette e 
barátságot.

Az e. e. e. gyámintézet elnökségével egyesülünk 
az Úr iránt érzett hálában az áldásért, mely e férfiú 
nyomán egyházunkra áradt s abban a könyörgésben, 
hogy egyházunk ura mind újabb és újabb munkásokat 
küldjön az ő aratásába, kik a tőlünk elköltözöttnek 
példája szerint hívek, hívek a halálig.

Őszinte tisztelettel
A Gusztáv Adolf alapítvány evang egyletének központi 

elnöksége.
Dr. Hartung Dr. Rendtorf

elnök. jegyző.

IRODALOM.
Maurenbrecher, M ; Das Leid. Eine Auseinander

setzung mit der Religion. E. Diederichs kiadása, Jena, 
1912. Ara 3 Mk. =  3 60 kor.

Maurenbrecher a szocialisták theológusa. Komoly 
s számba veendő tudós, akinek pártállása nem akadály 
a történeti igazság kutatásában. Hogy theológus, az 
meglátszik a „Vorwärts“ kiadásában megjelent nagy 
munkáján, melynek „Biblische Geschichtenu a címe s 
az a célja, hogy a bibliának történeti magvát, az egyes 
bibliai elbeszélésekből a tényeket s az egész zsidó 
vallásosság fejlődését a komoly theológiai tudomány 
minden eszközével kikutassa. Ugyanezt bizonyítja a 
keresztyénség keletkezésével foglalkozó két munkája. 
1. Von Nazareth nach Golgotha. 2. Von Jerusalem nach 
Rom. Ezekben széles vallástörténeti alapon igyekszik 
utána járni azoknak a szálaknak, melyekből az őskeresz 
tyénség szövődött.
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Ebben három könyvben a szocialistának csak annyi 
szerepe volt, hogy az egyes korszakok, egyének és 
gondolatok gazdasági hátterét is jobban megvilágította 
s a proletár érzés megnyilvánulásait különösen aláhúzta. 
A „Leid“ azonban programmatikus munka. Ebben a 
szocialista szempont dominál. Itt már nem a történeti 
valóságot keresi, hanem odaállítja a nyomorúság itélö- 
széke elé az összes vallásokat, hogy leszámoljon azokkal, 
amelyek bajban, szenvedésben nem képesek az emberen 
segíteni. Mert a vallásnak ez a rendeltetése. A vallás 
és a szenvedés úgy összetartoznak, mint a virág és a 
gyökér. A vallás a szenvedés vajúdása közben születik s 
az a feladata, hogy a véletlenül ránktőrő nyomorúságot 
boldogságunkhoz szükséges alkotó elemnek tüntesse 
fel. A vallásosság legértékesebb dokumentumai a szenve
dés problémájával foglalkoznak. A görög éposz (Trója 
pusztulása, Odysseus vándorlása) a tragikusok, a biblia 
(Jób, a Zsoltárok, a Prédikátor, az Újszövetség), az ind 
vallás, mind ismeri a nyomorúság régi komor melódiáját 
s telve van könnyekkel és sóhajtásokkal Mit a primitiv 
ember eltűr, annak a műveltebb okát keresi. A meg nem 
érdemelt szenvedés az istenekkel való dacolásra késztik 
az embert. A szenvedés és bűn egymáshoz való viszonya, 
az isteni szeretet és igazságosság azok a nagy kérdések, 
melyekkel a vallásosság küzd. Egy csomó felelet már 
van rájok: ,.Jobb lett volna meg se születni.“ A „féreg“ 
nem szállhat perbe teremtőjével. Szenvedés a hit próbája. 
„Glück folgt der Tugend nach“. A földi igazságtalan
ságokat el kell tűrni a túlvilági élet kedvéért, ahol az 
isteni igazság kiegyenlíti a különbségeket.

Ezek a főbb feleletek, melyeknek egy része az 
élet realitásaival, más része pedig egyéni vágyakkal áll 
ellentétben. A szocializmus egyik megoldással sincs 
megelégedve, azért új vallást keres, mely mindkét követel
ménynek megfeleljen. A „Leid csak megalapozása a 
kérdésre adandó feleletnek. Azonban már ez is meg
érdemli a legnagyobb érdeklődést. A vallásoknak a 
szenvedés problémájára adott felelete is elég fontos 
arra, hogy a könyv után nyúljunk. „Mint a szocialista 
világnézet egy jelentős dokumentuma pedig egyenesen 
megköveteli a vele való foglalkozást. Mert benne nem 
a „vallástalan“ szocializmus tapossa le kíméletlen lábakkal 
a vallások legtörékenyebb virágszálait, hanem az élet 
és szenvedés realitásaival küzködő, az élet gyönyörű
ségeihez nem jutó tömeg eszményeket kereső törekvése 
jut kifejezésre. Már pedig ezeket a törekvéseket ismernünk 
s méltányolnunk kell. Sz. L.

KÜLÖNFÉLE.
Protestáns esték. A „M. P. I. T.“ pozsonyi 

köre a jelen adventi időszakban XXXI. sorozatát kez
dette meg azon felolvasó ciklusoknak, miket évekkel 
ezelőtt az egy. theol. ak. tanárai kezdettek meg és 
hosszú időn át a legszebb eredménnyel folytattak. Jelen

leg is jórészt ők működnek közre Nov. hó 30-án 
Kovács Sándor olvasott fel: „Mária útja“ címen, dec. 
hó 7-én: „Papok és próféták“ címmel Hornyánszky 
Aladár, dec. 14-én pedig dr. Pröhle Vilmos nyíregyházi 
ev. főgymn. tanár: „Nyugati eszmék Törökországban“ 
címen. A pozsonyi közönség körében rendkívüli nép
szerűségnek örvendő esték alkalmilag zene-, ének- s 
szavalatszámokkal bővülnek.

Wagner este. A budapesti ev. főgymn. dal- és 
zeneegyesülete dec. 7-én este 7 órakor Wagner-estét 
rendez. Dr. Böhm Dezső főgymn. tanár „Wagner Richárd 
élete és operái“ címen felolvasást tart, melybe a hal
hatatlan költő legszebb alkotásai zeneszámokképen 
beleilleszkednek.

Irodalom. „Evangélikus Egyházi Élet“ címen 
mint azt különben már utolsó számunkban jeleztük volt, 
új egyházi lap indult meg Sopronban. Az első számban 
Stráner Vilmos theol. tanár, felelős szerkesztő, lelkes 
hangú, sokat ígérő „Beköszöntő“-jét olvassuk. Találunk 
benne megszokott hangon írt bibliamagyarázatokat Pröhle 
Henriktől és Stettner Gyulától, a lap szellemét praenun- 
ciáló cikkecskéket s aktuális vonatkozású közleményeket 
„Gondolatok az egy. gyűlésről“ felirattal Bancsó Antal 
theol. akad. igazg. fest optimisztikus képet. Szívünkből 
kívánjuk, hogy laptársunk kitűzött programmját valóra 
is váltsa az ev.-i igazság Jézus szellemében leendő szolgá
latában.

Lelkészválasztás. Az ösküi gyülekezet lelkészéül 
megválasztotta Nagy Jenő felsőesztergályi lelkészt.

Nyugalomba vonult lelkészek. Vértesi Sándor 
zalaistvándi lelkész november hó 18 án lelkészi állásáról 
lemondott és nyugalomba vonult. Hasonlókép nyugalomba 
lépett november hó 20-án Takács Gyula rábcakapi-i 
lelkész is.

Lelkészbeiktatás. A bokodi gyülekezet újonnan 
megválasztott lelkészét Balogh István november 17-én 
iktatta be állásába.

Egyházmegyei felügyelő választás. A veszprémi 
egyházmegye felügyelői állása a hat éves mandátum 
leteltével megüresedett. A gyülekezetek újból Bélák 
Istvánt tisztelték meg bizalmukkal, aki ügybuzgóságával, 
egyházszeretetével azt meg is érdemli.

Helyettesítések. Az elhunyt Lőw Fülöp egyház
kerül. gyámint. elnök állásának betöltéséig Kiss János 
szombathelyi lelkész bízatott meg a helyettes elnöki 
tiszt vezetésével. Az üresedésben lévő veszprémi egyház- 
megyei esperesi teendőket Takács Elek homokbödögei, 
lelkész, egyhm. aljegyző intézi.

Vallásos esték. A hívek lelki gondozásának leg
alkalmasabb ideje: a téli időszak, amidőn a falvak népe 
legjobban ráér lelkiszükségletének ellátásáról gondos
kodni. Buzgó lelkészeink fel is használják a beköszöntött 
adventi napokat s megkezdik a vallásos esték tartását. 
Ilyen vallásos esték rendezéséről kaptunk hírt: a pápai,
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marcalgergelyi, szergényi, külsővati, szombathelyit 
kemeneshőgyészi és salgótarjáni gyülekezetekből, ahol a 
vallásos esték már megkezdődtek.

Buzdítás. Egy német egyházi lap a következő ser
kentést intézi előfizetőihez: Nem barátja a lapnak az az 
előfizetője, aki legalább még egy előfizetőt nem szerez. 
Ez a legkevesebb amit a lap barátaitól várhatunk.“ 
Nem lennének szívesek az Evangélikus Lap előfizetői 
ezt a buzdítást a mi lapunkra is alkalmazni, mert egy 
kis áldozattal fentartjuk ugyan a lapot, de a közelgő 
zsinatra való tekintettel szükségesnek fog mutatkozni a 
lap terjedelmének kibővítése, ez pedig alap kiadásá
nak költségeit tetemesen fokozni fogja.

Prot. naptárak az 1913. évre. Sokan szána
kozva mosolyognak azokon, akiknek egyetlen szellemi 
tápláléka a „kalendárium“. Pedig ha tudnák, hogy egy 
becsületesen szerkesztett naptár, a hosszú téli estéken, 
mekkora kulturmissziót teljesít a falusi házacskák lakói 
között, bizonyára nem ékelődnének. Hál’ Istenek jól 
összeállított protestáns irányú naptárakban szükséget 
nem látunk. A „Képes Luther Naptár“ az 1913. évre 
(szerk. Helvényi Lajos tanár és Scholtz Ödön lelkész, 
ára postán küldve 70 fill.) valamint a Prot. Árvaházi 
Képes Naptár (szerkesztik Raffay Sándor és Szabolcska 
Mihály) bátran felvehetik a versenyt a magyar könyv
piac egyéb ilynemű termékeivel Legifj Szász Károly 
szerkesztésében jelent meg 59-ik évfolyamában a „Prot. 
Uj Képes Naptár“, a Bethania Egylet kiadásában pedig 
dr. Kováts Lajos összeállításában a „Magyar Keresz
tyének Natára“.

Szerkesztői üzenet:
Lombos Alfréd urnák Zombor. Olvasta volna szorgal

masabban az Evangélikus Lapot, akkor nem tenne nekem szemre
hányást amiatt, hogy a görög kath. püspökség állami dotálásá
val, mint sérelemmel, nem foglalkoztam. De az egyetemes gyűlé
sen is hallhatta, hogy én, mint a jogügyi bizottság előadója, ezt 
sérelemnek minősítettem és indítványom folytán elhatároztatott, 
hogy e tárgyban közös lépések megtétele céljából átírunk a 
közös bizottsághoz. Úgylátszik, hogy a kérdést ön is pártpolitikai 
szempontból mérlegeli, mert nekem szemrehányást tesz amiatt, 
hogy .a  függetlenségi érzelmű Prónay bárót sans géné kritizálni 
tudom, Tisza István dolgait pedig hallgatással honorálom“. Úgy
látszik, ön a lapom 41. számában megjelent cikket: „Testvérek 
vagyunk-e még ?*, szintén nem olvasta. Sajátszerű, éppen tegnap 
hallottam a pártkörben, hogy Tisza ezen cikk miatt rám meg
haragudott. Reményiem, hogy ön e felett nem fogja „sajnálatát 
kifejezni.“

Karácsonyi ajándéknak
evangélikus családok részére ajánljuk:

Sántha Károly. Buzgóság könyve. Imádságos 
könyv II. kiadás. . . . Ára kötve 2.— K

Székács-emlékkönyv. Közzéteszi a pozsonyi theol 
akadémia Székács József köre. Ára 10.— K 

Sztehlo Kornél. Kétszáznegyven esztendő az 
Egyház szolgálatában. Gazdagon illusztrált
kortörténeti munka....................Ára 6.— K
{Kapható a szerzőnél.1)
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  I SKOLAI  ÉS T Á R S A D A L M I  H E T I L A P

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l. Buda
pest, II., Fő utca 4. ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők

v Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHl.O KORNÉL

Főmunkatársak :
Dr MASZNYIK ENDRE.

KOVÁCS SÁNDOR. HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁEA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
KélhaftAbos rxéaz oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
téloldal 14 korona, neuycdoldal 7 korona Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  Az írás. — Sztehló Kornél: A »72.000 K. — S z -o .:  A jezsuita kérdés Németországban. — Mohúcsy Lajos: Egyházi 
közigazgatásunk hibái. — Tárca: Egy laikus elmélkedései. — Különféle. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetés

Az írás.
M áté ev. 5, 2 1 : Hallottátok, hogy megmondatott a 

régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az Ítéletre.
22 : Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, 

aki haragszik az ö atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre, 
aki pedig azt mondja az ö atyjafiának: Ráka, méltó a 
főtörvényszékre: aki pedig azt mondja: Bolond, méltó a 
gyehenna tüzére.

23: Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed 
és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami 
panasza van ellened:

24 : Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és 
menj el, előbb békélj meg a te atyádfiával és azután 
eljővén, vidd fel a te ajándékodat.

A thrák hegyek alján temetetlen holttestek felett 
saskeselyűk kóvályognak, az Epirus vizei vértől piro
sodnak még, északon és délen űgylehet nehéz ágyú
ütegek dübörögnek a határok felé, világháborús sejtelmek 
fekete árnyak módjára nehezednek szivünkre s ime az 
írás felütött lapján írva van előttünk: „Ne ölj, mert aki 
öl, méltó az ítéletre“. A levelek lehullása óta fiatal lelkek 
százezreinek acélgolyó nyitott utat a csillagok felé s ki 
tudja hány csillogó szempár csukódik még erőszakos 
halálra, amíg ez az esztendő pihenni tér. Mintha csak 
a szeretet Istenének égi trónusát Mars isten foglalta 
volna el, úgy lobog körülöttünk a háború lángja s mintha 
csak a harag fúriái száguldoztak volna széjjel a világon: 
emberek, kik egy hónappal ezelőtt békében turkálták a 
földet, gyűlölettől izzó szemekkel tekintenek észak vagy 
dél felé, száz mértföldnyi távolságokból gondolnak egy
másra halálos elkeseredéssel — s ha eljön a hadak 
órája, fegyverek győzelméért véres diadalmakért imád

koznak majd ahhoz, aki egész meggyőződéssel mondá, 
hogy aki haragszik az ő atyjafiára, az már életrontó, 
az már méltó az ítéletre.

Ide s tova 2000 esztendeje lesz már. hogy a földön 
járt ő, a békesség fejedelme, a szeretet királya A názá
reti vándortanitó csodás magasságokba emelkedett azóta. 
Az ő nevére millióknak térde hajol meg, könyvek légiói
ban róla írnak, művészek őt festik, szobrászok őt min 
tázzák — nincsen név, mit annyian ismernének s annyian 
kimondanának — és nincsen senki, akit annyiszor s oly 
csúfosan tagadnának meg, mint őt. 2000 esztendő óta 
tengernyi vért ontottak sokszor épen az ő nevében az 
ő követői.

A keresztes hadak vad martalócai, az albigensek, 
a patarenusok elvakult „eretneküldözői“, a 30 éves 
háború zsoldosai mind-mind el akarták hitetni a világgal 
hogy egyedül az ő ügyéért nyúltak fegyverhez. Nem
régiben pedig olvastuk, hogy a balkán diadalmak diadalma 
leend, ha majd a hitetlenek százezrein keresztülgázolva, 
az Aja Szófiára feltűzik az ő szent symbolumát — a 
keresztet.

Ö pedig azt mondá, hogy az, aki öl, méltó az 
ítéletre s aki fegyverrel öl, az fegyver által öletik meg. 
Harci erények dicsőítésére soha nem nyíltak ajkai; a 
makkabeus oroszlánok példájával nem lelkesítette tanít
ványait, mikor a farkasok közé küldte őket, amikor 
Jeruzsálem fölött megállott, nem jutott eszébe, hogy 
Dávid ott törte össze a jebuziták hatalmát. Isteni lelké
nek minden megnyilatkozása eleven szén a gyűlölködők, 
a vérontók fején, igehirdetésének minden betűje szere 
tetre, békességre szólít. Ha aztán keresztyén népek 
mégis gyilkoló fegyverrel állanak egymással szemben, 
nem kell-e azt hinnünk, hogy az ő evangélioma nem 
ebből a világból való s nem ennek a világnak való, 
mivelhogy 2000 esztendő múltán sem járta át a szíveket 
s nem kell-e valami mást várnunk, ami a lelkeket jobban
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meg tudja majd ragadni, amit hihetünk, hirdethetünk 
anélkül, hogy lépten-nyomon kétségbeejtő kontrasztokkal 
verjen le bennünket az élet?

Mi hisszük és valljuk, hogy az ő evangelioma az 
egyedüli evangéliom s hogy nem adatott s nem adatik 
a vergődő, küzdő emberi lelkeknek, a boldogságnak 
más útja, mint amit ő mutatott meg. Csodálatos szeretet 
közösséget munkált ez az evangéliom az első keresz
tyének között, mikor még őseredeti forrásából tisztán 
omolhatott . . . s egykor, majd ha minden salaktól meg
tisztul, ha majd a „megzavarok“ fejétől végleg eltisztul
nak, akkor minden genfi konvencióknál és békeligáknál 
erősebben készíti elő annak az időnek eljövetelét, mikor 
a „farkas együtt fekszik a báránnyal“. De addig, addig 
mehetünk-e mi lelki krízisek nélkül háborúba, vérontó 
csatákba, ha kell, ha szólít bennünket a felettünk lebegő 
sötét végzet?!

Reméljük, hisszük, hogy a kegyelem Istene meg
ment bennünket ettől a megpróbáltatástól. De szentül 
meg vagyunk győződve arról is, hogy a mi Urunk, 
Vezérünk a gyávák, a kishitűek, a határozatlan ingadozók 
pártján soha nem lehet.

Ha az édes anyaföldnek, a magyar hazának védel
méről, nemzeti létünk nagy kérdéseiről lesz szó, akkor 
mint igaz keresztyének sem tehetünk egyebet, minthogy 
megyünk . . . megyünk oda, ahol népek ádáz tusáiban 
is szebb jövendő alakulását készítheti elő az Örökkévaló, 
kinek útjai kikutathatatlanok s gyarló eszünknek végére - 
mehetetlenek. n

T Á R C A .

A biblia.
Egy laikus elmélkedései.

A bibliában el van mondva, le van írva a zsidó 
nép története. Megvannak benne összes törvényei. Amit 
a próféták prédikáltak s leírattak, hogy az utókor min
den kétséget kizárólag megállapíthassa s ellenőrizhesse, 
igazat mondtak-e s beteljesedett-e a jövendölésük, nagy 
helyet foglal el benne. Nem hiányzanak a zsidó köz
mondások, a vallásos és szerelmi költészet remekei s 
a „bölcsészet“ se belőle.

Az újabb részéből, amivel a keresztyénség toldotta 
meg a zsidóság szent könyvét, Jézus Krisztus alakja 
emelkedik ki. Az evangéliumok az ő életéről szólnak, 
az ő nagyságát dicsőítik a krónikás primitiv eszközeivel. 
Az apostolok, kik téritő utakon járnak, a gyülekezeteknek 
leveleket írnak s velők a jövendő ítélet titkait közlik, 
az ő nevével ajkukon, az érte való lelkesedéssel szí
vükben végzik azt a munkát, melyet éltük egyetlen 
feladatává tettek.

Sem a zsidó nép, sem pedig a keresztyén egyház 
irodalmából nem igen maradt olyan történet vagy tanítás,

A Í72t000 korona*
Régen nem szenvedett evangélikus egyhá

zunk oly sérelmet, mint a kormánynak azon 
ténye által, hogy az 1848: XX. törvénycikk alap
ján adott segélyt az 1913. évre a reformátusok 
részére 400.000 koronával felemelte minket pedig 
ebből a segélyfelemelésből kizárt. Az eddigi 
kormányok úgy a jelenlegi is, ezen államse
gélynek fokozatos felemelését helyezték kilátásba 
és 1908 óta a segélyt fokozatosan emelték is. 
A segély mindig a két protestáns egyháznak 
együttesen egy összegben lett kiadva, a felemelés 
is mindig úgy történt, hogy a mindkét egyház
nak közösen adott összeg lett felemelve.

Most arra a meglepetésre ébredtünk, hogy 
mi a felemelésben nem részesedünk. Okul azt 
hozzák fel, hogy nem folyamodtunk, hogy szük
ségleteinket ki nem mutattuk.

Ez a kifogás meg nem áll, mert annak a 
kimutatása hogy az evangélikus egyháznak erre 
a segélyfelemelésre szüksége van, teljesen feles
leges azon ígéret mellett, hogy az állam az 
1903-ban kimutatott szükséleteink fedezésére

melyet a biblia könyvei mellé lehetne állítani. A legfon
tosabb, a legdrágább az, ami a bibliában össze van 
gyűjtve. Tehát a biblia már csak ebből a szempontból 
is a legfontosabb forrás a tudomány s megbecsülhe
tetlen értékű emlék a zsidóság és a. keresztyén egyház 
kegyelete számára.

De nemcsak mint eredeti s pótolhatatlan forrásnak 
és ereklyeszerű kincsnek van jelentősége. Akik jobban 
értenek hozzá, azt mondják, hogy a biblia egyes elbe
szélései az elbeszélés művészetének remekei. Egyes 
zsoltárok a vallásos költészet gyöngyei. Jób könyve 
pedig az igaztalan szenvedés felett való töprengés s 
az Istennel is perbeszálló ártatlanság fenséges doku
mentuma. Az evangéliumok eleven szemléletessége, egyes 
történeteinek csodás szépsége (tékozló fiú, irgalmas 
samaritánus, az özvegy asszony fillérei) a passió meg- 
rázóan szűkszavú dramatizálása, a szeretet zsoltára, 
János jelenésének a képei szintén megállják bármivel 
az összehasonlítást. A karácsonyi történet pedig, a 
maga egyszerű poézisével felejthetetlen szép emlék, amit 
az idő ki nem töröl annak szivéből, ki azt édes any
jától tanulta meg.

De ne csak a szépség mértékével mérjünk. Akinek 
valóság kell, való, hamisítatlan élet, az is megtalálja
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megkívánt összeget azonnal nem adhatja meg,
de fokozatosan fejleszt m i fogja a segélyt.

De ha a kormányt velünk szemben egy 
kis méltányosság vezérelte volna, ily kifogást fel 
sem hoz. Midőn ugyanis a reformátusok a múlt 
évben külön folyamodtak a miniszterhez a 
segély felemelésért, a miniszter leküldte a külön 
kérvényt a potestáns közös bizottsághoz vélemény
adás végett. Ez korrekt eljárás volt. Arról tanús
kodott, hogy a kormány nem találja helyén
valónak az egyik egyház külön akczióját és ezért 
megkérdezte a közös bizottságot mit szól hozzá ?

