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A zsinat esztendeje.
Egyetemes egyházunk törvényhozó zsinata 

első ülésszakán nem végzett érdemleges mun
kát. A zsinat megalakult, megalkotta a maga 
ügyrendét, kiadta a zsinati előmunkálatokat 
bizottságoknak s hogy azok alapos munkát 
végezhesseneK, háromnegyed évre elnapolta 
az üléseit.

A zsinatnak ez az e'ső ténye megérdemli 
a legteljesebb elismerést. Hiszen azok a reform
tervek, melyek nemcsak egyházunk közigazga
tásának a szervezetét érintik, hanem egyházal
kotmányunk alapelveit is, közvetlenül a zsinat 
összeülése előtt#kerültek napfényre. Ezekkel a 
zsinat csak úgy rövidesen nem végezhetett. 
Nemcsak a bizottsági tárgyalások anyagául kel
let kijelölni őket, hanem arra is időt kellett 
engedni a közleményeknek és különösen az 
egyházközségeknek, mint arra első sorban ille
tékes tényezőknek, hogy ezeket a reformter
veket megismerhessék, megbírálhassák és elfo
gadják, vagy eltemessék őket.

Az új esztendő nagy egyházi feladata tehát 
a zsinati tárgyalások anyagáúl szolgáló kérdé
sek és tervek alapos megvitatása. Ez az egyhá
zak és egyházi testületek legfontosabb, jól fel
fogott érdekből folyó kötelessége. Ennek a 
kötelességnek a teljesítésétől és a zsinati atyák
nak a bölcsességétől függ azután, hogy sikerül-e 
a most érvényben levő zsinati törvényeknek 
megfelelő, az élet szükségeivel és evangéliumi

egyházunk ideáljaival számoló átdolgozása és 
egyházi közigazgatásunknak oly irányú megre
formálása, hogy az fontos, gyors és olcsó lehessen.

Jó közigazgatás, jó adórendszer és jó tör
vénykezés törvényes biztosítása a zsinat eszten
dejének s a zsinatnak legfőbb feladata. Egész 
egyházunknak és minden hívőnek fontos érdekei 
fűződnek ahhoz, hogy a zsinat e tekintetben 
megfelelő munkát végezhessen, azért nem sza
bad se a szót, se a téntát, se a fáradságot, se 
a költséget kímélnünk, hogy a zsinatot ebben 
a munkájában tervezgetéssel, vagy kritikával 
segítsük s kívánságainkat tudomására hozzuk. 
Reméljük, hogy a zsinat se zárkózik ei az egy
házi közvélemény óhajainak a teljesítése elől s 
azok figyelembevételével keresi majd azt a 
megoldást amely az egyházat igazi céljához, 
is közelebb jutatja.

Mert az egyháznak egyéb szükségletei is 
vannak, nemcsak a jó rend, jó közigazgatás, 
jó igazságszolgáltatás. Ezek is fontosak, azon
ban ezeknél sokkal fontosabb az, hogy az egy
ház nem csupán szervezet, forma, hanem olyan 
közösség, mely ideáloknak a l e té t eményese 
is. A mi egyházunkban nem a szervezet a lé
nyeg, hanem azok az ideálok, melyeket hirdetnie, 
képviselnie, melyek megvalósítására törekednie 
kell. Ha igazi protestáns szellem, képmutatás 
nélkül való hitbuzgóság, keresztyén öntudat és 
fe elősségérzet hatja át az egyház tagjait, akkor 
bármilyen szervezet és törvény keretében is 
igazi evangéliumi élet fog lüktetni az egyházban.

EGYHÁZI ,  I SKOLAI  É S  TÁ RS A D A L n K J i E T i L  A P.
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A szervezeti reformok és törvénykezési 
feladatok mellett nem szabad háttérbe szorulnia 
a többi feladatnak, a mindennapi munkának se. 
A nevelés, a jóra ösztönzés, a vallásos eszmé
nyek hangoztatása, képviselése és — betöltése 
egyházunkra nézve sokkal fontosabbak minden 
zsinatnál.

Azért ne csak jó törvényt adjon egyhá
zunknak a zsinat esztendejében a kegyelem 
Istene, hanem engedje azt is, hogy mindnyájan 
az örökkévalóságra való tekintettel tegyük meg 
buzgón kötelességeinket s hogy egyházunk 
vallásos, kulturális és erlkölcsi feladatainak tel
jes tudatában teljesítse továbbra is a missióját 
s lobogtassa fennen az evangéliumi ideálok 
fáklyáját! s z .  l .

Észrevételek a zsinati bizottság 
javaslatára.

i.
A zsinat alkalmával a többi nyomtatvá

nyokkal egy füzetet nyomtak a kezünkbe a 
melynek a fenti cime van. Ezek az észrevéte
lek a zsinati bizottság javaslatát bírálják és e 
célból lettek beterjesztve az egyetemes egyház 
elnökségéhez. Miután ezen észrevételek a ma
gyarhoni egyház egyes köreinek nézeteit tol
mácsolják, kötelességünk velük foglalkozni.

Első helyen szerepel a „41 egyház egybe
hangzó nyilatkozata“. Ez ugyanaz a munkálat, 
a melyet már múlt évi 5. és 6. számunkban 
ösmertettünk és megbíráltunk a „Zsolnai se
cessio“ cim alatt. 41 egyház ! szép szám, de 
mégis elenyésző kisebbség a 700-at meghaladó 
magyarhoni evangélikus egyházközséggel szem
ben. A zsinaton tizenegyen vannak ezen irány 
képviselői, a felszólaló egyházak száma tehát 
még azt a százalékot sem éri el, a melyet a 
nemzetiségi irányú képviselők száma a zsina
ton. Hol maradt tehát az a többség a melyre a 
felszólalók hivatkoznak.

Miután a 41 egyház felszólalásával hivat
kozott cikkünkben már részletesen foglalkoz
tunk, ismétlésekbe nem akarunk bocsátkozni, 
csak azt a jóakaratú figyelmeztetést akarjuk 
még kockáztatni, hogy a tótok azzal, hogy a 
magyarhoni evangélikus egyház autonómiáját

és szervezetét saját nemzetiségi érdekeik elő
mozdítására akarják felhasználni, nemcsak hogy 
célt nem érnek, hanem épen az ellenkező ered
ményt idézik elő. Ezt tapasztalhatták a zsina
ton, a midőn az ügyrend tárgyalásánál azt kí
vánták, hogy a zsinat tanácskozási nyelvre tót 
is legyen. Az ilyen, habár nyugodt és szerény 
hangon előterjesztett indítványok némely heve
sebb véralkatú sovinisztánál oly hangot váltanak 
ki, a melyet egyházi gyűléseinken nem szeretünk 
hallani. Ezeknek a kelletlen és mindkét részről 
hangoztatott krisztusi szeretettel homlokegyenest 
ellenkező incidenseknek azonban mégis azok 
az okozói, a kik ezeket a kérdéseket a sikerre 
való kilátás nélkül a gyűlés elé viszik.

A „41 egyház“ felszólalásának egyetlen 
egy pontra nézve adunk igazat. Ez az hogy a 
vallást az elemi iskolákban a gyermek anya
nyelvén kell tanitani. Ez a rendelkezés a jelen
legi zsinati törvényben benn van, hiba volna ha 
azt törölnők.

Részben igazat adunk a felszólalóknak ab
ban is, hogy alkalmat kell adnunk a lót nyel
vet középiskoláinkban megtanulhatni. Odáig 
azonban nem mehetünk, hogy a tót nyelv taní
tását kötelező tantárgyul behozzuk. Ezen nyelv 
fakultativ tanítása azonban nem csak a tótság 
érdeke, sőt talán első sorban nem is az övé, 
mert a tót fiú anyanyelvét otíhon is megtanulja, 
hanem a magyarság érdeke. Elvégre számol
nunk kell azzal, hogy a felvidéki tót nép any- 
nyira ragaszkodik anyanyelvéhez, hogy más 
nyelvet nem igen vesz be és idegennek tekint 
mindenkit, a ki vele anyanyelvén beszélni nem 
tud. A magyarság érdeke azonban nem az 
hogy a tótságot magától elidegenítse, hanem az, 
hogy nyelvét megtanulja és vele úgy a közügyek
ben, valamint magánügyekben saját nyelvén 
érintkezzék, s ez által őt a közös magyar ha
za és társadalom részére megnyerje. Nem is 
kell erre nézve példákat felhoznom, a ki a fel
vidéki néppel érintkezett, az igazat fog nekem adni.

Ha ennek az igazságnak a megösmerésére 
jutottunk, ne féljünk attól, hogy a panslavizmus 
gyanújába esünk, hanem követeljük bátran a 
tót nyelv fakultativ tanítását úgy közép, vala
mint főiskoláinkon.
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Abban is igazuk van a felszólalóknak, hogy 
a zsinati javaslat túllő a célon, midőn a 245 §- 
ban az Apponyi féle törvényt recipiálja mert — 
habár kívánatosnak tartjuk, hogy az egész ma
gyarhoni egyház megmagyarosodjék,.— a ma
gyarosítás mégsem lehet az evangélikus egy
ház célja.

A második dokumentum, a mely az észre
vételekbe van foglalva, a horvát-szlavon-dalmát 
országos kormány átirata, a mely a hor- 
vát-szlavon esperességből egy kerületet akar 
csinálni. Ezt a kívánságot már elvi szempont
ból ellenezni fogjuk, mert mi egyesíteni és nem 
szét darabolni akarunk. Mi, a mint e lap múlt 
évi 47 és 48. számaiban kifejtettük, az egyházi 
alkotmánynak oly át alakítását óhajtjunk, hogy 
a hatalom az egyház község és az egyetemes 
egyházi tanács között megoszoljék és a kerü
letek kezéből kivétessék. Már ebből a szem
pontból tekintve is ellenezzük tehát egy új egy
ház kerület felállítását. De különben a hívek 
lélek számára való tekintettel sem engedhető 
meg, hogy az egyháznak egy 20000 lélekből 
álló része annyi jogot gyakoroljon, mint a
200.000 lélekszámot meghaladó többi részek. 
A horvát — szlavón egyházkerület nem lenne 
egyébb, mint status in statu,a mely folyton kü
lön jogokat követel és csak azért marad ve
lünk, mert tölünk anyagi támogatást vár. Szí
vesen megadjuk, de azután maradjon velünk 
a lehető legszorosabb kapcsolatban a Horvát
országban úgyis idegenben élő evangélikus
l a k o s s á g .  Sztehlo Kornél.

Művelt köreink egyházi közönyéről.
Tagadhatatlan tény, hogy műveltjeink sorában 

különösen férfiak közt csak kevés a hivő keresztyén, 
a szilárd a meggyőződésű evangélikus. Igaz, hogy itt 
több fokozatot kellene megkülönböztetni, kezdve 
azokon, akik magukat teljesen távol tartják az egyházi 
élettől, az isteni tiszteleten, egyházi ünnepeken soha 
meg nem jelennek és egész viszonyuk az egyházhoz 
mérő kritikában, negációban merül ki — és végezve 
azokon, akik az egyház belső életével mitsem törőd
nek, de legalább annak jogi ténykedéseiről tudomást 
szereznek, tehát részt vesznek az egyházi gyűléseken 
és választásokon. E határ között több árnyalat és át

menet akad, de valamennyit összekapcsolja az a közös 
vonás, hogy nem annyira vallásos szükségletek kap
csolják az egyháztagokat az egyházhoz, hanem inkább 
külső, vagy legalább nem vallási okok: mint a szokás 
hatalma, az ősi hit iránti kegyelet, az anyára és gyer
mekekre való tekintet, de nem ritkán csak az, hogy 
állami és társadalmi helyzetűk egyelőre biztosabb és 
több kiváltsággal kecsegtető, míg valamely „rendezett* 
hitfelekezet tagjai. Szívesen konstatáljuk azonban azt 
is, hogy sok esetben bizonyos öntudatlan vallási érzés 
tartja őket vissza attól, hogy azt a köteléket, mely 
őket az egyházhoz fűzi, végleg elhagyják. És ez már 
igen biztat > jelenség. De a legtöbb esetben mégis úgy 
van, hogy a vallásos egyházias érzületnek van legki
sebb része abban, hogy megmaradnak abban az egy
házban. mellyel belsőleg elégedetlenek, meghasonlottak 

E sajnálatos és természetesen nemcsak Magyar- 
országra szorítkozó jelenségnek több oka van. Fischer 
stuttgarti tanár körülbelül 9—10-et sorol fel. melyek 
közül néhányat átvehetünk. Az első korunk nyugtalan
sága, sokféle elfoglaltsága. Aki egész héten keresztül 
a modern élet idegbontó munkájában fáradozott az 
vasárnap teljes pihenést, esetleg felüditő szórakozást 
óhajt. Már pedig nem látja ilyennek a vallásos kérdé
sekkel való foglalkozást, az istentisztelet látogatását s 
azért más módokat választ és bizonyára nem mindig 
a legjobbakat, mert ugyan mi pótolhatná azt a nemes 
megfeszített munkát, melyet az egyház az istentisztelet 
oktatás és lelki gondozás terén végez? Kétségtelen 
azonban az. hogy ma igen sűrűn hallani „nincs időnk 
a vallás, a egyház számára“. Ez pedig már nagy baj, 
mert ha igazán megvan, a legnagyobb elfoglaltság 
közepette is jele dkeznie kellene a vallásos szükség
letnek. — Egy másik jelentékeny ok, mely műveltjein
ket elvonja az egyházi és vallási érdekektől, a szellemi 
és esztétikai tápláléknak az a rengeteg sokfélesége, 
mely a mai nemzedéknek rendelkezésére áll : sajtó, 
irodalom, előadások színház, mozi és hangversenyek 
stb. Természetes, hogy sokan éppen ezeket a szóra
kozásokat keresik fel, mert hisz egy-egy vasárnapi 
prédikáció ezt a töméntelen újat nem ölelheti fel; pe
dig ők-mindig újat, csak újat akarnak. Egy harmadik és 
ez szerintünk a legfőbb ok — . hogy műveltjeink a kc- 
tesztcnyséi» jelenlegi formájával nincsenek megelégedve. 
Ügy látják, hogy a keresztyénséget még mindig az új
kori tudományok által megdöntött antik világnézet 
formájában hirdetik az egyházak, holott a sajtó révén 
ellentállhat t'anul terjedő felvilágosodás a régi dog
mákat és a naiv bibliai hitet rég kikezdte, hogy az ev. 
papság nagy része sem hisz már bennök és dacára 
annak a katholikus példát követve a vallástanitásban 
és ajszó széken megdönthetetlen igazságnak állítják oda 
az örök vallási gondolatok elavult teológiai formulá- 
zásait, sőt hogy vannak az ev. papok közt olyanok,
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akik megfeledkezve az egyetemes papság elvéről, pre- 
potenciát szeretnek gyakorolni és minden hajszálnyi 
eltérést az egyháztantól szigorúan megbélyegeznek. 
Ez az ok tehát egyben vádat is tartalmaz az egyház 
és a hivatásos papság iránt, azt a vádat, hogy nem 
akarják a keresztyénséget összhangba hozni a jelen 
o-ondolkodásával, illetőleg a ma is jelentkező vallásos 
hangulatnak nem akarnak a megváltozott viszonyokhoz 
mért módón eleget tenni. Nem elemezzük most e vád 
alaposságát, csak hangsúlyozzuk, hogy ezeket a pana
szokat halljuk legtöbbször műveltjeinktől, akik aztán a 
keresztyén igazságok régi formáival, magát a keresztyén
séget sőt a vallást is elvetik. Külsőleg megmaradnak 
ugyan az egyházban, mint láttuk — de mennyiben 
nemesebb vágyaik és szükségleteik vannak, azokat a 
monisztikus világnézetben vagy a szabadkőművességben 
elégítik ki és valósítják meg. Pedig a belső elfordulása 
azoknak, akik ide menekülnek, nagy veszteséget je
lent az egyházra nézve, mert az ilyenekben a maga
sabb jobb iránti sóvárgó vágy lüktet és ép őket az 
egyház, mely a legmagasabb ideál letéteményese és 
mely végső igazsággal és a legtisztább megváltással 
akarja az emberi nemet megajándékozni — látszólag 
nem képes kielégíteni. Alkalmilag talán megvilágítha
tom azt, hogy miért absorbeálja annyi müveit egy
háztagunk nemesebb érdeklődését ép e 2 szellemi 
áramlat. Egyelőre csak 2 igénytelen megjegyzésre szo
rítkozom s napjainkban uralkodó mectanistikus — 
materialistikus monistikus és az ev. keresztyénség 
között bizonyára nagy ellentét van, mely nem hi
dalható á t; a monismusnak szelidebb panteistikus, 
spiritualistikusabb irányzatai ellenben olykor-olykor tán 
tán egyengedhetik a vallásos világnézet kialakulásá
nak az útját amikor is remélhető, hogy az ilyen ide
alisztikus monismushoz, vagy más (idealisztikus) filo
zófiai világnézethez szító híveink előbb-utóbb vissza 
fognak térni az ev. egyházba. Máskép áll a dolog a 
szabadkőművességnél, melynek elvei és eszméi (lásd 
pl. Arató könyvét*) nem állnak ellentétben az ev. 
keresztyénséggel és igy az ezen szövetséghez csatla
kozók csak akkor és annyiban jelentik az egyház 
károsodását, amennyiben páholybeli működésűk min
den erejüket és idejüket az egyház rovására igénybe 
veszi. Tehát ettől kell óvakodniok. És ha fölvetjük a 
kérdést, mi az, ami ép a müveit protestánsokat vonzza 
oly erővel e szövetségbe, akkor feleletünk csak az 
lehet, hogy e szövetség soha sem akarj a tagjainak gon
dolati egységét kierőszakolni, hanem tisztelve minden
kinek a meggyőződését, csak az érzelmi és akarati 
egységet igyekszik biztosítani. Azonban mindennek da
cára nézetünk szerint sem a monismus, sem a sza
badkőművesség nem pótolja és nem tehetifölöselegssé

* Arató Frigyes: A szabadkőművesség. 2. bővített kiadás 
Budapest, 1913.

az egyházat, mint a vallásosság legfőbb őrzőjét. Nem 
akarjuk ezzel azt mondani, hogy a vallást csak az 
egyházi kereteken belül lehet ápolni, amint nem is azo
nosítjuk a vallásosságot az egyháziassággal, különösen 
nem a külső egyháziassággal, mégis azt hisszük, hogy 
még jó időre az egyház lesz a vallás legfőbb ápoló 
helye, bár azt igen valószínűnek tartjuk, hogy szerve
zete a jövőben lényeges változáson fog keresztül menni. 
Es itt jutottam el ahhoz a ponthoz, amikor még ne
hány szóval ki akarok terjeszkedni arra, hogyan lehet 
küzdenünk műveltjeink vázolt közönye ellen ? Mit kell 
tennünk, hogy műveltjeink és egyházunk ismét közelebb 
jussanak egymáshoz? f)r S zelén y i Ödön.

(Folyt, köv.)

A le lk é sz i n yu gd íj ig é n y .
Az újévben mindenek előtt melegen üdvözlöm 

ez új szerkesztőt és „Az Ev. Lap.“ főszerkesztőjének, 
szerkesztőjének, összes munkatársának sikert és kitar
tást kívánok az újévben is. Sikert kívánok minden 
egyházunk javát célzó munkának és közleménynek. 
Sikert kívánok ezen cikkemnek, melyet megírtam és 
indítványomnak, melyet mindjárt az év elején .teszek.

A lelkészi korpótlékokról szóló törvény megho
zatalával a lelkészi nyugdíj igényre nézve, új helyzet 
állott elő. A korpótlék, mely már jan. 1.-én lenne ese
dékes, maga után vonja azon lelkészek nyugdíjának 
emelését, akik korpótlékban fognak részesülni, ide
értve acongruás lelkészeket is, akiknek eddig 2400 K. 
nyugdíj igényük van. Ez minden lelkész szerzett joga, 
mely biztosítva van a nyugdíj intézeti szabályrendelet 
19 §.-ában mely szerint e nyugdíj igényt tevő összeg 
menyiségének kiszámítására alapul szolgál a korpótlék 
is. Ez vita tárgyát nem képezheti. A fizetés mennyi
sége az,1 hogy vájjon valamelyik lelkész congruás-e, 
vagy sem, itt nem jöhet számításba. Nem jöhet számí
tásba az, hogy a congruás lelkészeknek már eddig 
2400 koronáig terjedő nyugdíj igényök van. A szabály 
rendeletben erről szó sincs; csak arról van szó, hogy 
a nyugdíjba a korpótlék is beszámítandó. És arról a 
congruás lelkészek nem tehetnek, hogy egyenlő befi
zetés mellett nem egyenlő nyugdíj lett megállapítva.

Gondolkoznak is a megváltoztatandó nyugdíj igény 
felett az intéző körök. Nevezetesen Gyürky nagyér
demű egyet, ügyvivőnk és az egyet, nyugdíj intézeti 
bizottság, akiknek a nyugdíj intézet megalapítása, 
illetve megerősítése és felvirágoztatása körül annyit 
köszönhetünk. Erre nézve természetesen javaslatokat 
még nem tehettek, mert korpótlék eddig még nem volt, 
vagy talán még nincs is megállapítva. Reméljünk azon
ban, hogy Gyürky ügyvivőnk és az egyetemes nyug
díjintézeti bizottság az 1914 évben már azon helyzet
ben lesznek, hogy javaslatokat tehetnek s a legköze
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lebbi egyet, gyűlés a lelkészek megnyugtatására a 
nyugdíjintézeti szabályrendeletet módosíthatja.