A közös bizottság azt felelte a vallásügyi 
miniszternek, hogy nincs ugyan kifogása az 
ellen, hogy a reformátusok 400,000 koronát 
kapjanak, de kéri. hogy a kormány az evan
gélikusokat is megfelelő segélyben részesítse.

Igaz, hogy az evang. egyház elnöksége ebbm az 
ügyben tovább egy lépést sem tett, de ha ez 
részünkről kétségtelenül mulasztás volt, ez még 
nem szolgálhat okul mellőzésünkre, mert hiszen 
a miniszter tudomással bírt arról, hogy erre a 
segélyfelemelésre rászorultunk.

De tovább megyünk. A mostoha elbánás

azt a bibliában, csak meg tudja keresni. Mennyi karakter, 
lélek, élet lüktet minden egyes lapján annak, aki mint 
emberi dokumentumot veszi a kezébe. Nem glóriás 
szentek, imádkozó kegyesek legendáinak foglalata csu
pán, hanem gyenge és erős emberek élettörténete és 
jellemrajza, oly művészettel megírva s megjelenítve, 
hogy az elbeszélés alapján akár psychologiai tanulmá
nyokat is lehetne végezni egyes hösökön. Saul, Dávid, 
Salamon, Jeremiás, Jób, megannyi életből merített, 
húsból-vérből való egyéniség; az elbeszélés fátyolét 
ellebbentjük s szemtől szembe állunk velük. Az alakjuk, 
egyéniségük csupa lüktető élet.

S a jó ? . . . Sok tévedés, sok bűn, baj s gonosz
ság van benne leírva. Vannak olyan részei, amelyek 
miatt nem minden szülő s pedagógus adja serdülő 
gyermekek kezébe (hanem ,,bibliai olvasókönyved készít 
belőle). Azonban az egész nagy irodalom minden piciny 
részének az a tendenciája, hogy a jóra tanítson, buz
dítson s hogy a rossztól elriasszon.

íme, ez a biblia.
De nem csak ennyi! Akik drága kincsként őrzik 

bibliájokat, nem mint irodalmi terméket, történeti forrást 
becsülik mindennél többre, hanem azért, mert szentnek 
tartják. Szent, mert az elbeszélés, az írók mögött ott áll

még reparálható volt. Lapunk, a melyet az ille
tékes körök elolvastak, utalt a sérelemre és sür
gette ennek orvoslását. Püspökeink persze az 
egyetemes felügyelő nélkül, a mi megint mulasz
tás volt, tisztelegtek a vallásügyi miniszternél és 
államtitkárnál, ahol azt kérdezték, hol van az 
egyetemes felügyelő. A miniszter Ígéretet is tett, 
hogy kérelmünket a pénzügyminiszternél pártol
ni fogja, de a pénzügyi bizottságban azt felelte a 
pénzügyminiszter, hogy kérelmünkkel elkéstünk. 
Mi még ebben sem nyugodtunk meg. Az egye
temes gyűlés határozata folytán kérvényt intéz
tünk a pénzügyminiszterhez, amelyet az elnök
ség aláirt, de a bányakerül, felügyelőnek kellett 
felvinnie a miniszterhez, mert egy. felügyelőnk 
oda sem akart elmenni. Hogy mit mondott a 
pénzügyminiszter a bányakerül, felügyelőnek, mi
után bizalmas nyilatkozat volt, itt közzé nem tesz- 
szük, de abból megtudtuk, hogy a 172.000 koronát 
nem kapjuk meg.

Miután a képviselőház a vallásügyi tárcát 
tegnap letárgyalta és ott szóba sem került a
172,000 korona, az ügy el van intézve.

Sztehlo Kornél.

a világ folyását, az emberek életét és gondolatát látat
lanul irányító és befolyásoló Isten. Szent, mert a benne 
elmondott egész történet és fejlődés csúcspontja, a leg
jobban kimagasló hős, a legszebb mintakép: Istennek 
szentje, a Jézus Krisztus.

Még szentebb lesz, ha hatását nézzük. Mennyi 
épülés, erkölcsi javulás, szent elhatározás, jótett, ön- 
feláldozás bőven buzgó, tiszta forrása volt ezredéveken 
át?! Hány lelket mentett meg a bűntől s vezetett vissza 
Istenéhez ?! Az emberek évszázadokon át belőle merí
tették minden bölcsességüket s vele igazolták minden 
vallásos gondolatukat s érzésüket.

Mindmegannyi komoly és fontos ok, hogy mi is 
megbecsüljük s kincseit magunkévá tegyük, belőle épül
jünk. Ez a mi magna chartánk. Ezen alapszik nemcsak 
hitünk, hanem szabadságunk is. Luther a bibliára hivat
kozva szabadított meg bennünket a katholikus tradíció 
jármától, Pál Krisztusra hivatkozva prédikálta az ótes- 
tamentumi törvény érvénytelenségét, Jézus Krisztus 
pedig . . . igen, ő csak arról beszélt, hogy Isfennek 
tékozló fiai, de mégis fiai vagyunk!

Van nekünk bibliánk, amelyből mindezt kiolvas
hatjuk, megtanulhatjuk? S ha magunk nem volnánk 
elég okosak hozzá, van olyan, amelyben mások erre
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A jezsuítakérdés Németországban.
(S z —o .) A német szövetségtanácsnak régen várt 

döntése a jezsuitakérdésben, amely Németországban a 
közvéleményt hónapok óta izgalomban tartotta, be
következett. A döntés szövegét utolsó számunkban kö
zöltük. A dolog megértésére szolgáljanak a következők.

Az 1872-ben még Bismarck idejében hozott német 
jezsuitatörvény eredeti szövegében a jezsuitákat Német
ország területéről egészen eltiltotta Ezen törvény később 
annyiban lett megváltoztatva, hogy a német honosságú 
jezsuitáknak letelepedése Németországban meg lett 
ugyan engedve, de a rendi működés (Ordensthätigkeit) 
tilalma fenmaradt. A törvény végrehajtásával a biro
dalmi szövetségtanács lett megbízva.

A rendi működés fogalmát azután a külömböző 
német államokban ahhoz képest, hogy a protestáns 
vagy a klerikális befolyás volt e túlsúlyban, külön
félekép magyarázták Általában véve még a protestáns 
államokban is a gyakorlat a türelmesség felé hajlott, 
tűrték azt is, hogy jezsuita páterek a templomokban 
prédikáltak.

A bajor ultramontán irányú Hertling kormány el
járása zavarta meg újabban a békét. Ez a kormány 
egy rendeletet adott ki, amely a törvénnyel és a 
szövetségtanács által 1872-ben kiadott utasítással merő 
ellentétben állott és amely szerint a jezsuiták egyházi 
és iskolai téren szabadon működhetnének.

A b3jor kormány, a német közös kormány és a 
közvélemény által reá gyakorolt nyomás folytán kény

telen volt a szövetségtanácsnál indítványozni, hogy ez 
rendeletének törvényessége felől határozzon. A szövetség
tanács Hertling ellen döntött és döntése által a jezsuiták 
nyilvános rendi működését Németországban kizárta.

Ez a döntés óriási felháborodást keltett ultra
montán körökben. S p a h n  a Centrum vezető embere a 
német birodalmi gyűlésen a múlt héten pártjának egy 
deklarációját terjesztette be, amelyben a birodalmi 
kancellárnak és a szövetségtanácsnak bizalmatlanságot 
szavaznak és kijelentik, hogy őket illetőleg a jezsuita
törvény kérdése mellett minden más érdek háttérbe 
szorúl s hogy ők ezutáni magatartásukat ehhez képest 
fogják irányítani.

B e th m a n -H o l lw e g  birodalmi kancellár a kormány 
álláspontját egy nagyszabású, hosszabb beszédben fej
tette ki amelyben a szövetségtanács döntését megvé
delmezte. A centrum azon bejelentésére, hogy ők a 
j e z s u i ta k é r d é s t  p o l i t ik a i  p ro g ra m rn ju k  sarkkövére  te tték ,  
igen találóan ezeket válaszolta :

„Uraim, hogy önök, mint egyházuk hívei, a je
zsuita törvény eltörlését óhajtják, ki venné azt önöknek 
rossz néven ! De a 24 millió katholikus mellett 40 millió 
evangélikus él Németországban. Valamennyien egy nép 
gyermekei és a nemzet életének sorsában gyarapodásra 
és pusztulásra összeforrva. Uraim ! Történelmi tény az, 
hogy az evangélikus néptudat a jezsuiták működése 
ellen mindenkor hevesen tiltakozott. Ez egy tény, ame
lyet önök sem okoskodással, sem dialektikával le nem 
tagadhatnak. Nem is tekinthető ez valami képzelődésnek, 
vagy az evangélikusok idiosynkraziájának. A harci mű

megtanítanának? A Károli biblia a mi bibliánk, képek
kel, vagy képek nélkül. Károli azonban régi magyar, 
nem is az eredeti nyelvekből fordított. Mi pedig mostani 
magyarok vagyunk, akik egy kétszáz éves nyelvfejlődés 
eredményének köszönhetjük mostani nyelvünket s alig 
tudjuk beleélni magunkat a Károli nyelvezetébe. Minket 
abban, hogy a biblia megértésére jussunk, két dolog 
akadályoz: 1. hogy a biblia nem magyarul van írva,
2. hogy magyarul csak Károlyi útján juthatunk hozzá. 
És nemcsak a nyelv áll utunkban. A kéthasábos olda
lak s az hogy minden vers külön sorba kerül, szintén 
akadálya annak, hogy a bibliába úgy beleolvassuk 
magunkat, ahogy azt megérdemelné s ahogy tőlünk azt 
a biblia jelentősége is megkövetelné. Azt hiszem, nem 
sokáig hallogathatjuk azt a kötelességet, hogy úgy a 
tudomány, mint nyelvünk követelményei szempontjából 
tökéletesebb fordításról gondoskodjunk. Az örökös reví
ziók nem sokat segítenek. De Kámori Sámuel sikertelen 
kísérlete nagy óvatosságra kötelez. Aki a bibliát fordítja, 
az nem szükséges, hogy okvetlen exegeta legyen mes
terségére nézve, de ha az, akkor legyen érzéke úgy az 
eredeti, mint a magyar nyelv sajátosságai iránt.

A fordítással kapcsolatban egyenesen a nemzeti 
becsület kérdése, hogy egy magyar bibliát végre már

adjunk ki a magunk erejéből akkor is, ha az nem 
részletfizetésre fog árusíttatni. Az angol bibliai társulat 
pénzének más helye is van, nem okvetlen szükséges, 
hogy azt a magyar bibliák deficitjének a fedezésére, 
vagy az adományokat magyar bibliák kiadására fordítsa. 
Annak is itt volna az ideje, hogy hazai egyházi ható
ságaink az általok szétosztani szokott pénzekből egy 
pár száz koronát a bibliatársulatnak is juttassanak, 
amely már évtizedek óta gondoskodik arról a maga 
módja szerint, hogy szegény magyar protestánsok ne 
maradjanak biblia nélkül.

Ú j  köntösben, a  m i  n ye lvü n kön  a  rég i  b i b l i á t! Ezt 
a kívánságot kötelessége teljesíteni a protestáns egy
házaknak és tudománynak, hogy azt olvashassuk s meg 
is érthessük. A mostani bibliát csak a papok használják, 
akik egy pár verset alapigéűl választanak belőle s azok, 
akik nem érteni akarják, hanem olvasásával szent köte
lességet, jót vélnek cselekedni.

Az egyház*
Jézus Krisztus úgy toborozta a tanítványait, hogy 

azoknak, akiket az Isten országára alkalmasoknak talált, 
azt mondotta: Jer, kövess engemet I Azok pedig kö
veték őt. így gyűjtötte maga köré a Tizenkettőt, akikkel
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ködés, amelyet a jezsuiták a múltban minden téren, az 
egyházban, a politikában, az iskolában kifejtettek, nem
zetközi jellegük, a modern állameszme megalkotása 
elleni állásfoglalásuk a rendet ismételve nemcsak pro 
testáns, hanem katholikus országokban is összeütkö
zésbe hozzák az államhatalommal. (Nagyon igaz.) Nem 
kell Önök előtt a történetre hivatkoznom. És ezért ne 
csodálkozzanak uraim, ha evangélikus körökben a je
zsuiták be vagy be nem fogadása kérdésénél azoknak 
az időknek emlékezete visszarezzen, amidőn hazánkat 
fanatikus hitgyűlölet tépte szét. Óvjon meg bennünket 
végzetünk állapotok feléledésétől, a mikor a nép tagjai 
hitük miatt elidegenitve lettek egymástól Ezért — és 
ezzel végezhetek — intő szavamat kell felemelnem, ha 
most Németország katholikus része előtt a szövetség
tanács úgy állittatik oda, mint a kultúrharc felidézője, 
azok, akik ezt teszik, súlyos és végzetes felelősséget vál
lalnak magukra, amelyet sem a szövetség-tanács hatá 
rozatainak tartalmával, sem a döntésnél követett eljá 
rással nem menthetnek ki.

Ezzel a beszéddel a kérdés persze még nincs elin 
tézve. A klerikálisok dühe a szövetség-tanács döntése miatt 
határt nem ösmer. Münchenben tartott december 4-én 
a Centrum-párt egy nagy gyűlést, amelyben „legmélyebb 
felháborodásukat“ fejezik ki a szövetség-tanács határo
zata fölött és felhívják a katholikus pártot, hogy az 
országgyűlésen minden eszközt megragadjon, hogy a 
katholikusok érzelmeit mélyen sértő törvény eltöröltessék.

A badeni kormány a szövetség-tanács döntése 
folytán, Cohann jezsuita páternak, ki minden este

3000—4C00 ember előtt tartott vgliástudományi előadá
sokat Freiburgban, megtiltotta azok megtartását.

Szóval a kultúrharc Németországban megkezdő
dött. Az ultrainontánék kezdték, de kérdés, hová fog 
az fejlődni ?

Egyházi közigazgatásunk hibái.
Irta: Mohácsy Lajos.

(Folytatás.)

II.
Egyházi közigazgatásunknak és önkormányzatunk

nak legfőbb hatóságát, korollariumát a különféle fokozatú 
közgyűlések alkotják. Ezekben futnak össze az egyházi 
közigazgatás szálai.

Hogy közigazgatásunknak egyik nagy hibája annak 
drágasága, azt a múlt számban fejtegettem.

Egy másik nagy hibája közigazgatásunknak, hogy 
a közgyűlések valósággal a „laterna magica“ szerepét 
viszik. Ha hypermodern hasonlatot akarnék használni, 
azt mondhatnám, hogy a mi közgyűléseink igen sok
ban hasonlítanak a „mozi“ hoz.

Mert amint a laterna magica által a falra vetített 
képek, amint a moziban a vászonra vetített alakok, 
élettelenek minden szellem és lélek nélkül valók, nem 
látnak, nem hallanak, nem éreznek, hanem gépiesen, 
chablon (film) szerint mozognak — ezen mód folynak 
le a legtöbbször a mi közgyűléseink is.

Azok az előadói javaslatok a legtöbbször rossz 
organumú referensek — tisztelet a kevés kivételnek —

egész életét megosztotta. Velők járt Sidon és Tyius 
tartományában is. Ez a kis közösség volt az első 
keresztyén egyház. Néha többen csatlakoztak hozzájuk, 
volt idő, hogy ezerszámra hallgatták az emberek Jézus 
tanítását, de volt idő, mikor Jézus egymaga maradt. 
Mikor az utolsó is, aki a veszedelembe egy darabon 
követni merte, azt mondotta: Soha se ismertem ezt az 
embert. — A Jézus-jelenések azonban új hitet öntöttek 
a teljesen reményt vesztett szivekbe Zárt ajtók mögött 
oltárt állítottak a Szeretetnek s azon ott égett a remény 
lobogó tüze. A Szeretet maga volt velők, mely ha 
meghalt is, él és győzni fog. Ez a hit szülte meg a 
jeruzsálemi egyházat, melyben a Szeretet még az enyém 
és tied különbségeit is megszüntette s amely igazán 
oly ideális közösség volt, hogy azt két evezred fejlődése 
sem tudta azóta újra elérni.

Aztán jött Pál apostol s vele a theologia, mely 
az empirikus közösséget, az emberek lelkes szövetke
zését s közös oltári szolgálatát a mennyei szférába 
transzponálta s ekklézsiát csinált a gyülekezetből. Az 
Istentől kiválasztottak üdvre rendelt közösségét. Ezt a 
haladást megkoronázta a római egyház, mely az egy
házból üdvbiztosító intézményt alkotott. Aki részt vesz 
az egyház kultuszában, él az egyház által nyújtott

kegyelmi eszközökkel, az üdvössége felől bizonyos 
lehet: az egyház még a purgatoriumből is kiimádkoz- 
hatja s kimisézi. .

Aztán újra látjuk egy egyház születését. Luther 
vitatkozni akar a bűnbánat felől. Az egyház a maga 
egész súlyával ráfekszik az okvetetlenkedő barátra. Jön 
a pecsétes bulla, az átoklevél . . Mikor Lifther azt a 
tűzbe veti, az egyház igénybeveszi a politikai hatalmat 
s a fényes birodalmi gyűlés előtt akarja belefojtani a 
szót. Luther azonban nem retten meg. A lélek erős . . . 
s kimondja a nagy szót: Nem tehetem s nem is 
akarom megtenni. Az egyházi állapotok kritikájában 
igaza volt, hősiessége pedig egyenesen meghódította az 
embereket. Közel-távolban hallgatták szavát s meg 
kezdődött a nagy megújhodás. Nem új hit az, hanem 
a régi, amelynek lángja a „Lutheristák“ szemében 
lobog. Nem új ekklézsia fundamentumát teszik le, ha
nem az egyház lesz megint az, ami volt: Szentek, 
kegyes lelkek gyülekezete, akik az evangéliumot hall
gatják s a Krisztus előtt meghajtják fejőket, az ő 
rendelését megtartják. A régi evangélium mellett azonban 
van mégis egy új szentségök s ez Luther bélyege az 
új egyházon: a lelkiismeret. Mikor hitről van szó, 
akkor nem köt és nem parancsol más, mint az Istenben
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előadásában, a legtöbbször érthetetlenek, gépiesen le
peregnek, mit sem törődve a hallgatósággal, a mit sem 
értő érdeklődők hangos indignálódásával, „halljuk“ ozá 
sával. És mert a gép érzéktelen, a chablon, a film 
merev — te is hiába szólalsz fel: a határozati javas
lattól nincs eltérés, az merev és meg nem változtatható. 
A bizottság igy állapodott meg — ez ellen nincs 
appeláta.

Hány olyan esetet ismerek én magam is, amely
nél a józan felszólalást egyszerűen hallatlanná vették, s 
hoztak olyan határozatokat, amelyekkel valósággal 
kompromittálták önönmagukat. Arról meg ne is beszél
jünk, hogy a gyűlési jegyzőkönyvek mennyiben felel
nek meg okirat jellegüknek.

De hibás a mi közgyűléseinknek a vezetése is. 
Felszólalások hallhatók, amelyek éppenséggel nem vo
natkoznak a szőnyegen levő tárgyra. S mivel az elnök 
nem figyelmezteti a szónokot, a hallgatóság türelmét 
vesztve, minduntalan zavarja azt, aminek ismét csak az 
lesz az eredménye, hogy a felszólaló makacsul állván 
szólási joga mellett, a gyűlés lefolyása hosszabbra nyú
lik, idő-pocsékolássá lesz.

Hiba az is a mi egyházi közigazgatásunkban, hogy 
az egyes hivatalos ténykedések felett, alig szabad 
őszinte bírálatot mondani. Minden felszólalásnak nyom
ban személyes élt tulajdonítanak s az elvi küzdelmet a 
személyeskedés terére tólják át, ahol aztán az állás- 
foglalás nem elvek szerint, hanem egyéni rokon és
ellenszenv szerint történik, már a szerint, a mint azt 
a sógorság, komaság és a pajtásság kívánják.

megkötött lelkiismeret. — Az élet hullámai nem temették 
el ezt a közösséget, hanem miután hol a mélységbe 
sülyesztették, hol a magasba emelték, megmentették a 
mi számunkra is.

Mirólunk azt lehet mondani, amit az igazi költőről: 
„non fit, sed nascitur“. Csakhogy ami arra nézve a 
hivatottság konstatálása, az az egyházak gyengeségének 
s sok bajának az oka. Ott van mindjárt a reverzálisok 
dolga. Az embernek a szive szorul össze, mikor olvassa 
Homola István megdöbbentő statisztikáit s arra gondol, 
milyen kevés értéke van azok számára az egyháznak, 
akik gyermekeiket más egyház részére elalkusszák. 
1912 júliusában nem csupán 38, augusztusában nem 
csupán 22 csecsemőt vesztettünk, hanem még előbb 
ugyanannyi szülőt!! Minő rettenetes közöny és fene
ketlen vallástalanság beszél ezekből a számokból a — 
tömegvonzóerőn kívül.

Közöny — igen, ez jellemzi a helyzetet s a hívek 
viszonyát egyházukhoz. Miért, honnan e közöny ? Nin
csenek talán már szentek, kegyes lelkek, akik a közös 
épülésben lelki megnyugvást s lelki gyarapodást keres
nénk ? Vagy az evangélium erkölcsi eszményei kopott 
s értéköket vesztett, forgalomból kivont pénzek lettek

Ez is egyik nagyon nagy hibája egyházkormány
zatunknak. A vezetőség megválasztásánál nem a köz
érdek, nemis a rátermettség, szorgalom, harcrakészség 
az irányadók a legtöbb esetben, hanem egyéb igen 
alázatos, egyenként fel sem is sorolható tekintetek.*)

Ezekben kívántam nagy általánosságban rámutatni 
közigazgatásunk hibáira. Aki figyelemmel kiséri egyházi 
közállapotainkat — az kénytelen-kelletlen is befogja 
látni, hogy a kép, melyet cikkeimben feltártam — igaz. 
Ha szép-e, vagy rút — erről jobb nem beszélni.

De ne hogy az a vád érjen, hogy én is csak 
sáporítok, gáncsolok — de a meglévő hibákon javí
tani nem kívánok, ime ideiktatom tiszteletteljes „véle- 
ményes-javaslatomat“, amelytől a helyzet szanálását 
remélem.

Tehát:
1. Ne kreáljunk annyi mindenféle bizottságot,
* Erezi mindenki e fonák helyzetnek kellemetlenségeit, 

imitt—amott, de csak privát beszélgetésben, hát-mögött, suba 
alatt szörnyen nagy is emiatt az indignálódás — de hogy eddig 
akadt volna valaki, aki azt nyíltan, leeresztett sisakkal is vallani 
merte volna — erre nem tudok esetet.