Különösen módosítani kell a szabályrendelet 19. 
§-ának b. pontját és a 24 §-t. Első sorban a 19 §.
b.) pontjában foglalt azon feltételt, mely kemény aka
dálykő az öreg lelkészek nyugdíjaztatásának útján, mely 
szerint a nyugdíj igényt tevő összeg mennyiségének 
kiszámítására alapul szolgál ugyan a korpótlék is, de 
csak azon esetben „ha annak összege után már lega
lább öt éven ai fizettettek a megfelelő járulékok “ Ez 
a feltétel tarthatatlan; ha fennmaradna, akkor a 40 évet 
kiszolgált öreg, munkaképtelen és n ugalomba vágyó 
lelkészeknek, akik természetesen kurpótlékkal akarná
nak nyugdíjba menni, még 5 évig várniok és szolgál
to k  kellene. Az ellenkezik a szabályrendelet 15. és 
24. §-aival, melyek 40 évi szolgálat után az egész 
nyugdij igényt megállapítják. 45 évi szolgálatot jelen
tene ami egyetlen nyugdíjintézetnél sincs. És kényszer 
szolgálatot jelentene. Kényszeríteni pedig senkit sem 
lehet. Nem azt a lelkészt, aki dolgozni nem bír.

Itt kevésbbé megnyugtató az, hogy az ilyen lel
kész vegyen káplánt. Káplán nincs. Ha van is, több
nyire városba megy, faluhelyre nem jut. Ringbauer volt 
rajkai lelkész és mosani föesperes hosszú betegsége 
alatt hiába keresett, nem kapott káplánt. Káplán nél
kül ment siri nyugalomba. De ha a munkaképtelen 
lelkész kapna is káplánt, azt lakással, fizetéssel, koszt
tal el kell látni. Honnét is fizesse ezt a congruás lel
kész, aki maga is nyomorog s gyermekeit nem bírja 
iskoláztatni s még megfelelő lakása sincs. Azt mond
ják, hogy ott van a káplán congrua. Az nein elég; a 
káplán ezzel meg nem elégszik. Az idők és viszo
nyok változtak; de mennyire! Nekem valamikor, 40 
évvel ezelőtt Balassagyarmaton, meg Draskóczy Gusz
táv lelkész idejében, 100 pengő forint kápláni fizeté
sem volt, ma harangozónak, vagy mendikusomnak 
van kbelül ennyije. Manapság a nagyobb városi egyhá
zak 2—3000 korona fizetésre hirdetnek pályázatot, 
Legközelebb Augusztinovics Győző, nyárosdombi lel
kész testvérünk 1000 koronát, lakást és teljes ellátást 
Ígért a káplánnak. Szerencsés lesz, ha kap. Mindezek
ből következik, hogy az öreg beteg munkaképtelen 
s 40 éves kiszolgált lelkészeket még öt évig visszatar
tani és 45 évi szolgálatra kényszeríteni nem lehet. Az 
egyház érdeke sem volna, hanem a nyugdíjintézeti 
szabályrendelet 19 §.-ban foglalt ezen feltételt, hogy 
a lelkész csak akkor mehet korpótlékkal nyugdíjba 
„ha annak összege után már legalább 5 éven át fizet
tettek a mugfelelö járulékok“ a szabályrendelet lap
jairól törülni, nyugdíjba vágyó munkaképten s 40 évet 
kiszolgált öreg lelkészeket mindjárt korpótlékkal kell 
elbocsátani. Ez az egyik indítványom.

Másodsorban módosítani kell a szabályrendelet 
24 §.-át, mely szerint a 40 szolgálati évhez szükséges

még a 70.-ik évkor. Ez sok. Ezt meg kell élni. Ami 
esztendeinknek napjai 70, vagy mennél feljebb 80 esz
tendő. (90 zsolt.) Ez a § okozza, hogy sok lelkész 
nyugdíjaztatása után alig 1—2 évig élvezi a nyugdijat, 
mert olyan korban nyugdíjaztatok már, amikor az em
bert lelki testi ereje már elhagyták s kimerülve sírba 
d ő l; pedig a nyugdíjintézetnek célja az nem lehet. Van 
a §.-ban ugyan intézkedés arra, hogy a lelkész 70 év 
kora előtt is mehet nyugdíjba, ha munkaképtelenségét 
igazolja. De ha nem igazolja és 70 éves koráig még is 
kidül ? Hiszen egy öreg ember is ma még bir, de hol
nap érzi már, hogy ereje elfogyott. Ez a § is igy tart
hatatlan. A 70 év kort ki kell hagyni, 40 évet kiszol
gált és nyugalomba v igyó lelkészt, korára való tekin
tet nélkül el kell bocsátani. Ez a másik indítványom.

A 19. §. módosítására nézve ezzel nem ezt mon
dom, hogy a korpótlékok után járó járulékokat nem 
kell fizetni. Fizetni kell. Azt mondom, hogy amelyik lel
kész teheti; nyugdíjba vonulásakor fizesse ki egyszerre, 
aki pedig egyszerre ki nem fizetheti, az mint nyug
díjas lelkész fizesse ki évi részletekben akár maga, 
akár pedig vonassák le nyugdijából. Sőt vonassék le 
az egész 5 évi járulék egyszerre, ha másként nem le
hetne. Igy van ez más nyugdíjintézeteknél is. Minden
esetre tekintetbe kell venni nyugdíjintézetünk mérlegét, 
hogy meg ne zavartassák. Én azonban azt hiszem, 
hogy nyugdíjintézetünk elég erős arra, hogy mérlege 
a fenti értelmű módosítások eseten megzavartatni nem 
fog. Hitemben megerősít azon körülmény is, hogy 
nyugdíjintézetünk remélhetőleg, amint legutóbb két
szer részesült a felemelt államsegélyből az egyet, gyű
lés által dotációban, úgy azután is részesülni fog. Na
gyon kívánatos volna, ha különösen öregebb lelkész 
társaim ezen, már aktuálissá vált kérdéshez hozzá szól
nának. Vitéz Lajos

ev. lelkész

TÁ R C A.
A könyvről és olvasásról.

Irtó és a losonci nőegylet tea-estélyén felolvasta: W olf József.

Azt szokták mondani, hogy mikor papok beszé
lünk, rendszerint olyan elvont dolgokkal hozakodunk 
elő, amelyeknek teljes méltánylásához és megértésé
hez külön hangulat külön érdeklődés szükséges. Ezt 
a mondást akarom én most megcáfolni, amikor is egy 
olyan témáról beszélek, melyről azt hiszem, hogy 
mindannyiunkat egyformán érdekel. A könyvről, az ol
vasásról akarok egy pár szót mondani. Ez igazán nem 
elvont téma. Az is bizonyos, hogy meglepő új dol
gozat ennél a témánál előhozni aligha lehetséges. — 
Hogy a könyv milyen érdekes, hogy az olvasás meny
nyire fejlesztheti erkölcsi és szép érzékünket, mennyire 
mélyítheti tudásunkat, azt már az elemi iskolában hal
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lőttük. De kegyeskedjenek elhinni, hogy ez is egy 
olyan gondolat, amelyet különösen a mi magyar vi
szonyaink között ismételni épen nem felesleges kötesség.

Hogy a könyv, az olvasás milyen nagy értéket 
képvisel nemcsak az ember, de az emberiség egész 
életében, arról saját magunk meggyőződhettünk. Mind
annyian tudjuk, hogy mit jelent az a szó: autodidakta. 
Vannak emberek, akik sohasem jártak magasabb isko
lába s mégis magas műveltséghez, alapos tudáshoz 
jutottak pusztán a könyvek révén. Példa erre Bunyan 
János, aki szegény üstfoltozó mester ember volt s ki 
a keresztyén vallásos irodalmat mégis egy hatalmas 
müve. „A zarándok utjával' gazdagította, mely nevét 
örökre megőrzi. Példa az önképzésre egy Elihu Burist, 
aki mint kovács segéd a maga szorgalmából 18 nyel
vet tanult meg. 32 dialektust beszélt s a korának leg
kiválóbb tudósa volt. A mi mindentudó Brassay Sá
muelünk is ilyen autodidakta volt, aki nemcsak elmé
leti de még a gyakorlati zenei tudását is könyvekből 
merítette. Petőfi azt amit tudott — mert tudott sokat 
— nem az iskolában, hanem az életben tanulta. Arany 
János szürke falusi nótárius, szintén autodidakta“ volt. 
Szinte elmondhatjuk, hogy a tudománynak, művészet
nek minden nagy hérosza nemcsak maga magából, 
de a könyvekből is merít. Hogy példát is mondjak. 
Wilde Oszkár müveiben nemcsak eredetiségével, bizarr- 
ságával lep meg bennünket, le valósággal elhódít sok
oldalú tudásával és ismeretével.

Van Carmen Sylvánek, a nagy műveltségű román 
királynénak egy írása, melyet a könyv magasztalásá- 
nak szentelt. Ebben tette azt a vallomást, hogy neki 
a legtöbb örömet az olvasás szerezte. Nem akkor 
érezte magát a legboldogabbnak, amikor királynői 
díszben nemzete hódolatát fogadta, hanem intim 
könyvtárában, ahol elvonulva az udvari élet zajától, 
könyvvel a kezében egy-egy kedvenc írója szellemével 
társalgóit. Ma már koros asszony, de most is azok a 
legkedvesebb órái, amiket felolvasó nőjét hallgatva, 
naponkint a könyveknek szentel. Itt ebben a leginti
mebb társaságban érzi magát ma is a legboldogabb
nak, itt feledheti, hogy ő királynő, akire korona és 
bibor palást nehezedik, itt, ahol azt érezheti, hogy ő 
is asszony — egyszerű nő csupán, aki azonban min
den szép, minden nemes iránt ma is fogékony tud 
lenni s nagy kora dacára is akar és tud még tanulni.

Ennél a királynői vallomásnál szebbet nem tud
nék a mi nőink elé állítani. Ebből a pár mondatból 
is, amit bizony én csak emlékezésből citáltam, a köny
vek iránt való igazi szeretet és rajongás .beszél. Ezt 
a szeretet, ezt a rajongást azt hiszem mindenki sze
retné a mi nőink szivébe bele plántálni. Hiszen álta
lános a panasz, hogy épen a mi középosztályunk női 
olvasnak legkevesebbet. Abból az aránylag kis terje
delmű tudásból táplálkoznak egy egész életen keresz
tül, amit az iskolából szereztek. Tudom, hogy meg van

ennek a maga komolyabb oka is. A nők legnagyobb 
részét leköti a házi gond és baj. De viszont az is igaz 
hogy míg a komoly és építő könyvek olvasásától el
vonja a nőket a házi gond — addig még mindig talál
nak elegendő időt mondjuk: a divat-újságok tanulmá
nyozására. Súlyos vád ez, amit nem én találtam ki, ha
nem közönségesen ismert tény, hogy a mai asszo- 
kat s épen a középosztály asszonyait, csak egy iro
dalom érdekli igazán: a divat irodalma. — Azután 
legfeljebb a napilap, az az újság, amely pedig se a 
tudománynak de a műveltségnek, se az erkölcsnek 
forrása nem lehet. Erről azonban majd más alkalommal 
ogok beszélni.

Nemcsak Carmen Sylva vallomása — de a saját 
tapasztalatunk alapján is elfogadhatjuk, hogy szellemi 
életünk fejlesztésének egyik legnagyobb eszköze a 
könyv, az olvasás. Aki az élettel, aki a világgal ha
ladni akar annak autodidaktának kell lennie. Szóval 
ha azt a szellemi életet, amely körülöttünk buzog egy 
forráshoz hasonlítanám, akkor azt kellene mondanom, 
hogy a könyv az a veder, amelylyel a forrásból merít
hetünk. A művelődésnek az első nagy parancs szava 
tehát az, hogy olvassunk. Egy fontos kérdése pedig 
az, hogy hogyan olvassunk? Ez utóbbiról akarok egy 
pár szót moudani.

A könyv, legalább az, amit én olvasásra érde
mesnek tartok, művészi teremtés záloga, műalkotás. 
Minden műalkotás, ha azt akarjuk, hogy bennünket 
emeljen, hármat igényel tőlünk: 1. türelmet, 2. oda
adást, 3. megértő képességet. Hogy példákkal illusz
tráljam. Két évvel ezelőtt nyári bolyongásom közben 
közvetlenül a párisi Lowre után néztem a még hires 
londoni nemzeti képtárat. Tegnap még a Lowreban 
voltam s ma már ott jártam Nesnel galléria képei kö
zött. Természetesen türelmetlenül alig 2 óra alatt néz
tem meg az egészet. De nem is nyertem ott semmi
féle impulsust. Megnéztem a képtár minden termét, de 
igazában látni nem láttam egy képet sem. Erre is áll a 
közmondás, hogy aki sokat markol keveset fog. Az 
olvasáshoz és mindenekelőtt türelem kell. Az olyan 
olvasás, mint a milyet némely embertársunk elkövet, 
hogy t. i. félig elolvassa a könyvet s azután türelmét 
vesztve két-három oldalt átlapoz, hogy minél előbb 
a végére érjen — teljesen haszontalan időtöltés. Ennél 
még az is többet ér, ha valaki a végén, vagya köze
pén kezdi a könyvet, vagy regényt, de aztán hűsége
sen elolvas mindent. A helye olvasás főelve is az, 
hogy nem sokat, de alaposan. Valaki úgy „kutyafuttá
ban“ mint mifélénk mondják átolvashatjegy egész könyv
tárra való könyvet s még sem lesz belőle annyi haszna, 
mintha egy könyvet olvasott volna el — türelemmel.

(Folyt, köv.)
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IRODALOn.

A szülök vétkei.*
Korunk ellentétes áramlatai közt a lelkek annak 

az elismerésében mind találkoznak, hogy nagyot ma
radandót a nevelés nélkül nem tudnak létre hozni. 
Attól várja a vallásos lélek a vallás jövőjét, a politikus 
az ó eszméinek a diadalát, az igaz becsületes ember 
a haza erkölcsét és nagyságát. Ezért fordul mindenki 
a gyermek felé, azért igyekszik megadni neki a kitű
zött célnek megfelelő oktatást. Örködnek felette mint a 
földműves a vetés felett őrködik, ami biztos aratást 
igér neki.

A^nevelésnél azonban sok tényézö hat közre. A csa
lád, az iskola, az alkalmazott módszer vagy elősegít
heti, vagy hátráltatja a gyermek sikeres nevelését és 
oktatását. Ha az eredmény tehát nem megfelelő, akkor 
a nevelésnél közreható tényezőkben kell keresni a hi
bát. Thomas könyve a családban keresi a hibát és a 
szülök vétkeit tárja elénk, a melyek az okozói annak, 
hogy sem fizikai, sem szellemi, de erkölcsi és vallásos 
tekintetben sem megnyugtatók a gyermek nevelésénél 
elért eredmények.

A könyv feltárja a szülök hibáit, a melyeket ók 
a bölcsőtől kezdve a gyermek nevelése körül elkövet
nek. Hasznos tanácsokkal szolgál a testi nevelést iMe
leg. Kifejti a fegyelem hiányát, amit a szülök hiúságá
nak s a szabad akaratra való elfogultságnak tulajdo
nit. Ráutal a szellemi nevelés és az akarat nevelésé
nek főbb problémáira. Az életből vett példákkal iga
zolja, hogy mennyiszer vétkeznek a szülök gyerme
keikkel szemben. Minket azonban közelebbről érde
kelnek azok a hibák, melyeket a szülök a vallásos 
nevelésnél követnek el.

A szülök egy része nem jár se templomba, se 
zsinagógába; elszakadva minden pozitív vallástól és 
szertartástól mégis elküldik gyermekeiket a templomba 
és a lelkészhez vallásoktatásra. Ezek a szülők úgy 
mentik helytelen eljárásukat, hogy azok a vallásos 
gyakorlatok — a melyekben ök már nem hisznek és 
nem vesznek részt — mentették meg a fiatal éveikben 
őket a veszedelemtől és a kísértésektől. Ezért nem 
akárják azoktól gyermekeiket sem megfosztani. Ha a 
szülök eltérő vallásos meggyőzödésüek, gyermekié 
vallásos nevelését úgy okolják meg, hogy az anya 
követeli, hát az apa türelemmel bele nyugszik. Sok vallás 
ellenes szülő ikizárólag a hasznossági álláspontra 
helyezkedve küldi gyermekeit vallásos nevelésben való 
részesülésre. „A vallás hasznos a boldogulásra. Úgy 
vagyunk vele, mikép a divattal és a szokásokkal. Alá
vetjük magunkat neki annyira a mennyire hasznos, de

* Thomas: A nevelés a családban. A szíllők vétkei. Fran
ciából fordította Holló Márton 1913. Világ Könyvtár. Révai kiadás.
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változzanak csak a szokások és a divat, velük válto
zunk mi is.M

Kompromiszumra hajló, megalkuvó, az igazság
tól távol álló szülök hibái ezek. Azt hiszik, hogy a 
vallásos nevelés azonos az egyházház való tartozan- 
dósággal, ceremóniák végzésével. Az egyház pedig arra 
való, hogy előnyöket nyújtson, a mit a szerint lehet 
változtatni, amint több vagy kevesebb haszonra van 
kilátásunk. Ilyen szülők gyermekei nem tanulják meg 
az élet küzdelmét, hogy az igazságért a legnagyobb 
áldozatra is készek legyenek. Az életben önzők lesz
nek, kik eszmékből, csak elvekből haszonra számítanak.

A szülök másik része azonban a maguk hité
ben nevelik fel gyermekeiket. Természetesen itt is sok
szor követve el tévedéseket. A radikális gondolkodók 
nem dogmákat, hanem közvetlen megfigyelésen alapuló 
észszerű tanítást adnak. A fanatizmus és türelmetlen
ség ellen való túlzásaik sokszor a másik fanatizmus
ra vezetnek. Vannak vallásos szülök, akik gyermekeiket 
minden felekezeten kívül nevelik. Annyira megbecsü
lik a gyermek lelkét, hogy egyre attól féltik, hogy 
meghamisítják, ha irányítani próbálják és olyan hitet 
szuggerálnak rá, melyhez nem szólhat hozzá.
A gyermeket csak arra kell rávezetni, ami a vallás
ban az élet lelke. Később amikor gondolkodni fog, tájé- 
kozóik a különböző vallásokról és azok közül válasz- 
tani fog. Az ilyen vallásoktatásnál mentül nagyobb 
a szülő semlegessége, annál inkább erősebb lehet az 
idegen hangnak a hatása, a mi hozzájuk közelebb 
férkőzik. A felekezeti oktatásnál is sok a hiba. A társa
dalmi viszály okozója lesz, amikor elfogulttá teszi 
azokkal szemben, akiknek más a hite és igy megaka- 
d dyozza az embereket, hogy megismerjék és megsze
ressék egymást. A formlaizmus, a hosszú imák szajkó 
módra való betanulása nagy hátránya ennek a ne
velésnek.

Kétségkívül sok hiba van a gyermek nevelésében, 
különösen vallásos tekintetben. Érzékeny ponton támad 
Thomas könyve, amikor a szülök vétkeiben látja a 
nevelés hibáit, a mikor feltárja a szülök gyengeségeit, 
a mely az okozója lesz, hogy erélyes valláserkölcsi 
alapon álló, az igazságot feltétlenül tisztelő nemzedék 
növekedjék fel. Szó sem fér hozzá, hogy a szülő és 
a gyermek közt való viszony az utóbbi időben nagy 
változáson ment keresztül. Elmúlt az az idő, amikor 
az apa szava szent volt, a mikor véleményét minden
kinek vita nélkül kellett elfogadni és fentartani. Ma 
napság a gyermek reánk nézve erkölcsi személyiség, 
és mint ilyen tiszteletreméltóvá és szentté lett. Nem 
akarhatjuk, hogy gyermekeink csak egyszerű visszhan
gok, egyszerű reflexek legyenek, hanem szabad szel
lemű, szabad akaratú emberek. Ami azonban nem 
jelenti, hogy gyermekeink megmámorosodjanak a saját 
okosságuktól, a melynek nem veszik észre az üressé
gét és hogy ráerőszakolják másra a hallgatást, hogy
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szüleiket kritizálják s a szülő tekintélyével lekerüljön 
a piedesztálról.

A szülőben van ilyenkor a hiba, mert alkalmat 
adott arra a gyermekeinek. A szülőnek gyermekei érde
kében, jövőjük szempontjából „nem“-et is kell tudni 
mondania. A valláserkölcsi nevelésben pedig az irányi
adé elv, hogy a gyermekek mindig az igazságot kap
ják. Az igazsághoz pedig hívek maradjanak, abban 
megalkuvást ne ismerjenek. A melyik szülő ezt életé
vel, jó példaadással nem törekszik megvalósítani, való
ban vétket, bűnt követ el önmaga, gyermekei és a 
társadalom ellen.

L. F Ö.

FONTOS SZÁHOK.
1. A katholikus egyház vagyona a Világ szerint 

a következő: A káptalani pénztárakban, a bankokban 
és értékpapírokban elhelyezett misepénzek és egyéb 
egyházi alapítványok összege teljesen megbízható for
rásból származó becslés szerint körülbelől háromszáz- 
millió korona. Az egyházmegyék törzstőkéi és kész
pénzvagyona mintegy harminchárom millió koronára 
tehető. A vallás és tanulmányi ulap vagyona készpénz
ben és értékpapírokban hatvanmillió korona. Az ösz- 
szes egyházi birtokok terjedelme 2.487,431 katasztrális 
hold, amely így oszlik meg: érseki és püspöki földek 
830,(JlÜ kataszteri hold. (Legtöbb földje van a nagy
váradi latin szertartású püspöknek: 187,393 hold); 
káptalan és papnevelő intézeti földek 477,862 hold 
(legnagyobb a nagyváradi káptalan birtoka: 130,000 
hold); apátságok, prépostságok és szerzetesek földei 
332,574 kát. hold, (ebből 64,848 hold a pannonhalmi 
Benedek rendé); lelkészi és templomi birtokok 214,780 
hold, kántortanitói, tanítói és iskolai földek 40,997 
hold; a vallás és tanulmányi alap földje 591,208 hold. 
A két és félmillió hold földbirtok értéke fundus ins- 
truktussal együtt holdanként átlag minimálisan 600 
koronára tehető, összesen tehát 1,500 millió koronára 
rúg. Ehhez hozzászámítva a csaknem 500 millió ko
rona készpénz és értékpapir-vagyont, konstatálhatjuk, 
hogy a magyarországi katholikus egyház körülbelül 
kétmilliárd korona felett rendelkézik.