Byzantinizmusra nevelődik a mostani nemzedék.
Vezetőink egyik-másika valóságos autokrata, aki elé nem 

tanácsos külön véleménynyel merészkedni Hajlongás, stréber
kedés, hipokritaság, s több eféle erények mutatkoznak most — 
előnyösöknek. Mi gregarius papok pedig? Jaj, dehogy is mernénk 
ellenkező véleményre vetemedni — előttük Hátuk mögött — az 
más. Ott mind hős, mind forradalmár. Mind elégedetlen, tud 
kritizálni, leszólni, lekicsinyelni. De szemben ? Hajlongunk mint 
a nádszál. Jaj — mert ahhoz, hogy a saját véleményünk mellett 
megálljunk, bátorság, gerinc kell . . .

No de ki győzné sorba szemenként láncra füzögetni a mi 
gyatraságainkat ? Ha ilyenek a faktorok, a közegek — bizony a 
közigazgatás is ehhez való.

az idők folyamán? Vagy nincs már szükség a lelki
ismeret lángoló tiltakozására az ellen az állapot ellen, 
hogy vannak, kik mások hitének a szárnyait megnyir
bálják, hogy annak rabtartói maradhassanak? ! . . .  Nem ! 
a mi szivünkből még nincs kiveszve se a testvéri együtt
érzés és egymás megértése után való vágyakozás, se 
az erkölcsi tisztaságra való törekvés. Luther bélyege se 
mosódott le egészen a lelkűnkről . . . csakhogy az ön
megtagadás, a segítő szeretet, az erény útján való járás 
s az igaztalan szolgasággal való szembeszállás terén — 
gyengéknek, tehetetleneknek érezzük magunkat! Mit ér 
az, ha én vásárra viszem is a bőrömet ? 1 Az egész 
világgal, a bennünket környező társadalommal szemben 
nekem igazam s nyert ügyem úgysem lehet. Ehhez ke
vesen vagyunk . . . s hozzá magunkban sem bízunk. Nem 
merünk sem- melegek, sem hidegek lenni. Élünk békén, 
idillikus életet, mely azonban jobban szemügyre véve 
nem boldog élet, hanem csak tespedés, közöny.

Ez a hiba s ennek oka abban rejlik, hogy most 
nem a világgal szakitők s dacolók egyessége az egyház 
mint volt, mikor megszületett, hanem egy oly történeti 
örökség és oly jogi intézmény, amelybe beleszületnek 
az emberek s együtt vannak sokszor olyanok is, akik 
nem tartoznak együvé.
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mert ezek úgyis csak „kigondoló-bizottságok“ és igen 
sokba kerülnek a sok fuvarnapidíj miatt.

2. A bizottságok előtt letárgyalt ügyek ismer
tetését olyan referensekre bizzuk, akik érthetően, 
magyarán tudják előadni a dolgok elejét, velejét. 
Röviden, velősen, nem dadogva, de nem is „szolno 
kolva“ adják elő a tárgyat.

3. A véleményes javaslatot ne tekintsék „nebánts- 
virág“-nak A jobb véleményt honoráják. De szó 
szátyárkodásra alkalmat ne adjanak, a tárgytól való 
eltérést meg ne engedjék.

4. A közgyűlési jegyzőkönyvekbe csak azt vegyék 
fel, amit a közgyűlés többsége elfogadott. De ezt aztán 
belevegyék.

5. Az egyes tisztségek betöltésénél csak egyetlen 
egy kvalifikációt ismerjenek. A rátermettséget Semmi
féle egyéb mellékes tekintetek itt ne érvényesüljenek

6. Közgyűlési termeinkből szigorúan ki kell zárni a 
pártoskodó — politizálást. Senkitől, még az elnökség 
részéről sem szabad eltűrni, hogy egyházi gyűléseken 
politizáljon.

7. Közgyűlési termeinkből épp úgy a cezarismust, 
mint a bizantinismust, száműzzük Több méltányosságot 
a vezérek részéről, nagyobb önállóságot, keményebb 
gerincet a közbülső tényezőknek

8. Az egyetemes közgyűlést illetőleg legelső kel
léknek tartom azt, hogy részletes tárgysorozat adassék 
ki, ha csak 8 nappal előbb is. Mintával akármelyik 
esperesi, vagy püspöki hivatal szolgálhat.

9. Ha egyebet nem is, de az egyet, jogügyi bi

zottság jegyzőkönyvét kinyomatva legalább 8 nappal 
előbb a közgyűlési tagok kezeibe kell adni; jó lenne a 
pénzügyi bizottság jegyzőkönyvét is. Ez az egyedüli 
módja annak, hogy a tagok kellő tájékozottsággal ülje
nek be a közgyűlési terembe. A dunántúli egyházkerület 
már régen igy jár el.

10. A deáktéri díszteremben az akusztika is rossz, 
de még sokkal rosszabb az elhelyezkedés. Az előadók 
a közönségnek hátat fordítva: az elnökségnek referál 
nak. így aztán mi egy kukkot sem hallunk. Az elnök
ség sürgősen intézkedjék a tarthatatlan helyzet javítása 
iránt Gondoskodni kell külön előadói emelvényről, pó
diumról, hogy a referens a közgyűléshez szólhasson Az 
asztalok feleslegesek, elég, ha egy van bent: az elnök
ség számára.

11. Az előadó referádáját senki — még az elnök
ség se szakíthassa meg, mert mindez idöfecsérléssel 
jár s az ügy megértését nehéziti meg.

12. Végül pedig az egyet, közgyűlés kezdődjék 
reggel 8 órakor s megszakítás nélkül déli 1 óráig tartson.

Ezekről kívántam ezúttal Írni. Tudom, hogy da
rázsfészekbe nyúltam. Pedig jobbára olyan tényeket 
soroltam fel, amelyek köztudomásúak. Egyesek már 
hangoztatják is őket imitt-amott. Csak éppen azok előtt 
hallgatnak, azoknak nem tálalják fel, akiket leginkább illet.

Nos hát én most a publicitás elé vittem az ügyet, 
tükröt tartva egyházi közigazgatásunk elé. Ha a kép, 
mit e tükör mutat — nem tetszetős, ám tessék a dol
gon segíteni.

De épen a gyengeség eme forrása lehet biztositója 
a megújhodásnak s az új erőre kapásnak. Kicsi gyer
mekietek vannak rábízva az egyházra, melyekből karak
tereket formálhat s melyeket megtölthet a maga esz
ményei iránt való lelkesedéssel. Egész nevelési idejük 
alatt mentoruk lehet. Sajnos azonban, ez a mentorság 
eddig sokszor szemellenzők felrakására irányult. Ez az 
igazán „rövidlátó“ s irányzatos nevelési törekvés azután 
rettenetesen megboszulja magát. Mihelyt az egyház nö
vendékhívei felszabadulnak az egyház fegyelmezési hatás
köre alól, kicsinységek miatt csak lenézésükre mél
tatják azt az intézményt, mely őket haladásukban aka
dályozta s mely a való élet végtelensége helyett a maga 
szűk látköre számára nevelte őket.

A cél a csak jogilag s születésük következtében 
egy egyházba tartozó embereknek érzésben és gondol
kozásban való összeforrasztása. Ezt nem a jogokra és 
kötelességekre való hivatkozással lehet elérni. A hívek 
legnagyobb része közönyével ezen követelések ellen is 
védekezik. Ehelyett az egyháznak az ideálok fáklyáját 
kellene lobogtatnia s magasra tartania. Ne partikuláris 
érdekek s széthúzó törekvések kizárólagos szintere le
gyen az egyház. Ha volna olyan oltára, amelynél a vég, 
télén világ e parányi porszemén Istenüktől elszakadt

emberlelkek mind leborulhatnának s olyan eszménye- 
amely a maga fényével úgy vonzaná a sötétség orszá
gában tévelygőket, mint a fényes láng a sötétben száll- 
dosó éjjeli lepkék és rovarok százait, akkor megújhod- 
nék a hívek lelkesedése is, a gyengeség erőnek adna 
helyet s a közöny eltűnnék s lelkesedéssel telne meg, 
telnék meg szivünk.

A helyzet nem vigasztalan. De ideált kell prédi
kálnia az egyháznak s karaktereket képeznie! Olvassa 
el s értse meg az egyház azt a nemeslevelet, melyet 
kettős bölcsőjében hordozott s becsülje meg azt a kettős 
örökséget, melynek letéteményese. Az egyik, az Isten 
országáról szóló evangélium, az Istenbe vetett hit és 
rendületlen bizalom, mely Jézustól származik. A másik, 
az emberekkel dacoló, a maga igazát nem hagyó lelki
ismeret, Luther-től kapott örökségünk. A hit és a sza
badság együtt az igazi protestáns embernek és egy
háznak az a kincse, amellyel megvásárolhatja magának 
nemcsak a világ kissebb értékű kincseit, a kultúrát és 
a tudást, hanem a lelki, a belső békességet is.
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Csak valahogyan olyan formán ne próbuljuk a 
kérdést elintézni, hogy haragunkban ököllel vágjuk be 
a tükröt, mert hogy ilyen csúnya képet mutatott felénk.

KÜLÖNFÉLE.
Krisztkindli. Illetékes helyen értesülünk, hogy a 

protestáns papok tekintet nélkül jövedelmükre a kor
pótlékot már 1913 évi január elseje után meg fogják 
kapni, még pedig akként, hogy azok akik már 10 éve 
hivatalban vannak a kettős korpótlék fejében 800 koronát 
egyszerre kapnak. Ezt a korpótlékot a törvényt be sem 
várva kiadja a kormány és pedig csa k  a  p r o te s tá n s  
p a p o k n a k . A katholikusok máskép lesznek kárpótolva, 
úgy hogy ők is meg lesznek elégedve. Ezt a krisztkindlit 
papjaink gróf Tisza Istvánnak köszönhetik, mert az ő 
Ígéretét honorálta a kormány.

A Regum Marianum maradványai. A napi
lapokban olvassuk, hogy a miniszterelnök és a vallásügyi 
miniszter Bécsbe utaztak, hogy Hornig Károly bibor- 
noki beavatásánál részt vegyenek, sőt az országgyűlés 
képviselőháza kénytelen volt a vallásügyi tárca tárgya
lását félbeszakítani, mert a vallásügyminiszternek Bécsbe 
kellett utazni, ügy tudjuk, hogy a r. katholikus egyház 
valamely püspökének bíbornokká való avatása kizárólag 
egyházi jelentőséggel bíró tény és a bíbornok mint ilyen 
a magyar közjog szempontjából nem állami funkcionárius. 
A bíbornokká avatás joga a római pápa kizárólagos 
fentartott joga, amelyre a magyar királynak semmiféle 
ingerenciája nincs. Ha tehát a király vagy a magyar 
állam a bibornokavatásnál résztvett, ez kizárólag udva
riassági tény. Udvariasságot gyakorolhatnak azonban 
magán személyek, de ha azt az államhatalom gyako
rolja, ez mindenképen a róm. pápa előtti bizonyos 
hódolás színét viseli magán, és ez a hódolás annál- 
inkább nincs helyén, mert e miatt a miniszterek az 
ország dolgát félreteszik. A vallásügyi tárca tárgyalása 
talán mégis csak előbbre való kötelessége a vallásügyi 
miniszternek, mint az ily udvariassági tények?

Tájékozatlanság. Mennyire nem foglalkoznak a 
mi napilapjaink evang. egyházunk ügyeivel, bizonyítja 
az a tény, hogy az egyházunkat fenyegető sérelemről 
az államsegély egyenlőtlen kiosztása dolgában, említést 
sem tesznek. Végre a Pester Lloyd csütörtöki száma 
egy félhivatalosnak látszó közleménye hozza Balogh 
államtitkár úrnak a püspökeinkhez írt bizalmas és álta
lunk ezért elhalgatott levelét, amelyben az államtitkár 
értesíti püspökeinket, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter megkereste a pénzügyminisztert, hogy a 172.400 
koronát részünkre utalványozza ki. A P. Lloyd ezen közlé
sében meglehetős ignoranciát árul el, mert úgy adja elő a 
dolgot, hogy ez a kiutalványozás azért kéretett, mert a 
kormány a reformátusoknak ily segélyt „adóelengedés

alakjában“ juttatott. Nem csoda, hogy a dologban any- 
nyira nem tájékozott Pester Lloyd azt sem tudja, mit 
felelt erre a megkeresésre a pénzügyminiszter? Hol 
marad az a pénzünkön fentartott „E v a n g é l ik u s  S a j t ó 
i r o d a amelynek kötelessége lenne a napi sajtót ezekről 
a minket érzékenyen érintő dolgokról felvilágosítani ?

T á j é k o z t a tá s  a z  e g y e t ,  é n e k e s k ö n y v  ü g y é b e n . Az egyet, 
énekügyi bizottság f. évi november hó 7-én tartott gyűlésében 
egyhangúlag elhatározta, hogy az egyet, énekeskönyv alapjául a 
kiválóan bevált dunántúli énekeskönyvet fogadja el, de kiegészíti 
oly énekekkel (Kyrie, Gloria, Credo), amilyeneket magyarosodó 
tót gyülekezeteink nem nélkülözhetnek. A kiegészítést oly módon 
akarja eszközölni, hogy e mellett mindkét énekeskönyv (t i. az 
egyetemes és dunántúli) közös egyházi ünnepeinken is zavar nél
kül használható legyen. E célból mindkét énekeskönyvben ugyan
azon énekek ugyanazon szám alatt lesznek találhatók. A kiegé
szítő munkálat főszerkesztője Kemény Lajos osgyáni lelkész lesz, 
az egyes részek vezető munkásait pedig a következőképen jelölte 
meg a bizottság: I. Dicséretek és könyörgések. Szerk.: Sztehlo 
Gerő. II. Reggeli, déli és esti énekek. Szerk.: Margócsy ]. III. Az 
egyházi év ünnepei. Szerk.: Kovács Sándor, IV. Az egyház és a 
kegyelmi ezközök. Szerk.: Jeszenszky Károly. V. A keresztyén hit
élet. Szerk.: Kemény Lajos. VI. Különféle alkami énekek. Szerk.: 
Payr Sándor. VII. Halál és örökélet. Szerk : Sántha Károly.

A bizottság felkéri az énekügy iránt érdeklődőket, különö
sen a lelkészeket és tanítókat, hogy észrevételeiket és kiegészí
tésül szánt énekeiket legkésőbb a jövő évi junius 1-ig az illető 
részek szerkesztőivel közölni szíveskedjenek, hogy az énekes 
könyv 1914-re megjelenhesen.

A „Fasori ev. n ö e g y l e t “ dec. hó 11-én az ev. főgymná- 
zium dísztermében változatos és gazdag műsorral, páratlan sikerű 
hangversenyt rendezett. A programm minden egyes pontját iiangos 
tetszéssel honorálta a nagyszámú közönség. Az elért erkölcsi s 
anyagi eredmény méltó megelégedéssel töltheti el egyes szereplők, 
különösen pedig az egyesület vezetőinek lelkét.

A m e g s z o lg á l t  n y u g a lo m . Schweitzer Jakab tátraijai ev. 
lelkész 44 évi papi (ebből 26 évig tartó pap-tanitói) működés 
után nyugalomba vonult.

Szerkesztői üzenetek:
Sz. M. Eperjes. Köszönjük, közölni fogjuk.
Sas I. Budapest. Alkalomadtán sorát kerítjük, addig is 

szives elnézését kérjük.

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen és bérmentve. — T a n e r ő k n e k  
s  l e lk é s z e k n e k  k ü lö n  s z á z a lé k e n g e d m é n y .  
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  — K ér jen  
:: á r j e g y z é k e t  p ia n ó k  é s  p ia n in ó k r ó l.  ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  I SKOLAI  ÉS T Á R S A D A L M I  H E T I L A P

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és kiadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHI.O HORNÉI.

Főmunkatársak :
Dr. MASZNYIK ENDKL,

KOVÁCS SÁNDOR. HORNYÁNSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 4 0  fillér.

HIRDETÉSEK DIJA
Kéthasábos e#*« oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
lélnldal 14 korona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szórós hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  Az írás. — S z—o.: Jöjj el Messiás! — Tárca: Lövik Károly; Rut, a szabó. — Hüttl Ármin: A nő helyzete az 
evangélikus egyházban. — Dr. Zimányi Dániel: Uj k o rsza k , uj tevékenység — Sánlha Károly : Karácsony ünnepén 
Kotier István . Levél a szerkesztőhöz. — Irodalom. — Mocskonyi JózseJ: Fohász! — Különféle. — Szerkesztői üzenetek.

Az írás.
Lukácn ev. 2, 10 . . . imc hirdetek nektek nagy 

örömet. mely az egész népnek öröme leszen:
11 v. Mert született nektek ma a Megtartó, ki az 

Ur Krisztus a Dávid városában.

Karácsony.
Karácsony lesz megint. Egy-két nap telik el még, 

aztán mindenütt széles-e világon, ahol keresztyének laK- 
nak, Istent dicsőítő himnuszok szállanak az ég felé s a 
templomokban megcsendül a betlehemi angyalok éneke: 
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek s a 
földön békesség a jóakaralú embereknek.■

így karácsony táján, mikor a hideg, sötét világot 
legalább egy estére átmelegiti a szeretet tüze s meg
világítja a karácsonyfák gyertyáinak halovány fénye, igen
igen sokan vagyunk, kik szeretnénk újból egy estére, egy 
órára legalább kis gyermekek lenni. Nem a képeskönyvek, a 
bádogkatonák, nem is gyapjas csengős kis bárányok, a 
szánt húzó pirosszemü nyulacskák csalogatnak, hívogat
nak bennünket vissza a gyermekszobákba, hanem azért 
vágyunk oda, mert nagyon szeretnénk még egyszer gyer
meklélekkel karácsonyt ünnepelni. A legszebb, leg
melegebb ünnepen akarnánk, hogy elmaradjon mellőlünk 
minden skepsis, mind a gyötrelmes kétség, mivel in
tellektuális világnézletünk s nyomorúságos tudásunk ter
helt meg bennünket. Valami primitiven egységes érzés
sel óhajtanánk mégegyszer a karácsonyfára nézni: gyer
mekérzéssel, amely nem kérdez, nem latolgat, hanem 
észrevétlen, öntudatlan, sziklaszilárd meggyőződéssé for
málja, hogy született nekünk Megtartó Ur Krisztus a 
Dávid városában . . .

Leplezhetetlen melancholicával állapítjuk meg, hogy 
igazi, zavartalan boldog karácsonya csak a gyermekek
nek van. Gyermeklélekre volna szükségünk, hogy tiszta 
boldogsággal ünnepelhessünk, ennek hiányát tanultsá-

gunk vagy sokat emlegetett idealizmusunk nem pótol
hatja. Hasztalan esküszünk rá, hogy a világtörténelem 
legnagyobb eseményére emlékeztet a karácsony, hiába 
beszélünk arról, hogy a „koldus kelet“ abban a gyer
mekben, aki ott a földnek egy félreeső zugában nap
világot látott, soha nem viszonozható ajándékot adott a 
„kincses nyugatinak, prédikációinkban, imádságaink
ban sikertelen szállunk az ég felé, ha gyermek módon 
hinni nem tudunk. Ha az okoskodás, a tépelődés árnya 
valahogy oda csúszhatik hozzám, ha agyamon átlopód- 
zik a kérdés, hogy a betlehemi gyermek mit segíthet 
rajtam, hogyan vállalhat közösséget velem, ha beteg 
vagyok, ha a ruhám rongyos, ha a lelkiismeretein za
varos, ha nincsen belső békességem, ha idegeimet 
nem tudom fékentartani, ha hivatalomban kellemetlen
ségeim vannak s mihelyest olyasvalamit gondolok, 
hogy mit ér nekem a karácsonyi örömhír, ha én akkor, 
mikor az elhangzik, összezúzott tagokkal fekszem valami 
lövészárok alján, szóval, ha hitemet differenciálódni 
engedem, már nincsen, már nem lehet igazi karácso
nyom. Eszembe jut, hogy milyen ünnepe van a magá
nyos özvegynek, az utca sarkon síró árvának, a váro
sok zugaiban tengődő nyomorultaknak, a hófúvásban 
őrtálló katonáknak s felvetem a kérdést, hogy tudják-e 
ezek, érzik-e ezek, hogy nekik is született a Megtartó, 
mondják-e ezek, érzik-e ezek, hogy nekik is született 
Megtartó, mondják-e ezek, hogy a karácsony a leg
szebb ünnep a világon s ime örömembe már tiröm- 
csöppök kerültek s félve, habozva mondom a pogányból 
vált evangélista után: „ime hirdetek néktek nagy örömet, 
mely az egész népnek öröme lészen.4

Gyötrő kétségeken, fájó gondolatokon át mégis a 
betlehemi gyermek vezethet bennünket zavartalan, bol
dog karácsonyhoz. Megtanít arra, hogy az élet válto
zásait, a lét elmaradhatatlan küzdelmeit „sub specie 
aeternitatis“ szemléljük, megajándékoz valami isteni 
optimizmussal, mely nyomorúságokon, szenvedéseken,



1912. december 21.Evangélikus Lap. 51. sz.2. oldal.

könnyeken át is láttatja velünk az örökkévalóság minden 
földi sebet begyógyító világát.

A föld porából a materia, az anyag láncaiból emel 
ki bennünket a magasabb értékek tisztább világába . . . 
Ezért próbáljuk, ezért akarjuk születésének ünnepén 
osztatlan, zavartalan hittel zengeni: „Ma született ne
künk a Megtartó, az Ur Krisztus, a Dávid városában.“

Sz. G.

Jöjj el Messiás!
(Sz—o.) Nem szoktam elmenni a képviselő

házba, mert sok a dolgom. Nem érek rá. Egy
szer mégis elmentem ezidén, amikor a vallás
ügyi költségvetést tárgyalták. Kiváncsi voltam, 
mi lesz velünk, evangélikusokkal ? Gondoskod- 
nak-e rólunk a honatyák?

Pontos ember lévén, már 10 órakor elfog
laltam helyemet a karzaton. Tátongó üresség a 
padokban. Az elnöki emelvény előtt néhány 
újságíró lézeng és hegyezi a ceruzát. Soká nem jő 
senki. Fél óra múlva elsőnek érkezik a vallásügyi 
államtitkár egy óriási tömeg aktával. Vájjon ezt 
mind fel akarja-e olvasni ? Vájjon köztük van-e 
az egyetemes gyűlésünk által a 172.000 korona 
megadása iránt beadott felterjesztés ? Kötve 
hiszem. Baj lenne, ha azok az eltemetett akták 
ebben a díszes teremben mind felszólalnának. Az a

T Á R C A .

Rut, a szabó.
Irta: Lövik Károly.

Rut szabó volt egy alföldi sváb városban és másfél 
esztendő előtt meghalt. Egész életében rendszerető em
ber volt, aki a katonaságnál megtanulta, hogy az utolsó 
halandók közül való és minden körülmények között 
be kell fognia a száját. Azért most a sirban is csön
desen feküdt, kezét összekulcsolta mellén és nyugodtan 
bámult a végtelen feketeségbe.

Egyik éjjel valamelyik kósza kisértet, éjféli útjára 
indulva, megpihent Rut hantja mellett és így szólt :

— Tegnap este ott jártam a házad mellett. A cég
táblát leakasztották, a feleséged férjhez ment a sváb 
mészároshoz.

Rut csöndesen feküdt tovább és így szólt:
— És a kis fiam ?