2. Homola István kassai lelkész a Prot. egyházi 
és iskolai lapban közölte az áttérési és kitérési sta
tisztikának az 1911. évről gyűjtött adatait. 7401 áttérés 
történt a magyar birodalomban. Az áttérések révén a 
róm. kath. egyház 794, a baptisták 399, az unitáriusok 
12 hívőt nyertek. A mi egyházunkból a róm. kath. 
egyházba 236 férfi, 312 nő, a gör. katholikusba 10 
férfi, 9 nő tért át. Református lett 50 férfi, 41 nő, gór- 
kel. 1 férfi, 4 nő, unitárius 1 férfi, izraelita 4 férfi, 10 
nő, baptista 49 férfi, 43 nő ; az összes áttérések 
száma 770. Evangélikus lett 163 róm kath. férfi és 
157 nő, 7 gör. kath. férfi, 10 nő, 33 református férfi, 
50 nő, 3 gör. kel. férfi, 8 nő, 5 unitárius férfi, 4 nő, 
14 izraelita férfi, 24 nő, 1 baptista férfi és 1 nő, vala
mint 1 más vallásu férfi és 2 nő, összesen 483. A 
veszteség itt is elég tekintélyes. Horvát-Szlavonország- 
ban 27 kitérővel szemben 53 hozzánk tért át, vagyis 
itt kedvezőbb a helyzet. *

Az egyházpolitikai törvények életbelépte óta 
28,004 egyén lett felekezetnélkülivé. A kilépők közül 
csak 1872-en tértek megint vissza valamely egyházba. 
Ezen a címen vesztettünk 15 év alatt 2535 lelket, kik 
közül csak 174-en tértek megint vissza egyházunkba.

A kilépések oka ötszáz esetben a nagy adóteher, 
nyolcvan esetben a lelkésszel való viszálykodás. Hor- 
vát-Szlavonországban a házasság 118 esetben szolgál
tatott okot a vallásváltoztatásra.

3. Baltazár Dezső tiszántúli református püspök 
1912. évi püspöki jelentésében az Úr szent vacsorá

jával élők számára is kitér s erre vonatkozólag a kö
vetkezőket írja:

„Egyházkerületünkben a lélekszám 1.145,785. Ha 
már most a magyarországi egyetemes statisztika meg- 
állapitása szerint háromnegyedrészt, vagyis 859,338-at 
veszünk 12 éven felülinek, vagyis urvacsoravételre jo
gosultnak s hozzámérjük az Úrvacsorával élők 6 ur- 
vacsoravételéből összesített számának 48,931-nek egy- 
hatodát: siváran és megdöbbentően áll elénk az a 
statisztikai igazság, hogy a tiszántúli egyházkerületben 
az urvacsoravételre jogosultaknak csak M00 része 
érzi lelkiszükségét az úri szent vacsora sákramentu- 
mának.

Bár a konfirmáltakra nézve nem rendelkezem 
teljes adatszolgáltatással, mégis jónak látva a hitélet
nek ezen szintén typikus pontján is némi tájékozást 
nyújtani. A kihozott eredmény úgyis csak kis részben 
módosulna a teljes adat rendelkezésre állása esetén. 
Az országos statisztika arányszáma szerint egyházke
rületünkben a 12 éves gyermekek száma körülbelől 
19,465. A konfirmáltak száma 11,141. Konfirmáció nél
kül maradt 8324, vagyis a konfirmációkötelesek 42%-a. 
Hogy ez a rémületes magas szám mily vádat olvas a 
fejünkre s az élethalál kérdés mily kitérést kizáró fel
tevésével kiált a lelkigondozás, a belmissió, az egye
temes papság, de különösen a hivatásos papság felé, 
azt felesleges is mondanunk! . . .“

Mi ezzel az igazán megdöbbentő megállapítással 
szemben kedvezőbb helyzetre tudunk hivatkozni. A 
dunáninneni egyházkerületben levő 210,838 lélek kö
zül 1912-ben 165,990 úrvacsorázót tudunk felmutatni. 
Igaz ugyan, hogy az urvacsorázók száma az előbbi 
évhez képest 10,111 -gyei csökkent, azonban mivel ná
lunk általában csak négy Ízben szoktak úrvacsorával 
élni, az arány sokkal, de sokkal kedvezőbb, mint a 
reformátusoknál.

Olvasóinkhoz !
Az Evangélikus Lapnak a szerkesztő változás miatt 

nincs szüksége uj programmra. A lap főtámasza ezen
túl is Sztehlo Kornél marad, a főmunkatársak és mun
katársak szintén tovább támogatják a lapot, amint ed
dig is szeretettel segítették. Az új munkatársak is arra 
fognak törekedni, hogy vállvetve, komoly munkával 
meg tudjuk az Evangélikus Lapot magas színvonalon 
tartani, sőt hogy fejlesszük is. Azt akarjuk elérni, hogy 
az Evangélikus Lap az egyházi közigazgatási és egyéb 
ügyes-bajos dolgok mellett korunk fontos vallásos és 
tudományos kérdéseit is megtárgyalja. Ezt igyekszünk 
olyan formában tenni, hogy ne csak az egyházi dől-
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gokkal hivatásszerüleg foglalkozók igényeit elégítsük 
ki, hanem az u. n. laikusokét is. Hogy a zsinat esz
tendejében a zsinat elé kerülő anyag megvitatására is 
különös gondunk lesz, azt nem kell külön hangsú
lyoznunk.

A lap azonban célját és hivatását csak úgy ké
pes betölteni, hogyha számíthat egyházunk közönsé
gének a szellemi és anyagi támogatására és érdeklő
désére. A zsinat esztendejében a támogatásra különö
sen számítunk. Hiszen ilyen fontos időkben nemcsak 
a papoknak, hanem egyházunk minden egyes tagjának 
az a kötelessége, hogy az egyházi ügyek iránt érdek
lődjék, véleményt nyilvánítson s arra törekedjék, hogy 
az egészséges demokratikus közvélemény kialakulásá
ban neki is része legyen, Ezért régi olvasóinkat elő- 
fizetésök megújítására, lapunk ajánlására, mindazokat 
pedig, kiknek lapunk két első száma a kezébe kerül, 
az Evangélikus Lap előfizetői sorába való belépésre 
kérjük.

A lap előfizetési ára egész évre 12 korona.
A lapnak szánt közlemények és pénzek a felelős 

szerkesztő, Szirnonidesz Lajos címére Nagybörzsönybe 
(Hont m.) küldendők.

• Az „Evangélikus Lap14
s ie r k e tz tö lé g e .

KÜLÖNFÉLE.
Áldozatkészség. Hagara Katalin, Kiss Pál öz

vegye, dezséri evang. hitsorsosunk, a bánluzsányi egy
ház részére 200, a dezséri leányegyház részére pedig 
szintén 200 koronás alapítványt tett. A bánluzsányi egyház 
alapítványai ezzel kilenc év alatt 500, a dezséri leány
egyházé pedig 5400 koronára szaporodtak. A jótett 
önmagát dicséri.

A bányakerületi belm issziói bizottság  Föld- 
váry Elemér világi elnök és Raffay Sándor budapesi 
lelkész aláírásával a belmisszió gyakorlati alkalmazá
sára vonatkozó útmutatást adott ki, amely hangsú
lyozza a vasárnapi iskolák berendezésének a szüksé
gét, a konfirmáltak gondozását, keresztyén ifjúsági 
egyesületek alapítását s egy pár tanácsot ád, hogy 
hogyan kell a belmissziói munkához hozzáfogni. A 
harmadféloldalas munka útmutatásnak vékonypénzii váz- 
latocska, mint munkára serkentő szózat azonban fontos. 
Az evangélium eszméinek a mindennapi életbe való 
átvitele egyházunknak kétségtelenül mindig a legfon
tosabb feladata s az is bizonyos, hogy a híveknek a 
„lelkészi“ munkába való bevonása egyházunkra nézve 
nyereség lehet. Erre a kötelességszerü munkára való 
buzdítást csak örömmel fogadhatjuk s az ez irányú 
komoly és kitartó munkától szép eredményt várunk.

Markovics Gyula dr., vágújhelyi orvos, a mor
va-mogyoródi egyház felügyelője, ki úgy a trencséni 
esperességben, mint a dunáninneni egyházkerületben 
szerepet játszó férfiú volt s a tót konferenciák szerve
zésében tevékeny részt vett, meghalt.

Halálozás. Veschger Adél az aszódi kér. polg. 
leányiskola igazgatónője Budapesten meghalt Teme
tése Aszódon volt újév napján. Sok hálás tanítványá
nak és egyházának részvéte kisérte ki pihenése helyére. 
— Jamriska János csalli lelkész feleségét 28 éves korá
ban ragadta ki a halál boldog családi köréből. Őszinte 
részvéttel osztozunk gyászában.

K itüntetett evang. lelkész. A király dr. Rot/i 
Viktor nagyszebeni evang. lelkésznek a műemlékek 
fenntartása és ismertetése körül szerzett kiváló érde
mei elismeréséül a Ferenc József rend lovagkeresztjét 
adományozta.

ÚJDONSÁGOK.

A TALAMD flAQTARUL
I. és II rész ára  3 K.

MODERN VALLÁSTUDOMÁNY
a vallásbölcselet és vallástörténelem compendiuma. 
Irta: Dr. Szelényi Ödön. Ára 2 korona 30 fillér.

I HCIESZT9EN MISSZIÓK DÓfilO «HJA
Irta: Mott R. János, fordította: ifj. Viktor János. 

Ára 3 korona.

A Z  E M B E R I S É G  F E N K Ö L T  E S Z M É I .
Irta: Suttnér Berta bárónő, fordította: Szmik Antal. 

Ára 4 korona 50 fillér.

K A P H A T Ó K :

KÓKAI LAJOSNÁL
B U D A P E S T ,  Í Y .  K Á R O L Y  U T C A  1 .  S Z .

3* -  Legcélszerűbb az összeget pos-
tautalványon előre bekü lden i! '• c

Elismert legelsőrangú műremekek
a világhírű ZIMflhRMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

( C t á v x ú r -  é s  L u k á c s i  ü r d r t n c l . )

Harm onium-árjegy/.ék, vagy zongora-javaslat Ingyen.
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Iparos és nem kereskedő  

35 éve fennálló kér. cég !
K észít és ja v ít: K elyliet, boikancsót. 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Army, ezüst, kina- 
eziist, bronzból, művészies és eg sze ü ki
vitelben. K elyhek stb. tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és ezüstözése jó t
á llássa l. Teivrajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt m áshol rendelést tesz, xnél- 
tóztasséli egy árjegyzéket kérni, m e
lyet ingyen és bérm entve küld.

K éri nagybecsű pártfogását

Bittner János
egyházi szerek  m űötvöse.

Budapest, IX., Lőnyai-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.) 1—is

HASZA JÓ Z S E F :

BIBLIAI TÖRTÉNETEK
az ág hitv. evangélikus népiskolák számára.

A II. osztály részére . . .  30 fillér.
A III. és IV. osztály részére 50 fillér.

A budapesti ev. m agyar egyház pátyadíjjal tü n tette  ki.

Mutatványszámot készségesen küld a kiadó :
S T A R K  F E R E N C Z  k ö n y k e re s k e d é s e
1—3. Budapest, I., Krisztina=tér 7. szám .

KEMÉNY LAJOS, MOHR HENRIK, SZIMONIDESZ 
:: LAJOS, SZÜTS GÁBOR és WOLF JÓZSEF :: 

egyházi beszédei,

„JÉZUSSAL EGY ÚTON . . . “
című prédikációgyűjtemény öt koronáért kap
ható könyvkereskedésekben és e lap szerkesz

tőjénél Nagybörzsönyben (Hont m.)

ZIMÁNYI DÁNIEL dr. nagy feltűnést keltett 
statisztikai tanulm ánya:

E G Y H Á Z T Ö R T É N E T  S Z Á M O K B A N
a magyar birodalom népességének hitfelekezeti 

viszonyai 1840-től 1910-ig,
mely az „Evangélikus Lap“ kiadásában jelent 
meg, megrendelhető bármely könyvkereskedésben, 
vagy e lap szerkesztőjénél. Ára 60 fillér. A tiszta 

jövedelem a kelenföldi templom alapé. ::

SZIMONIDESZ LAJOS:

A JATNO És TRAUB-ÜQT
különlenyomat az „Ösvényéből. Ára 60 fillér.

M A R n o m u n o T
elism ert legjobb gyártm ányokat szá llit

m agyarországi legnagyobb hangszergyár
STOWASSER J. SvéssAí:

a jav. Rákóczi-tárogató feltalálója. 

1-14  B u d a p e s t ,  GyárföSSiíí«.!:
és ajánlja  m indennem ű gyárában k észült h angszereit, úgyszin tén  
húrokat és h angszeralkatrészeket. Á rjegyzék  díjm entesen küldetik .

ORGONA-GYAR.
Villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom oigonáján k, a király orgo ójának (koronázási templom) alkotója

K i e f e r  O t t ó
cs. és kir. udvari szá llító

a S zen t-S ir  lovagja  és a Ferenc József 
rend tulajdonosa.

Budapzst, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomás i csőre dszerii (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállit. 
37 év oia 1900 orgonát szállított, közte a 
kirá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk» legnagyobb orgonája R0 változatú, 

villanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árb n teljesít Orgona 
jókarban tartását elvállalj«. — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
j __2 5  natra díjmentesen szolgál.

i  » ü l i  íj. 1. e t  i i í e i i í  III H É É P  1 
K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V

melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

mctszéss I t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű b'rkötésbeii táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobo b a n ....................  8 „ — „
Müelefántcsontkötés,táblánk hellyel, arany-

me'széssel, dobozban . . . . . 12 „ — „
D allam os könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz . . . . .............................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melvek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nélkül) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25° 0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjubőrkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: Im ádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés. aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
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EVANGÉLIKUS LAP
E GYHÁZ I ,  I SKOLAI  É S  T Á k S A D A L H I  H E T I L A P .

Észrevételek a zsinati bizottság
javaslatára.

i i .

A legnagyobb érdeklődést mutatták a zsi
nati javaslatok iránt a külömböző tanítói körök 
és egyesületek. Észrevételeket tettek: a fejér 
komáromi, a győri, a pozsonyvárosi, a tolna— 
baranya—somogyi, a gömőri, a hegyaljai, a 1át- 
raaíjai és tiszavidéki egyházmegyék tanitó körei 
és az evang. tanárok és tanítok országos 
egyesülete. Ez utóbbi három előterjesztést is tett.

Általános jellege ezen felszólalásoknak az, 
hogy nem annyira a tanüggyel, mint inkább 
a tanítók és tanárok érdekeivel foglalkoznak. 
Vörös fonálként végig húzódik ezen észrevé
telekben a követelés: több jogot a tanítóknak 
és tanároknak, és e mellett persze anyagi helyze
tük javításának szükségességéről sem feledkez
nek m eg; felszólalásaiknak nagyobb hatályt 
szerzendő, némelyek azzal is fenyegetőznek, 
hogy bizony ha a tanítók kívánságait nem telje
sítik, elfordulnak az egyháztól és állami szolgá
latba mennek. Mintha bizony ez olyan köny- 
nyü lenne!

A mi a tanítók és tanárok képviseleti jogá
nak kiterjesztését illeti, a zsinati bizottság 
javaslata már is a kiterjesztés mellett foglalt 
állást. A polgári iskolák képviseltetését illetőleg 
előterjesztett kívánság teljesítése ellen sincs 
kifogásunk, de a képviseleti jognak oly nagy 
mértékben való kiterjesztését, a mint ezt a fel

szólalók óhajtják már pénzügyi okokból sem 
tartjuk keresztülvihetOnek. Az egyházközségben 
ám legyen meg a kiterjesztés, de egyházmegyei, 
kerületi és egyetemes gyűléseink tagjait és költ
ségeit szaporítani nem látszik indokoltnak.

Egy alaptévedés van ezen követelésben, 
A felszólalók ugyanis a tanítók és tanárok kép- 
viseltetésében érdekképviseletet látnak, pedig 
ez nem érdek — hanem szakképviselet. Egyhá
zunknak demokratikus alapelvével nem egyezik 
meg az érdekképviselet, mert ez a szabad 
választás jogát megszorítja. Az evangélikus 
ember azt választja képviselőjének, a kit arra 
legalkalmasabbnak tart, ez természetesen épen 
úgy lehet tanitó vagy tanár, mint ügyvéd, orvos 
vagy földbirtokos. A tanítónak és tanárnak 
azért adunk hivatalának járó tagsági jogot, mert 
szakképzettségére szükségünk van a' tanügyi 
kérdések elintézésénél, de nem azért, hogy a 
tanítók vagy tanárok érdekeit képviselje. Az 
egyház nem korlátozhatja szabad elhatározási 
jogát, nem kötheti meg kezét érdekképvisele
teknek fokozott mértékben való megengedésével. 
A követelést nemcsak pénzügyi, hanem ezen 
szempontból is ellenezzük.

Sajnálattal nélkülözzük a tanítói és tanári 
karnak felszólalását az egyház autonómiájának 
nagymérvű csorbítását illetőleg az állami beavat
kozás folytán. Mintha a tanítók Apponyi tör
vényével, a mely szerint ők teljesen a miniszter 
kegyétől függnek, meg volnának elégedve.

Szombatonként jelenik meg.
A lapot ille tő  k ö z le m é n y e k  é s  k ü ld e 
mények, a z  e lő f iz e té s i  é s  h ir d e tés i dijak  
a lap s z e r k e s z t ő s é g e  c ím é r e  N a g y -  
b ö r z s ö n y b e  (H o n tm e g y e )  k ü ld e n d ő k . 
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Főszerkesztő: SZTEHLO KÖKNÉL 
Felelős szerkesztő: SZinoNID ESZ LAJOS
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Eszünkbe jut itt a mese a farkasról és a lán
con tartott házőrző ebről. No ha a tanítók 
hallgatnak, a zsinatnak, a mely az 1907 évi 
XXVII. törvénycikk megalkotása óta először ül 
össze, nem szabad hallgatnia.

Nem volnánk igazságosak, ha nem méltá
nyolnak azon észrevételeket, a melyeket az 
evangélikus tanárok és tanítók országos egye
sülete tett, és a mely a képviselet kiterjesztésén 
kívül más kérdésekkel is foglalkozott.

Szerintünk azonban az egyesületnek hatá
rozottan állást kellene foglalni zsinati törvé
nyünk 191 §.-illetve a javaslat 231 §-ban
elfoglalt azon elvi álláspont ellen, a mely szerint 
minden egyházi hatóság bárminémű és fokú 
nevelő és oktatóintézetet felállíthat, fentarthat. 
Ez az álláspont vezetett oda, hogy akadémi
áink, közép iskoláink és tanítóképzőink anyagi 
erőnket túlhaladó mértékben elszaporodtak, s 
miután a kerületek az általuk felállított intéze
teket saját erejükből fenntartani képtelenek, 
kénytelenek voltunk az állammal szemben egy
házi autonómiánkat áruba bocsátani, és az egye
temes egyház rendelkezésére álló összegeket 
az egyetemes céloklól elvonni

A tanár egyesület egyáltalában nem foglal 
állást abban az aktuális kérdésben, egyesiten- 
dők-e a theologiai akadémiák és miképen ? 
Nem találja soknak az öt tanítóképzőt, ezeket 
azonban a kerület fenhatósága alól kivonni 
és az egyetemes gyűlésnek alá rendelni akarja. 
Lándzsát tör végre az eperjesi jogakadémia 
mellett és azt véli, hogy a zsinati törvénynek 
ezezel behatóbban kellene foglalkozni. Mi azt 
véljük megfontolandónak, nem-e lenne e cél
szerűbb ezen jogakadémiát bizonyos fentar- 
tások mellett egészen az államnak átadni.

Megemlítjük még, hogy a tanáregyesület 
a supplikációt fenntartandónak véli, és a taná
rok által leteendő esküből a titkos társaságokra 
vonatkozó részt kihagyatni akarja.

A supplikációt mi főkép paedagogikus 
szempontból tartjuk elítélendőnek, az eskükre 
nézve később fogunk nyilatkozni.

Sztehlo Kornél.

S a ki még él,
Minden névnél 
Összerezzen, búsan, árván :
Mint a néma 
Lomblevél, ha
Egy-egy társa hull le sárgán. (Arany)

Szomorúan köszöntött be az újév. Legelső nap
ján temettük el Aszódon Oeschger Adélt, az ág. hitv. 
ev. bányai egyh. kerület leánynevelő intézetének érde
mes igazgatóját, az én felejthetetlen jó barátnőmet.

Derült szép téli nap volt, mintha az égben öröm
ünnep volna az — a mikor ez a fáradhatatlan, sok 
küzdelmet, szenvedést átélt szegény teremtés is meg
pihenhet végre.

Bécsben született 1863. dec. 2-án, szülei Mühl
hausen és Laufe nburgból származnak. Atyja mint mér
nök került Magyarországba, utoljára Budapesten a 
Rökkgyárban volt alkalmazva. Nem volt szerencsés, 
korán elragadta a halál; szegénységben hagyta vissza 
családját.

Fiai egymásután elég gyorsan követték őt. Egyet
len leánya Adél, akkor mint nevelőnő működött az 
alfőldön egy gazdatiszt családjánál, kikkel mindvégig 
barátságos viszonyban maradt.