Nagyon szerette ezt a gyereket; mikor még élt, 
esténként a lábszárán lovagoltatta és énekelt neki. Ilyen

fényes napsugár, amely a képviselőház remek 
kupoláján keresztül tör és fényével megara
nyozza a terem díszleteit, elbújnék sötét felhők 
mögött. „A dicsfény elborul.“

De ne legyünk igazságtalanok! Ezek az 
akták sokat jelentenek! 28 millió költségtöbb
letet a magyar kultúrának az 1913-ik évre. Ez a 
dicsfény! És mennyi jut ebből az evangélikus 
egyháznak? A dicsfény elborul!

Jól elmúlt 11 óra, amikor az elnök helyét 
elfoglalta. Vele bejöttek a folyosóról a kép
viselők vagy hatvanan. Valamennyi persze kifo
gástalan mungó, mert a duzzogó ellenzék 
sztrájkol.

Elsőnek egy oláh honatya, Popp Csicsó 
István beszélt. Hosszasan kifejtette, mily nagy 
sérelem a görög katholikus románokra a magyar 
görög katholikus püspökség felállítása. Egyben 
igaza volt azért, hogy a görög katholikus papok
nak minden nyelven, csak magyar nyelven nem 
szabad a liturgiát elmondani. Kár volt 220.000 
koronát kiadni. Biztosította a házat a magyar- 
országi románok hazafiságáról. Egyet azonban 
nélkülöztem felszólalásában: az arravaló utalást, 
mennyire rászorultunk mi magyarok a szláv 
áramlattal szemben a román barátságra. Nekünk 
szoros érdek- és fegyverszövetséget kell kötnünk

kor, tudja Isten miért, gyakran sírni kezdett és megsi
mogatta a fiú gesztenyehaját. A szellem így felelt :

— A kis fiad ott lovagolt a mészáros térdén. Meg
simogatta az arcát és azt mondta: „Apám!“

Rútnak mintha kést mártottak volna a szivébe. A 
feleségét nem bánta, az mindig rossz asszony volt, aki 
csak pántlika vagy keszkenő után futkosott, de a kis 
fiáról nem tételezte volna föl, hogy ilyen hamar túlad
jon rajta. Hogy becézgette azt a gyereket; egy télen, 
mikor a fiú köhögött, mezítláb szaladt a városba orvo
sért, attól hat hétig rázta a hideg. Ami fölösleges pénze 
volt, azt félretette ködmönre, csizmára, vásárfiára s ta
valy karácsony előtt bárom éjjel dolgozott egy kis arany
gombos zöld kabátkán, amilyen a vadászoknak van.

— Ez nem szép a kis fiamtól — szólt és sóhaj
tott, hogy a szemfödő meglebbent. — Ezt nem érde
meltem meg.

A kósza kisértett így szólt:
— Minek hagyod ott az emberek között ? Ha neked 

volnék, régen elhoztam volna ide a föld alá.
Rut elgondolkozott.
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a románokkal és nem őket apró tüszúrásokkal 
bosszantani.

A következő szónokok is többnyire a görög 
katholikus püspökségen immoráltak, egyik pláne 
óhajtását fejezte ki, hogy magyar-görög nem 
egyesült püspökséget is állítsunk fel, egy szónok 
a katholikus autonómiát is emlegette, csak 
azokról a minket érdeklő, gyűléseinkben annyira 
hangoztatott, nagy sérelmekről szó sem esett

Úgylátszik divatba jött, hogy a protestánsok 
ügyeit in camera caritatis intézik el. így lett 
elintézve a lelkészi kongnia felemelésének kér
dése negative és a lelkészi korpótlék kérdése 
affirmative. így lett elintézve a 172.000 korona 
segélyfelemelés kérdése is negative. Az 1848: 
XX. törvénycikk végrehajtásáról, a protestánsok 
segélyezését biztosító állami törvényről, dotáció
ról, a párbérsérelmekről, a római katholikus 
egyház kegyúri jogairól stb. pedig hallgat a 
krónika. Ezek a kérdések teljesen ki vannak 
kapcsolva.

És a protestáns képviselők között nincs 
aki felszólalna. Már pedig nézetünk szerint az 
a bizonyos pártfegyelem nem lehet oly kötelező, 
hogy a protestáns képviselő a házban egy-egy 
oly jámbor óhajtást, amely a miniszternek nem 
tetszik, kifejezni ne merjen.

— Mégis csúnya itt ebben a nagy sötétségben, 
felelte. — Ha legalább dolgozni lehetne valamit, ha 
csak egy ócska mellényen is. De nem lehet.

— Én mégis elhoztam a feleségemet — szólt a 
kósza árny. Legalább nem lesz rossz asszonnyá.

— Igaz, hogy az emberek hálátlanok — jegyezte 
meg a szabó — mennyit fáradtam azért a gyerekért ! 
És most a mészáros térdén ü l!

Sápadt arcát pír öntötte el, egyszerre elhatározta, 
hogy fölkel a sírból és elhozza a gyereket, ne mond
hassa a mészárosnak többet, hogy: apám és ne lova
goljon a térdén.

— Megyek, — szólt új barátjához és lassan föl- 
emelkedett.

— Csak a keresztektől és a kakaskukorikolástól 
óvakodj, — adott neki útravalót szomszédja. Aki 
kakasszó után jön vissza, annak a lelke nem pihen 
többet békén.

Rut lassan indult neki a falunak. A temetőőr ott 
állt a kapu mellett: érezte, hogy valami elsuhan mel
lette. Jobban beburkolódzott kabátjába és marokra fogta

Ez a vád nemcsak a munkapárti, hanem 
az ellenzéki protestáns képviselőket is terheli. 
Nem láttunk volna benne a pártfegyelem ellen 
való vétséget, ha az ellenzéki protestáns kép
viselő ad hoc protestálni megy, amikor egyháza 
érdekeiről van szó. Hogy protestálásának sikere 
is lett volna, az több mint valószínű, mert az ily 
bátor fellépést a mungók szívesen honorálták volna.

De a néma gyermeknek az anyja sem érti 
meg a szavát. A képviselőház, amely csak görög 
katholikus román sérelmekről hallott, nem is 
sejtette, hogy vannak a protestánsoknak és 
különösen az evangélikus egyháznak is sérelmei. 
Szóval evangélikus országgyűlési képviselőink 
között sok a néma gyermek és hiányzik a 
M essiás!

Most, midőn a karácsonyi angyali hiradás 
alkalmával a Messiás eljöveteléről megemléke
zünk, egyházunk nagy el hagyatottságát látva, 
felsóhajtunk: Vajha a mi evangélikus egyhá
zunknak is megjönne a Messiás!

A  nö  helyzete  az ev an g é lik u s  eg yházban .
Korunknak egyik legjellemzőbb, a legszélesebb 

körökben ismert mozgalom: a nőmozgalma, vagy mint 
sokan nevezni szeretik: a nőemancipatio, minden komoly 
ember érdeklődésére számot tarthat. A keresztyén ember-

a botját, mert bár nem hitt a kísértetekben, mégis 
félt tőlük.

A falú végén kereszt állott rajta rozsdás pléhből 
a Megváltó A szellem lekerült a cigánysornak és úgy 
ment be az utcába Egy kutya, amely a bíró háza előtt 
feküdt, felugrott, szétterpesztette a lábait és üvölteni 
kezdett. Oda is kapott a szabó csontja felé, de nem tudta 
megharapni, a láb olyan volt mint a köd. A bíró mel
lett Rut egy régi haragosa, az asztalos lakott, aki min
dig mekegett, ha világéletében találkozott vele. A szabó 
megállt a ház előtt és benézett a kapun. Abban a pilla
natban a tehén panaszosan kezdett bőgni és a kotlósok 
ijedten rebbentek föl.

— Ki az? — kiáltotta ki az asztalos és arca egy 
verejték volt. Érezte, hogy valami rendkívüli történik az 
udvaron.

Ez a mekegésért van, gondolta magában Rut — 
és gyönyörködött benne, mint torzul el a mindig 
vidám asztalos széles ábrázata. Tovább ment és oda 
érkezett a házához. A cégtábla tényleg nem volt már 
ott, helyét egy láncon lógó tagló foglalta el A kis tel
ken látszott, hogy jobbmódú ember kezébe került: az
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nek a maga részéről közre kell működnie abban, hogy 
a nő ha rá van utalva, ne csak mindennapi kenyerét 
szerezhesse meg becsülettel, hanem az emberi társada
lomban is azt a helyet foglalhassa el, a melyet lelki 
és szellemi képességei számára kijelölnek. Az egyháznak 
is komolyabb érdeklődést kellene e fontos kérdés iránt 
tanusitania, mint eddig tette. Egyházunk a jövő évben 
zsinatra készül, revideálni akarja alkotmányát. Igen 
lényeges és mélyen az életbe vágó reformokra lesz 
szükség, ha azt akarjuk, hogy egyházunk továbbra is 
megállja dicső múltjához méltóan helyét és áldásosán 
töltse be Istentől nyert magasztos hivatását: az emberek 
nevelését az Isten országa számára A zsinati bizottság 
javaslata immár közkézen forog; ebben a múlthoz képest, 
ami a nők helyzetét az egyházban illeti, semmi lényeges 
változás nincs tervezve. Az újítás annyi, hogy ezentúl 
egy férfi két nőt is képviselhet az egyházi közgyűlésben. 
Akik a javaslatnak e pontját készítették, mintha tudo
mást se szereztek volna arról, hogy több állam törvény- 
hozása már megadta a nőknek a teljes politikai jogokat 
és a nőmozgalom napról-napra újabb területeken diadal
maskodik nem gondolták meg, h o g y  a z  ev a n g é l iu m i  
k eresz tyén ség  sze l lem éb ő l  v i lá g o sa n  k ö ve tk e z ik  és h a za i  
e g y h á z u n k  lé térdeke egyen esen  követeli , hogy női tagjait 
a férfiakkal egyenlőjoguaknak tekintse.

Tudjuk, hogy a zsidóságnál és a keleti népeknél 
általában a nő rendkívül alárendelt szerepet játszott a 
férfiak mellett. A nőt valami alsóbb rangú lénynek 
tartották, akinek talán még lelke sincs. Azért nem is 
tartozott a nő Istennek kiválasztott népéhez. A nőnek 
általános emberi jogait a keresztyénség adta meg. Jézus 
volt az első, aki a nemes értelemben vett nőemancipatio

udvaron nagy kazal állott, mellette csillogó eke hevert, 
odébb csirke- és disznóólát építettek. Amint Rut kinyi
totta az ajtót: a baromfiakon nagy nyugtalanság vett 
erőt és Tisza, az öreg házőrző komondor dühösen vágott 
neki a semmiségnek, amelyben embert sejtett.

Ő is elfelejtett — gondolta Rut — és az eb 
felé rúgott.

Abban a pillanatban a kutya felfordult, egyet 
rángatózott és megdöglött. Egy tyúk ott röpült el a 
szabó mellett: szárnya a kisértet kezéhez ért s azon 
percen a kotló, mint a rongy hullott a földre.

Rut besurrant a kamrába, ahol a kisfia aludni 
szokott. Holdvilág volt, mindjárt meglátta a gyereket, 
amint egy ócska pléhkatonát tartva kezében mosolyogva 
aludt. A szabónak elállt a lélegzete; milyen szép piros 
gyerek volt, olyan a feje, mint egy nagy, rózsaszínre 
érett alma. Gesztenyehaja a szemébe lógott, ha meg
simogatná, tán vége volna az életének. Megborzon
gott erre a gondolatra és nem tudta, mit csináljon. 
Körülnézett a szobában : minden úgy volt, mint régen, 
a falon ott lógtak a gyerek ingecskéi, a széknél álltak 
sárgarézorrú cipőcskéi, odébb egy háromlábú hintaló,amely-

nagy gondolatát először kifejezte. Ő hirdette, hogy a 
nő is ember, Istennek gyermeke. Az ő nagy apostola 
Pál mondotta: „Mindnyájan Isten fiai vagytok a Jézus 
Krisztusban való hit által. Nincsen sem zsidó, sem 
görög, nincsen sem szolga sem szabados; nincsen sem 
férfiú, sem asszony között válogatás: Mert ti mindnyá
jan egy vagytok a Jézus Krisztusban“. Gál 32«. 28. Az 
első keresztyén gyülekezetben, férfi és nő között teljes 
egyenlőjoguság uralkodott. A szentleiket, épp úgy vették 
a nők, mint a férfiak; leiki ajándékokat csakúgy nyer
tek, mint a férfiak: a gyülekezetben imádkoztak, éne
keltek, tanítottak, rendes egyházi hivatalt viseltek, sőt 
még kereszteltek is. Minderről elég nagy számú egykorú 
feljegyzés és hiteles adat tanúskodik. Amint azonban 
az üldöztetések korának elmúltával a keresztyénségben 
az evangélium világossága mindinkább homályba borult 
és különböző behatások és szellemi áramlatok folyamánya- 
kép Jézus szellemével homlokegyenest ellenkező fel
fogások kezdtek érvényesülni és az egyházi rend is 
kialakult, a nőket kiszorították az egyházi közélet teréről 
s hogy ennek valami szentírási alapja is legyen, becsem
pészték Pál apostolnak I. korinthusi levelébe (14. fejezet 
34. és 35. versszak) azt a szakaszt, amelynek mottója 
„mulier in ecclesia taceat“ mindenki előtt ismeretes. 
(Hogy az a szakasz csakugyan betoldás, bizonyítja a 
U-ik fejezet is egész határozottan, a melyben az apos
tol természetesnek találja, hogy az asszony a gyüleke
zetben imádkozik és az Írást magyarázza, csak az ellen 
szól, hogy ezt fedetlen fővel tegye).

Ez alapon szorultak ki a nők a keresztyén egy
házi közélet mezejéről.

A reformatió e téren kezdetben ugyan nem tett

nek üvegszeme bátran farkasszemet nézett a szellemmel. 
A sarokban ott állt a régi szekrény, azt már kidobták 
a nappaliból künn szél kerekedett, hűvös lett, karácsony 
felé járt az idő. A gyerekről lecsúszott a paplan, mezí
telen, kis lába lelógott a nyoszolyáról. Rut lassan az 
ágyhoz ment és megigazgatta a takarót, gondosan 
ügyelve, hogy hideg kezével a testhez ne érjen. A 
gyerek nem mozdúlt meg. Amint a paplant eleresztette, 
a szabó pillantása a székre esett, ott feküdt a zöld 
kabátka, amelyet még ő varrt. Rut rögtön észrevette, 
hogy a kaputon széles hasadás van: az anya íme, még 
azzal se törődik Nem sokat gondolkozott, hanem elő
kereste az almáriumból az egykori tűjét, meg a cérnát 
és térde közé kapva a kis kabátot, nekilátott a varrás
nak. Azt akarta, hogy szép munkát végezzen s azért 
kifordította az ócska szövetet, besimította, megtisztogatta 
s azután hajszálnyi öltésekkel foltozta meg. Mikor el
készült, megelégedetten nézte a kaputot: a hosszú mun
ka sikerült, olyan volt a ködmön, mintha most csinál
ták volna a legelső párisi műhelyben. A szekrényben 
Rut egy kis sárgaréz horgonyt talált, amilyen a tenge
részek kabátján van, azt odavarrta a gallérra.
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semmit ami a nők helyzetét az egyházban lényegesen 
megváltoztatta volna, de figyelemre méltó jelenség, hogy 
éppen protestáns országokban vívták ki a nők először 
polgári jogaikat (Finnország, Norvégia, ausztráliai álla
mok). Amerikában a nők a lelkészi hivatal viselésére 
is szereztek már maguknak jogot, sőt Németországban 
is van már nő, aki lelkészi hivatalt visel. Azt hiszem, 
sikerült igazolnom, hogy a nőknek egyházi téren a 
férfiakkal való egyenjogúsítása folyik a keresztyénség 
szelleméből. De ha ezen állításom igazolására nem is 
állanának rendelkezésemre a szentirás világos bizonysága 
és az egyháztörténetben feltalálható példák, akkor is 
megállna az az állítás, hogy magyarországi evangélikus 
egyházunknak létérdeke egyenesen követeli és paran
csolja, hogy a nőnek megadjuk azokat a jogokat, 
amelyekkel a férfiak az egyházban rendelkeznek. A nő 
már természeténél fogva is hajlandóbb a valláserkölcsi 
hatások befogadására és mint anya. ő adja meg gyer
mekei valláserkölcsi fejlődésének irányát; az ő hatása 
gyermekére annak egész életében megmarad. Az első 
imádság, az Isten fogalmának első alakja és más val
láserkölcsi gondolatok az édes anyának emlékéhez fű
ződnek és ezzel együtt kitörölhetetlenül vésődnek bele 
a gyermek leikébe. A nőnek a valláserkölcsi nevelés 
terén való nagy jelentőségét minden társadalom ismerte 
és igyekezett a nőt a maga céljainak megnyerni. Érezte 
ezt a középkori katholikus egyház is és a Mária kultusz 
szertelen kifejlesztésében hatalmas eszközt nyert, amely- 
lyel a nőket magához fűzte. A protestáns egyházaknak 
is nagy gondjuk van arra, hogy a nőket eszményi cél
jaik szolgálatára megnyerjék. Erre a célra alakították a 
különböző fajtájú nőegyleteket. De ezek csak gyenge 
surrogatumok a hatalmas és az ember legszentebb

Amint a hosszú munka után az ablakra nézett 
volna a szabó, ijedten vette észre, hogy már reggeledni 
kezd. Mindjárt kukorékolni fognak a kakasok! Még 
egy pillantást vetett a kis fiúra s a szeme könybelá- 
badt. Mégis csak az ő fia s az ő nevét viseli: egykor 
talán nagy ember lesz belőle s akkor az egész világ az 
öreg szabóra fog gondolni, akinek e lángeszet köszön
hetik: kár volna a föld alá vinni 1 Gyorsan megfordult 
és kisurrant az ablakon. Az üveg megzörrenhetett, mert 
a gyerek fölébredt és ijedten kezdett sírni. Rut megállt 
az udvaron és visszanézett az ablakon. A kis fiún ful
dokló zokogás vett erőt, felült az ágyban és eltakarta 
szemét.

— Megérezte a kisértetet — szólt magában a szabó 
és a szive körül fájdalmat érzett. Szegény kis poron
tyom, minek is háborgattalak.

A szomszéd szoba ajtaja kinyílt és a mészáros, 
kezében gyertyával megjelent a kamrában. Az ő arcán 
is nyugtalanság tükröződött, kérdőleg nézett az ablak 
felé, de nem látott semmit: a szellemek összeolvadnak 
a sötétséggel, világossággal egyaránt.

érzéseit megragadó és egész lelkét lebilincselő Mária- 
kultusz mellett és nem bírják azt semmikép sem ellen
súlyozni.

Az evangélikus egyház már csak azért sem szá
míthat nőtagjai oly lelkes és erős támogatására, mint a 
róm. katholikus, mert sokat vár a nőktől, de nem ad 
nekik semmit. Hirdeti ugyan az elvi egyenlőséget férfi 
és nő között, különösen most karácsonykor fog sok 
szószékről hallatszani, hogy a keresztyénség szabadította 
fel a nőt a férfiak rabságából, de a gyakorlati életben 
nem valósítja meg ezt az egyház. A nők eddig is visel
ték az egyház terheit. Az új zsinati javaslat még foko
zottabb mértékben adóztatja meg a nőket. (Lásd a ja
vaslat 281. és 306 pontjait.) Ha helyesnek tartja az 
egyház, hogy nőtagjai az egyház céljaira adózzanak, 
adja meg nekik méltányosságból a polgári jogokat. 
Adjuk meg csak a nőknek az egyházi teljes polgárjogot, 
majd meglátjuk mily érdeklődéssel fognak részt venni 
az egyházi ügyek tárgyalásában Akkor meg fognak 
telni közgyűlési termeink, szín, elevenség, élet fog azok
ban pezsegni és a tárgyalások vallás-erkölcsi színvonala 
óriásit fog emelkedni. Különösen nálunk, ami hazai 
evangélikus egyházunkban volna a nők recepciójának 
rendkívül nagy haszna, mert igen nagy a vegyesházas
ságban élő nők száma, akik egyházunkra nézve szinte 
teljesen kárba vesznek. A fejlődés iránya olyan, hogy a 
nők polgári jogaikat minden államban ki fogják vívni. 
Adja meg az egyház a nőknek a szavazati jogot, tegye 
nekik lehetővé, hogy az egyházi életnek minden meg
nyilvánulásában személyesen tevékeny részt vehessenek. 
Ezáltal az egyház jelentékenyen szaporíthatja lelkes tagjai, 
harcosai számát és e téren is vissza fog térni az ős 
keresztyén életfelfogáshoz. Hiittl Ármin.

— Mi bajod van, Sándorka ? kérdezte a fiútól 
és körülvilágított a szobában. Rosszat álmodtál ?

A gyerek odamászott és átkarolta a mészáros 
kövér nyakát.

— Gonosz lelket láttam, — nyögte lassan. Ne 
engedjen bántani apám!

A mészáros mosolygott, de látszott, hogy egy kicsit 
ő is megijedt. Megsimogatta a gyerek haját és így szólt:

— Tudod, hogy nincsenek kisértetek, hányszor 
mondta a tiszteletes úr ? Aludj szépen, Sándorka.

A gyerek könnyes szemét az ablakra meresztette.
— Ott láttam, — szólt a sírást nagy sóhajjal be

fejezve. Most megy az erdő felé! — sikoltott fel újra.
A mészáros kirántotta az ablakot és kiordított az 

éjszakába:
— Jár erre valaki ? Szólj vagy halál fia vagy !
Senkisem válaszolt. Rut a kapu felé haladt, félt,

hogy minden pillanatban megszólalnak a kakasok.
A mészáros visszament a gyerekhez és nevetni próbált.
— Látod, hogy nincs ott semmi. Sokat vacsoráz

tál, Sándorka, feküdj le.
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Új korszak, új tevékenység.
Irta: Dr. Zimányi Dániel.

Azok a változások, amelyek az emberiség életében — 
látszólag időnkint, valójában azonban folytonosan, be- 
állanak, nagyon érzékenyen érintették evang. egyházunkat 
is. Ami különben természetes. Minden intézmény ki van 
téve a korszellem hatásának, tehát a legállandóbb intéz
mény, az egyház, melynek célja, hivatása nem függhet 
a különböző korszakok ízlésétől, változó felfogásától, 
az állandóságra való törekvésében hamar derekas ellen
félre, sőt veszedelmes ellenségre talál a változásban, 
amely minden fejlődésnek és haladásnak elmaradhatatlan 
együtthatója; Különösen akkor, ha az intézmény vezetői 
a rosszul értelmezett állandóság érdekében nem értik 
meg az idők szavát, amely szüntelenül változást hirdet 
és követel. A helytelenül értelmezett és alkalmazott 
merevség már nem az életnek a nyilvánulása, hanem 
vagy a közeledő halálnak az előhírnöke vagy az élet- 
telenségnek a jele.