Tanitónői képesítését Pozsonyban az állami ké- 
pezdében szerezte meg nagy fáradtsággal, mivel akkor 
még alig tudott magyarul. Mégis szivvel-lélekkel ma
gyar volt ő élete végéig s minden erejét a magyar 
nőnevelésnek szentelte. Az említett családtól Szegedre 
ment a Keméndy intézetbe, onnan Aszódra, még pedig 
az intézet alapításakor.

Öt évig működött itt, mint tanítónő oly szerényen, 
hogy nagy tehetsége, önfeláldozó szorgalma csak ke
vésnek tűnt fel az intézet elöljárói közül. Így, midőn 
a távozó igazgatónő — kit ő vezetett be s ki Oesch- 
ger Adél nélkül nem is felelhetett volna meg köteles
ségeinek, mert internátusbán nem élt soha — őt aján
lotta utódjának, nem fogadták el ajánlatát. Oeschger 
Adél ekkor — édesanyja miatt, kit magához akart 
venni — Eperjesre folyamodott állásért, a hová meg 
is választották.

11 évig működött ott először mint tanítónő, ké
sőbb mint igazgatónő. Abból a csonka iskolából, a 
melyhez itt jutott, ezen idő alatt az ő erélye teremtette 
meg a mostani rendes polgári leányiskolát. És mily 
gyorsan kivívta magának ott, Magyarország ezen leg
intelligensebb városainak egyikében a jók és nemesek 
becsülését, tiszteletét és szeretetét. Itt is, mint Aszó
don tanítványai rajongással szerették s mint mamák 
gyermekeiket hozzá hozták messze tájakról is nevelésbe.

Az aszódi leánynevelő intézet 1907 tavaszán
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elvesztette igazgatónőjét. Most mégis eszébe jutott a 
bányai egyh. kerületnek volt tanítónője. Azt hiszem, 
jól sejtem, hogy a kerület nagyérdemű püspökének 
köszönhető, hogy ezt az állást most mégis Oeschger 
Adél foglalhatta el.

Elődjét betegsége akadályozta meg abban éle
tének utolsó éveiben, hogy teljesen megfeleljen nagy 
hivatásának. Sok volt a munka, a mi az utódra várt. 
De Oeschger Adélban oly fáradhatlan munkást kapott 
az intézet, a ki rövid 7 év alatt a kerület elismerésre 
méltó támogatásával megteremtette a polgári iskola 
mellett a háztartási iskolát s ez évben pedig sok 
utánjárás és fáradozás után megnyílt a kereskedelmi 
tanfolyam is.

Az internátusi növendékek számát ez megkét
szerezte, most körülbelül 120 bennlakó növendéke 
van az intézetnek, s mégis mikor Aszódon voltam 
augusztusban, szinte naponta kellett jelentkező növen
dékeket visszautasítani. Ez a tény már ismét új gon
dolatokat adott a fáradhatatlan igazgatónőnek, s nekem 
már gyönyörűen fejtegette, mint lehetne Aszódon az 
intézet szomszédságában egy önálló nagy gazdasági 
és különösen kertészeti nöiisko/át létesíteni.

Egy pár sorban így leírhattam az ó munkássá
gának eredményét. De ki látja ebben a pár sorban 
azt az emberi erőt szinte meghaladó küzdelmet, a 
mivel mindezt kivívta.

Hiszen neki is volt családja, édes anyja, testvé
rei, akiknek sorsa annyi — de annyi gondot, fájdal
mat okozott neki. A midőn öt év előtt utolsó család
tagját, szeretett öccsét is eltemette — az ő egészsége 
is megérezte ezt a legutolsó és legnehezebb csapást.

Azóta akarat erejét megkétszerezte, hogy idegei
nek parancsoljon és kötelességének eleget tehessen.

Az elmúlt év tavaszán kezdett betegeskedni s 
már a nyáron mindannyian, a kik szerettük öt, ijedve 
láttuk feltűnő hal ványságát; kértük, hogy kímélje ma
gát, de hiába. Körülbelül 4 hét előtt le kellett feküd
nie s oly hirtelen gyengült el, hogy a leggondosabb 
ápolás, melyben orvosai részesítették, sem menthette 
már meg életét. 1913. dec. 29-én este 10 órakor 
lelke elszállt, sokat szenvedett, teste végre megnyugodott.

A milyen szerény volt teljes életében, olyan ma
radt mindvégig. Senkije sem volt széles Magyarorszá
gon s mégsem fogadta el barátnőitől sem, hogy mel
lette legyenek utolsó küzdelmében. Akkor is csak má
sokra gondolt, mindenkit kímélni akart.

Ha volt valami kívánsága, az csak az aszódi 
intézetre vonatkozott. 20 évi barátságunk alatt elég 
sokat voltunk együtt, ha tekintetbe vesszük, lakóhe
lyünk távolságát, de legfőbb beszédtárgyunk mindig 
az intézet, a növendékek voltak.

Leány volt ő is, fiatal is volt, csinos is volt, 
bizonyára voltak neki is álmai, szép leányálmai, re
ményei. Kinek ne lettek volna ! Akinek oly melegen

érző szive volt mások iránt, az csak gondolt olykor 
a boldogságra, a maga boldogságára is.

De neki nem maradt ideje sem magára g o n 
dolni. Öreg édes anyját kellett támogatnia, fivérét tanu
lásában segítenie s mikor a sors a gondoktól felmen
tette, az iskola pótolta őket — ő maga megint csak 
háttérbe szorult. És azért soha sem hallottam emiatt 
ajkairól panaszt, szívből tudott örülni a mások bol- 
dogságának.

E nyáron ö hétig voltunk együtt, finom lelke 
úgy eltalálta a hangot, amely engem mély fájdalmam
ban megvigasztalt s mikor egyszer túlságosan kétségbe 
estem csak annyit mondott: „Látod te legalábbismer
ted a boldogságot“.

Mennyit el nem árul ez a pár szó. Felszántot
ták akkor könnyeimet, melyek most bőségesen foly
hatnak érette, az ,én hűséges támaszomért, kit mint 
nővéremet siratok.

Sokat foglalkoztunk akkor a halállal s igy nem 
tűnt fel nekem nagyon, midőn utolsó akaratát mondta 
el nekem már akkor s megismételte azt karácsony 
előtt a kórházban betegágyán.

Itt is csak Aszód szerepel. Ott kíván eltemetve 
lenni, bízva benne, hogy egy-egy volt tanítványa fel
keresi néha a sírját.

Csekélyke vagyona legyen az intézeté, rokonai 
úgy sem vehetnék hasznát, mert annyi részre menne, 
hogy a sok hivatalos eljárás után úgy sem maradna 
belőle semmi.

Budapesten az Új szt. János kórházban halt meg.
31-én d. u. 3 órakor ott búcsúztatta el tőlönk 

Scholtz Gusztáv a bány. kér. püspöke megható szív
ből jövő beszédben. Aszódon díszes közönség gyűlt 
össze temetésére. A helybeli lelkész is szépen kiemelte 
mennyit veszített az ő korai halálával az intézet, a növen
dékek, kattársai, a magyar illetve protestáns nőnevelés.

Mühlhausenből eljött unokatestvére, hogv elkí
sérje utolsó utján. Képviseltette magát az eperjesi pol
gári iskola s az országos protestáns tanári egyesület 
nevében Gömöry János igazgató, az egyesület titkára 
mondott szép beszédet s tett le koszorút a sírra.

Csak a kikért élt, és a kiket annyira szeretett, 
kedves növendékei nem vehettek részt a gyászban — 
hiszen halála a karácsonyi szünidőbe esett. Még ko
moly betegségéről sem volt fogalmuk s visszatérve 
többé nem találják meg szeretett igazgatónénijöket.

Elvesztettük őt. Nyugodjék békével. Hisszük, 
hogy példája nevelt az intézetben méltó utódot, a ki 
az ő szorgalmával, szeretetével fogja folytatni a munkát. 
Az ő példája serkentsen minket megadással tűrni sor
sunkat. Hiszen :

A bölcs Isten legjobban érti,
Mely sorsot kelljen mérni rád!

Pozsony.
Űzv. Králik Lajosné szfll. Szelénvi Gizella.
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Művelt köreink egyházi közönyéről.
(Folytatás és vége.)

Műveltjeinket — a városi gyülekezetek tagjaira 
gondolunk — mindenek előtt arra kell figyelmeztet
nünk, hogy mint egyetlen emberi intézmény, az a külső 
egyházi szervezet, melyben élünk, sem lehet tökéletes; 
ma mikor oly erős az individualismus, oly sok a sze
mélyes kívánság és panasz az egyházzal szemben, a 
melynek a tiszteletre méltó szervezet a legjobb akarat 
mellett sem tehet eleget. Tehát legyen türelmök a mü
veiteknek és legyenek tekintettel más érzésű és gon- 
dolkozásu hitsorsosaikra, akiket az általuk követelt 
gyors haladás az egyház organizációjának és kultu
szának a megreformálásában megdöbbentene. De más
részt az egyháznak is meg kell tennie a magáét, ki 
kell puhatolnia a modern ember kívánságát, vágyait 
és bajait és ezeket ki kell elégítenie. Hirdetni kell a 
keresztyénség tartalmát oly formában — persze az 
örök lényeg meghamisítása nélkül — mely a mi ko
runknak megfelel. A modern ember el van kényeztetve 
intellektuális és eszthétikai tekintetben egyaránt. Több 
művészies elemet kellene tehát belevinni istentisztele
tünkbe, a templomépités- és templomfelszerelésbe 
egyaránt, az éneket és zenét nagyobb mértékben kel
lene felkarolni (ezzel függ össze iskolaének- és zene- 
tanitásunk gyökeres reformja, intensiv művelése); az 
az egyházi beszédbe több aktuálitást kellene önteni és 
a kiforrott egyházi személyiségeknek szabadabb moz
gást megengedni (e téren azonban a nagy és szinte 
legyőzhetetlen nehézség, hogy egyazon beszéddel kell 
fordulni a műveltség legkülönbözőbb fokain állóknak, 
mindenkit pedig nem lehet kielégíteni. A mai tudomá
nyos teológia positiv és liberális iránya már nem egy 
pontban azonos eredményre jutott, ilyen pl. a verbális 
inspiráció elejtése; közös az, hogy a hit nem tudomá
nyos bizonyítékokon, hanem személyes élményeken 
nyugszik; hogy a keresztyén világnézet nem azonos a 
bibliai világnézettel, mely utóbb sok tekintetben egybe
olvad az ókor világképével, stb., ideje, hogy az egy
ház az ilyen biztos eredményeket érvényesítse a szószéken 
is, de különösen a felsőbb vallásoktatásban. Hallgatni 
kellene a közvélemény sürgetésére és legalább a leg
alsóbb fokon (népiskola) a rendszeres kátétanitást mel
lőzni, mert e téren nem dogmatikus, hanem paedagó- 
giai és gyermekpszichológiai szempontoknak kell mérv
adóknak lenniök. Komolyan kell venni az egyetemes 
papság elvét is, és a világiakat is minél sűrűbben bele
vonni az egyházi munkálkodásba, hiszen igen hatásos 
érvelés lesz az: ha arra hivatkozunk, hogy nem kilé
péssel, vagy közönynyel, hanem a munkában való te
vékeny részvétellel lehet csak az egyházi organizáció 
kézzelfogható bajait eltüntetni. Éreztetni kell továbbá, 
hogy az egyházi közösség első sorban nem a tanegy
ségen alapszik, hanem a hitbeli és szellemi egységen,

a hit pedig Luther felfogása szerint nem jelenti az egy- 
házilag megállapított tantételek elfogadását, hanem az 
Istenhez való szivbéli viszonyt.

Tettel kell megmutatni, hogy az egyházi élet nem 
merül ki jogi ténykedésekben, hanem, hogy minden 
eszközzel csak arra törekszik, hogy az embert 
az Istennel érintkezésbe hozza és a Krisztustól bizto
sított üdvösséget felmutassa.

Külföldön az egyház életét főleg három tényező 
eleveníti meg újból meg újból: a közösségi mozga
lom, a belső misszió és a szabad tudományos teoló
gia Az elsőnek úgy látszik nem volt és mi nincsen 
talaja nálunk. A belmisszió kérdései hála Istennek már 
napirenden vannak és az érdeklődés irántuk napról- 
napra fokozódik. A mi végül a teológiai tudományt 
illeti, sajnálattal kell konstatálnunk, hogy bár voltak a 
múltban és vannak a jelenben is az ev. teológiának 
kiváló művelői, csak 1—2 műnek és csak 1—2 esetben 
sikerült szélesebb körök érdeklődését felébreszteni. — 
Itt tehát igen sok a teendő a jövőben. Hiszen az a 
legnagyobb bajok egyike, hogy műveltjeink a teológiát 
még mindig a régi skolasztikus dogmatikával azono
sítják, pedig, ha tudomást szereznének az ó- és új- 
testamentomi teológia, az egyháztörténet inpozáns ha
ladásáról, a gyakorlati teológia számos új problémá
járól, nyomban megváltoztatnák nézetüket e gyönyörű 
tudományról. E tudomány biztos eredményeinek a nép
szerűsítését tehát az eddiginél nagyobb mértékben 
kell folytatni — persze megfelelő tapintattal és óvatos
sággal — vallásos estéken (ezeket sokkal szívesebben 
keresik fel műveltjeink, mint a rendes istentiszteletet), 
irod. társaságaink közgyűlésein és hasonló alkalmakkor. 
Igen fontos feladat vár e tekintetben az „Ösvény“-re 
és a Luther-társasdgnak e végből idővel meg kellene 
indítani egy „Biblische Zeit und Streitfragen“, illetve 
„Religionsgeschichtliche Volksbücher“-féle vállalatot. 
Végül a teológia akadémiákon felváltva kellene ren
dezni szünidei tanfolyamokat, melyeken a jelentkezett 
tanférfiakon és teológusokon kívül a nem egyházi al
kalmazásban lévő világiakat is szívesen kellene látni.

Jól tudom, hogy könnyebb javasolni, mint a ja
vaslatokat az életbe átvinni. Nem is azért íródtak e 
sorok, mintha vezérférfiú akarnék lenni e nagy munka
mezőn. Igénytelen szózatommal csak fel akartam hívni 
elsősorban az erősebb, hivatottabb munkásokat, de a 
többit is valamennyit, akik egyházunkat és az evangé
liumot szeretik, hogy tegyék meg kötelességüket az 
egyházi közöny letörésére. Tűnődve, reménykedve nézek 
az új esztendőbe! Vajha csak egy lépéssel jutnánk 
közelebb ama fenséges eszmék és célok megvalósításá
ban, melyekért a többi tiszteletre méltó társak mellett 
ez a lap is küzd

Dr. Szelényi Ödön.
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A keresztelés.
Egyetemes egyházunk részére új agenda készül, 

mind a három nyelven, mely istentiszteleteinken és a 
funkcióknál használatos. Az agendán csendesen és zaj
talanul munkálkodnak. Nem sokat hallunk felöle, mind
össze az idei egyetemes gyűlés jegyzőkönyvében olva
sunk róla annyit, hogy „az új egyetemes Agenda mind
három nyelvű része anyagának gyűjtése folyamatban 
van.“ (113. pont.)

Az agenda kérdése fontos kérdés. Hisszük és 
reméljük, hogy a szorgalmas anyaggyűjtés eredmény
nyel fog járni s nemsokára látni fogjuk, sőt alkalmunk 
lesz megtárgyalni, megbeszélni és meg is rostálni az 
új agendába gyűjtött anyagot.

Akkor már persze nagyarányú változtatásokat az 
agendán nem igen lehet majd tenni, A szerkesztők és 
az agenda anyagának az összehordói legjobb igyeke- 
zetök és tudásuk szerint munkálkodván, joggal el fog
ják várni s ragaszkodni fognak ahhoz, hogy munkájok 
a maga egészében is méltánylásban és megbecsülés
ben részesüljön.

Amig azonban az agenda anyagának összegyűj
tése folyamatban van, addig könnyebben figyelembe 
vehetők egyes kívánságok, mert nem teszik a kész 
munkát hasznavehetetlenné s az anyaggyűjtés is sze
rintük igazodhatik.

Egy indokoltnak érzett, teljesíthető s az istentisz
teleti életet élénkítő kívánságnak, mely a keresztelésre 
vonatkozik, legyen szabad kifejezést adnom. Lehet, hogy 
ez a szempont már az anyaggyűjtésnél érvényesült, 
azonban mivel az egész munka terve, szempontjai tel
jesen ismeretlenek, talán nem fog ártani a hangsúlyo
zása. Inkább tegyünk felesleges dolgot merő buzga
lomból, mint hogy esetleg elmulasszunk olyat, amit 
idején kellett volna megtenni.

Arról, hogy egy gyermek születése milyen fontos 
esemény az apa, anya, a család számára s milyen érzel
meket vált ki, hogy a gyermek mekkora érték és minő 
feladatokat, kötelességeket ró a szülőre, arról nem aka
rok most beszélni. A keresztelési szertartás lényeges 
és lényegtelen alkatrészeit, azok egymásutánját, az 
egész szertartás jelentőségét sem akarom tárgyalni.

Csupán arra akarok rámutatni, hogy valamikor, 
— nem is olyan nagyon régen — a keresztelés iránt 
nagyobb volt az érdeklődés. Nemcsak a gyermek, a 
pap, a bába és a keresztanyák vettek rajta részt, hanem 
ott voltak a keresztszülők is, sőt talán az apa sem 
maradt el róla. Ez a szokás azonban lassan megszűnt. 
Egy ideig a lelkészek még védekeztek a kereszt
atyák elmaradása ellen s minden kereszteléshez hiva
talból odarendelték a harangozót és a keresztatyák 
helyett őt Írták be „tanúnak“ az anyakönyvbe is. Ma 
már azonban nagyon sok helyen még a harangozó 
sem képviseli a férfinemet. A keresztelés — különösen

falvakon — az asszonyok dolga. Az egész fontos, 
szép szertartás elvesztette az ünnepiességét. Az asz- 
szonyok valamelyik hétköznap reggelén összeszede- 
lödzködnek, elmennek a kis újszülöttel a templomba, 
ott a lelkész a megszokás egyhangúságával elmondja 
a formulát s — ennyi az egész. Hogy a gyermeket a 
keresztyén egyház tagjává avatják, arról az egyház nem 
tud semmit, nem is törődik vele. Még ha istentisztelet 
után van is a keresztelő, ha a templomban levők lát
ják is a keresztanyát a kisdeddel karján, nem jut sen
kinek eszébe, hogy ott maradjon a templomban, hogy 
csak végig is nézze a keresztelőt. Csak azok vannak 
ott, akiknek feltétlenül ott kell lenniük. De még ezek 
se. Mert az atya és a keresztatyák igen sokszor nem 
jelennek meg, mintha nekik a gyermekhez nem volna 
semmi közük, mintha őket a gyermek vallásos neve
lése körül nem terhelné semmi kötelesség! . .

Nem kell bizonyítgatnom, hogy ez nem jól van 
igy. Hiszen gyöngéd, családjukkal öszzeforrott, gyer
meküket Isten adományának tekintő emberek számára 
már az is rejtély, hogy maradhat el egy apa a gyer
meke kereszteléséről. Az is világos, hogy a kereszt- 
atyáknak a keresztelésen a helyük. Az egyházi, test
véries együttérzés szempontjából meg feltétlenül kívá
natos, hogy a keresztelés, ahol és amikor csak lehet
séges, a gyülekezet előtt történjék. Mindenütt, különö
sen nagy városokban, nagy egyházakban, ahol a hívek 
idegenek egymásra nézve, nem lehet ennek a kíván
ságnak eleget tenni. Sok hívet egyenesen a templomba- 
járástól lehetne elszoktatni, hogyha kilátásba helyezzük 
nekik, hogy 200—300 keresztelést kell egy éven át 
végignézniük és végighallgatniok. Kisebb egyházakban 
azonban, aminő a mi egyházunk túlnyomó többsége, 
ezen a bajon könnyű volna segíteni.

A segités módja a következő: A kereszteléseket, 
ahol csak lehet, vasárnap délutánra kell tenni. Fel kell 
kérni, rá kell beszélni az apát és a keresztatyákat, 
hogy a keresztelésen és a gyermek anyakönyvbe való 
beírásánál ők Is ott legyenek. A keresztelést pedig 
nem az istentisztelet után, hanem a délutáni elmélke
dés vagy imádság helyébe kell tenni s a szokásos dél
esti imádságot a keresztelés után mondott imádsághoz 
kell csatolni. Ez a javaslat nem új, mert hiszen a re
formátus egyházban tudomásom szerint még a vasár
napdélelőtti istentisztelet közben is szoktak keresztelést 
végezni. Ezt azonban nem tartom ideális állapotnak, 
mert a keresztelés ilyenkor csak felesleges toldaléka az 
istentiszteletnek, amin mindenki szeretne minél hama
rabb túlesni. Vasárnap délután azonban nyugodtan, 
ünnepiesen el lehet végezni a keresztelést. A keresztelő 
beszéd mondhat mindig valami újat, szólhat a keresz
telés jelentőségéről, megpendíthet érzelmi húrokat, ki- 
terjeszkedhetik a nevelés kérdéseire, irányt szabhat, 
feladatokra, hibákra mutathat rá, tartalmas és alapos 
lehet. Mert hogy ilyen esetben a lelkész mindig ugyan
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azt a formulát, ugyanazt a pár bevezető szót nem 
mondhatja, az kétséget nem szenved. Ha a gyülekezet 
csak az agenda formuláját volna kénytelen végighall
gatni X-szer egymás után, akkor jobb, ha a kereszte
lést mindig a lehető legszűkebb körre szorítjuk s még 
a — bábaasszonyt is felmentjük a megjelenés kötele
zettsége alól.