Az evang. egyház állandó intézmény: mindnyájan 
ezt hisszük és akarjuk. Hivatása, rendeltetése, célja mindig 
ugyanaz: az emberiség boldogítása az erkölcsiség útján. 
Munkája részben a fékezés, a visszatartás, részben az 
ösztönzés, a fejlesztés. Ebben már a haladó idő válto
zást hoz, mert az elsőnek folytonosan csökkennie kell, 
sőt egyszer — ha szabad remélni — meg is szűnnie, 
a másodiknak pedig növekednie, szóval a kettő közti 
aránynak kell megváltoznia. De elkerülhetetlen a változás 
a munka eszközeiben. És aki az egyház állandóságát 
az eszközök változatlanságában látja és ezt rá is erő
szakolja, igen rossz szolgálatot tesz egyházának.

A gyerek nem nyugodott meg, ott látta bolyongani 
a kisértetet a szilvafák között. íme! Most megáll, vissza
fordul és búcsút int a kezével.

— Ott, ott! — mutatott a kis fiú rémülten az ud
varra. Én látom, ott áll és idenéz! A gyerek ijedt
sége ráragadt a mészárosra, arca kigyúlt, az ökle össze- 
szorúlt. Ő is érzett valami különöset, mintha hűvös 
légáramlat keringene körülötte és a szobában is idegen, 
dohos szag leng. Megint kitépte az ablakot és kiordí
tott, de nem kapott választ. A falon ott csüngött va
dászfegyvere, hirtelen lekapta a falról, megtöltötte és 
kétszer kilőtt a szilvafák felé.

— Most elment — szólt a kis fiú halkan.
*

Amint Rut a temetőhöz közeledett, egyszerre meg
szólaltak a kakasok. A szabó elkezdett futni, de hiába, 
késő volt. A kapunál egy termetes, földig érő szakállú 
alak állott, az öreg szellem, aki minden elköltözött lel
ket számontart. Ránézett Rutra és mély hangján, ride
gen így szólt:

Ha nem is mondhatjuk, hogy egyházunk ezer seb
ből vérzik, annyi bizonyos, hogy nincsen baj nélkül. 
Az újabb időknek mindama mozgalmai, amelyek a fel
világosodás jegyében indultak meg főképen a róm. kath. 
egyház ellen, az evang. egyházat sem kímélték meg. Az 
idealizmusnak mindenütt észlelhető nagy hanyatlása 
egyházunknak is nagy kárt okozott. Korunknak a szélső
ségeket kedvelő, a mérsékletet kizáró, higgadtságot nem 
tűrő szelleme veszedelmet jelent egyházunknak, amely 
sem a vakbuzgóságnak, sem az erkölcsi és gondolati 
lazaságnak nem volt soha és most sem hirdetője. Veszte
ségünk nem mennyiségileg, hanem minőségileg is 
napról-napra nő.

Miben találjuk meg az okát mindennek? Az egyház 
hivatásában nem, hisz az oly szép. hogy a leganyagiasabb 
gondolkodású embert is meghatja. Munkájában sem, 
hisz e munkának a szükségességét mindenki elismeri, 
még az egyház ellensége is. Alapos tehát az a hit, hogy 
a munka eredménytelenségében, illetve az ezt okozó 
eszközökben van a hiba. Az egyház állandóságának a 
félreértői az eszközök állandóságához is ragaszkodnak, 
nem tudván, hogy egyes eszközök jók voltak a múltban, 
de hasznavehetetlenek a jelenben. A régi eszközök 
helyett és mellett szükség van tehát új eszközökre, mert 
a régiek vagy elavultak vagy nem elegendők. Ha azon
ban az egyház ragaszkodik a régi eszközöknek — sok
szor kizárólagos használatához, nemcsak ellenségeinek 
becsmérlésével, hanem híveinek a közönyével is találkozik, 
akikben lassan megérik az a gondolat, — melyet ellen
ségei is hirdetnek — hogy az egyház lejárta magát és 
teljesen fölösleges intézmény.

Az eredményes munkára vezető eszközök megválo- 
gatásában és alkalmazásábaná történelem segít bennünket.

— A lelked künt marad és a vizek fölött fog bo
lyongani! Rut meghajtotta a fejét, tudta, hogy ez Ítélet 
ellen nincs föllebbezés, lelke időtlen-időkig ott fog 
járni a hideg habok felett, megkergetve, megtépve a 
sirályoktól és a piszkos hullámoktól. Lassan bevánszor- 
gott a temetőbe és lefeküdt a koporsójába.

— Miért is nem vigyáztál a kakasokra, — szólt 
hozzá a szomszédja. — Micsoda könnyelműség, most 
évezredekig fogsz szenvedni.

A szabó megvonta a vállát.
— Megfoltoztam a kis fiam ködmönét — mondta 

— és nem vettem észre, hogy elszállt az idő. De olyan 
is a kabát, mintha új volna, kifordítottam, megbővitet- 
tem, a gallérjára egy kis sárgarézhorgonyt varrtam, mint 
az urifiúknak. Hogy meg fog neki örülni a gyerek 
reggelre !

És az apa szeme megcsillant, mialatt lelke tova- 
szállt a végtelen vizek felé.
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Amikor az elfásult lelkeknek vigasztaló, biztató szóra 
volt szükségük, az egyház megfelelt hivatásának, ha 
vigasztalással szolgált az emberiségnek. (A keresztyénség 
első éveiben.) Amikor a tudatlanságból kellett kiragadni 
az emberiséget, a tudás forrásához vezető utat mutatta 
meg, miután összetörte a tudatlanság bilincseit. (A refor
máció korában). Ahol a földi lét nyomorúságait a kez
detleges munka- és tökéletlen életviszonyok okozták, 
ott a munka tökéletesebb formájának a kedvezőbb élet
viszonyok megismertetésével nyerte meg a lakosságot. 
Egyszóval nemcsak szóval, hanem tettel, mindenütt és 
mindig megmutatta, hogy hivatását komolyan fogja föl 
és hogy a boldoguláshoz vezető utat nemcsak ismeri, 
hanem az emberiséget rá is tudja vezetni. Tehát azon
kívül, hogy sohasem feledkezett meg elveinek hirdetésé
ről. tevékenységét a működés helyéhez és idejéhez 
alkalmazta.

Egyházunknak is az a feladata, hogy új tevékeny
séget fejtsen ki, új munkatért keressen; ez annyival is 
inkább kötelessége, mert egyik leghatékonyabb eszközét, 
az iskolát, lassan-lassan kénytelen kiengedni a kezéből. 
De még mielőtt véglegesen kisiklik, gondoskodnia 
kell arról, hogy az az összekötő kapocs, mely közte és 
hívei közt van, el ne szakadjon. Egyházunk buzgó vezetői 
és hívei már régóta látják a kapocs lazulását, el is kö
vetnek sokat, azonban nem mindent a kapocs megerő
sítésére. illetve pótlására, de törekvésüket nem koro
názza a kellő siker, egyrészt mert a hívek nagy töme
gét nem hatja át a buzgóság, aminek oka részint a 
meg nem értés, részint az emberre nézve oly kényel
mes közöny, másrészt, mert az új eszközök alkalmazása, 
az új tevékenység igen szórványos s inkább egyesek 
buzgó, de ötletszerű munkásságának, mint az egész 
evang. egyház céltudatos és rendszeres tevékenységé
nek tűnik föl s az amatőrködés jellegét viseli magán. 
Pedig arra volna szükség, hogy egyházunk komoly és 
rendszeres működésének körébe vonjon minden oly 
munkát, amellyel magát nélkülözhetetlenné teszi hívei 
előtt és számára. Hogy mire és merre terjedjen ki ez 
a működés, a viszonyok és a szükségletek szabják meg. 
(Például a magyar reformáció első századában a könyv- 
nyomtatás jórészt a prot. egyház (vagy egyháziak) ke
zében volt, mert ezt parancsolták a körülmények, holott 
ma az egyháztól teljesen független ipar.) Sok az oly 
teendő, amelyet ma még senkisem végez, vagy rosszul 
lát e l: az egyháznak hamarosan el kell szánnia magát 
ezeknek az elvállalására. Csak a társadalom bajaira kell 
gondolnunk s rögtön feltárul előttünk oly munkatér, 
amelyen a már meglazult, de még el nem szakadt ka 
pocs segítségével az egyház nagy eredményeket érhet 
el és e nagy, látható s értékelhető eredményekkel hát
térbe szoríthatja mindama versenytársait, akik nemcsak 
az egyház nélkül, hanem ellenére óhajtanak célhoz jutni. 
Ennek a munkának azonban csak úgy lesz sikere, ha 
általános, tervszerű és lankadatlan.

Az új munkatér előttünk áll. Aki csak némileg is 
tisztában van hazánk közállapotaival, ismeri a bajokat 
is. Tudja, hogy közigazgatásunk majdnem kizárólag az 
adó- és katonaügyekkel foglalkozik, vagyis a főgondja 
arra irányul, hogy az államszükségleteit a polgároktól 
behajtsa, de keveset törődik a polgárok ügyeivel. Igazság
szolgáltatásunk inkább megtorló, mint megelőző és a 
formalizmus járma alatt nyög, ami a nép jogtiszteletét 
nagy mértékben csökkenti. Egészségügyünk nem igen 
van tekintettel a szegényebb és a gócpontoktól távolabb 
lakó polgárok érdekeire, a baj megelőzésére alig, elhá
rítására kevéssé képes az anyagi erőK elégtelensége 
miatt, iskolázásunknak annyi kívánalmat kell kielégíteni, 
hogy nem fordíthat elegendő figyelmet az erkölcsi és 
társadalmi nevelésre Nemzetgazdasági berendezkedésünk 
egyoldalú, ami útját állja a vagyoni jólét általánosodá- 
sának és állandósulásának; nincs senki, aki népünket 
szét terelné a különféle foglalkozási ágakra, amelyeknek 
aránya biztosítja a vagyoni haladást és ezáltal a kultúr
intézmények gyarapodását és tökéletesedését. Mezőgaz
daságunk tökéletlen, mert a népet senki sem vezeti rá 
az okszerű gazdálkodásra. Elemi csapásoknak, járvá
nyoknak és egyéb népsorvasztó bajoknak könnyű az 
aratása, mert nincs, aki jóindulattal és önzetlenül támo
gatná a népet, aki mindig és gyorsan segítene És senki 
sem védi meg a vagyoni kizsákmányolásnak ezer faj
tája ellen

Vájjon ártana e az egyháznak, ha mindeme bajok 
megelőzésében és elhárításában nemcsak szóval, hanem 
tettleg is közreműködnék? Ha mindenkiben, hívőben, 
hinni akaróban és hitetlenben azt a hitet és meggyőző
dést tudná ébreszteni, hogy az egyház nem tehetetlen 
aggastyán, akinek elmúlása csak idő kérdése, hanem 
életerős ember, akitől sok jót lehet várni? Ha bebizo
nyítaná, hogy, mivel ő az egyes ember bezárt szívéhez 
hozzá tud férkőzni, azt is ki tudja vinni, amire az 
állam minden hatalmával és erejével nem képes: t. i. 
a polgárságnak a közös munkára való önkéntes vállal
kozását, ami ezerszer becsesebb a kényszerű szolgá
latnál.

Ellenkezőleg. A helyett, hogy ártana az egyháznak, 
a társadalmi munka első tényezői közé emelné, úgy 
hogy vele szemben eltörpülne minden más intézmény. 
Akkor hasztalan törekednének, az egyház és vallás ellen
ségei támadni, lekicsinyelni őt, az eredményes erkölcsi 
és társadalmi tevékenység nemcsak megóvná őt minden 
belső és külső veszedelemtől, hanem a hívek, aki- 
állandóan látnák és éreznék a egyház jótékony munká
ját minden téren, a kölcsönösség érzetétől indítva foko
zottabban és szívesebben támogatnák őt. Akkor nem 
lehetne jelszavakkal elidegeníteni a közömböseket, eltán
torítani a kétkedőket, megingatni a hívőket.

Meggyőződésem, hogy az evang. egyháznak ma
gára kell vállalnia azt a társadalmi munkát, amelyet 
más intézmények nem teljesítenek vagy nem jól végez
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nek. Az államhatalom szervei főképen vagy csakis az 
állam érdekeit tartják szemük előtt, az egyház azonban 
a hívek gondozója minden téren, érdekeiknek képvise
lője. Egyrészt ruházza föl mindamaz ismeretekkel, 
amelyeknek birtokában kikerülhetők a jogi hátrányok 
és a közigazgatás megtorló intézkedései, másrészt 
legyen jogaik védője, ha sérelmet szenvednek.

így támogatója lesz az államnak, községnek és a 
híveknek egyaránt. Az igazságszolgáltatás terén eddig 
is nagy tevékenységet fejtett ki, részint közvetve, 
részint közvetlenül. Ezentúl még fokozhatja működését, 
ha a fiatalkorúak erkölcsi irányításában oroszlán részt 
kér magának, akár akkor, amikor még a megelőzésnek 
ideje van, akár akkor, amikor már a megtorlás ideje követ
kezett el. A formalizmus jármától is megszabadíthatja 
jogszolgáltatásunkat, ha minden egyes esetben fölszólal 
az anyagi igazság érdekében: tekintélyének súlyával 
idővel majd háttérbe szorítja a formalizmus uralmát. 
Egészségügyünk siralmas állapotán is módja van segí
teni, ha vállára veszi a népegészségügy ellátásának a 
terhét. A fegyveres béke az államokra oly erővel nehe
zedik, hogy belátható időn belül aligha lesz tehetsége, 
a közegészségügy legkisebb elemeit, legapróbb részle
teit figyelemmel kisérni. Jó volna ha közegészségügyünk 
egyetemes érdekeit ki tudnók elégíteni. Arra gondolni 
sem lehet, hogy minden faluban orvos legyen, külön
ben nem is igen akadna orvos, aki hajlandó volna 
akármilyen eldugott faluban elsorvasztani fáradsággal 
szerzett tudományát. Viszont azonban arra szükség van, 
hogy mindenütt legyen értelmes egészségügyi tanács
adó, aki az állam engedélyével és megbízásából figye
lemmel kisérné a község egészségügyi viszonyait, köny- 
nyebb esetekben tanácsokkal és veszedelmet nem okozó 
szerekkel segítségére volna a népnek, az ú n. első 
segélyt megadná, komolyabb esetekben jelentést tenne a 
hatóságnak, ennek egészségügyi intézkedéseit végrehaj
taná, vagy végrehajtásukat ellenőrizné. És nem vállal
hatná ezt a munkát a lelkész? Mennyivel jobban telje
síthetné a tulajdonképeni hivatását, az erkölcsi boldo- 
gítást, hiszen szavának sokkal nagyobb súlya volna, 
mint jelenleg. Nemcsak lelki, hanem testi vigaszt is 
nyújthatna. Az idegen helyről elhívott orvos is könnyeb
ben boldogulhatna, mert az értelmes és némileg képzett 
lelkésztől kapna adatokat az előzményekre vonatkozólag. 
Rendelkezéseinek végrehajtását illetőleg is nyugodtabb 
lehetne, mert volna valaki, aki ügyelne teljesítésükre. 
Olyan magasztos szerep vár az egyházra, csak ne kés
lekedjék. A jogi tanácsadással egy kissé úgy is elkésett 
a városokban, mert már kezükbe vették egyes egye
sületek és a szocialista szervezetek. Ne várja meg tehát, 
míg ezt az uj teret is elveszik előle, hanem haladék
talanul tegye meg az előkészületeket.

Az iskola az a terület, amely hajdan egészen az 
egyház hatalmában volt. Tagadhatatlan, hogy az evang. 
egyháznak sok szép emléke fűződik azokhoz az időkhöz,

amelyekben a híveknek nevelését teljesen ő végezte 
nagy dicsőséget is szerzett a művelődés terén. Az idők 
változtak. Az iskolázás lassankint állami feladattá lesz 
s az a hatás, amelyet az evang. egyház iskolái révén 
bírt, veszendőben van s kérdés, hogy a hitoktatás által 
mennyit tud megmenteni belőle. Ennek a körülménynek 
minden evangélikust gondolkodóba kell ejtenie, az egy
háznak pedig törekednie, hogy az iskolák elvesztése 
következtében származó űrt valamivel, valahogyan betöltse. 
Ha az iskolázásról le kell is mondania, a nevelés joga 
és lehetősége nem vész el reá nézve. Örömmel látjuk, 
hogy egyházunk fölismerte a helyzetet és készülődik új 
feladatára, az iskolán kívüli erkölcsi, értelmi és társadalmi 
nevelésre, azonban azt is be kell vallanunk, hogy a 
Katholikus és izraelita egyházak jóval előbbre vannak.

Van azonban a nevelésnek az iskolaüggyel némileg 
összefüggő területe, amelyet még az állam nem hódított 
meg, t. i. az árvák föntartása és nevelése. Evang. egy
házunknak sok a teendője e téren is.

Még odáig sem jutottunk, hogy mindegyik kerület
nek meg legyen az árvaháza. Arról pedig csak ábrándozni 
lehet, hogy minden egyházmegye tartson fönn árvaházat. 
Pedig az említett egyházi szerveknek ilyen módon is 
életjelt kellene adniok magúkról! Örömmel kell tehát 
üdvözölnünk minden oly mozgalmat, amely árvaházakv 
vagy rokonintézmények alapítására törekszik.

Bár az egyház a lelkiekkel foglalatoskodik, nem 
szabad elhanyagolni a nép anyagi jólétét sem. A jólét 
hiánya legtöbbnyire arra vezethető visaza, hogy népünk 
nem tud jól gazdálkodni. Az iparos és a kereskeüő a 
városi kultúra hatása alatt mindenesetre jobban megtud 
birkózni a nehézségekkel, mint a falusi nép amely 
hiányos ismeretei mellett, konzervatív felfogásában ugyan
azon eszközökkel és módon munkálkodik anyagi javain, 
mint századokkal ezelőtt. Azok a tanítások, amelyeket 
az állam nyújt, nem hozzák meg a kívánt eredményt, 
részint mert oly korban nyújtja, amikor azok gyümöl- 
csöztetésére nincs alkalma a népnek (t. i. az iskolában), 
részint, mert oly közeg által nyújtja, akiben nincs bi
zalma. Az egyháznak a beléje vetett és eddig még el 
nem vesztett bizalmat úgy kell meghálálnia, hogy ő adja 
a szükséges oktatásokat, amelyek azért lesznek eredmé
nyesebbek, mert módjában van kiválasztani a kellő időt, 
a megfelelő alkalmat a tudás közlésére, ezenkívül állan
dóan pótolhatja, kiegészítheti a tanítást, ellenőrizheti a 
tanítás gyakorlati eredményét, sikertelenség esetén nem
csak vigasztalással, hanem odaillő gyakorlati tanáccsal 
is segítségére lehet a népnek javára önmagának, hasz
nára az államnak.

Ha az egyház tevékenységének körét kitágítja és 
kiveszi a részét az elébb vázolt munkában, megfogja 
változtatni a társadalom képét, de csak úgy, ha ez az 
új munka rendszeres és általános lesz, mint az igehir
detés, sőt ez volna az igazi, a gyakorlati igehirdetés, a 
melynek hasznát mindenki láthatná és érezhetné, főké-
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pen pedig a szegényebb, egyszerűbb ember, akit any- 
nyival is támogatni és segíteni kell, mert sajnos, a 
legtöbb intézmény több hasznot hoz az előkelő vezetők
nek, mint az Dgyefogyottnak. Ezzel az új tevékenységgel 
növelni fogja a hívek bizalmát, megerősíti a kétkedőket, 
visszahódítja a hitetleneket és elhallgattatja a támadók 
éles és gúnyos szavait

Hogy az egyház ebbeli új feladatának megfelel
hessen, természetes reformálni kell gyakorlati szellemben 
a lelkészképzést. Nem tudósokra van szüksége az egy
háznak elsősorban, hanem oly lelkészekre, akikben 
nemcsak akarat, hanem képesség is van az új munka 
elvégzésére. Nem a görög és héber szöveget, hanem a 
nép baját és kívánságait kell megértenie a lelkésznek. 
Hogy mikép történjék a reformálás, annak megállapítása 
mások feladata, de annyit mindenesetre megkívánunk 
az uj lelkésziskolától, hogy gazdagon lássa el gyakorlati 
ismeretekkel az új lelkészeket, akik elegendő jogi, orvosi 
és gazdasági tudás birtokában a nép igazi barátai lehet
nek. A kikben ezenfelül van még kedv és erő, tudó
sokká is kiképezhetik magukat.

K arácsony ünnepén.
Az angyalok nem akarnak 
Leszállni a mennybül;
E szomorú karácsonykor 
A daluk se zendiil.

Békességet fegyverek közt,
Hogyis hirdetnének ?
Dicsőség a magasságban —
Ma hallgat ez ének.

Mégis, mégis tartson ide 
Szárnyas lebbenéstek,
Hogy a tenger — vért és könnyet 
Letöriilgessétek!

Szálljatok le jó angyalok,
Hogyha nem egyébért:
Az ártatlan kis gyermekek 
Édes öröméért!

Ha már a fásult világnak 
Nem kell a boldogság:
Örvendjenek a gyermekek,
Övék a mennyország.

Karácsonyi angyalaink 
Ők legyenek nékiink,
E tiszták, jók, áldott lelkek,
Drága reménységünk.

Ha imára teszik össze 
Kis kezüket itt lenn:
Megkönyörül rajtunk ott fenn 
Az irgalmas Isten!

Sántha K áro ly .

Levél a szerkesztőhöz.
Méltóságos Uram!

Tisztelettel kérem a következő sorok szives közlését.
A „Gondolatok a nemi kérdésről c. dolgozatom 

az „Evang. Lap“ részére a Tekintetes Szerkesztőség ré
széről átalakíttatott és a kihagyások révén nem dombo
rítja ki a kérdésben kifejtett álláspontomat Itt csak né
hány szóval akarom hangsúlyozni, hogy álláspontom 
alapján a liberalis theologia azon iránya hívének vallom 
magam, amely vallja ugyan, hogy a dogmák erőszakos 
magyarázatokkal igazolhatók (pl. a feltámadás is, de 
pl. Jézus mennybemenetele nem), mindamellett a tanítás
ban (már elemi isk.) meg kell mondani, hogy a szent- 
háromság stb. tanok elhívása nem lényeges. Ezzel talán 
nem térünk el kedves lapunk irányától sem és abban 
sem, hogy Ádámot, Évát, Káint, mennybemenetelt stb 
mondának kívánom taníttatni. Vallom azonban azt is, 
hogy a dogmák elhivését sem lehet még a mai okta
tásban korlátozni. A protestantizmus értelmében hitben 
is „vogelfrer-ok kell, hogy legyenek gondolataink. Egy 
Jatho, egy Traub elitéltetése örök szégyene a protestan
tizmusnak. Úgy a keresztyénség, mint a protestantizmus 
szerintem elv.*) A XVI. sz.-ban óriási haladás volt, 
hogy jött a prot. világnézet, amely nem ráerőszakol* 
tanokban és ceremóniákban látja a vallást. A biblia s 
Jézus kizárólagos prédikálását sem tartom helyesnek és 
a lib. theol. irány jogosultságát abban látom, hogy ez 
az egyedüli irány, amely azokat felöleli, akik személyes 
Istent vallanak, de sem a theozofia, sem az idealanarkia 
nem alkotja világnézetüket. Ez az én világnézetem, 
amellyel tartozom az Ev. Lap olvasóinak. A másét soha
sem bántsuk, s a krisztusi szeretet hasson át mindnyá
junkat. E világnézetem keretében a nemi kérdésben el
foglalt álláspontom oda irányult, hogy a leánynak a 
házasságig való teljes nemi szabadsága és a korai há
zasság mellett az emberiség boldogabb volna. Az érzéki 
szerelem a lelki szerelem előtt lép fel s igy ennek he
lyes rendezése a társadalom kötelessége.