Erre az új szükségletre tekintettel kellene az új 
agendának is lennie. Még pedig nemcsak azzal, hogy 
esetleg előírja, hogy lehetőleg vasárnap délutáni isten- 
tisztelet alkalmával, az atya és a keresztatyák jelenlé
tében tartassák a keresztelés s hogy egy pár ilyen 
alkalomra való mintabeszédet közöl, hanem az által is, 
hogy magát a keresztelési szertartást is változatossá 
igyekszik tenni és több keresztelési formulát közöl. 
Hogy ne csak a beszéd, és az imádságok változzanak 
a helyzethez és szükséghez képest, hanem a lényeges 
alkotórészekben is legyen — természetesen már ameny- 
nyire az lehetséges — valami változatosság.

Amig pedig az új agenda meglesz, addig sem 
árt sem a gyülekezet, sem a keresztelési szertartás 
ünnepiessége érdekében az, hogyha ezzel a móddal 
minél több helyen megpróbálkozunk. A gyülekezet és 
a szülők bizonyára csak hálásak lesznek azért, hogyha 
egy majdnem sablonos cselekedetté vált szertartásnak 
több ünnepiességet és tartatmat adunk.

Sz. L.

TÁRCA.
A könyvről és olvasásról.

Irta és a losonci nöegylet tea-estélyén felolvasta: W olf József.
(Folytatás és vége.)

Az olvasáshoz a türelmen kívül szükséges még 
már is, mondjuk igy az odaadás. Hadd hozzak itt egy 
példát a zenevilágból. Ha egy koncert alkalmával az 
előadott zenemüvet nem élvezhetem úgy, hogy a jobb 
fülemmel odahallgatok a zenére, a ballal pedig azt 
lesem, hogy miféle megjegyzéseket sugdos a szomszé
dom a szomszédnőm fülébe. Ez először is szentség- 
törés a művészettel szemben, egyszersmind azonban 
a magunk megrövidítése. Minden szép zene megér
demli, hogy meghallgassuk. Minden előadó művész 
megérdemli, hogy teljes odaadással kisérjük előadását. 
Mert tessék csak arra gondolni, hogy a zeneszerző 
gondolatokat akar elibünk tárni. A zongoraművész nem 
egyszerű ujj gyakorlatokat végez, az énekesnő nem 
torok gyakorlatokat csinál, hanem a zene nyelvén szív
ből szívhez szól. Vagy tessék csak arra gondolni, hogy 
mig a művész annyira vitte, hogy eszközén az illető 
zeneművet tökéletesen tudja interpretálni, hány órát, 
napot és esztendőt, mennyi energiát áldozott fel érette. 
Mikor a művész a hangverseny teremben megjelenik 
a hangszerével, nem egy rövid negyed óra munkáját 
nyújtja, hanem talán 10—20 esztendő fáradságos mun
kájának gyümölcsét. Ha más nem, az a nehéz munka,

amelyen keresztül kellett magát dolgoznia, mig a 
művészetig eljutott, megérdemli, hogy odaadással hall
gassuk. Áll ez azonban nemcsak a művészetre, de a 
műkedvelőkre is. Egy vers, amit előttünk elszavalnak, 
egy rövid zongora vagy hegedű szám, amit előttünk 
eljátszanak, mennyi tanulásnak, mennyi próbának 
leszűrt eredménye! Aki megtisztel bennünket azzal, 
hogy idejéből órákat, napokat áldoz fel, hogy tőlünk 
10 percet kérjen, az megérdemli, hogy ezt a rövid 10 
percet neki szenteljük. Az elmúlt nyáron 4 napig vol
tam Koppenhágában s a négy nap alatt egy örökre 
feledhetetlen impresziót hoztam magammal. Koppen
hága legnagyobb hangverseny termében végighall
gattam egy klasszikus hangversenyt. Körülbelül 2000 
ember volt a teremben. Nem válogatott közönség, 
mert hisz a hangverseny ingyenes volt, hanem a leg
vegyesebb publikum. De az a 2000 ember olyan 
fegyelmezett csendben ült a helyén, szinte lélegzetét 
visszafojtva, hogy a leghalkabb hegedű szóló is tel
jes szépséggel érvényesült. Én megvallom ezt a néma
ságot irigyeltem leginkább Koppenhágától. Micsoda 
zenei kultúrának kell ott lenni, ahol ilyen nagy érdek
lődés mellett ilyen odaadással tudnak a legegyszerűbb 
emberek is hallgatni. Eszembe jutottak a vidéki magyar 
hangversenyek, ahol mikor a művész pianiszimó 
játszik halkan, suttognak a hallgatók s amikor á fortis
simo közeledik, akkor ők is fortissimo beszélnek.

Azt akarom szóval mindezekből kihozni, hogy 
mint minden művészet élvezéséhez, úgy a könyv olva
sásához és a legteljesebb odaadás szükséges.

Az a sok apró nyomtatott betű, mint a könyv 
lapjain egymás mellé" sorakozik, a legtöbb esetben 
hosszú fáradságos elmélyedés, nehéz kutatások ered
ményét tárja elénk. Madách „Ember tragédiáját“ elol
vashatom egy pár óra alatt, de tessék arra gondolni, 
hogy mennyi idő kellett ahhoz, mig Madách ezt az ő 
halhatatlan művét megalkotta. Tolsztoj esztendőkön 
keresztül komponálta meg s irta le az ő Karenina 
Annáját. Dumasnak egy színdarabja megírásához három 
esztendő kellett; most mi azt három óra alatt átolvas
hatjuk. Amin egy lángelme esztendőkön keresztül dol
gozott, mégis csak megérdemli talán azt, hogy mi 
azon a pár órán teljes odaadással foglalkozzunk vele.

A könyv élvezése még ezenkívül műveltséget és 
megőrző képességet is igényel. A műveletlen ember 
előtt egy közönséges ponyvaregény naiv meseszövése 
kedvesebb, mint mondjuk Tolsztoj Feltámadása a maga 
komor filosofiájával. Egy műveletlen ember megállhat 
egy klaszikus festmény előtt s mikor a képet nézi, leg
feljebb a rámáját csodálja. Magunk is tapasztalhattuk, 
hogy vannak emberek, akik ha ránéznek egy szobor 
csoportozatra, mindjárt azt veszik észre, hogy az egyik 
ló patkója kicsi, vagy, hogy a lovas kengyelvasa görbe. 
Ezeknek nem a megfigyelő képességük erős, de a meg
értő képességük gyenge, az igazi műveltségük hiány
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zik. Mert ha ez megvolna, akkor ők is nem a részle
teket keresnék a csoportozaton, hanem az összhatást. 
A lánchíd oroszlánján egy suszter inas fedezte fel, 
hogy az oroszlánnak a nyelve hiányzik. A pozsonyi 
Mária Terézia szobron egy laikus ember vette észre, 
hogy az egyik mellék alaknak a kivont kardja egyenes, 
de a kard hüvelye görbe. Szegény vitéz, hogy fogja 
az majd hüvelyébe dugni a kardját! Mert laikus előtt 
ez a fontos, de a megértő az egész szobor szépségét 
élvezi. Talán már hallották Plinius elbeszélését Zenis- 
ről a hires festőről, aki egy kis fiút festett le kezében 
egy szőlővel rakott vázát tartva. A szőlőt oly élethűen 
festette meg, hogy az ég madarai reá szálltak és csi
pegetni akartak belőle. A laikus közönség a lehető 
legnagyobb ámulattal dicsérte érte a mestert s gratu
lált a sikerült munkának. De a festő, aki nem a rész
leteket, de az összhatást kereste a képen, csalódot
tan ezzel hárította el magától a dicséreteket:

Kedves barátaim, ha én azt a fiút is úgy meg
festettem volna, ahogy kellett volna, akkor az ég 
madarai óvakodtak volna attól, hogy a szőlőre szánjanak.

Ott ahol a megfelelő intelligencia hiányzik a 
könyv s a műalkotás épen nem azt váltja ki az embe
rekből, mint amit kiváltani akar. Budapesten Vörös
marty Mihály márvány szobra előtt, amely talán főalak
jában nem, de mellékalakjai beállítása folytán kellemes 
összhatást tesz a szemlémre, tanúja voltam a követ
kező jelenetnek. Egy vidéki öreg paraszt házaspár 
nézegette mellettünk a szobrot. Többször körüljárta, 
úgyszólván egyenként nézegette meg a hymnust éneklő 
s az egész magyar nemzetet képviselő mellékalakokat. 
Mikor már alaposan kibámulta magát, hozzám fordult 
a férfi: Ha meg nem sérteni kinek a szobra ez ? Meg
mondtam neki, hogy Vörösmarty Mihályé. Az öreg, 
mint aki most már tisztában van a helyzettel, még 
egyszer visszafordúlt a szobor felé, még egyszer végig 
siklott szemével az összes mellékalakokon s félig a 
feleségéhez, félig hozzám fordulva nagy elismeréssel 
mondta: Veres Márton Mihály? Igazán szép nagy 
családja volt. Ö az egész szobron nem művészi hatást, 
hanem családi vonatkozásokat keresett és talált.

A művészet megértéséhez a tudáson az intelligen
cián kívül még bizonyos rátermettség is szükséges. 
Egy hires ásványtani professzorról olvastam, hogy 
mikor a Louvreban megpillantotta az örökszép Vénus 
szobrot, valóságos extasissal kiálltolt fel: Istenem, 
micsoda kalcium karbonát. Előtte a szobor szépsége nem 
beszélt s csak maga a puszta anyag volt reá hatással.

A könyv élvezéséhez is. megértés, intelligencia 
szükséges. Ezek hiánya nélkül a legszellemesebb, leg
tartalmasabb könyv is elveszti hatását. Ehhez az élve
zéshez azonban mindannyian eljuthatunk akkor, ha 
megtanulunk türelemmel és odaadással olvasni.

Természetes, hogy mindaz, amit én itt elmon
dottam, csak a jó könyvekre vonatkozik. Mert a köny

vek között is vannak nemcsak jó, de rossz könyvek 
is. Vannak könyvek, amelyek nem építenek, nem mélyí
tenek, hanem tombolnak, amelyeket épen azért olvas
nunk nem csak felesleges, hanem káros. Ha az ember 
körültekintve választja meg azokat az embereket, akik
kel közelebbi érintkezést akar fenntartani, ép oly óva
tosan kell eljárnia legbensőbb barátainak a könyvek
nek kiválasztásánál. Vannak könyvek, amelyek még 
azt sem érdemlik meg, hogy a kezünkbe vegyük őket. 
Hogy melyek azok, annak mindenki nagyon könnyen 
utána járhat, csak úgy, mint ahogy mindenki könnyen 
utána járhat annak, hogy kik azok az emberek, akikkel 
neki benső összeköttetésbe lépni érdemes. Mert a rossz 
könyv valósággal olyan, mint a büzhödt mocsár, beteg
séget, esetleg halált lehel ki magából. Botor ember az, 
aki beleveti magát a mocsárba azért, hogy a vizét 
élvezze, hogy felfrissüljön attól a víztől, amely csak 
piszkol és miazmát terjeszt. De ép oly botor az az 
ember, aki kezébe vesz egy olyan könyvet, amely 
szellemi, erkölcsi életét, egészséges gondolkodását 
akarja bepiiszkolni. Hogy mely könyvek olvasását mel
lőzzük, arra nézve talán az lehetne a főszabály a fel
nőttek számára: Sohase olvass olyan könyvet, amelyet 
édes anyád vagy leányaid előtt orcapirulás nélkül nem 
mernél felolvasni,

Azt mondottam, hogy csak a jó könyvek méltók 
arra, hogy türelemmel, odaadással, megértéssel olvas
suk. De itt aztán méltán felvetheti azt a kérdést, hogy 
melyek azok az olvasásra méltó jó könyvek ? Én nem 
akarok itt egy könyvtár jegyzéket nyújtani. Nem hivat
kozom egy Jókai, Eötvös, Mikszáth, Herczeg Ferencz 
stb. neveire. Nem említem a külföldiek közül Dickens, 
Carley, Tolsztoj, Frensen, Lagerlof, Maeterlinc stb. 
nevét. Csak egy könyvet ajánlhatok őszinte szív  vei. 
Egy könyvre hívhatom fel különösen is figyelmüket, 
amely könyv nemcsak irodalmi esztétikai élvezetet nyújt, 
amely könyv nemcsak a legtöbb kiadást ért el eddig, 
de amely könyvből életet, erős vigasztalást meríthe
tünk, nemcsak pillanatnyi szomorúságaink, de egy 
egész élet meggyőzésére. Ha ezt az egy könyvet 
beszerzik majd könyvtárunk számára — ez a könyv 
majd mértéké lesz a többinek és megtanítja önöket 
arra, hogy mely könyvek méltók az olvasásra. Olcsó 
az egész, alig kerül egy pár fillérbe, >de annak, aki 
türelemmel, odaadással, megértéssel forgatja, mindég 
értékesebb,mindég drágább könyve lesz. Ez a könyv a 
biblia. Ha ezt forgatjuk türelemmel, odaadással mind
inkább meg fogják szeretni s azt fogják majd vallani 
önök is, amit száz és százezrek vallottak, akik ebből 
a kis könyvecskéből nyertek uj hitet az élet meg
győzésére, uj impulzust a szeretet munkásságra— azt 
vallják majd önök is, hogy ez a könyv olyan, mint 
az örök életre buzogó forrás vize, aki belőle merit, 
meg nem szomjuhozik soha örökké. Adja Isten, hogy 
önöknél is úgy legyen !
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Olvasóinkat legyen szabad még egyszer az 
előfizetés fenntartására és megújítására kérnünk. 
Azokat pedig, kik eddig még nem fizettek elő az 
Evangélikus Lapra, arra kérjük, legyenek bizalommal 
a lap iránt, előfizetésükkel és támogatásukkal tegyék 
lehetővé, hogy az Evangélikus Lap függetlenül és pár
tatlanul, mindenkinek a meggyőződését tisztelve és 
megbecsülve a liberális protestantizmus szellemében, 
az igazság és valóság zászlaját lobogtatva szolgál
hassa egyházunkat, egyházunk közönségét. Alap átvé
telével, a nyomda változással járó nehézségeken hama
rosan túl leszünk, s akkor remélhetőleg beválthatjuk 
uem sok ígéretből, hanem annál odaadóbb munkából 
álló program munkát.

Lapunk értékét főszerkesztőnk s főmunkatársaink 
tudományos egyénisége s az egyházban elfoglalt állá
suk is garantálja. Rajtuk kívül sokan kilátásba helyez
ték szellemi támogatásukat. A lap régi munkatársai 
közül első sorban Kintzlerné Solcz Inez (Igló), Szüts 
Gábor, Hüttl Ármin, dr. Zimányi Dániel (Budapest), 
Wolf József (Losoncz), Vitéz Lajos (Bánluzsány), Sass 

János (Rákospalota), Nagy Lajos (Gyúró) munkássá
gára számítunk. Felhívásunkra eddig szives készséggel 
megígérték a támogatást. Algőver Andor oki. theol. 
tanár (Budapest), Bobál Samu egyházmaróti, Dómján 
Elek sátoraljaújhelyi, Huszágh Gyula szécsényi, 
Jeszenszky Károly S. salgótarjáni, Jónás András bár- 
caújfalusi, Kiss Béla bácsújfalusi, Meskó Károly gal- 
gagutai, D. Szabó György felsősajói, Tóth Jószef 
abaujfancsali lelkészek és mások, akik cikkeikkel, hí
rek és tudósítások beküldésével lesznek segítségünkre. 
Reméljük azonban, hogy mások, olyanok is, akiknek 
nem akartunk és nem mertünk felhívással alkalmat
lankodni, szívesen fel fogják lapunkat keresni közle
ményeikkel s igy lapunk mindig az események, egy
házi és vallásos mozgalmak hű tükre lesz.

Mindennemű közlemény és a lapot illető külde
mény a felelős szerkesztő címére Nagybörszönybe kül
dendő.

A lap előfizetési ára egész évre 12 korona.

Uj á llam titkárok  a k u ltu szm in isz
térium ban. B e n e d e k  Sándor államtitkár a 
közigazgatási biróság másodelnökévé nevezte
tett ki. Helyébe H o s v a y  Lajos műegyetemi 
tanár kerül. A másik új államtitkár dr. gróf 
K l e b e r s b e r g  Kunó teljesen új ember a 
kultuszminisztériumban. Tőle is a legjobbat re
méljük, bár azt írják róla, hogy ő a letűnt Bar- 
kóczy-éra képviselője lesz. M a d á c h  Emánuel 
min. tanácsos, ki eddig a VIII. ügyosztály élén 
állott s kinek a hatáskörébe a katholikus egy
ház összes javadalmi ügyei, a vallásalap és 
tanulmányi alap felett való felügyelet tartozott, 
államtitkári címet és jeleget kapott.

Gyurátz Ferenc püspök az uj évben üdvözlő 
körlevéllel kereste fel egyházkerülete lelkészeit. Az 
egyházunkra nehezedő megpróbáltatások közepette, a 
ránk váró nehéz időkben buzgó munkásságra, kitartó 
egyházépitő munkára hivja fel őket. Kéri őket, hogy 
ne csak délelőtt, hanem délután is prédikáljanak, ne 
csak a templomban és az egyházi cselekvények vég
zésében buzgólkodjanak, hanem a lelki gondozás terén 
teljesített lelki atyai munkájokkal is neveljék a tiszte
letet és hűséget az egyház iránt. Leikökre köti minden 
kötelességük hü és teljes buzgósággal való teljesítését, 
figyelmökbe ajánlja a jó vallásos iratok terjesztését, 
a vasárnapi iskola meghonosítását, nőegyletek szerve
zését, vallásos előadások tartását. Emellett különös 
súlyt helyez arra, hogy a lelkészek az egyházi háztar
tás szilárd egyensúlyban való megmaradása felett őr
ködjenek s hogy kitartó eréllyel törekedjenek egyházi 
alaptőkék gyűjtésére. Adja Isten, hogy a tartalmas 
kitartást igénylő, széleskörű munkára buzdító jókíván
ságnak egyházunk javára meg is legyen a foganatja.

Lelkészi korpótlék. Az 1914. év első felére a 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter a congruával 
egyidejűleg kiutalványozta a korpótlékot is. Hogy 
micsoda számítás alapján történt a korpótlék összeg 
megállapítása, ismét rejtély marad. Ugyancsak a cong- 
ruás és néhány nem congruás lelkész különféle össze
gekben nyertek korpótlékot, ép úgy mint az 1913. II. 
felében. Ez eljárásból arra következtethetünk, hogy 
azoknak a korpótléka, kiknek közvetlenül nem utalvá
nyoztatok, bizonnyal abból az átalányból fog fedez
tetni, amely az egyet, felügyelő úr kezeihez fog kifi
zettetni. Remélhetőleg ebből az összegből megkapják 
a korpótlékokat azok is, akik az 1913. évvel töltötték 
be hivataloskodásuk 5 évét, illetve akik a 10. szolgá
lati évöket töltötték be.

Egyházlátogatás. Geduly Henrik a tiszai kerü
let püspöke a tavasz folyamán a tátraaljai esperesség 
valamennyi anyaegyházát s az iskolával biró leányegy
házakat is sorra fogja látogatni. Az egyházlátogatás 
programmjának a megállapítására és az ünnepies elő
készületek megbeszélésére az érdekelt egyházak Kés
márkon január 7-én értekezletet tartottak.

A késmárki lyceum részére a berendezés és a 
taneszközök pótlására a vallás és közoktatásügyi mi- 
niszterinm 100.000 korona államsegélyt engedélyezett. 
A lyceumi konvent a tanárok gyermekei után járó csa
ládi pótlék cimén a líceumi költségelőirányzatban mu
tatkozó 1840 korona felesleget a tanárok közt felosz
totta s arra is ígéretet tett, hogy a családi pótlékot, — 
mihelyt rá fedezet lesz — az állami tanárokéval egyenlő 
összegre egészíti ki.

Üresedésben levő lelkészi állások. A somogy- 
döröcskei állás Kring Miklós lelkész dec. 28-án nyu
galomba vonulása folytán megürült. Egyelőre Scher- 
mann Sándor győrkönyi segédlelkész administrálja a 
gyülekezetei. — Ugyancsak lelkész nélkül van január 
1 óta a lajoskomáromi egyház is, melynek lelkésze 
Dörmer Frigyes Pinkafőre távozott.

A Bethlen Gábor kör az 1913/14. tanév máso
dik felére pályázatot hirdet segélyekre. Minden szegény-
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sorsú, protestáns egyetemi és főiskolai hallgató, aki a 
körnek tagja, pályázhat. A kérvények szegénységi bi
zonyítvánnyal és index másolattal felszerelve a Bethlen 
Gábor kör nagy bizottságához küldendők jan. 25-ig. 
A segélyek február 1-től számítanak.

A ném etországi kitérési mozgalom, mint az 
előrelátható volt, a szocialisták egyöntetű eljárása foly
tán meglehetős arányokat öltött. Mig a monisták által 
támogatott „Komité Konfessionlos“ szervezte a kité
rőket s agitált az egyház ellen, addig nagy volt a zaj 
és a reklám, amit a komité az elért eredményekkel 
csapott, az eredmény azonban alig volt számbavehetö. 
Mióta azonban Liebknecht képviselő és társai kiadták 
az egyház ellen való „tömegsztrájkra“ a jelszót, a 
mozgalom határozottan nagyarányúvá kezd válni. Ber
linben a bíróságoknál december 27-én nyolcezren je
lentették be az egyházból való kilépésüket. December 
folyamán, egész dec. 23-áig Berlinben 17.000 kilépés 
történt. Hogyan oszlanak meg a kitérők a külömböző 
egyházak között, arra vonatkozólag még nincsenek 
adatok. — A német szociá demokrata párt elnöksége 
ugyan nem vállalja a kitérési mozgalomért való felelő
séget s határozottan kijelentette, hogy az egyházból 
való kilépés melletti agitáció a Komité Konfessionslos 
és a szabadgondolkozók magánjellegű mozgalma, mely
hez a pártnak semmi köze, — azonban január 14-ére 
megint épen a szocialista párt tagjai hívtak össze nagy 
gyűléseket, hogy azon az „egyházból való kilépés 
előnyeit“ ismertessék.