A szives közlésért bálámat kifejezve Méltóságod
nak, maradtam mély tisztelettel:

Besztercebánya, 1912 dec. 14-én.
Koller István, 

áll. polgáriiskolai tanár.

IRODALOM.
Kutter, H .: Wir Pfarrer! Ötödik ezer. E. Diderich 

kiadása. Jena, 1912. Ára 2 márka. (2 40 korona.)
Nálunk még nem a szociálizmus kérdése a leg

fontosabb és legégetőbb probléma. Mi még ráérünk 
mással is bajlódni. Csak egy pár bánya és ipari 
centrum ismeri színről-színre az igazi szociális kérdést.

*) Lithurgiánkat, énekeskönyveinket is idővel a lib. theolo- 
giához kell alkalmazni.
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A legtöbb helyre csak az árnyéka vetődik, azért nem 
sokan foglalkoznak vele. Másutt javában birkóznak 
vele. Németországban, Svájcban az egyház békés, idyl- 
likus életét is felforgatta. Hiába mondták valamikor, 
hogy a vallást minden ember magánügyének tekintik, 
lassanként kiderül, hogy a szocializmus, ha nyíltan 
nem is, de tényleg minden egyház ellen antipáthiával 
viseltetik. Kritikája egyelőre jobbára személyek s egy
házi intézmények ellen irányul, azonban a gazdasági s 
társadalmi viszonyok megváltoztatását célzó törekvései 
mögött rejlő világfelfogása lehet vallásellenes is Azért 
résen kell államok az őrállóknak! Az egyház két állás
pontot foglalhat el: vagy elzárkózik minden kívülről 
jövő követelés és támadás elől s marad az, ami volt 
s a mi, vagy pedig állja a kritikát s igyekszik s a já t  
s zo c iá lis  p ro g ra m m já n a k  híveket és érvényt szerezni. 
Mi még gondolkozhatunk a különböző lehetőségek 
felett. Másutt már egyházaknak s papoknak határozniok 
kellett. Akik még tétováznak s meg akarnák menteni 
maguk számára az idyllt, azoknak Kutter mond meg
ragadó prédikációt A papokhoz szól, őket akarja fel
rázni álmodozásukból s figyelmeztetni kötelességeikre, 
miket az élet s állásuk, hivatásuk szab elébök.

Néha a szószékére üt s keserű igazságokra ragad
tatja magát, hogy utána az írás szavával, komoly 
érvekkel mutassa meg az új útat, amely tovább vezet. 
Nem a „kicsiben való hűség“ eredménytelenségének s 
a papok „közhasznú tevékenységének“ a szószólója. 
Ő azt akarja, hogy a papok próféták legyenek s telje
sítsék az Evangéliom iránt való kötelességöket. Mert 
különben az élet árja félresodorja s velők együtt azokat 
a kincseket is eltemeti, melyeknek őrizete rájuk bíza
tott. „Kedves Testvérek, így nem maiadhat! Se a szív, 
se az egyház, se a mi emberekhez való viszonyunk. 
Ne a papokat becsüljék, hanem az Istent. Minket ne 
egyházi meggyőződés és érdek vezessen, hanem az 
Isten akarata s az Evangéliom. Ne csak morált hirdes
sünk s farizeizmusra oktassunk, hanem é etet és szere
tetek Ne alkudjunk meg az élettel, nem, hanem harcol
junk az új életért. Vívjuk meg a döntő ütközetet a 
Mammonnal. Ne beszéljünk sokat s ne vesszünk el a 
„közhasznú munkálkodásban“, hanem hirdessük az élő 
Isten szellemét és igazságát. Oldjuk meg a szociális 
kérdést az igaz Evangéliom erejével! Ezt mind meg
tehetjük, ha megértjük azt, mit hirdet az Evangéliom: 
„azélő Isten nyilatkoztatta ki magát a Jézus Krisztusban.“

Kutter nem modern theoriákkal, hanem a régi 
igaz hit eleven erejével akarja győzelemre vezérelni 
paptársait. Akiket nyugtalanít a szociális kérdés s akik 
szívesen fogadják a feddő szót is, mert tudják, hogy 
az csak javulásukra akar szolgálni s akik Kutter tüzes 
szavainál akarják lángra gyújtani lelkesedésöket, azok 
olvassák el Kutter könyvét. Találnak benne tanácsot s 
útbaigazítást arra nézve, hogyan gondolkozzanak, prédi

káljanak és viselkedjenek, hogy gáncs ne érje őket s 
hogy megfeleljenek annak a feladatnak, mely elé a mai 
kor állítja az Evangéliom hirdetőit.

Bhagavadgita. Des Erhabenen Sang. Übertragen 
u. eingeleitet von L. von Schroeder. Jena, E. Diederichs 
kiadása 1912. 2 Mk. D sch u a n g  D s i :  Das wahre Buch 
vom Südlichen Blütenland. Verdeutscht u. erläutert von 
R. Wilhelm. U. ott 1912. 5 Mk.

Ex oriente lux Onnan való ami világosságunk is, 
melynek igazi hátterét a Kelet ősrégi kultúrája és val
lásai szolgáltatják. Sok eredeti gondolat, őszinte érzés 
s hatalmas vallásos eszmény villan fel bennök. Ezek 
közül éppen a kínai vallásból nem hiányzik a feltűnően 
modernül hangzó „harmonia a mindenséggel“. Keleten 
fakadt a pantheizmus forrása, a pesszimizmus és világ
gyűlölet érzése, de onnan származik a dualizmus esz
méje is, mely a Jó és Gonosz örök viaskodásában való 
részvételre, a Jó mellé állásra kényszeríti a hívőt s a 
jó győzelmének az elősegítésére kulturmunkát ad mind
két kezébe.

Örömmel kell tehát üdvözölnünk a „R elig iö se  
S tim m en  d er  V ölker“ c. gyűjteményt, mely ezen vallások 
klasszikus emlékeivel, szent könyveivel akar megismer
tetni bennünket. Csupa forrásmunkát fog tartalmazni, 
melyeket nem nélkülözhet az, aki vallástudománnyal, 
művelődéstörténettel foglalkozik. Az első kötet a nagy 
Mahábharata éposz világhírű vallásbölcseleti revelációit 
tartalmazó epizódját közli, mely Bhagavadgita név alatt 
ismeretes s melyben maga Krishna isten ad oktatást 
Arjunának.

Dschung Dsi munkája a „R elig ion  u n d  P h ilo so p h ie  
C h ín a su c. szintén több kötetre tervezett gyűjtemény 
egyik kötete, melyben egy szellemes kínai szent, bölcs 
epizódokkal, párbeszédekkel és történetkékkel tarkított 
bölcseletét kapjuk. A fordítást mindkét kötetben magya
rázatok egészítik ki, melyek a szövegek megértésére 
szükségesek s az egyes gondolatok jelentőségére s sze
repére is rámutatnak. S z . L .

Theol. Szaklap. Raffay Sándor budapesti evang. 
lelkész theol. tanár szerkesztésében megjelenő „Theol. 
Szaklap“ X. évfolyamának 4. száma dr. K ecsk em éth y  
Is tvá n  tollából „Ámos próphéta könyve“ címen mutat
ványt közöl a szerzőnek sajtó alá kerülő modern szö
vegkritikai alapon megírt ótestamentumi kommenentárjá- 
ról. S z im o n id e s z  L a jo s  folytatja s befejezi benne az 
„Élt-e Jézus“ problémáról az előző számban megkezdett 
érdekes tanulmányát. Dr. K o vá cs  J . Is tvá n  „A buddhiz
mus és keresztyénség“-ről írt hosszabb cikket, R a ffa y  
S á n d o r  pedig a „Nikodemus evangéliuma“ nevű apo- 
kryphus ev. II. részét adja világos, magyaros fordításban. 
T. S . a „Zsinati előmunkálatok“-at veszi bírálat alá. 
Tudományos lapszemle s könyvismertetések zárják be 
a tartalmas folyóiratot.
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Fohász!
Ki ott honolsz a fellegekben 
S hallod, ha éj sötétje lebben,
Halld meg fohászom röppenő szavát, 
Amelynek szárnyat lelkem vágya ád:

„A hetvenéves Püspök éljen 
Még messze tál a hetven éven!
Velünk maradjon Ö, a jó, nemes,
Az ember névre mindig érdemes!
Hisz oly kevés igaz szivű akad,
Ki tud szeretni embertársakat !'

Ki ott honolsz a nagy egekben
S. hallod, ha kis pacsirta rebben,
Ón hald meg ajkam esdő szózatát,
Mely e világ rideg zaján hat át:

„Szeresd tovább is hű Segéded,
Ki hinti egyre szent igédet,
Ki gyűjti, őrzi. védi nyájadat 
S a vészben is hű pásztorod marad.
Terítsd jöléje védő szárnyaid:
Főpásztorul soká maradjon itt /“

Ki ott honolsz a csillagokban 
S hallod, ha szivünk félve dobban 
Halld meg kegyesen ezt a hő imát.
Mely felbuzog a lég felhőin ál:

„Maradjon iskoláink őre 
Szivével őket egybe szőve.
Elméje fényét szórja szerteszét,
Árassza mindbe lelke láng hevét.
S hirdesse azt, mit eddig hirdetett:
Legyen az iskolákba’ szeretet/“

Ki ott honolsz a messze mennyben 
S hallod, ha egy füvecske rezzen,
Halld meg szivem igaz sugallatát,
Mit forró érzetem ez ajkra ád:

„ Tekints e honra, szép hazámra,
Mely e világban olyan árva,
Hogy nem lehetne fenmaradnia,
Ha nem akadna hű, derék fia.
Terítsd e honra védő szárnyaid:
E hű Fia soká maradjon itt /“

.Mocskon y i József'.

Előfizetési felhívás.
Az Evangélikus Lap immár két évfolyamra 

tekint vissza. Az érdeklődés, mely lapunk iránt 
evangélikus körökben nyilvánul, legjobb bizo
nyítéka annak, hogy vállalkozásunknak értéke van.

Programmot nem adunk, mert ez evan
gélikus egyházunkban ismeretes. Legfeljebb 
arra utalunk még, hogy a legközelebbi jövőben 
kétszeresen van szükség reformalkotásokra és 
kezdeményezésre, ami lapunk egyik főfeladata.

Nem fogunk nyugodni, míg lelkészeink jogos 
igényei ki nem elégíttetnek.

A sorrendet tekintve, a lelkészi kar anyagi 
helyzetének javítása és szellemi nívójának emelése 
első helyen áll és szakítani kell azzal a tenden
ciával, mely más, többnyire partikulasztikus 
érdekeket előretolva, a lelkészek érdekeit 
elhanyagolja.

Egyébként is őrállói leszünk egyházunk 
érdekeinek. Ahol ezekről van szó, nem hajiunk 
meg senki előtt. Az őszinte szó az, amelyre 
egyházunknak szüksége van.

Az igazság és a valóság az, amelynek szol
gálatában állunk. A hitéletben, az egyházi köz- 
igazgatásban egyaránt.

Előfizetési feltételeink a régiek és a lap 
fején olvashatók.

Az előfizetési díjat — legalább fél évre — 
kérjük a mellékelt postatakarékpénztári lap fel
használásával beküldeni.

Budapest, 1912 december hóban.
Az Evangélikus Lap szerkesztősége.

KÜLÖNFÉLE.
A lelkészi korpótlék. A vallásügyiminiszter fel

hívta a püspököket, hogy a lelkészek szolgálati éveiről 
a kimutatást záros határidőn belül mutassák be. E 
tény összefügg a lapunk múlt számában közölt azon 
hírrel, hogy a lelkészi korpótléka protestáns papok részére 
azonnal újév után folyósítattni fog. Ezzel összefüggés
ben einltíjük meg, hogy a „Pesti Hírlap“ szerdai száma 
nagy örömünkre jóformán szórul-szóra átvette a lelkészi 
korpótlékról „Krisztkindlr címen közölt szenzációs hírün
ket. Igen szívesen bocsátjuk ezentúl is „laptársunk“ 
rendelkezésére apróbb közleményeinket, különösen ha 
ezután ilyen alkalmakkor forrás gyanát az „Ev. Lap“-ot 
megemlíteni nem terheltetik.

Góbi Imre ünneplése. A Luther Otthon ifjai f. 
hó 7-én volt igazgatójukat Góbi Imrét kellemes meg
lepetésben részesítették. Beszerezték Góbi Imre élet
nagyságú jól sikerült arcképét és azt a Luther Otthon 
kormányzó-bizottságának elnökei és néhány bizottsági 
tagja jelenlétében leleplezték. Az intézet egy növendéke 
Ihrig Károly joghallgató tartalmas, sikerült beszédet 
mondott, melyet Scholtz püspök meleg és érzésteljes 
szavakkal kiegészített, mire Góbi Imre egy talpraesett 
rögtönzött beszében válaszolt. Ezután egyszerű, de igen 
ízletes vacsora volt, amely az intézet kitűnő konyháját 
dicsérte. A vacsora után melyen számos toaszt modatott
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el, az ifjak egy igen sikerült kabaretelőadással lepték 
meg a vendégeket. Az estély rendezése Kermeszky 
György igazgató érdeme, aki bámulatos arravalósá- 
gával megmutatta, hogy a reábízott ifjak között az 
összetartozás és együttműködés érzését felkelteni és 
érvényesíteni tudja.

Nagy adomány. Laszkáry Gyula dunáninneni 
egyházkerületi felügyelő úr és neje szül. Tihanyi Borbála 
úrnő a nagykürtösi ág. hitv. evang. egyház javára 11,984 
K 26 f. alapítványt tettek a nagykürtösi ev. iskolában 
a magyar nyelvnek eredményesebb tanítása és az ottani 
magyar nyelvű isteni tiszteletek szaporítása céljából.

Alighogy registráltuk a nagylelkű adakozónak 
nemes cselekedetét — lapzárta után mélységes meg
döbbenéssel értesültünk róla, hogy hirtelen elköltözött 
az élők sorából. Érdemeit jövő számunkban méltatjuk, 
egyházunk nagy vesztességén való fájdalmunknak 
azonban e sorokkal ma is kifejezést adunk.

Felhívás. Az „ Apokrifus evangéliumok'1 nak Jézus 
gyermekségére vonatkozó részét — összesen 6 darab 
régi keresztyén íratott — e napokban bocsátom az 
érdeklődő közönség elé. Az itt közlött irodalmi termé
kek az egyházatyák korában keletkeztek s élénk fényt 
vetnek az egyház katholizálodásának és a Mária-kultusz 
kifejlődésének menetére. E kötet egész anyaga meg
jelent ugyan már a Theologiai Szaklapban, de külön

lenyomatban a közönségnek is hozzáférhetővé kívántam 
tenni. A munka árát ezért is a minimálisra: 2 koronára 
szabtam. Kérem a szíves megrendelést és ezzel az 
anyagi támogatást. Megrendeléseket elfogad a Theol. 
Szaklap szerkesztősége (Budapest, IV., Deáktér 4) és 
bármely könyvkereskedés. Raffay Sándor.

Halálhír. Simonides János ny. ev. lelkész december 
hó 10-én 78 éves korában rövid szenvedés után meg
halt. A megboldogult alapítója s 44 éven át hűséges 
lelkipásztora volt szécsényi gyülekezetünknek s csak 
két évvel ezelőtt vonult nyugalomba. Küzdelmes munkás 
élete után legyen neki csendes nyugodalma!

Interdictum. Az „Egyházi Közlöny“ legutóbbi 
számában olvassuk, „hogy a S. Congr. Cons, az egész 
genovai érsekséget részleges interdictum alá vetette, 
mivel az egyházmegye egyes modernizáló hajlamokkal 
bíró hívői késztették az olasz kormányt arra, hogy az 
egyházmegye újonnan kinevezett érsekétől az „exequaturt 
megtagadja“ az interdictum „ad libitum“ szól s tartama 
alatt az egyházmegyében semminemű egyházi funkciót 
nem szabad végezni. Nem igen hisszük, hogy a liberális 
olasz kormány meghátráljon a „szelídlelkű“ X. Pius 
pápának középkori ízű retorziója előtt.

Eljegyzési hír. Nagy Lajos gyúrói ev. lelkész 
eljegyezte Fabinyi Erzsikét dr. Fabinyi Imre budapesti 
orvos leányát.

Szerkesztői üzenetek. Sz. Ö. Pozs A j. évi 1. számunkban 
közöljük. Addig is köszönjük s üdvözletünket küldjük. — N. L. 
Gyúró. Igen sok kézirat vár közlésre, azért pár hétig szives 
türelmét kérjük. Akkor majd a nyomdában is intézkedünk. A 
verset legközelebb hozzuk.

Pontos és 
legjobb O R A K 5 évi

jótállás mellett!

Egyházi szentedények
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák, oltári gyertyatartók, borkancsók.

Arany- és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is. *TPi

J a v ítá so k b a  s  v id é k i m e g r e n d e lé s e k b e  k ü 
lö n ö s  g o n d o t ford ítok .

€
€M

V»Jm

Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
müórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója

Budapest, VII., Erzsébet-körút 29. Pontos 
kiszolgálás!

Jutányos
árak!

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI,  i s k o l a i  é s  t á r s a d a l m i  h e t i l a p

draskóci és laszkári Laszkáry Gyula f

A dunáninneni egyházkerületnek és vele 
együtt az evang. egyetemes egyháznak nagy 
gyásza van. December 20-ára virradó hajnalban 
elhunyt draskóci és laszkári Laszkáry Gyula a 
dunáninneni egyházkerület köztiszteletben álló 
felügyelője.

Halála ugyan nem jött egészen váratlanul, 
mert a hozzá közelebb állók már hetekkel előbb 
tudták, hogy súlyos betegség gyötri, de azért 
mégsem gondoltak a vég oly megrendítő közel
ségére. Csak a boldogult érezte, hogy rövid 
időn belül megtér őseihez pihenőre. „Engem 
már élve többet nem láttok!“ így búcsúzott pár 
héttel ezelőtt amidőn romhányi birtokáról a 
a fővárosba költözött fel. És megtörtént! Nemes 
lelke Urához szállt gyenge földi sátorából, mély 
gyászba borítva szeretteit, fájdalmat okozva a 
a dunáninneni egyházkerületnek s vele együtt 
az evang. egyetemes egyháznak.

Tizenhét éven át töltötte be a díszes egy
házkerületi felügyelői méltóságot lelkiismeretes 
búzgósággal. Ott volt mindenütt, ahova az 
egyház érdeke szólította, fáradságot nem ismert 
a legnehezebb viszonyok között sem. Hű kor
mányzó-társa volt a kerület püspökének, akivel 
páratlan egyetértésben, szeretettel kötözgette az 
egyházkerület fájó sebeit s létesítette legszebb 
intézményeit! Szelídségével, békeszeretetével 
mindenkor az ellentéteket igyekezett elsimítani 
és sohasem sikertelenül. De tudott energikus is 
lenni, ahol azt egyházának érdeke és fajszeretete

megkívánta. Nem tűrte és egyházunk autonó
miájára végzetesnek jelentette ki több megnyitó 
beszédében, egyeseknek a magyar állameszmével 
való szembehelyezkedését. Egyházkerülete lelké
szeinek ügye mindég közel állott szivéhez, 
törekvéseiket mindég felkarolta. Két nagyobb 
alapítványát is az ő javukra tette a theologusok, 
a lelkészözvegyek és árvák gyámolítására.

Méltán gyászolhatjuk. Nemcsak kormányzó 
képességei, hanem szive jósága, lelki nemessége, 
szelídsége, egy hosszú életen keresztül megpróbált 
és mindég hívnek talált egyházi hűsége is érde
messé teszik a gyászolásra és emlékezésre. 
Egyéniségét jellemzően jegyezte fel a kerület 
püspöke a kiadott gyászjelentésre Pál apostolnak 
Timótheushoz intézett szavai idézésével: ama 
nemes harcot megharcolta, futását elvégezte, a 
hitet mindvégig megtartotta; bizonyára megadja 
néki az Ur az igazság koronáját!

* * *
Laszkáry Gyula 1839. szeptember hó 11-én 

született. Alig 20 éves korában már másod- 
felügyelője a hontmegyei kiscsalomjai egyháznak. 
Ép azon mozgalmas időben lép tehát az egyház 
szolgálatába, amikor egyházi téren is fel kellett 
venni a küzdelmet a bécsi abszolutizmus ellen. 
1861-ben átvévén anyai birtokainak kezelését 
Nógrádmegyébe, Romhányba költözött s ugyan
azon évben a kétbodonyi egyház felügyelője 
lett. 1890-ben a nógrádi egyuazmegye felügye
lőjévé választván, annak képviseletében részt

Szombatonként jelenik meg.
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: Buda
pest, II., Fő utca 4, ahova a lapot illető 
mindennemű közlemény és küldemény, 
valamint az előfizetési és hirdetési dijak 

küldendők.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
SZTEHLO KORNÉL

Fömunkatársak:
Dr. MASZNYIK ENDRE,

KOVÁCS SÁNDOR, HORNYANSZKY ALADÁR.

AZ ELŐFIZETÉS AHA : Egész évre 14 K, fél
évre 7 K Egyes szám 40 fillér.

HIRDETÉSEK d ija
Kéthasábus egész oldal egyszeri hirdetésért 28 kor., 
féloldal 14 ko ona, negyedoldal 7 korona. Kisebb 
hirdetések (pályázatok) minden szóért 6 fillér. Több

szörös hirdetéseknél megegyezés szerint

T a r t a lo m :  Szigma: draskóci és laszkári Laszkáry Gyula f  — (Sz—o.): ölni szabad? Sztchlo Kornél: Karácsonyi gondolatok. — 
Dr. Szlávik Mátyás: A szabadkőművesség életfelfogásáról. — Dr. Zimányi Dániel: Lassú viz partot mos. — K. L .: 
Vallásoktatás. — Különféle. — Hirdetés.
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vett a zsinati tárgyalásokon is. A dunáninneni 
egyházkerület felügyelői székét 1895-ben foglalta 
el s ugyanezen évben a főrendiházba is meg
hívást kapott, amely azóta állandóan kiküldte 
a delegációkba. 1910 évben ünnepelte egyházi 
működésének 50 éves évfordulóját, amely alka
lommal elnöktársával együtt, aki 50 éves lelkészi 
jubileumát ünnepelte akkor, az egyházkerület 
meleg ovációban részesítette.

Egyházkerületi felügyelővé választása idején 
gyomorbajt szerzett, amely most kioltotta életét. 
Temetése f. évi december hó 21-én volt Buda
pesten a deáktéri templomban hol Raffay Sándor 
mondott felette gyászbeszédet. Budapestről 
Romhányba szállították haló porait, ahol a családi 
sírboltban örök álmait alussza. Isten áldása 
lebegjen porai fölött. ^  .