P rotestáns bál. Az évenkint megtartott protes
táns bált ez évben jan. 17-én rendezik a Vigadóban. 
A  rendező bizottság a meghívókat már szét is küldötte.

U J D O N S Á Q O K  - * C
T Ö M E G M O Z G A L M A K

az alföldi parasztvárosokban.
Irta : Dr. Szeberényi Lajos Zs. Ára 1 K 50 filllér.

CSALÁDI  N E V E L É S
jellemképző oktatás beszélgetésekben és példákban. 

Irta: Csiky Lajos. Ára 2 korona.

b O H I N U S  J E S U S
Nyolc konferencia.

Irta: Prohászka Ottokár. Ára kötve 1 K 80 fill.

K A P H A T Ó K :

KÓKAI LAJOS könyvkereskedésében
BUDAPEST, IV. KÁROLY-U. I.

1914. január 10.

Az Amerikában élő hitsorsosok lelki gon
dozása. Az 1913-iki egyetemes közgyűlés 115. pontja 
megbízta Raffay Sándor evangélikus lelkészt, hogy az 
amerikai evangélikus magyar egyházak szervezésének 
kérdését a helyszínen tanulmányozza és e célból őt 
Amerikába kiküldte. Raffay Sándor jan. 4-én indult 
Amerikába és mint értesülünk, mintegy 10 hetet fog 
ez ügyből kifolyólag egyházától távol eltölteni s csak 
március közepe táján fog a fővárosba visszatérni. 
Amerikában körülbelül 40—50.000 evangélikus magyar 
él, kik nagyon sokszor idegen egyházakba kénytelenek 
átlépni. Hasznos és áldásos munka lenne, ha a kiván
dorolt evangélikus magyarokat valami módon az anya
egyházhoz lehetni fűzni, hogy el ne vesszenek az uj 
hazában.

Elismert legelsőrangú m űrem ekek
a világhírű ZIMHhKMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

( C t á u á r *  c* L u k á t f r f lQ r t ló n é l . )  

Harm onium-Arjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen .

ÚJDONSÁGOK.

A  T d L m m  n d Q Y A R U L
I. cs II rész* ára 3 K.

MODERN VALLÁSTUDOMÁNY
a vallásbölcselet és vallástörténelem compendiuma. 
Irta: Dr. Szelényi Ödön. Ára 2 korona 30 fillér.

I lEIESZIi t l  HISSZIiH D i l i d  Ö Í Í H
Irta: Mott R. János, fordította: ifj. Viktor János. 

Ára 3 korona.

A Z  E M B E R I S É G  F E N K Ö L T  E S Z M É I .
Irta: Suttnér Berta bárónő, fordította: Szmik Antal. 

Ára 4 korona 50 fillér.

K A P H A T Ó K :

KÓKAI LAJOSNÁL
BU D A PEST, IV. KÁROLY-UTCA 1. SZ,

Legcélszerűbb az összeget pos- -mm 
tautalványon előre bekülden i!
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Iparos és nem kereskedő  

35 éve fennálló kér. c é g !
K észít és ja v ít; K elyhet, boikancsót. 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Arany, ezüst, kina- 
eziist, bronzból, művészies és eg-sze ü ki
vitelben. K elyhek  stb. tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és ezüstö-zése jót
á llá ssa l. Tervrajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt m áshol rendelést tesz, m él- 
tóztassék  egy  árjegyzéket kérni, m e
lyet in gye»  és bérm entve küld.

K éri nagybecsű pártfogását

Bittner János
egyházi szerek  m űötvöse.

Budapest, IX., Lónyai-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.) 2—1«

HASZA JÓ Z S E F :

BIBLIAI TÖRTÉNETEK
az ág hitv. evangélikus népiskolák számára.

A II. osztály részére . . .  30 fillér.
A III. és IV. osztály részére 50 fillér.

A budapesti ev. magyar egyház pályadíjjal tüntette ki.

Mutatványszámot készségesen küld a kiadó:
S T A R K  F E R E N C Z  k ö n y k e re s k e d é s e
2—3. Budapest, I., Krisztina=tér 7. szám.

HARnONIVinOT
elism ert legjobb gyártmányokat szállít

m agyarországi legnagyobb hangszergyár
STOWASSER J. S Ä

a jav. Rákóczi-tárogató feltalálója.

2—14 Budapest, GyáíönShSuJ:
és a jánlja  m indennem ű gyárában k észült h angszereit, ú gyszin tén  
húrokat és h an gszera lkatrészek et. Á rjegyzék  díjm entesen kü ldetik .

ORGONA-GYÁR.
Villamos gépekkel berendezett c§. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonáján k, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és kir. udvari szá llító

a S zen t-S ir  lovagja  és a Ferenc József  
rend tulajdonosa.

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
37 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú,, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékelfebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja. — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
p n a t r a  dijmenteten szolgál.

K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V
melynek ma alig két évvei azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss *1 tokkal . . . . . . . . . . .  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobozban....................  8 „ — „
Párnázott borjuburkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel,arany-

metszéssel, dobozban . . .  . . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nélkül) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 250/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban.
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
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EVANGÉLIKUS LAP
E GYHÁZI ,  I S KOL AI  É S  T ÁRS AD A L m  H E T I L A P .

Észrevételek a zsinati biz )ttság 
javaslatára.

in.
Mig az eddig ösmertetett észrevételekben 

a felszólalók csupán a • aját házuk ajtaja előtt 
söpörtek, az egyházmegyék és lelkészegyesületek 
már az egyházi kormányzat, közigazgatás, adóz
tatás és törvénykezés kérdéseivel foglalkoznak.

Egészben véve, a milyen gyér az észre
vételezők száma, — olyan hézagosak és felü
letesek ezek az észrevételek, az új eszméket 
pedig lámpával kell keresni. Legrészletesebben 
tárgyalja a javaslatokat a zólyomi és a két 
soproni egyházmegye, annyira részletesen, hogy 
még stylaris módosításokkal is vesződnek.

Azok a kérdések a melyek iránt a felszó
lalók leginkább érdeklődnek a következők.

1. Az egyház e l nevezésének  kérdése.  
Zólyom nem nyilatkozik. A soproni alsó egy
házmegye az „evangélikus“ jelző mellett a sop
roni felső egyházmegye lelkészi értekezlete 
ellene foglal állást. A tolna — baranya—somogyi 
egyházmegye az evangélikus elnevezést tartja 
helyesnek.

2. Az egyházak  egyes í t ését  kényszer 
utján senki sem helyesli. Zólyom, a soproni 
alsó egyházmegye és Egyházasdengeleg egye
nesen elitélik a budapesti egyházak törvény 
utján való egyesítését, és a mint a közhangu
latból kivesszük, ebből a javaslatból nem is 
lesz zsinati törvény.

3. Az egye temes  püspöki  állás. E 
mellett a soproni alsó egyházmegye kardosko
dik. A paritás elvére hivatkozik, amely megkö
veteli, hogy a lelkészi elemnek a fegfőbb fokon 
is a világival egyenlő hatalom megadassék.

Szerintünk az egyetemes püspökség épen a 
paritás szempontjából elvetendő, meri megszün
teti a püspökök közötti paritást. A mi pedig 
a világi elnökséggel való egyenlő hatalmat illeti, 
az mindég az elnökök egyéniségétől függ. Az 
erősebb egyéniség mindég inkább fog érvé
nyesülni; és ez talán jobb is, mert két egyen
lően erős egyéniség között előbb-utóbb súrlódások 
keletkeznek az egyház kárára. Az egyetemes 
püspökség eszméjét nálunk az a nézet szülte, 
hogy az egyetemes egyház közigazgatásáról 
különösen a határozatok végrehajtásáról nincs 
elég gondoskodás. Az egyetemes felügyelői 
állás inkább díszes méltóság mint hivatal. Egy 
legfőbb végrehajtó közeget akarnak tehát, a 
melyet felelős égre lehessen vonni. Ez a fele
lőségre vonhatás azonban mindég írott malaszt 
marad a nagy fejiiekkel szemben. Lényegében 
úgy áll a dolog: ha ez a terv meg lenne való
sítható, nagyon közel járnánk a püspöki hie
rarchiának róni. katholikus szellemben való 
megvalósításához. Az egyetemes püspökség 
felállítása esetében székhely, püspöki palota, 
aula és az ezzel járó költségről is kellene gon
doskodni. Mi azt tartjuk, hogy erre szükségünk 
nincs, és egyházunk presbyteriális szervezete, 
az ily hivatal létesítését el nem tűri. A határo
zatok végrehajtásáról és a jó közigazgatásról a 
központi iroda felállítása által jobban lehet és 
kell is gondoskodni.

4. A püspök h i va t a l os kodás ának  tar
tama, a lelkészi  t eendők alól való fel
mentése és püspök i  székhely iránt tett  
javaslatok.  Ezen kérdések nagyobb érdeklő
dést keltettek, és valószínűleg a zsinaton is 
élénkebb vita tárgyát fogják képezni. A nézetek 
a szerint alakulnak, a mint valaki többé vagy
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kevésbé hive a püspöki hivatal hierarchikus 
kialakításának. Zólyom nem akar változtatást, a 
soproni alsó egyházmegye tovább megy mint 
a javaslat. A püspök életfogytiglan legyen meg
választva, a lelkészi hivatal teendői alól ne 
csak felmentve legyen, hanem megválasztásakor 
lelkészi vagy tanári hivataláról mondjon le. A 
püspökök állandó székhelyét a zsinat jelölje 
meg. A javaslat a mint tudjuk azt tervezi, hogy 
a püspök 10 évre választassák — a nélkül, hogy 
megmondaná, hogy a lelépő püspök újra meg
választható — a lelkészi hivatalban való műkö
dést feltételül köti ki, azonban a püspököt 
püspöksége tartamára a lelkészi teendők alól 
felmenti, és a székhely megállapítását a kerü
letekre bízza.

Mi őszintén szólva nem vagyunk barátjai 
a püspöki hivatal hierarchikus kialakításának, 
és azérí elfogadjuk a javaslat azon ujitását, 
hogy a püspök 10 évre választassák. A dolog 
természetében fekszik, hogy püspökökké csak 
olyan férfiak választatnak, a kik az egyházi 
téren hosszabb időn keresztül kifejtett műkö
désük következtében a közbizalomra már rászol
gáltak. Ezek tehát már rendszerint oly korban 
vannak, hogy 10 évi hivatalviselés után munka
erejük már többé kevésbé fogytán lesz a midőn 
tehát fiatalabb munkaerő beállítása az egyház 
érdekében kívánatosnak látszik. A püspöki hiva
tal lelkiösmeretes betöltése a kiváló lelkitulaj
donságokon felül bizony még erős fizikumot is 
igényel, mert az egyházlátogatás fáradságai nem 
öreg embernek valók. Ha a mellett kimondjuk, 
hogy a lelépő püspök újból megválasztható, 
elejét vesszük annak, hogy egyes püspökök akik 
püspöki teendők elvégzésére még alkalmasak, ko
ruk dacára a hivatalban megmaradhassanak.

Nem érthetünk egyet azon kívánsággal, 
hogy a püspök ne viseljen egyidejűleg lelkészi 
hivatalt. Evang. egyházunk tradíciója szerint a 
superintendensi állás mindig a lelkészi hivatal
lal volt összeforrva, a primus inter pares elve 
szerint. A püspöki hivatalnak a lelkészi hiva
taltól való elválasztása katholikus kánonjogi 
elv. Nem kérünk belőle és azt mondjuk: Prin
cipiis obsta!

Hasonlóan elvetjük a püspöki székhelyek 
felállítását. Ez az eszme külömben külön jól 
dotált püspöki stallumok létesítése nélkül keresz
tül sem vihető Vajon ki fogja a kijelölendő 
püspöki székhelyen a püspöki rezidencziát fel
állítani és jó karban tartásáról gondoskodni? 
A javaslat a kérdés elől azzal tér ki,, hogy a 
székhely iránti intézkedést a kerületekre bízza. 
Mi azt tartjuk, hogy a kérdés elől nem kell ily

módon kitérni, hanem a 169 §. elejtésével 
fölötte napi rendre kell térni.

5. A f e l s ő  f ó r u m o k o n  l é t e s í t e n d ő  
e g y h á z t a n á c s .  (Presbyterium) Az a tapasz
talati tény, hogy a közgyűlési közigazgatás nem 
felel meg egy jó közigazgatás kívánalmának, 
azt a gondolatot szülte, hogy az egyházköz
ségben működő egyháztanács mintájára az egy
ház megyékben, a kerületekben és az egyete
mes gyűlés mellé is szerveztessék egyháztanács, 
amely a kisebb jelentőségű, valamint a gyors 
elintézésre váró ügyeket elintézné. Ez által a 
közgyűlések teendői is kevesbednének, és napi 
díjakban is nagy megtakarítás lenne elérhető. 
A helyes intenczióból induló gondolat nincs 
szerencsésen végiggondolva. Ha ezeket a fel
sőbb egy'háztanácsokat azzal a hatáskörrel 
ruháznók fel, a mellyel az egyházközségi 
presbyterium van felruházva, — a mely csak 
előkészítő hatáskörrel bír, akkor 4 forum helyett 
lenne 8 forum, és a felső egyháztanácsok körül
belül azt a szerepet töltenék be, a melyet 
ezidőszerint a külömböző bizottságok. Ha azon
ban a feiső egyháztanácsokat úgy gondoljuk 
szervezendőnek, hogy azok az ügyeket önállóan 
intézzék el, akkor ettől az újítástól mindenképen 
üdvös hatás várható, de a jó, gyors és olcsó 
közigazgatást tökéletesen csak úgy fogjuk elérni, 
ha a fórumok számát legalább háromra apaszt
juk. Alig van példa reá akár állami, akár egy
házi közigazgatásban, hogy bármily jelenték
telen ügyet 4 fórumon keresztül lehessen czip- 
pelni, a mely fórumok mindegyike pláne éven
ként csak egyszer ülésezik A mint már a múlt 
évben lapunkban kifejtettük, mi a kerületi forum 
elhagyását javasoljuk az egyetemes egyházta
nács létesítésével.

6. A kerület  mint  közigazgatás i  forum.  
Az észrevételezők e tekintetben szervezeti vál
tozást nem hoznak javaslatba, a tiszai kerület 
pedig, a melynek észrevételeit a múlt évben 
megbeszéltük, annyiban kíván változtatást, hogy 
a kevésbé fontos ügyben a kerületé legyen az 
utolsó szó. Mi a már kifejtett álláspontunkhoz 
az ott elmondott érvek alapján ragaszkodunk. 
Azt már mindenki belátja, hogy a célszerű és 
gyors közigazgatás négy fórumot el nem tűr, 
a kérdés tehát csak az, hogy melyik törültessék, 
mint felesleges ? A második fórum az egyház
megye nem mellőzhető, mert ez van hivatva a 
helyi érdekek ismerete alapján állást foglalni. 
Ezzel a helyi érdekek érvényesülhetésének már 
elég van téve és nincs szükség egy másik szin
tén partikuláris érdekeket képviselő fórumra. 
A legfőbb forum az egyetemes gyűlés az egy-
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ház kívánatos egységére való tekintettel fel nem 
adható, igy tehát csak a kerti éti fórum elejté
séről lehet szó. A kerület évenként csak egy
szer tarthat rendes gyűlést, az ügyek elintézé
sére tehát egy évig várni kell, — az egyetemes 
egyházi tanács a mi javaslatunk szerint 
(1. Evang. Lap múlt évi 46., 47., 48. számát) 
évenként hatszor ülne össze s ebben a tanácsban, 
a melyben külömben az egész egyházunk szine- 
java lesz beválasztva sokkal alaposabban és sok 
üres szóbeszéd nélkül lesznek elintézve az 
ügyek. Ez a mi javaslatunk azonban annyira 
célszerű és előnye a mostani rendszerrel szem
ben annyira szembeötlő, hogy épen ezért egye
lőre nem' lesz megvalósítható.

A h a t á s k ö r  m e g á l l a p í t á s a .  Ha már 
a négy közigazgatási fórumnak háromra való 
redukálása nem lesz keresztülvihető, legalább 
úgy lehetne segíteni némileg a közigazgatás 
hiányain, ha úgy állapítanák meg az egyes fó
rumok hatáskörét, hogy ne legyen minden ügy 
a legfelsőbb fórum elé vihető. Első sorban ki 
kellene választani azokat az ügyeket, a melyek 
consenciózus természetüknél fogva bíróság által 
döntendők el Ezeket ne is legyen szabad a 
közgyűlések elé vinni, a hol egy az ügyet nem 
ismerő és egyes szónokokat, vagy az alsó fokon 
érdekeltek hozzászólása által befolyásolt látszó
lagos többség dönt vitás kérdések felett. Ezeket 
az ügyeket mind a törvénykezési útra kell terelni.

Azután meg kell állapítani azokat a közi
gazgatási ügyeket, a melyekben csak egy fokú 
felebbezésnek van helye és azokat, a melyek
ben két egyenlő határozat ellen nincs további 
felebbezésnek helye.

A felülvizsgálatot a nem felebbezhető ügyek
ben törvénysértés esetében meg kell engedni. 
A felülvizsgálat azonban bármely forum határo
zata ellen adatik be, kizárólag az egyetemes 
egyháztanács által birá'andó felül.

Nagyon impraktikus és csak zavart okoz 
az a végtelen kazuisztika, a melyet zsinati tör
vényünk és utána a javaslat a hatáskörök meg
állapításánál kifejt.

Tisztelet, becsület annak a fejtörésnek és 
szorgalomnak, amellyel az esetek ez a garma
dája a törvénybe beállittatott, de miután végre 
az esetek hosszú sorát mégis csak az a kijen- 
tés zárja be, hogy a gyűlés általában határoz 
és intézkedik a fórumot érdeklő minden ügyben, 
mely más hatóság hatáskörébe nem tartozik, 
nem e felesleges az a kazuisztika, a mely mel
lett aztán utolsó generá'is szabályt, mely min
dent fed — mégis ki kell jelentenie?

Határozottan elvetendő a kerületenként való

szavazás intézménye. Az egyetemes gyűlés az 
egész egyház legfőbb közigazgatási orgánuma, 
képviselve van ebben az egész evangélikus 
egyház. Nincs tehát semmi szükség arra, hogy 
az egész egyházat érdeklő ügyben és a leg
felsőbb forum a döntést magától el és alá
rendelt fórumok elé utasítsa. Ez egyenes alá
rendelése az egyház legfőbb fórumának parti- 
kularisztikus érdekeket képviselő alsóbb fóru
mok határozatának. A nagygerezsdi egyesség 
megbuktatásánál láttuk, mennyire helytelen az 
egyetemes egyházat érdeklő kérdéseke», am e I y e k 
e l d ö n t é s é é r t  a m o r a l i s  f e l e l ő s é g  az 
e g y e t e m e s  g y ű l é s t  t erhel i  a kerületek köny- 
nyen k mondott döntésére bízni.

Szteh!o Kornél.

A stóladij eltörléséről.
A le*':észi fizetésrendezés ügyének egy hatalmas 

oszlopa, buzgó küzdő harcosa dőlt ki a boldogult 
Veres József halálával. Az ó markáns egyénisége azt 
hiszem még sokáig fog előttünk lebegni s akik ismer
ték, még sokáig fogják hallani az ö lelkes szavait. 
Vajha zsinati atyáink törvényalkotó munkásságuk kö
zepette hallanák Veres Józsefnek szavát, amelyeket a 
lelkészi fizetésrendezés érdekében mondott s megol
danák e kérdést úgy, hogy minden érdek megtalálja a 
maga igazságos és természetes kielégítését. Én e kér
dés egy részletére akarom ráterelni a közfigyelmet: 
a stóladij kérdésére. Azt hiszem, hogy a fizetésrende- 
zéssel kapcsolatban a stólát az egész vonalon el kel
lene törölni.

Én úgy találom, hogy a huszadik századba se
hogy sem illik már bele a lelkész fizetésének az a 
módja, amely előbbi századodéban szükséges és igy 
tehát helyes is lehetett. A stólát azonban ma el kellene 
törülni, mert sok tekintetben sérti a lelkészi állás mél
tóságát és nem egyszer súlyos összeütközést hoz létre 
az egyház elvei és azok gyakorlati alkalmazása között. 
Legkirivóbban meglátszik ez temetési szertartásaink 
sokféleségén. Van ugyanis: egyszerű temetés imádság
gal, búcsúztatóval, kis kísérettel, teljes kísérettel a sir
hoz, fényes segédlettel stb. Sőt tudok eseteket arra is, 
amikor a lelkész a kórházban elhalt szegény hivőért 
irodájában végezte el a temetési szertartást, úgyneve
zett távmiatyánk formájában. Ez a gyakorlat éles ellent
mondásban van egyházunk tanításával, amely szerint 
mi mindnyájan egyenlők vagyunk az Isten előtt s az 
egyháznak egyformán kell gondoskodnia híveink lelki 
életéről, jelen esetben pedig hívei lelki vigasztalásáról. 
A lelkészi állás függetlensége és méltósága sokat vé
szit azon tény által, hogy a lelkész fizetését esetről- 
esetre a hivek kezéből veszi. Ez sok esetben oda ve
zet, hogy a hivek egyike-másika úgy tekinti lelkészét,
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mint némely gazda szokott fizetett cselédjére nézni. 
Az igehirdetés komoly és lelkiismeretes voltát is sok
szor veszélyezteti a stóla, mert hiába, a lelkész is 
gyarló ember, megesett bizony gyakran, hogy egyik
másik a stóla nagyságához szabta temetési beszédjét. 
Igen sok panasz hallható arról is, hogy a stóla miatt 
valóságos panegyrikus beszédek is hallhatók evangé
likus lelkészek szájából.

A stóla veszélyezteti sokhelyütt, ahol több lel
kész van, azok között a békés egyetértést. Legtöbbet 
szenvednek a stóla miatt a segédlelkészek. Ezeknek bő
ven van alkalmuk tapasztalni, hogy a testvériség leple 
alatt sokszor mily önző és rideg lélek lakozik. Pél
dául a fővárosi egyházakban a lelkészi functiók leg
nagyobb részét a segédlelkészek végzik el, mert egyik
másik rendes lelkész szinte méltóságán alulinak tartja, 
hogy egyszerűbb functiót, teszem azt, egy napszámos gye
rekének eltemetését elvégezze. A stóla a rendes lel
készt illeti, de ezt az egyháztagok 99 százaléka nem 
tudja. Igen sokan úgy gondolkoznak, hogy a fiatal 
segédlelkésznek csekély a fizetése, ruházkodásra és 
más egyébre sok kell neki, hát toldjuk meg egy kissé 
a rendes stólát, hadd örüljön neki a szegény segéd
lelkész. A hívek tehát abban a hiszemben adnak a 
rendes stólán fölül is honoráriumot, hogy a többlet 
vagy az egész a segédlelkész javára esik, holott a 
legtöbb esetben egyetlen fillért sem kap belőle. E te
kintetben igen keserves panaszokat és jogos kifaka- 
dásokat hallottam segédlelkészektől, főnökeik rideg 
eljárásával szemben s azt hiszem, hogy ez az eljárá
suk vonta maga után azb hogy nemcsak nem voltak 
egymással a szeretet köteléke által összekötve, hanem 
egyenesen ellenséges érzülettel állottak egymással szem
ben elnyomó és elnyomott képében. Könnyen belát
hatja mindenki, hogy az ilyen helyzet mindenképen 
méltatlan azokhoz, akik a názáreti Jézus tanítványai
nak, híveinek nevezik magukat s hivatásuk, másokat 
is azzá tenni. Ezek olyan viszonyok és állapotok, a 
melyek az egyháznak csak kárára vannak. Mert az egy
ház hivatott munkásai csak akkor tudnak áldott mun
kát végezni, ha szent lelkesedés és tiszta szeretet ereje 
vezeti őket és munkásságukat. A stóla gyakran szol
gál a megbotránkozás kövéül s azért úgy az egyház, 
mint az egyes lelkészek (a segédlelkészek is lelkészek, 
ha nem ismerik is el őket mindenhol ilyenekül.) érde
kében eltörlendő. A zsinati atyák bölcsessége találja 
meg a módját annak, hogyan és miképen lehetne és 
kell ezt az elvet keresztül vinni, hogy egyrészt senki 
szerzett jogában meg ne rövidüljön, másrészt pedig a 
lelkész megélhetése és állásának méltósága az egyes 
hívek adományaitól függetlenül biztosítható legyen.

*
Vettük és közöljük ezt a fontos dologról szóló 

cikket, mert meg vagyunk arról győződve, hogy a 
stóladijaknak a szerzett jogok megsértése nélkül való

megváltása, vagy megszüntetése egyházunk tekintélyét 
emelné, sok emberi gyöngeség megnyilvánulásának az 
elejét venné, sok torzsalkodást megszüntetne. A stóla
megváltásnak többféle módja van. Akármelyik többet 
ér, mint a mostani állapot. A lelkész — ha a stólája 
meg volna váltva — a megfizetettség kellemetlen mel
lékíze nélkül végezhetné teendőit, ahogy azt az alka
lom, a közönség, saját lelkiismerete kívánja. Próbáltam, 
tehát tudom, hogy mennyire más a viszony a hivő és 
a pap között, mikor a lelkész nincs ráutalva arra, hogy 
a legszomorúbb vagy a legörvendetesebb alkalmakkor 
könnyeiért, vagy szívből fakadó szerencsekivánataiért 
a — markát tartsa s amikor mondhat szívből fakadó 
szót, anélkül, hogy félnie kellene attól, hogy borítékba 
tett bankóval, papirosba burkolt koronával, vagy pláne 
keservesen előkotorászott krajcárokkal megfizessék. Ha 
a stóláv 1 soha baj nem volna, akkor is megkövetelné 
az elv, hogy ami egyházunk végre-valahára leszámol
jon vele.

Azonban igaza lehet a cikkírónak: a stóladijak 
körül bajok is lehetnek. Nem hiszem, hogy mindenütt 
olyan szomorú volna a segédlelkészek és a lelkészek 
viszonya a stóla miatt, mint azt a cikkíró vázolja. Abban 
azonban igazat adunk neki, hogy ez a viszony nem 
mindenütt épületes. De nem is lehet az, mikor olyan 
„helyek“ is vannak evangéliumi egyházunkban, ahol 
a parochus lelkésznek épen kétszer-háromszor annyi 
dolga van, mint amennyit maga becsülettel el tud vé
gezni. Ilyen helyen a lelkész rá van kényszerítve a 
káplánnal való gazdálkodásra. Tehát elvégezteti a fö
lös munkáját egy-két segédlelkésszel, akik az ő jogán 
dolgoznak s amit „keresnek“, azt neki beszolgáltatják. 
A munka a segédlelkészé, a fizetés a parochusé. Ilyen 
helyen, hogyha a segédek „elég sokat keresnek“, anél
kül, hogy abból nekik valami jutna, a joghoz és szo
káshoz való merev ragaszkodás méltánytalansággá 
válik. Azonban azon is lehet segíteni. A segédlelkészek 
segítségével való lelkipásztorkodast meg kell szüntetni, 
a nyugdíjba menést meg kell könnyíteni, a nagy egy
házakban pedig segédlelkészek helyett rendes lelkésze
ket kell alkalmazni. Budapesten 43.562 evangélikusra 
hat rendes lelkész jut. A káplánok szaporítása helyetl 
új lelkészi állásokat kellene szervezni s emellett a stólát 
az egész vonalon megváltani más forrásból fedezni, 
de a hívektől, akik az egyház összes szükségeit úgyis 
fedezik, nem volna szabad külön címeken külön járan
dóságokat szedni. De mi lenne a segédlelkészekkel ? 
Azoknak is jutnü hely. De nem Budapesten, mert ott 
nem iskolából alig kikerült segédekre, hanem meste 
rekre van szükség. Az ő helyök ott volna, ahol tanulni 
lehet. Nem ott ahol megállásuk sincs.

Ezek mind nagyon fontos és nagy horderejű kér
dések. Ezeket nem lehet „megjegyzés“ formájában el
intézni. Azért szívesen vesszük, hogyha valaki önállóan, 
alaposan foglalkozik velők. Nekünk azért kellett rájuk 
mutatnunk, hogy a stóla eltörlésének a kérdését tár- 
gyilagosabb világításba helyezzük, mint azt a cikkíró 
tette. (Szerk.)

A mw irüloiirieoetiris űri
Irta: dr. Zimányi D ániel.

Talán többen felvetik azt a kérdést, mi keresni 
valója van a magyar irodalomtörténet első szárny- 
próbálgatásának egy egyházi lapban? Egyesek leiké-
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ben esetleg felújulnak a középiskolai magyar iroda
lomtörténeti tanulmányok elhalványult emlékei s egy- 
egy, valószínűleg csak felületesen megjegyzett névvel 
kapcsolatban iparkodni fognak az összefüggést meg
keresni, de hogy ez nem véletlen, hanem egyházi éle
tünkből fakadó, nagyon kevesen tudják. Bár hízelgő 
az is ránk nézve, hogy a magyar írók és más kiváló
ságok közt a iélekszámarányt jóval fölülmúló számban 
találkozhatunk evangélikusokkal, (különösen, ha meg
gondoljuk, hogy egyházunk híveinek nagy része nem 
magyar), mégis ezt a jelenséget jórészben a véletlen
nek tulajdoníthatjuk. Azok az evangélikusok azonban, 
a kik a magyar irodalomtörténet épületének alapkö
veit lerakták, annyira egybeforrtak egyházukkal, iro
dalomtörténeti működésűk, a melyre hazaszeretetük és 
nemzeti önérzetük serkentette ókét, olyannyira kiegé
szítő része egyházi, illetve az egyházért folytatott tevé
kenységüknek, hogy a magyarhoni evangélikus egyház 
jogos önérzettel mondhatja: „A magyar közművelődés 
egyik területén a kezdet nehézségeivel én szálltam 
szembe ebedül és ezeket nemcsak részben, hanem 
teljesen én muciim győztem le.“

Nekünk, késő utódoknak, annál is inkább rá kell 
erre mutatnuk, mert a sokszor szűk iátókörü es rövid
látó közvélemény különös kedvvel szokott bennünket 
az ismeretlenség sötét alvilágába tessékelni, valahány
szor érdemeinket kellene elismerni vagy legalább is 
tényezőknek tekinteni a honi haladás útján és legföljebb 
akkor szerez rólunk tudomást, ha a gúny mérges nyi
lait lövöldözi felénk. Fei kell újítanunk amaz evan
gélikusok emlékét, a kik idegen névvel, idegen nyel
ven, de igazi magyar szívvel munkálkodtak azon, hogy 
a magyar nemzetet az egész világ megismerje jó olda
láról i s ; a kiket idegen származásuk mellett is nagyon 
bántott az a sértő vélemény, melyet nyugaton táplál
tak a magyar nemzet és műveltsége, meg létjogosult
sága felöl. Bezzeg sokat tanúihattak volna tólük azoK 
a fényes magyar nevű főurak, a kiket Becsben két 
idegen kultúra oltárának a tömjénfüstje kábított e l! 
És mennyit tanulhatnának tőlük azok a magyar nyel
ven szóló irók, a kik csak külsőségekben magyarok, 
de szivük idegen! De tanulhatnának tőlük a hitsorsos 
utódok is lelkesedést, munkakedvet, kitartást, köteles
ségérzetet és hazaszeretetet! Azok is, a kiknek böl
csője mellől magyar imádság szállt föl érettük az 
Úrhoz; azok is, a kiknek lelkében más nyelv zenéje 
kelt visszhangot. De sajnos, csak a jó pap tanúi hol
tig és olyan kevés jó pap van!

*
Az irodalomtörténet atyja, Gessner Komád, a 16. 

században megjelent, Bibliotheca Universalis cirnü mun
kájában, a mellyel az apaságot kiérdemelte, még em
lítést tesz több magyar Íróról. Annál csodálatosabb, 
hogy a jóval később élő Reinmann Jakab Frigyesnek 
már nincs tudomása róluk és müvének (Historia lite-

raria) bevezetésében lesújtó bírálatot mond a magya
rokról, e kérdésében s a hozzáfűzött megjegyzésben: 
„Vájjon ki tudna hírt adni . . .  a magyar müvekről 
és Írókról? Mert . . .  a magyarok . . . egy jó pari
pára vagy egy puszta kardra mindig többet adtak, 
mint egy érdekes könyvre.“

Ez a könyv került egy magyar evangélikus pap- 
jelölt kezébe Tübingában. Selmeczbánya szülöttét, 
Czvittin^er Dávidot, a tudomány szeretete csalta ki 
külföldre. Mikor búcsút vett hazájától, nem gondolt 
arra, hogy neki, a szegény evangélikus theologusnak, 
akinek hitsorsosait két évszázad múlva ki akarják 
rekeszteni a magyar protestantizmus közösségéből, 
nemcsak tanulnia kell külföldön, hanem ház íja becsü
letét is meg kell védenie a tájékozatlan külföld balvé
leménye ellenében. Neki, a kinek utazásában és tanul
mányai közepette a nyoriior és lelkesedés voltak uti- 
társai. Az utóbbit ö nem engedte el magátol, az 
előbbi meg ő hozzá ragaszkodott. Hihetetlen nélkülö
zésekkel kellett megküzdenie, de a küzdelmekben ka
pott sebek nem fájtak neki annyira, mint az a sértő 
felfogás nemzetéről, mellyel épen a — hőn óhajtott — 
tudomány egyik, különben barátságos otthonában 
ismerkedett meg. Magyar lelke hihetetlennek tartotta, 
hogy a bántó sorok igazat mondjanak és, hogy min
denkit meggyőzhessen az ö meggyőződéséről, a nehéz
ségek dacára, melyek már a nyugodt tanulásban is 
gátolták, nemes elhatározással új és nehéz terhet vál
lalt magára, a melyért sem jutalmat, sem elismerést 
nem várt: a jutalmat megtalálta hazafias önérzetének 
kielégítésében, az elismerést meg nemzete számára 
óhajtotta.

Kit ne indítanának meg az ő szavai, meiyek ke
resetlen egyszerűséggel meggyőzően tesznek bizonysá
got az ö nem cifra szavaktól csillogó, hanem tettek
ben tündöklő hazaszeretetéről. Korunk cinikus irói talán 
csak naivitást tudnak fölfedezni e szavakban, de aki
nek lelkében lelkesedés lakozik, megérti és átérzi az 
igazi magyar embernek nagy szomorúságát, mikor a 
becsmérlő sorokat olvassa és végtelen örömét, midőn 
nehéz munka és keserves küzködés után végre sike
rült neki magyar müveket és Írókat találni. Mennyivel 
jobban érezhette magát azután ott kint az idegenben, 
hogy nem kellett nemzetéért és nemzete helyett pirul
nia ! Bizonyára elfeledte minden baját és bánatát.

„Minden nemzetnek vannak férfiai — mondja 
előszavában — akik az irók neveit, életét, müveit s a 
róluk mondott bírálatokat egybegyüjtötték és kiadták, 
csak nálunk nem akadt még senki, aki erre vállalko
zott volna.“ Ö vállalkozott. Az anyag gyűjtése nagy 
fáradságába és nagy költségébe került. Épen e miatt 
verte magát adósságokba,* amelyek a „career acade- 
micus“-ba juttatták. Itt sem lankadt buzgalma s fogsá-

* A könyvek, források és segédeszközök beszerzésében, 
úgyszólván senki sem támogatta.
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gában fejezte be művét, amelyet a magyar nemzet 
apológiájának szánt. 296 tanút sorakoztatott, hogy az 
igaztalan vádat megcáfolja. Akit csak némileg is kap
csolatba tudott hozni az irodalommal, méltónak tar
totta arra, hogy besorozza az írók közé. így pl. az 
írókon kivűl nemcsak államférfiakról emlékszik meg, 
hanem még „szentekéről is, ami igazán pártatlanságra 
és elfogulatlanságra vall, vallási szempontból. Még bí
rálatot is mond róluk; igaz, hogy ez mindig dicséret
ből áll, ami azonban az akkori szokásnak megfelelvén, 
nem is róható föl hibájául. Különben hogyne dicsérte 
volna azokat, akik az ő magyar lelkének bánatát el
oszlatták és tanúságot tettek a magyar nemzet mellett, 
hogy kritizálta vona őket meg (és le), mikor örült, 
hogy rájuk akadt.

Aki rendszert keres müvében, aligha talál. Az 
ilyennek jó lesz arra gondolni, hogy a career acade- 
micus lócája nem kényelmes karosszék. És ő nem is 
azért írt, hogy a későbbi írók elismerő bírálatot mond
janak müvéről. Személyes hiúság sem bántotta. Egyet 
akart: megvédelmezni a magyar nemzet becsületét

(Vége következik.)

A N T A L  G Á B O R
1843- 1914.

A dunántúli ref. egyházkerület püspöke Antal 
Gábor dr. január 14-én Komáromban hat heti beteg
ség után 71 éves korában elhunyt. Rangban a legidő
sebb ^református püspök volt s mint ilyen a refor
mátus egyetemes konventnek lelkész-elnöki állását is 
betöltötte. A Protestáns Irodalmi Társaság elnöke, a 
Dunántúli Közművelődési Egyesület egyik megalapítója 
és oszlopos tagja volt. Mint főrendi házi tag több Ízben 
szerepelt és különösen a népnevelés ügyével foglal
kozott sokat. Benne a liberális meggyőződések és az 
ország gazdasági és szellemi előrehaladásának egyik 
kiváló harcosát vesztette el nem csak a ref. egyház, de 
az egész protestantizmus is. Temetése január 15-én 
d. u. 2 órakor volt, melyen megjelentek Tisza István 
gróf egházkerületi főgondnok, a testvér egyházkerületek 
és az evangélikus egyház képviselői. A gyászszertartást 
Kenessey Béla dr erdélyi ref. püspök végezte. Az 
elhunyt püspök életrajzi adatai: 1843. május 10-én szü
letett Szentkirályszabadján Veszprémmegyében. Gimná
ziumi és theológiai tanulmányait Pápán végezte. Tanul
mányait Berlinben és Zürichben folytatta. 1869-től kezdve 
a bölcsészetet és politikát adta elő a pápai főiskolán. 
1888-ban ácsi lelkész lett, 1896-ban pedig komáromi 
pappá és dunántúli püspökké választották. Kálvin 
János 400 éves születésének évfordulóján a genfi egye
tem doktorrá avatta. 1909-ben ünnepelte 40 éves tanári 
és lelkészi jubileumát, mikor a királytól megkapta a 
Szent István-rend nagykeresztjét.

KÜLÖNFÉLE.
Lelkészi korpótlék. A vall. és közokt. minisz

térium az ev. lelkészek korpótlékszerű jövedelemi se
gélyezésére 84.596 K. 02 fill, engedélyezett az egyet, 
felügyelő úr kezeihez. Azon lelkészek korpótléka, akik 
még nem kaptak korpótlékot vagy azt nem teljes ösz- 
szegükben nyerték remélhetőleg, ebből az összegből 
fogják a hiányzó segélyt kapni, épp úgy, mint a múlt 
évben.

A helyettes lelkészi kirendelés. A lajoskomá- 
romi üresedésben levő lelkészi állás teendőinek ellá
tásával, addig mig az állás rendes lelkésszel betölte
tik Bükki Jenő pápai segédlelkész bizatott meg.

A vall. és közokt. minisztériumból, Az egyet, 
egyház felterjesztésére a miniszter az egyet, felügyelő
höz intézett rendelete értelmében a csendőrségi és hon
védségi ev. egyének egyházi adózási kötelezettsége oly 
elbírálásban részesítendő, mint a reformátusok, a honvéd, 
miniszternek 51424/1913. sz. rendelete értelmében.

Uj esperességi felügyelő. Az aradbékési egy
házmegye egyházai a lemondott dr. Zsilinszky Endre 
helyére egyhangúlag báró Solymosy Lajos országgy. 
képviselőt választották meg esperességi felügyelőnek. 
Az új felügyelő régi, buzgó egyházi férfiú, az apateleki 
egy hr z felügyelői tisztét 25 év óta tölti be. Beiktatása 
január hó 27-én lesz az Aradon tartandó rendkívüli 
esp. gyűlésen.

Papválasztások. Alapos aggodalommal néztek a 
szarvasi lelkészválasztás elé minden felől, mert nagy 
izgalmat keltett a gyülekezetben egy pályázónak a ki
zárása. Azonban a december 28-án végbement lelkész
választás minden izgalom nélkül folyt le, bár a választók 
4000-eí meghaladó számban jelentek meg a gyűlésen 
s megválasztották közfelkiáltással Bartos Pál péterii 
lelkészt. A választáson Keviczky László esperes helyet
tes és Torkos Kálmán felügyelő helyettes ^elnököltek. 
Az esperes helyettes buzgó imája és a kedélyeket csil
lapító beszéde után szép egyhangúsággal nyilvánult a 
hívek akarata sa megválasztott lelkész jó kilátások mel
lett vonulhat be őt szeretettel váró hi vei közé. — 
Ruszkinra Grünwald Dezső miskolezi segédlelkészt vá
lasztották meg egyhangúlag lelkésznek.

A Zoványi-ügy elintézése. A ref. konventi bí
róság Zoványi Jenő sárospataki theol, tanár perujitási 
kérelme alapján Zoványit még a múlt évben vissza
helyezte az állásába. Az egyházkerület azonban meg
hiúsította az ítélet végrehajtását azzal, hogy Zoványinak 
a — fizetését utalványozta, de nem engedte őt tanítani. 
Zoványi természetesen megfellebbezte ezt a határoza
tot. A konventi bíróság a fellebbezés folytán kimon
dotta, hogy az egyházkerület Zoványit nemcsak fizetni 
tartozik, hanem köteles megengedni azt is, hogy Zo
ványi állását újra elfoglalhassa s előadásait is meg
tarthassa. Ez az ítélet talán végét jelenti annak a sok
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kellemetlenkedésnek. amit Zoványinak okoztak tudo
mányos meggyőződésének a férfias hirdetése miatt.

A pápai ev. énekkar hangversenye. Nagyon 
sikerült hangversenyt rendezett f. hó 11-én a pápai 
evang. férfi ének- és zenepártoló egyesület. Legkima
gaslóbb pontja az estélynek fíancsó Antal soproni theol. 
akad. igazgató érdekfeszitó felolvasása az „unalom*- 
ról, melyben ez unalmas tárgyat oly logikus, világos 
s a mellett élvezetes nyelven tárgyalta s mutatott rá a 
vele összefüggő társadalmi félszegségekre, hogy felol
vasása úgy a müveit, mint az egyszerűbb hallgatóság
nak nemcsak gyönyörködtetésére, hanem tanulására is 
elég alkalmat nyújtott. Méltók voltak azonban e felol
vasáshoz a többi pontok is. Az estélyt rendező ének
kar 3-szor szerepelt, mindháromszor megmutatva, hogy 
vezetője Nagy Pál tanító nem fáradt hiába. Kovács 
Gyula „A szerelem átká“-t szavalta Petőfitől, Dienes 
Sándor pedig Rudnyánszkytól „A gyáva“ cimü költe
ményt szintén nagy hatással. Kitűnt Ráksy Erzsiké úr
leány zongorajátékával, ki Liszt Vili. rapszódiáját ját
szotta ; gyönyörű csengő, iskolázott hangon énekelte 
Tóth Annus úrleány Faust operájának „Helyettem kis 
virág tégy vallomást“ kezdetű részletét. Nagy derült
séget keltett az ifjú Nánik Pál által nagyon ügyesen 
előadott „Volapük“ cimü monolog, valamint a „Fáni 
és Náni“ e víg énekes dialog Nobel Jozefa s Tóth 
Annus ügyes előadásában. Az estély ily szép sikere 
méltó jutalma volt annak a fáradhatatlan buzgalomnak, 
mellyel azt az egyesület elnöke Baldauf Gusztáv piisp. 
titkár elökészitette. A hangversenyt nagyon szép sikerű 
táncmulatság követte a Griff-szállóban.