Ö ln i szab ad ?
(Sz—o.) Semmi közünk a politikához, nem aka

runk ítéletet mondani afölött, jogos és helyes volt-e az 
ellenzéknek az az eljárása, hogy a parlamentben a tár
gyalást erőszakosan megakadályozta, sem afölött, hogy 
kimenthető-e a kormánynak az az erőszakossága, hogy 
az ellenzéket a képviselőházból kizárta? Ez politikai 
kérdés, ezzel nem foglalkozunk.

De a tiz parancsolatban, amely a keresztyén erkölcs
tannak is alapja, van egy parancsolat, amely azt mondja: 
Ne ölj 1 Ha ennek a parancsolatnak ellene szegül valaki 
és ezen ellenszegülés megtorlásáról van szó, ez már 
nem politikai, hanem társadalmi kérdés. Ebbe már az 
egyház is beleszólhat, sőt beleszólni kötelessége.

Úgy érezzük, hogy kötelességmulasztást követnénk 
el, ha azt az ítéletet, amelylyel a budapesti esküdtszék 
Kovács Gyulát felmentette, hallgatással fogadnók.

A keresztyén vallás egy parancsát vetették meg a 
budapesti esküdtek, amely különben a zsidó vallás tör
vénye is, amidőn arra, aki embertársára lőtt, kimon
dották, hogy nem vétkes.

Tisztelet, becsület az igazságszolgáltatás egy kö
zege előtt, de ez nem gátol bennünket abban kimon
dani, hogy ez a verdikt nemcsak az állami, hanem a 
vallási törvénynyel is ellentétben van.

A jogászok dolga azon tanakodni, megfelel-e az 
esküdtszéki intézmény népünk kulturális fejlettségének 
és nem lenne-e célszerűbb a legsúlyosabb jogsértések 
megtorlását másokra, mint szatócsokra bízni ?

Mi csak a megsértett keresztyén tan érdekében 
emeljük fel tiltakozó szavunkat és kérdjük:

Keresztyén állam vagyunk-e még ? És ha azok 
vagyunk, mit szándékozik tenni a kormány, hogy Magyar- 
országon ne lehessen valakit büntetlenül megölni ?

K arácsony i gondo latok .
Ezen cím alatt jelent meg az „Evang. Őrálló“ 

karácsonyi számában G ed u ly  H enrik  tiszakerületi püspök
nek egy cikke, melyet megjegyzés nélkül nem hagy
hatok A cikk a béke jegyében indult, de Geduly midőn 
békét hirdet békességet épenséggel nem gerjesztő táma
dásokkal zavarja meg a karácsonyi est csöndjét. Béke
cikkében elitéli a „szenvedélyes leszólásokat“, a „haragos 
felpattanásokat“, a jogos érzékenységet bántó, a közegyház 
életében való szereplésre éppen nem csábító, sőt egyenesen 
elkedvetlenítő vitatkozási modort, „a hányiveti könnyed
séget, ironikus kérdésekbe és sejtésekbe elrejtett oldal- 
támadásokat“. És Geduly nem éri be az általánosságban 
tartott kritikával, hanem személyes kezd lenni, midőn azt 
mondja, hogy „főkén t h árom  ú rn ak  a z  id e i eg ye tem es k ö z
g y ű lé s t  m e g e lő ző  b iz o t ts á g i ü léseken  és m a g á n  a  k ö zg yű lésen  
va ló  s ze rep lé s i m ó d ja  reá  is  d ep r im á ló la g , e lkeseritö leg  
h a t o t t .

Miután Geduly az elnöki, előadói és felszólalói 
székeket jelöli meg, amelyeken ez a vitatkozás* modor 
honos, könnyű eltalálni, kit ért az elnök és az előadó 
alatt, a harmadik úr alatt kit ért, azt nem tudom.

Ami az elnöki szék támadását illeti, azt meg
védeni nem az én dolgom, az ismeretlen harmadik úr 
esetleg önmagára ismer, de az előadónak a megtáma
dására egy szerény megjegyzésem van.

Ha valaki a közügyek terén működik, az legyen 
elkészülve arra, hogy működését — legyen ő bár tisza
kerületi püspök — bírálat alá veszik. Ez a bírálat éles 
is lehet és ha a felszólalásba ironikus kérdések és 
oldaltámadások vegyülnek, ez a polemikus kritika jogo
sultsága és amig a kritizáló nem személyeskedik, nem 
sért, ezt a „vitatkozási modort“ el kell tűrni, persze 
szabad vissza is vágni. Előfordulhat az is, hogy a meg
bírált a bírálatot félreérti és bizonyos oldaltámadásban 
személyes sértést lát. De ezt a félreértést nyomban el 
lehet oszlatni, amint ez abban az esetben, amelyre a 
püspök megjegyzése vonatkozik, azonnal eloszlatva is lett.

Az ily tárgyalási modor tehát korántsem szolgál
hat okul deprimálásra és elkeseredésre, sőt örüljünk, 
ha gyűléseinken végre az őszinte szó szabadon meg
nyilatkozni kezd.

De hogy a mi karácsonyi vitatkozásunknak valami 
haszna legyen, egy ajánlatot teszek Geduly püspök úrnak.

Én Őt igen értékes embernek tartom, koránál fogva 
az ő vállain fog nyugodni akkor is egyházunk jövője, 
amikor mi, öregek már nem leszünk, ő építeni fog, 
mert meg van benne hozzá az erő és a tehetség.

De ne akadékoskodjék, ha én is építeni akarok, 
amig bennem az erő tart.

Becsüljön meg engem ő is, amint én őt meg
becsülöm. És ha nekem a közegyházunk javát előmoz
dítani akaró tervem van, bírálja meg azt kíméletlenül,
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de jóakarattal. Kapcsoljuk ki az igen alárendelt érdek- 
ellentétet és ha mindketten ügy, amint cikkében hangoz
tatja, jóakaratú egyetértéssel fogunk építeni, egyházunknak 
ebből haszna lesz. Sztehlo Kornél,

az egyetemes ügyész.

A szabadkőművesség életfelfogásáról.
A jó keresztyén ember azt a felebarátját, a ki 

hisz a Krisztusban és az ö evangéliumában, s a sze
retet és könyörüld műveiben munkálkodik, testvérének 
tekinti, ha egy és más kérdésben más is az élet 
felfogása, nézete. így vagyok én a szabadkőművessekkel 
is. Amennyire beletekinthettem munkálkodásukba, múlt
jukba, törekvéseikbe, amennyire olvashattam tanaikat, 
eszméiket, arról győződtem meg, hogy ők nem ellen
ségei a hitnek, a vallásnak, a könyörülő és segítő 
szeretet nagyban meg van bennük, barátai és terjesztői 
a felvilágosodásnak, a műveltségnek s így bár elvüket 
nem helyeslem, életfelfogássukkal nem értek egyet, 
személyes meggyőződésüket tiszteletben tartom, fele
barátaimnak tartom őket anélkül, hogy a pozitív 
evangéliumi igazságokhoz szilárdul nem ragaszkodnám.

Ez a nézet és meggyőződés érlelődött meg 
bennem, a mikor Stein Lajos hazánkfia szerkesztette 
„Nord und Süd " című előkelő német folyóirat ez évi 
dec. füzetében elolvastam Schwabe cikkét „a szabad
kőművesség életfelfogásáról.“ Gondolatait adom a 
következőkben :

A szabadkőművességnek legtöbbet ártott az a 
fatális körülmény, hogy azt a páholy életével, tehát a 
formát a lényeggel zavarták össze. Az is ártott neki, 
h°gy „titkos szövetségnek'* tartották. Ez pedig nagy 
tévedés. A szabadkőművességnek nincsenek titkos 
törvényei, tanai és céljai. Lényege és alapeszméje 
nyitott könyv. Csak némely szertartásai, ismertető-jelei 
és szavai titkosak, a melyek, mint szokásos külsőségek 
csak közvetve érintik a szabadkőművesség lényegét. S 
azzal is vádolták, hogy bizonyos vallásos irányzatok és 
szekták, p. o. deisták és pantheisták szolgálatában áll. 
Ez nagyon megnehezítette a szabadkőművesség valódi 
lényegének komoly és elfogulatlan megítélését. A kő
művesek nem titkos társulat tagjai, nem is deisták vagy 
pantheisták, hanem épen a „szabadkőművesek.“

A kőművesség olyan régi, mint maga az emberiség. 
Eszméivel találkozunk az ókorban s napjainkban. Mindig 
voltak szabadkőművesek, de páholyokká csak a XVIII.-ik 
század elejével szervezkedtek.

A XIX-ik század végén az is ártott a szabad
kőművességnek, hogy elvonulva, csendesen munkál
kodnak a nyilvánosság kizárásával Ez a „láthatatlanság“ 
sokakban bizalmatlanságot szült. Azt hozzák fel ellenük, 
hogy a külvilágtól elzárják magukat s új gondolataikat 
és eszméiket nem tudják korszerűen megvalósítani.

Részben ez magyarázza meg a „titkos szövetségről“ 
szóló mesét is.

Mint szervezet a kőművesség 200 évre tekinthet 
vissza. Heves és ellenséges megtámadtatása dacára 
földünk összes kultúrállamaiban gyökeret vert s a 
művelt emberiség nagy százaléka eszméi köré csupor 
tosult s ez mindenesetre létjogosúltsága és életre
valósága mellett tesz bizonyságot. Alapeszméjének 
egészségesnek sőt örökkévalónak kell lennie, ha annyi 
„testvért“ tudott meghódítani.

így Németországban is sok híve van a kőmfives- 
ségnek. 50 ezer különböző állású ember hirdeti és 
követi abban a „harmónikus életfejlődés művészetét.“

A kőművességet nem valamely egységes világ
nézet vagy dogma, hanem az emberiség tökélete
sedésének eszméje tartja össze. S nem ideológiai követel
ményekkel, hanem a nevelés útján munkálja az emberiség 
boldogitását. önálló embereket akar nevelni, hogy 
mesterekké nemesüljenek a művészet, bölcsesség, erkölcsi 
erő és szépség terén. Részt kér tehát ama szociális 
és ethikai problémák megoldásában, amelyeK a jelen
korban az egyént és az emberiséget foglalkoztatják. 
Igazán praktikus és hasznos célok és feladatok meg
valósítására törekszik.

Örök javak és értékek után való törekvések mellett 
találóan beszélnek a kőművességnél „királyi művészetről". 
A kőművesek céljaiban és eszméiben, az építés gondo
lataiban s az önálló személyiség erkölcsi fejlesztésében 
sok a művészi vonás. Minden egyes kőműves a művészi 
vágynak egy-egy vonását hordozza keblében. S a 
művészhez hasonlóan a kőművesnek sem sikerül az 
ideál teljes megvalósítása, hanem csak lehető meg
közelítése.

A szabadkőművesség rokonsága az építő művészettel 
a kőművesség symbolikájában jút legjobban kifejezésre, 
mely az egész világ kőműveseit (mint a sztoikus Zeno 
„eszményi világállama“, vagy a „keresztyénség isten 
országa“ fogalma) egyesíti s a kőmüvestemplom látogatói
nak önérzetét felette emeli

A szabadkőművesség alapeszméje csak az érzü
letet nézi s minden külső szociális vagy felekezeti jel
legű megkülönböztetésben a valódi fejlődés akadályát 
látja, nagy segítőerőt jelent s önkéntelenül is nagy 
kulturmunkára ösztönzi a kőművest. Az „emberiség 
nagy testvérszövetségének“ munkálásában mindannyian 
egyeznek, bármennyire is eltérjenek különben az esz
közök felhasználása tekintetében. Át meg át vannak 
hatva attól, hogy a humanitás nagy gondolatának meg
valósításához kölcsönös egyetértés, tisztelet és türel- 
messég szükséges. Azért szerepel már 1723-ban a kő- 
művestestvérek „régi kötelességei“ között a dogmanélküii 
hitvallás kötelezettsége.

Ami a német kőművességnek kezdettől fogva jel
lemző sajátsága, az a humanitás kőműves gondolatának 
tagjaiban való mélységes felfogása és buzgó ápolása,



4. oldal. Evangélikus Lap. 52. sz. 1912. december 28.

menten minden vitás politikai, felekezeti és szociális 
kérdésektől. Egyedüli célja tagjainak tökéletesítése és 
ethikai átalakítása anélkül, hogy a napi politikai vagy 
szociális kérdésekbe és felekezeti küzdelmekbe bele
ártaná magát. A valódi meggyőződés kölcsönös tisz
telete s az igazi tolerancia lehetetlenné teszi az egye
netlenség felburjánozását a páholyokban. A  személyes 
meggyőződés szabadságánál fogva a legtöbb páholy 
következetesen kerüli a felekezeti vagy politikai kérdé 
sek megvitatását. Neutrális helyek azok a páholyok, 
amelyekben a külvilágban netalán elszakadt embereket 
közös, egyetértő n.. másságra sarkalja a kőmüvesgon- 
dolat. Azért politikai, tudományos, vallásfelekezeti, vagy 
ethikai irányú „fanatikusok™ “ nincs is helyük a pá
holyokban.

Hogy ezt az együttérzést ne veszélyeztesse, a 
szabadkőművesség a testvéreknek teljes szabadságot ád 
a politikai és metafizikai meggyőződés terén. Bár köte
lezi a maga tagjait az erkölcsi világrend s az emberek 
egyező vallásának elfogadására, de azért azzal nem 
állít fel dogmát s csak a humanitás elvét proklamálja. 
S ha a szabadkőművesség ezt a gondolatát „a világ- 
egyetem nagy építőmesterének“ szimbólumában fejezi 
ki. úgy az korántsem dogmát jelent, hanem itt is teljes 
szabadságot enged a maga híveinek. így értjük meg, 
hogy a legkülönbözőbb nézetű testvérek találkoznak a 
páholyokban. Nem a cél elérésének útja, módja, hanem 
annak őszinte akarása a fődolog. (Folyt köv)

Lassú víz partot mos.
A z  evan g . e g y h á z  á lla p o ta  a z  1910 . év i n é p szá m lá lá s  

a la p já n .

Az „Evangélikus Lapban“ időnkint kis cikkecskék 
jelennek meg. A cikkecskékben közölt számok változ
nak, de amit a számok mondanak, mindig ugyanaz: 
az evang. egyház folyton veszt, sohasem nyer. Ezek a 
kis beszámolók, melyek a vegyesházasságra lépő felek 
megegyezéseire vetettek világot, előre sejttették azt a 
valóságot, amely a maga egészében az 1910. évi nép- 
számlálás alkalmával tárult fel. E valóság, ha nem is 
ijesztő, de mindenesetre elszomorító az evang. egyházra 
nézve. Akármilyen szempontból vizsgáljuk a rendelke
zésre álló adatokat, az eredmény lehangoló. Ha pedig 
magyarázni próbáljuk a szomorú tüneteket, lehangolt- 
ságunk még fokozódik, mert épen e magyarázgatás, 
okadatolás közben derül ki, hogy a róm. kath. egyház, 
noha általában és látszólag ugyanazon hatások alatt 
áll, a fejlődésnek meglepően kedvező képét mutatja, 
ami mélyreható, de könnyen megállapítható okokra 
vezethető vissza. És ezek az okok növelik a szomorúságot.

A kép, amelyet egyházunk állapotáról adunk, csak 
úgy lesz világos, ha összehasonlítjuk más egyházak 
viszonyaival. Hogy a túlságosan széles keretek az egybe

vetés áttekinthetőségét ne csökkentsék, csupán a ref. és 
főképen a róm. kath. egyházakat veszem tekintetbe, ami 
teljesen elegendő, egyrészt mert egyházunk főképen ezzel 
a két egyházzal van szoros és állandó összeköttetésben, 
másrészt mert a barát és ellenség haladása szabja meg 
a mi haladásunk (?) értékét. A közlendő számok a két 
legutóbbi népszámlálás adatait jelzik, ahol azonban 
kívánatos az 1890 népszámlálás adatait is felhasználnom.*

Magyarországon 1910 ben 1,306.384, a társorszá
gokban 33 759, a Magyar birodalomban együtt 1,340.143 
evangélikus élt, míg tíz évvel azelőtt 1,258.860, illetve 
30.082, összesen 1,288.942. A szaporodás tehát 47.524 
és 3.677, az egész birodalomban 51.201, ami nagyon 
kevés. Evang. egyházunk, hozzávetőleg, az 1900-iki 
létszám V25-ével, azaz nem egészen 4%-ával szaporodott, 
holott a lakosság szaporodásának országos, illetve biro
dalmi átlaga 8’5%> vagyis az evangélikusok szaporodása 
felét sem üti meg annak, amit összes lakosság gyarapo
dásának arányában várhatnánk. A ref. egyház lélekszáma 
tíz év előtt 2,441.142 (2,427.232 +  13.910), jelenleg 
2,621.329 (2,603.381 +  17.948), vagyis a szaporodás 
kb 180 ezer, az előző létszámnak kb Vjs része, tehát 
az evang. egyházénál tetemesen nagyobb, habár az 
országos átlagnál (8 5% = kb Via rész) ez is kisebb. 
Még jelentéktelenebbnek tűnik fel az evang. egyház 
szaporodása, ha a róm. kath. egyházéval hasonlítjuk 
össze. Magyarországon a róm katholikusok tíz év alatt 
811.808 lélekkel szaporodtak, számuk 8,198 497-ről 
9,010.305-re szökött fel, a szaporodás tehát nem egészen 
10%, ami az országos átlagot majdnem 1*5% kai múlja 
felül. A Magyarbirodalomban pedigj számuk 9,919.913- 
ról 10,888.138 ra emelkedett, a szaporodás 968 ezer, 
tehát kb. ©lyarányú, mint az anyaországban.

A lakosság eloszlásának arányáról felekezetek szerint 
az alábbi összehasonlítás ad képet. Az anyaországban volt 
evang. 1900-ban 7 5%, 1910-ben 71%, csökkenés 0 47o, 
ref. „ 14 4%, „ 14 3%, „ CH%,
r. kath. „ 487%, „ 49‘3%,gyarapodás 06%,
a Magyarbirodalomban pedig
evang. 1900-ban 6 7%, 1910-ben 6 47o, csökkenés 0 3%, 
ref. „ 127%, „ 12 6%, „ 0 i% ,
r. kath. „ 51 *5%, „ 521%,gyarapodás0‘67o-

A társországokban tehát jobb az állapot, mert ezek
nek a beszámításával a csökkenés csak 0‘3% (az anya
országban 0‘4), az ottani arányszámunk is emelkedett 
l-270-ról 1-3%-ra.

Minthogy csökkenés és így megszívlelni való tanul
ság az anyaországban van, a továbbiakban a társorszá
gokat figyelmen kívül hagyom.

* Az 1900. és 1910. évi népszámlálások adatai — ahol külön 
nincs jelezve — az összes (polgári és katonai) népességre vonat
koznak, az 1890-esek pedig csak a polgárira. Noha a különbség 
jelentéktelen, mert egyházunk arányszáma majdnem ugyanaz 
mind a két fajta népességben, az 1890-es adatokkal való egybe
vetésben kiigazítást eszközlök, hol a polgári, hol az összes népes
ség irányában.
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Az evang. egyháznak 0 4%-nyi veszteségét még 
jobban fölfogjuk, ha tekintetbe vesszük, hogy ez az 
előző arányszámnak, a 7 5% nak kb. Vi« része, mig a 
reformátusoknál a 0 1% veszteség csak Vm rész, a róm. 
kath. egyház pedig nyert.

Egyházunk visszaszorítása — úgy látszik — állandó 
jelenség. Az 1890-iki népszámlálás kb. 1J80.0C0 evang 
polgárt talá.t. Ez a szám 1900 ban kb. 1,250.000 re 
emelkedett (katonaság nélkül), ami 70 ezernyi növekedést 
jelent; a következő 10 év alatt már csak 47 ezer a 
szaporodás, azaz a megnövekedett számú evangélikusság 
gyarapodása az utolsó évtizedben jóval, 23 ezerrel marad 
mögötte az előző évtizedének. 1890-ben még 7 8% az 
evangélikusok arányszáma. 1900-ban 7 5, 1910-ben pedig 
csak 7 1%. Ezzel szemben a reformátusok számaránya 
a jelzett időközökben 14 6, 14*4, 143%, a római 
katholikusoké pedig 46 7, 47 8, 49 3%, szóval a refor
mátusoknál is mutatkozik, bár csekélyebb esés, a róni. 
katholikusok pedig lassan (?) de biztosan haladnak az 
abszolút többség felé.

Az általános ismertetés után nem lesz érdektelen 
országrészek és kisebb területi egységek szerint szemügvre 
venni az eltolódásokat. A kép természetesen nem lesz 
vidámabb ránk nézve ezáltal sem. Az országrészek közül 
csak a Tisza-Marosszögén van némi emelkedés, vagyis 
ott, ahol legkisebb az evangélikusok száma, mig azok
ban, amelyekben nagyobb arányban szerepeltünk, 
mindenütt vesztettünk, legtöbbet a Tisza jobb partján 
(Tiszáninnen), amennyiben a számarányunk 7 470-ról 
6 8% ra szállott le, még pedig a kivándorlás miatt.

Az 1910-iki népszámlálás még talált egy vármegyét 
evang. abszolút többséggel; de ez már a múlté. E 
megye a legkisebb népességű Turóc megye, amelyben 
az evangélikusok számaránya 1890-ben 537, 1900-ban 
52 1, 1910-ben 496% , a katholikusoké pedig 41 7, 
43*6 és legutóbb 46%.

A jelentékenyebb evang. lakóssággal bíró megyék
ben is mindenütt tért vesztettünk. Pl

Az evangélikusok aránya "/o ban A róin. kalh. aránya "•■-ban
1890 1900 1910 1890 1901 1910

Nógrád . . 23-1 21 8 203 70 7 723 74
Hont . . . 228 21 6 202 67 2 68-6 70 4
Zólyom . . 339 328 31 8 637 645 65'1
Liptó . . . 435 425 405 522 53 5 55
Gömör-Kishont 34 324 307 41 9 434 45 4
Szepes . . . 17 7 16 1 15-3 65 2 663 68
Tolna . . . 132 126 12 66 5 68 695
Vas . . . . 206 199 188 74 1 74 9 76
Békés . . . 357 35 5 354 228 24 254

Csökkenés észlelhető az erdélyrészi megyékben is 
Amint látjuk, a csökkenés egyrészt állandó, más

részt nagyobbodó, ugyanezt mondhatjuk a róm. katho
likusok gyarapodásáról is.

Vannak azonban megyék, amelyekben az evangé

likusok számbeli változása nemcsak aggasztó, valósággal 
ijesztő. így pl. a meglehetős evang lakósságu Vas
megyében az evangélikusok nemcsak relative, hanem 
abszolúte is fogytak ezer lélekkel, a róm. katholikusok 
pedig szaporodtak 17 ezerrel. E megyében az evangé
likusok épen úgy magyarok, németek és vendek, mint 
a róm. katholikusok. Ennélfogva a nagy eltérést nem 
vezethetjük vissza azokra az okokra, amelyek pl. az 
erdélyi szászok lassú gyarapodását okozzák, akik exkluzív 
életet élnék és különleges családi és gazdasági szoká 
soknak hódolnak.

Számbeli fogyás észlelhető még Hont- (1 ezer), 
Nyitra- (V* ezer), Abauj-Torna (2 száz), Gömör (2 ezer) 
és Szepesmegyékben (I ezer). Nem nagy számok, de 
nagy jelentőségűek, mert abszolút veszteséget jelentenek. 
A róm. katholikusok e megyékben is szaporodtak, még 
pedig a fentebbi sorrendben 4, 31, 3, 5 és 3 ezerrel.

Relativ növekedést csak egy-két megyében találunk, 
ilyenek Sopron (10%-ról 10 2 re), Árva (8 2%-ról 8 5-re), 
Trencsén (8 6%-ról 8 8-re), Temes (2 7%-ról 2 9-re), 
Torontál (35%-ról 3 8 re). A legtöbb megyében azonban 
relativ csökkenésben van része egyházunknak, szám
belileg pedig jelentéktelenül növekszik.

A törvényhatósági! városok sem mutatnak vigasz
talóbb képet, legföljebb annyiban, hogy a városok 
természetéből származó hullámzás minden felekezetet 
egyformán érint, amint az alábbiakból kiviláglik.

Az evdBKtlfkíibok síim« ""»-ban A róm. kath. száma °'i ban
1890 1900 1910 1890 1900 1910

Győr . . . 14 1 109 10 3 69‘4 698 71 3
Sopron. . . 28 276 278 64 1 6 3 9 64 1
Pozsony . 137 12 6 115 75 74 6 75 7
Selmecbánya . 151 13 138 82 1 828 81-5

Budapesten, ahol az evangélikusok száma 43, 562, 
azaz 5°/o (1900-ban 38.811, azaz 5 3%, 1890-ben 5 7°/o), 
némi esés tapasztalható, a reformátusok ellenben erősen 
gyarapodtak, 67 ezerről 86 ezerre, 9‘2%-ról 9 9%-ra 
(1890 ben 7 7%), a róm. katholikusok pedig relative 
vesztettek, 608%-ról 598% -ra szállván le, de őket 
megnyugtathatja, hogy most jóval kisebb volt a tér
veszteség, mint az előző évtizedben, amikor 64 2% ról 
öOSVo*^ estek.

Egyházunk gyöngülésének okát három körül
ményben látjuk. Ezek közül kettő általánosan ismeretes 
és hangoztatott, t. i. a kivándorlás és az egyke. A ki
vándorlást, mely az egész országot sújtja, mi érezzük 
legjobban. A róm. kath. egyház ugyanis, az ország 
nyugati és északi részében majdnem mindenütt több
ségben van, ama bajokat, amelyeket a felvidéki ki
vándorlás okoz, orvosolhatja más vidékek fölöslegével. 
Ugyanez áll a többi egyházakra is. Az evang. egyház 
épen a kivándorlástól sújtott vidékeken van legjobban 
elterjedve, az itten szenvedett veszteségeit nem pótol
hatja más vidékeknek amúgy sem nagy gyarapodása.
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Ezenkívül a róm. kath. egyház a cseh és lengyel be
vándorlás révén is sokat nyer, amint ezt Trencsén- és 
Árvamegyék mutatják, amelyek a nagy kivándorlás 
dacára erős kath. többségüket megtartották (1900-ban 
87 1, illetve 88 6, 1910-ben 87 4, illetve 88'6%). Fel
tűnő különben, hogy e megyékben az evang. egyház 
is gyarapodott (8‘6%-róI 8'8-re, 8'2%-ról 85-re száll, 
illetve lépett föl.)

Az evangélikusok másik területén a Dunántúl, 
még az egyke hat sorvasztólag, aminek következtében 
a 250 ezer evangélikus csak 3 ezerrel szaporodott, 
szemben a nem egészen 9-szer annyi katholikusnak 
53szor akkora gyarapodásával, ami részben abban lel
heti magyarázatát, hogy az egyke főleg a protestánsok 
között pusztít.

De hogy a két említett okon kívül még egy 
harmadik is közreműködik egyházunk gyöngítésében, 
nemcsak az érdekelt egyházak hiszik, hanem ezt vallja 
a statisztikai hivatal is, midőn a felekezetek közti el
tolódást a kivándorláson kívül — ami nem felekezeti 
betegség — az áttéréseknek és a veg yes  h á za ssá g o k n a k  
tulajdonítja. Hogy mely egyház javára történik az el
tolódás, nem kell hangsúlyozni. Az 1910-iki nép- 
számlálás alkalmával először tűnt ki erősebben, hogy a 
megegyezések mely egyháznak a boldogulását szol
gálják. A hátrányos megegyezésekből származó vesztes
ségünk, mindig nőni fog: az ezután jövő népszámlásokon 
u. i. már nem csak a hátrányos megegyezések követ
keztében közvetlenül elvesztett hívek, haném ezek 
gyermekei után is sírhatunk.

A statisztikai hivatal a relativ csökkenést térveszte
ségnek nevezi, mi érezzük, hogy ez voltaképen vé rve sz te sé g , 
amelyet meg kell szüntetni, sőt pótolni, a inig nem késő. 
Testi szervezetünk is csak egy bizonyos határig bírja el 
a vérveszteséget. Az egyre súlyosbodó bajokkal szemben 
mindnyájunknak fokozott éberségére és munkájára van 
szükség, különben a veszedelmes tejtőn nem tudunk 
megállani. Ezúttal még volt egy kis gyarapodás - ha nem 
ügyelünk, a következő népszámlálás veszteglésről, az 
utána jövő pedig már abszolút fogyásról fog beszámolni. 
És akkor sokkal nehezebb lesz a betegséget orvosolni. 
Ha most tétlenek vagyunk, akkor már tehetetlenek leszünk. 
Ne nyugodjunk bele abba, hogy „Lassú viz partot mos“, 
hiszen a mi partunkat mossa és viszi el !

D r. Z im á n y i D án ie l.

Vallásoktatás.
E cim alatt a „Nyugat“ c folyóirat december hó 

elején megjelent számában T ankó  B éla  tollából egy 
figyelemreméltó, igen élvezetesen megirt tanulmány olvas
ható. Figyelemreméltónak kell nevezni nem udvarias 
kritika megkerülés végett, hanem a feltűnő nyugodt 
hang miatt, mely e kérdés tárgyalásánál ma az egy

háziak között is legtöbbször hiányzik s annál inkább 
kellemes tehát világi oldalról: figyelemreméltónak kell 
nevezni továbbá azért, mert objektiv hangjánál fogva 
igényt tarthat arra, hogy az intelligens olvasót ellen
vetés nélkül meggyőzze; de főképpen azért kell figye
lemreméltónak nevezni, mert elfogulatlansága természe
tesen igazságokra vezeti.

Ha valaki világi lapban megjelent cikkekre hívja 
fel figyelmünket, előre arra készülünk el, hogy bosszan
kodni fogunk, vagy a szándékos rosszhiszeműség vagy 
(az esetleg) jóindulatú felületesség miatt. Ezért ismé
teljük, hogy kétszeres öröm volt e finom kis tanulmányt 
olvasni, objektiv szempontjába helyezkedni. Felekezeties
ség nélkül tud e kérdéssel foglalkozni s ez már magá
ban véve is nagy erény.

A cikk megbírálja a vallásoktatás jelenlegi peda
gógiáját, de nem marad meg a hibák feltárásánál, ha
nem tervezetet is nyújt a helyes, modern vallásoktatás 
rendszerére nézve. Ezt teszi a modern pedagógia és 
a vallásoktatás összhangba hozásával, de nem esik abba 
az eredendő hibába, melybe legtöbben, hogy t. i. kü
lönválasztják az egyház szempontjából helyesnek látszó 
vallásos oktatást az oktatásban részesülő gyermekek, 
növendékek lelki világának, életfelfogásának összhangba 
hozásától. Sőt éppen a kettő összhangjától várhatjuk a 
jövendő nemzedék harmonikus életfelfogását — úgy a 
növendékek, mint az egyház előnyére, javára.

Bevezetésében a vallásoktatást az iskolákból szám
űző radikalizmussal szemben állítja, hogy történeti és 
lélektani bizonyságok nélkülözhetetlenné teszik az isko
lában a vallásoktatást s ugyancsak e bizonyságok ala
posan elégtelenek annak bizonyítására, hogy' a vallás 
nem egyéb, mint alacsonyabb fokú erkölcsiség, mert 
világos, hogy a szellem vallásos tevékenysége a világ 
sajátos szemlélését jelenti, melyben a világkép egészét 
az öntudat egy nagy lendülettel összefoglalja, mikor 
Isten gondolatához érkezik. A radikalizmussal szemben 
rámutat a reformtervek ama típusára, mely a vallás 
lényegének hívebb felismeréséből kiindulva, sürgeti a 
vallás helyesebb tanítását. Kiemeli, hogy e reformot az 
egyháztól kell várni s tény az, hogy elsősorban a pro
testáns egyházban — „melynek lényege a szüntelen refor
máció“ — ennek a reformnak szükségérzete mindig 
élénk volt s külső ösztönzés nélkül is nem egyszer 
megalkotta a modern didaktikai elveket.

E modern vallásoktatás elé cé lu l a  va llá s  é le t
je len sé g e in ek  elérh ető  le g tis z tá b b  ism ere té t tű z i  ki, melyre 
csak a legtágabb értelemben vett vallástudomány leg
szabadabb művelése képesít s melynek eredménye 
gyanánt a d id a k tik a i ren d sze re sség g e l e lőh a ladó  ism ere t
tis z tu lá s  n yo m á b a n  a  v a llá so s  é rzés  is  t is z tu l  és  m élyü l.

Ezután vázolja a vallásoktatás rendszerét s tanul
mányának erre vonatkozó részét igen tömör stílusa 
miatt csak kevéssé összevonva, mondataiban egyébként 
szószerint idézzük:
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„A tanítás kezdő fokán az anyag gyűjtése a fő
teendő — azé az anyagé, mely a vallásos érzék fej
lesztésére van hivatva s mely a magasabb fokon a 
tiszta értelmi taglalásra vár. Az az alapvető didaktikai 
elv, mely a gyermek önálló lelki tevékenységéhez paran
csolja fűzni a tanítás és tanulás módszeres lépéseit, a 
vallásoktatásban azt követeli, hogy a gyermek lelkében 
már átélt s azért újból átélhető élményekhez kapcsolód
jék az anyag minden új részlete.

Nyeri pedig ezt az anyagot az oktatás annak a 
vallásnak történetéből, melyhez a gyermek tartozik, 
csak mikor az érzelmi szálakkal s a nem tudatos lelki 
közösség kapcsaival hozzáfűzött legközelebbi s azért 
legközvetlenebbül átélhető anyagot befogadta, csak akkor 
fordulhat figyelmével mindig egy-egy konkrét történeti 
személyiség művészileg kidomborított alakjára.

A keresztyén egyházban a tanítás ez első fokán a 
közvetlen cél ezek alapján Jézus életének és evan
géliumának lehetőleg teljes megismerése; a gyermeki 
elméhez mérten is bámulatos egyszerűség, mely a leg
magasabbat a legtermészetesebb, legmagátólértetődőbb 
módon gyökerezted meg a gyermeki lélekben, biztosítja 
e munka közvetlen sikerét s a jövő rendszeres reflexiók 
számára alapot ad.

Az evangélium ez egyszerűen objektiv megismerése 
után nevezetes tanrészletül illeszkedik be az oktatás 
anyagába az egyház története.

Az egyháztörténelem, a történelemtanítás egyete
mes didaktikai elvéhez híven, nem lesz külső dátumok 
halmaza, hanem Jézus evangéliumának életsorsa. Meg
ismerteti a szükségszerű átalakulásokat, melyeken az 
„evangéliumi kovász** átment, mihelyt szervezett egy
házzá tömörült; a hatásokat, melyeket a világra gyako
rolt s attól kapott Fel fogja mindenütt tüntetni azokat 
a lelki rugókat, melyek egy-egy dogma fogalmazását 
éltették s melyek képesítik ama dogma vallásos tartal
mának megértésére s így történeti-, tudományos- és 
vallásos értelmezésére.

Az összehasonlításra anyagot adó vallástörténelem
ből s az egyház történetéből oly anyagra tett szert az 
ifjú, amely képesíti az emberiség vallásos fejlődésének 
tömörített átélésére; másfelől a vallás lényegének 
történetileg kifejlődött magyarázatai fogantyút adnak neki 
a jelen tudományos eredményei alapján álló rendszeres 
magyarázat megértésére.

E befejező fokon azért — a középiskola végső 
osztályában — a vallásos tudat tevékenységének lélek
tani sajátsága, szerepe a lelki életben, különbsége a 
többi tudatviszonyoktól s rokonsága azokkal — lesz az 
oktatás hálás tárgya, melynek a történeti ismeretek 
gazdag illusztrációjául szolgálhatnak. A lelki életben 
gyökerező sajátságának e felismerésével nyeri meg az 
ifjú a vallás teljes megértését s csak akkor lehet remélni, 
hogy megértvén a vallás összefüggését a lélek másnemű

tevékenységeivel, megszűnik az a teljesen tudománytalan 
és meddő tusakodás, mely a „tudás és hit“ mestersé 
gesen szított ellentétét oly megindító módon igyekszik 
„kibékilni“, — ahol pedig csak arról van szó, hogy 
világosan meg kell vonnunk mind a kettő természetes 
szerepének határait.

A harmadik típust az orthodoxia típusának neveznők. 
Jelleme a vallás felfogásában árulja el magát. Ahol vallá
sos nézetek történeti kifejezési módjainak feltétlen tekin
télyre való elfogadása és elfogadtatása vallásnak hirdet- 
tetik s ahol a vallásoktatás a betű nyűgéből képtelen 
kiszabadulni, sőt még csak meg sem kisérti, mert nem 
érzi szükségét kiszabadulni, — ott az orthodoxia fagyos 
és sivár levegőjét érezzük, melyet a kegyeskedő pietizmus 
színtelen langyossága sem képes otthonossá tenni. A 
pietizmusban támadt az orthodoxia élettelen gépiessé
gének történeti ellenhatása és korrekciója; de bármilyen 
nevezetes volt történeti szerepe e visszahatásnak, nem 
lehetett igazi korrekciója azért, mert ugyanazon az alapon 
áll, mint amit javítani akar: a dogmatikus orthodoxia 
alapján.

Az orthodoxia legszembeötlőbb veszélye a minden 
dogmatizmussal végzetszerűen együttjáró felekezetiesség, 
a kizárólagosság követelése. A vallásoktatásban ennek 
folyománya a keresztyén egyházon kívüli vallásalakok 
iránti közöny még protestáns tankönyvekben is, meg az 
a különös apológia a keresztyénség mellett, mely a 
Buddha vagy Zarathustra emelkedett szellemének törté
netieden lekicsinylésével kívánja felmagasztalni — nem 
is Jézust, hanem amit a niceai meg az athanasiusi hit
vallások kereszténységnek tanúnak.

A pietizmus öröksége a vallásoktatás terén az 
építés sürgetése. Megszívlelendő elv, melyet a nevelő 
oktatás nem is késett értéke szerint felhasználni. A 
modern pedagógia is tudja, hogy minden tárgy lehet 
építő, azaz a kedély- és érzésvilágot elmélyítő és tisztító, 
sőt minden tárgy tanítása alkalmat adhat vallásos kedély
állapot fölkeltésére is; de épen olyan indokolatlan túlzás 
volna azt kívánni, hogy Palesztina földrajzának tanulása 
okvetlenül épületes legyen, mint hogy minden számtani 
vagy történelmi órából építést csikarjon ki a tanító.

Közös a kettőben a dogmatizmussal járó közöm
bösség, nem egyszer szinte érzéketlenség az oktatás 
elemi parancsa, a maradék nélküli megértetés parancsa 
iránt A legrikítóbb jellemvonása a típusnak — s a leg
jogosabb kifogások tárgya — a sokszor bámulatba ejtő 
nemtörődömség a tanuló előtt tárva-nyitva álló benyo
mások s a tervszerű ismeretközlés természetével, mely 
egy világképet ad a fejlődő léleknek s ezzel szegény 
gyermeknek meg kell próbálnia kiegyeztetni egy másikat, 
melynek igazolására, sőt megértetésére is, talán semmi 
útbaigazítást sem kapott. Az eredmény: ellentét a „tudás 
és hit" között, talán titkos sajnálkozás az egyház elmara
dottságán, mindenesetre bénult lelki élet és disszonáns 
életfelfogás.
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Csodálkozhatunk-e, ha így üt ki az eredmény, 
mikor a középiskolai tanulónak nem szabad megtanulnia, 
hogy Deukalion és Pyrrha és a chaos és Apollon annyi 
ezer szépséges mithosszal együtt — a vallásos költészet 
müve, de Noéról, Sámsonról vagy a teremtésről nem 
szabad mjj^nuliiia, hogy azok nem kevésbé mithosszok? 
A természeítáni órán rég felcserélte már a Ptolemaios- 
féle kozmológiát a Kopernikuséval, de ha a káté úgy 
tanítja, a napnak meg kell állnia az Ajalon völgyben; 
Mózesnek halála után kell „könyveit“ befejezni. Valóban 
meglepő az a közömbösség, mellyel még protestáns tan
könyvek is elhanyagolják a legközvetlenebbül kínálkozó 
alkalmat, m e g e lő zn i a szakadást a vallás és ismeret, 
mondjuk: hit és tudás közt; mi akadálya lehet annak, 
hogy költészetnek merjük mondani, ami annak készült 
s aminek így van önértéke a keresztyén vallásos tudat 
alkotásai közt?

S ha még a tanítás alsóbb fokán didaktikai óva
tosság talán mentheti is ezt az eljárást, — végzetes 
pedagógiai szűkkeblüség úgy bocsátni ki a közép
iskolából az ifjúságot, a jövő intellektuális réteget, hogy 
őszinte és egyszerű módját nem találtuk a természetes 
tények megvilágításának. A lényeg így esik sokszor 
áldozatául a formának. Minő kibeszélhetetlen nyereséget 
ígérne a vallásoktatás, ha hű maradna a tényhez, hogy 
a fejlődő értelemnek hozzá mért táplálék kell; ha az 
őszinteséget az értelemmel szemben is gyakorolná. A 
pedagógiai mulasztást megsínyli a2 ifjúság s így a 
jövő intelligencia: félig tisztázott élményeivel vagy a 
kételynek, vagy a tagadásnak lesz könnyű zsákmánya. 
De meg, mindenekfölött, maga az egyház: vagy félig 
önállóságra nevelt vallásos egyéniségeket nyer, kiket 
esetleg a fanatizmus számára is ki lehet még nevelni,' 
vagy odaengedi a teljes megértésre sóvárgó értelmet 
idegen, nem egyszer ellenséges és tán kiforratlan né
zetek tusakodásának s akik kínos harc után kiforrottan 
gondolnak az egyházra, igen ritkán óhajtanak résztvenni 
oly munkában, melynek idegenszerűségénél egyebet nem 
éreznek. Az egyház ahelyett, hogy munkatársaivá tette 
volna a lelkesülő értelmet, nem egyszer bizalmatlanná 
teszi maga iránt, jó, ha nem ellenségévé. Ha meg
elégszik a lelkesedéssel, ám lássa. De azt hisszük, leg
nemesebb feladatához lesz hűtelen, ha az igazságból, 
az értelem éltgtő értékéből nem adja meg a fejlődő 
értelemnek mindazt, amire a hivatása iránti őszinteség 
és az intelligencia iránti becsülés éppen úgy kötelezi, 
mint saját maga létérdeke. „Megismeritek az igazságot 
és az igazság szabadokká tészen titeket“, mondta Jézus. 
Hol lehetne e felséges próféciát több joggal venni 
vezérgondolatnak, mint a vallásoktatásban?“

K. L.

KÜLÖNFÉLE.
Rólunk a főrendiházban. Amit a képviselő

házban elmulasztottak, a főrendiházban vezéreink pótol
ták. G y u rá tz  és Z s ig m o n d y  szóba hozták azt az igaz
ságtalanságot, amely velünk a segélyfelemelésnél történt 
mellőzéssel történt. Zsigmondy Jenő először kifogásolta, 
hogy az állami hozzájárulást „segélynek“ nevezik, mert 
az nem segély, hanem dotáció. Azután kifejtette az igaz
ságtalan elbánást és követelte, hogy a törvényhozás 
részünkre is 172.600 koronát állítson a költségvetésbe. 
Gyurátznak a vallásügyi miniszter azt felelte, hogy azért 
nem kaptunk, mert nem kértünk, Zsigmondynak pedig 
azt, hogy nincs abban a helyzetben, hogy a segélyt 
ezúttal felemelje, megígérte azonban, hogy az előtte 
szóló kívánságát a  jö v ő  év i k ö ltségvetésben  teljesíteni 
fogja. Amennyiben azonban lehetséges lesz azt más 
alapból, már az idén megteszi, szívesen fogja teljesíteni 
előbb is az evangélikus egyház jo g o s  k ív á n sá g á t. Leszö 
gezzük a miniszter ezen ígéretét, de ha a mi követelésünk 
jogos, akkor sérelmünk nincs orvosolva azzal, hogy 
1914-ben megkapjuk a 172.000 koronát, hanem  du p lán  
k e ll a z t  k ia d n i két esztendőre a  késed e lm i k a m a to k k a l  
eg y ü tt. Ezt kívánja a jog és igazság!

József története. Kiss Béla bácsfalvai lelkész, e 
lapnak is egyik érdemes munkatársa, most adta ki 
„József története“ című mintegy 100 oldalra terjedő 
verses elbeszélését, melyet a bibliai József elbeszélése 
nyomán dolgozott át nagy gonddal. A tiz fejezetből 
álló elbeszélést igen sikerült versezetben írta meg a 
szerző s valóban célt ért abban, amit kisérő iratában 
is jelzett, t. i. hogy a népnek és ifjúságnak egy minden 
tekintben érdekes, tanulságos és valláserkölcsi szem
pontból is hasznos olvasmányt nyújtson

Az elbeszélés irodalmi szempontból is igen ér
tékes, mert ügyesen gördülő versezet, szépen össze
csengő rímek, könnyen érthető stylus s mindvégig 
érdekes meseszövés érdemei e munkának, mely nem 
szűkölködik itt-ott költői szépségekben sem.

Nézetünk szerint e könyvnek nem volna szabad 
hiányozni az ifjúsági könyvtárakból, mert elsősorban 
az ifjúság számára nyújt valláserkölcsi szempontból is 
hasznos figyelmeztetéseket.

Mindenesetre szívesen ajánljuk olvasóink figyel
mébe e munkát, mely a szerző tulajdona s kapható 
nála Bácsfaluban (Brassó-megyében) Ára 1 korona. A 
könyv Geduly Henrik püspöknek van ajánlva.

ORGONAHARMÓNIUMOKAT
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pajkr Rezső és Társa
Budapest, X., Delej-utcza 25/b. sz.

(Tisztviselőtelep.)

Árjegyzék ingyen és bérmentve. — T a n e r ő k n e k  
s  le lk é s z e k n e k  k ü lö n  s z á z a lé k e n g e d m é n y .  
Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .  —  K érjen  
:: á r j e g y z é k e t  p ia n ó k  é s  p ia n in ó k r ó l.  ::

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V , Csáky-utca 10.
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