A Selmecbányái evang. nöegylet, mely áldá
sos működésének nemsokára félszizados fordúlójához 
ér, ez idén is szép karácsonyfa ünnep keretében része
sítette árváit és szegényeit ajándékaiban, összesen 
136 drb. használt ruhát és fehérneműt osztott ki; új 
fehérneműt, cipőt és ruhát összesen 396 korona érték
ben, kenyeret, kalácsot és élelmiszereket 90 korona 
értékben. Teljesen felruházott 19 fiút, 22 lányt és 1 
férfit; 39 özvegyet látott el ruhával, fehérneművel és 
élelmiszerekkel (liszt, zsír, cukor stb.) Több úriasszony 
segített az árvák ruháinak varrásában. Az egylet bevé
tele a karácsonyfára 460 kor., kiadása 456 kor. volt. 
Adja Isten, hogy a jövőben is áldásosán működjék az 
evangéliumi szeretet szolgálatában.

A lőcsei egyházban működő nöegylet 531 ko
rona értékű téliruhát és élelmiszert osztott ki sze
gény gyermekek és családok között. Az egyház köz
gyűlése Maiéter Ernő dr.-t egyházi ügyésznek, Pová- 
zsay Jánost az evang. kórház és árvaház gondnokának, 
Kardeván János dr.-t pedig egyházi jegyzőnek válasz
totta meg. Presbyterekké választattak: Bartsch Gyula, 
Nagy Árpád dr., Polnisch Arthur dr„ Páter Kálmán, 
Lor Sándor dr., Záhorszky Mihály, Loysch András,

Forberger Vilmos, Ambró János, Jermy Sándor, Zse- 
dényi Gyula, Wentzl Rudolf, Nagy Pál, Vozáry Miksa, 
Görgey üuszt ív, Hornung Lajos és Szennovitz Lajos. 
Az első lelkésznek, Illgen Antalnak 500, Treszler 
László másodlelkésznek pedig 300 korona drágasági 
pótlékot szavazott meg az egyház.

Veres Józsefnek, Orosháza hatalmas egyéni
ségű, kiváló fiának, ki úgy politikailag, mint társadal
milag egész Békésvármegyében vezetőszerepet játszött, 
tisztelői Orosházán szobrot akarnak emelni A gyűjtés 
már megindult.

A tiszántúli reform átus püspök Tüdős István, 
az erős akaratú, modern gondolkozásu miskolez ref. 
pap lesz. Az első szavazásnál ugyan nem kapta meg 
a szükséges abszolút többséget, mert az ő 182 szava
zatával szemben Radácsy György sárospataki theol. 
tanár 110, Révész Kálmán kassai lelkész, a kiváló tör
ténettudós pedig 77 szavazatot kapott. Mivel azonban 
Radácsy György a jelöltségtől az első szavazás ered
ményének a publikálása után visszalépett, Tüdős Istvánt 
egyhangúlag fogják megválasztani.

A pozsonyi Toldy Körnek a klerikálisok akna
munkája miatt valamennyi liberális gondolkodású 
tag, nagyobbrészt vezető szerepet játszó evangélikus 
egyházi emberek, theol. lyc. tanárok, kénytelen volt 
hátat fordítani. Most a Toldy-kör, mely hajdan nem is 
olyan régen evangélikus theologusok segítségével vég
zett kulturális és hazafias munkát, zártkörű katholikus 
társasággá lett. így néz ki gyakorlatban a keresztyén 
egyházak — együttműködése, Még társadalmi téren sem 
tudnak már az öntudatos katholikusok más felekezetiiek- 
kel megférni.

Az eperjesi jogakadém ián az 1913—14. tanév 
második felére való beiratások január 19-ig tartanak. 
Utólagos felvételnek dékáni engedéllyel január 20—22. 
napjain, tanárkari engedéllyel pedig legkésőbb február
18-ig lehet helye. Az előadások január 23-án kezdődnek. 
A félévi tandíj 50 korona. Evang. lelkészek, tanárok és 
tanítók fiai minden további folyamodás és vagyoni 
viszonyaikra való tekintet nélkül a tandíj felét fizetik. 
A jogakadémiai hallgatók felekezeti különbség nélkül 
a collégiumi tápintézetbe is beléphetnek.

Nyolcosztályú elemi iskola. Diósgyőrben az 
állami vasgyár iskoláinál ez év szeptemberében meg
nyílik az első nyolcosztályú népiskola.

Püskök helyettesítés. Antal Gábor betegsége 
alatt a dunántúli ref. egyházkerület adminisztrációját a 
kerület főjegyzője Németh István dr. pápai theol. tanár 
végezte. Antal Gábor halálával a püspöki szék betöl
téséig fogja intézni a kerület ügyeit. Komoly püspök- 
jelöltek : Németh István dr., Antal Géza dr. országgyű
lési képviselő, theol. tanár és Székely Antal.
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IRODALOfl.
Dr. Szelényi Ödön: Modern vallástudom ány. A vallás

bölcselet és vallástörténelem compendiuma. Budapest, 1913. 
Ára 2.30 kor.

Lapunk olvasói elölt nem ismeretlen ez a munka, hiszen 
eredetileg tavalyi évfolyam tárcarovatában jelent meg apróbb 
részleteikben. A különlenyomatban azonban az egész munka sok
kal jobban áttekinthető és élvezhető. A szerző nagy olvasoitsága, 
pontos tájékozottsága, a könyvében közölt sok, különösen magyar
vonatkozású irodalmi adat igen értékessé és hézagpótlóvá teszik 
ezt a compendiumot. A 100 oldalas füzetet nemcsak a theolo- 
gusok forgathatják haszonnal, hanem azok is, akik a vallástudo
mány mai állásáról gyorsan és megbízhatóan akarnak tájékozódni. 
A magunk részéről e compendim nagy értékét még különösen 
abban látjuk, hogy egy theologiai tanár a hallgató könnyebb
ségére ki merte adni előadásainak a vezérfona’át s ezzel hall
gatóit nemcsak az örökös borzalmas körmőléstcl mentette meg, 
hanem pontos és megbízható tankönyvet adott a kezökbe, amit 
a kéziratos jegyzetekről nem mindig lehet elmondani. A theolo
giai szakkönytár megszűnte óta nálunk tudtunkkal csak Hor- 
nyánszky Aladár héber nyelvtana és Szelényi Ödön dr. jelen 
vezérfonala igyekezett segíteni ezen a nyomorúságon. Pedig lel
készeink theologiai tudása, alapos kiképzése érdeképen nagy 
szükség volna ilyen tankönyvekre. Azért ezt a kezdeményezést 
örömmel üdvözöljük, sok pártfogót kívánunk számára azok köré
ben is, akik ugyan lerázták már lábukról az iskola porát, hanem 
azért tanulni, okulni, a haladó korral lépést tartani meg nem 
szűnnek.

Aratő Frigyes: A Szabadkőművesség. Második, bővített 
kiadás, Bpest. 1913. Ara 2.50 kor.

Aki a magyar szabadkőművesség történetét, szervezetét, 
alkotásait és eszméit ismerni akarja, szerezze meg magának ezt 
a beavatott, a viszonyokat alaposan ismerő férfiú által írott tár
gyilagos és kitűnő áttekintést nyújtó munkát. A könyv czélja a 
szabadkőművesség megismertet ése. „Főktp azok számára készült 
akik a magyar szabadkőművességre vonatkozó Ítéletüket a mél
tányosság és igazság törvényei szerint akarják megalkotni“. Ezek 
Számára ezt az első fogalmazványában pályadíjat nyert, s az 
átdolgozás által még értékesebbé vált munkát melegen ajánljuk.

Dr. R. F. M erkel : Land und Leute in China. A „Pro
test. Schriftenvertrieb“ kiadása Berlin—Schöneberg 1913. Ára 
15 Pfennig—18 fill.

Alig egy pár lapon igen kedves, jellemző rajza Kina föld
jének, népének, a kínai vallásnak, szokásoknak, életnek és törek
vésnek. Ezt a füzetet igen alkalmasnak tartjuk felolvasásra, a 
missiói munka iránt való érdeklődés felköltésére s szeretnek 
hogyha ilyen komoly, tárgyilagos és érdekes népiratkáink magyar 
nyelven is volnának. Falusi embernek télen pompás olvasmánya 
volna az ilyesmi. Mivel azonban mi még mindig a mondva 
csinált népies „elbeszéléseknél" és „népiratkáknál“ fariunk, egye
lőre legyen szabad ezt a füzetet melegen ajánlanunk azoknak 
akik ilyen szerényebb igényű, amellett azonban jól megirott 
füzetkét szívesen elolvasnak.

Lie. O. Traub : H onism us und Protestantism us. Drei Vor
träge. A „Protest. Schriftenvertieb“ kiadása Berlin-Sehöneberg 1913.

A liberális protestantizmusnak a monístákkal való szellcmj 
tornájában volt fontos epizód Tiaubnak Hamburgban tartott 
három előadása, melyek a monizn.us világnézetéve', ethikájával 
és vallásosságával foglalkoznak, Traubnak nehéz dolga volt, 
előadásaiban azonban mégis sikerült neki élesen kidomborítani 
azt, hogy mi válásztja a liberális protestantizmust a monisták 
intellektualizmusától, úgy a vallásos érzés, mint az erkölcs terén 
Ez adja meg a munka becsit.

A „Belmisszió“ című Luther-társasági új folyó
irat első száma Majba Vilmos bpesti lelkész, Luther- 
társ. főtitkár, Paulik János, Kapi Béla és Pröhle Hen
rik szerkesztésében megjelent. Előfizetési ára egész 
évre 4 kor. A lelkészek ingyen, a Luther-társ. tagjai 
féláron kapják meg. Az első számba a szerkesztők 
írtak cikkeket. Majba Vilmos az egyház jövőjéről ír, 
melyet a szociáldemokraták részéről fenyeget veszede
lem, Paulik János a belmisszió szolgálatában álló iro
dalmat ismerteti, Kapi Béla egyházmegyénként kiváltja 
szerveztetni a belmissziói munkát, Pröhle Henrik a 
régi vasárnapot festi csupa ragyogó színnel, hogy visz- 
szasóhajtsa a mai emberek számára a régi szép va
sárnapokat. Mellettök a lelkes buzgó, a belmisszió és 
különösen az ifjúsági egyletek iránt nagy és megbe
csülésére méltó érdeklődést tanúsító Földváry Elemér 
a pestmegyei esperesség felügyelője ismerteti a keresz
tyén ifjúsági egyesületeket, céljukat, működésüket, elért 
eredményeiket. Kapi Béla előadása vázlata és két, a né
met belmisszió keletkezését és az 57. belmissziói 
kongresszus lefolyását tárgyaló cikk fejezi be a tar- 
talmasés szép kiállítású füzetet. A rokonszenvesen be
köszöntő folyóiratra fontos munka vár. Adja Isten, 
hogy sikerrel megküzdhessen a nagy feladattal s hogy 
számontartója és irányitója lehessen annak az egyház
építő munkának, amitől oly sok hasznot, oly sok ál
dást vár egyházunk.

Thomsen: Kompendium der palästinischen Alter
tumskunde. Tübingen I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 
kiadása. 1913.

A bibliaolvasó Palesztina viszonyait, a zsidó kul
túrát, majdnem kizárólag Írott forrásokból, a bibliából 
ismeri. Az ásatások azonban Palesztinában sok érdekes 
dolgot hoztak az utolsó két évtizedben Lachis, Geser, 
Megiddó a régi Jericho ér Samaria romjai közül nap
fényre. Mindazt, amit az ásatások napfényre hoztak, 
rendszeresen összefoglalva megtaláljuk ebben a könyv
ben, melyet a szerző 42 eredeti fényképfelvétele alapján 
készült kép is diszit.

A SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Az előfizetési dijat igen sokan beküldték. Hálás 

köszönet érte. Sokan nem vették figyelembe a lap elő
fizetési árának a leszállítását. A félévre történt előfi
zetések többletét a 2. félévi előfizetési díjba fogjuk 
beszámítani, az egész évre 14 koronával előfizetőket 
pedig kérem, legyenek szívesek a fölös 2 korona 
felől rendelkezni.

Egy pár hírünk a múlt számunkból kimaradt. — 
Most hozzuk őket.

Tudósítóinkat, kik hírek közlésével akarják la
punkat támogatni, arra kérjük, hogy lehetőleg gyorsan 
közöljék velünk az eseményeket.

A regi előfizetőinket kérjük előfizetésük megújí
tására. A mutatványszámot kapókat pedig a lap elő
fizetői közé való belépésre. Mai számunkhoz több címre 
utalványokat mellékeltünk, szíveskedjenek azokat az 
előfizetési dij beküldésére felhasználni. Aki már a lap 
árát megfizette, az az utalványt természetesen ne vegye 
tekintetbe.

Minden pénz- és egyéb küldemény azonban a felelős 
szerkesztő címére Nagybörzsönybe (Höntm.) küldendők.
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KOMFIRH/INDUSOK
Irta: Raffay Sándor. Pályadijat nyert mii.

Negyedik javított kiadás.
Ára kötve 40 fillér.

ÚJDONSÁGOK.

A T / q m ^ J D  n d Q Y / l R < 4 L
I. és II. rész ára 3 Ií.

MODERN VALLÁSTUDOMÁNY

K A P H A T Ó :
a vallásbölcselet és vallástörténelem compendiuma. 
Irta: Dr. Szelényi Ödön. Ára 2 korona 30 fillér.

Kókai Lajosnál, Budapest
IV. R ám erm ayer Károly-u. I.

M utatványpéldány ingyen !

Ajánlok megvételre:

I. Nagy képes világtörténet 12 kötet
:: Diszkötésben 195 korona helyett ::

iJííSr' c sa k  90  kor.

1. SZILÁGYI-|{|í Magyar Nemzet 
Története. :: Millenniumi kiadás.
10 kötet. Diszkötésben 160 korona helyett

3T c sa k  70 k o ro n a . IJJ

1. ZSILINSZKY, Magyar pro
testáns egyház története.

:: Diszkötésben 19 korona helyett ::

c sa k  9 k o ro n a

STEINER könyvkeresk. fiókja.
POZSONY, F R IG Y E S ut IS. SZÁM.

Elismert legelsörangú műrem ekek
a világhírű ZIM/ThRMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C*ÚMzár- cm  L u k ácstiird ön él.)

Marmonium-árjegy/.ék, vagy zongora-javaslat Ingyen.

A l E l f S M  MISSZIÓN DOHTD « M M
Irta: Mott R. János, fordította: ifj. Viktor János. 

Ára 3 korona.

A Z  E M B E R I S É G  F E N K Ö L T  E S Z M É I .
Irta: Suttnér Berta bárónő, fordította: Szmik Antal. 

Ára 4 korona 50 fillér.

K A P H A T Ó K :

KÓKAILAJOSNÁL
BUD A PEST, IV. KÁROLY-UTCA 1. SZ.

Legcélszerűbb az összeget pos- 
tautalványon előre beküldeni!

iN > L î -% i ̂ 5* «'*■» i ̂  i *-* t̂ -% «ifci rf̂ i «"'Ií*

<JJbONSÁQOK.
T Ö M E G M O Z G A L M A K

az alföldi parasztvárosokbau.
Irta: Dr. Szeberényi Lajos Zs. Ára 1 K 50 filllér.

CSALÁDI  N E V E L É S
jellemképző oktatás beszélgetésekben és példákban. 

Irta: Csiky Lajos. Ára 2 korona.

D O n i N k l S  ESMS
Nyolc konferencia.

Irta: Prohászka Ottokár. Ára kötve 1 K 80 fill.

K A P H A T Ó K :

KÓKAI LAJOS könyvkereskedésében
BUDAPEST, IV. KÁROLY-U. 1.
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Iparos és nem kereskedő 

35 éve fennálló kér. cég !
K észít és ja v ít: K elyhct, boikancsót. 
oltárgyertvatartót, keresztet, csillárt, g\er- 
tyára és villanyra sib. Army, ezüst, kina- 
eziist, bronzból, művészies és eg sze ü ki
vitelbei'. K eiyhek  stb tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és ezüstözése jót
á llá ssa l. Te'Vrajz és köliségvetés ciiitala
it u 1. M ielőtt m s h o l  rendelést tesz, m él- 
tóztassék  egy árjegyzéket kérni, m e
lyet ingyen  és bérm entve küld.

K éri nagybecsű pártfogását

B i t t n e r  J á n o s
egyházi szerek  m fiötvöse. 

Budapest, IX., Lónvai-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.) 3— 1«

HASZA JÓ Z S E F :

BIBLIAI TÖRTÉNETEK
az ág hitv. evangélikus népiskolák számára.

A II. osztály részére . . .  30 fillér.
A III. és IV. osztály részére 50 fillér.

A budapesti ev. m agyar egyház pályadíjjal tün tette  ki.

Mutatványszámot készségesen küld a kiadó:
S T A R K  F E R E N C Z  k ö n y k e re sk e d é s e
3—3. Budapest, I., Krisztina=tér 7. szám .

HARHONIUnOT
elism ert legjobb gyártm ányokat szá llít

magyarországi legnagyobb liangszergyár
STOWASSER J.

a jav. Rákóczi-tárogató feltaláló j a .
_ __— ___ .A. It. Lánchid-u. 5.3—! 4. - t S C«.ü (ét Xí̂  Gyár: Öntőház-u. 3.

és ajánlja  m indennem ű gyárában k észült h angszereit, úgyszin tén  
húrokat és hangszera lkatrészeket. Á rjegyzék  díjm entesen küldetik .

3

Villamos gépekkel berendezett cs. és Hr. udv. oigonagyár Hazánk legnagyobb 
templom o; gondján k, a király orgo ójának ('-.oronazási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
cs. és kir. udvari szá llító

a S zen t-S ir  lovagja és a Ferenc József 
rend tulajdonosa.

Budapest, X., S z ig ligeti-u tca  29. sz .
A párisi, becsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőié dszerii (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállit. 
37 év nta 190.1 orgonát szállított, közte a 
k irá ly  orgonáját, amely mű ezidó szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (SO változatú,- 

\ illauyeicre berendezve.)

Orgonajavitásokat és fiangolásokat a legmérs.keltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja. — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
c>__m  natra dijmenteten szolgál.

K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V
melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van foigalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésben, lábián kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss I t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellye!

aranymetszéssé', tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylvel,

aranymetszéssel, dobo b a n ....................  8 „ — „
Párnázott borjubi. rkötésben, táblán kthely- 

lyel, aranymetszéssel, dobo/ban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontköíés,táblánk hellyel,arany-

me'széssel, d o b o z b a n ....................  . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Fne-

kesköuyvhöz............................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mehek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nélkül) 
legalább 50 példányt rende'nek met’, 25° ,,-os árengi dményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sáníha Károly: Őrangyul. Imakönyv prot. ifjrk és Icánvok* 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban* 
Vászonkötésbi n, \ örösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjub'rkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: Imádságok és Buzgőlkodások. Imakönyv 
evang. prof. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban 

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekeie 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal n K. Párnázott fcorjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

Horgiiszliy ltor könyvkiadóliiiiafala, Bidepest. I). Akaftiia-i. 4

KEMÉNY LAJOS, MOHR HENRIK, SZIMON1DESZ 
:: LAJOS, SZÜTS GÁBOR és WOLF JÓZSEF :: 

egyházi beszédei,

„JÉZUSSAL EGY ÚTON ..
cimü prédikációgyüjtemény öt koronáért kap
ható könyvkereskedésekben és e lap szerkesz

tőjénél Nagybörzsönyben (Hont m.)

ZIMÁNYI DÁNIEL dr. nagy feltűnést keltett 
statisztikai tanulm ánya:

E G Y H Á Z T Ö R T É N E T  S Z Á M O K B A N
a magyar birodalom népességének hitfelekezetí 

viszonyai 1840-től 1910-ig,
mely az „Evangélikus Lap“ kiadásában jelent 
meg, megrendelhető bármely könyvkereskedésben, 
vagy e lap szerkesztőjénél. Ára 60 fillér. A tiszta 
:: jövedelem a kelenföldi templom alapé. ::

SZIMONIDESZ LAJOS:

A JAT H O  Is TR/WB-ÜQY
különlenyomat az „Ösvényéből. Ára 60 fillér*

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  ISKOLAI  ÉS TÁRS A I) A LHI HETILAP.

Szom batonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési es hirdetési dijak 
a lap sz e r k e s z tő sé g e  e lm ére  N agy
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 
— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol —

Főszerkesztő: SZTHMl.O KOKNÁL 
Felelős szerkesztő: SZI/IONIOESZ LAJOS 

PAmunkatársak :
H O K N Y Á N S Z K Y  A L A Ü A K  

LIC . F IZ K L Y  ÖDÖ.N áa 8 Z B L É N Y I  Ö D Ö N  dr .

Az e lő f ize té s  ára : Egész evre 12 K., 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é a  d i j a :
Ksész oldal 28 K., (éloldal U K., negyedoldal 
7 K. k isebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
6 (ill. Többször megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  Felhívás. — Szimunuiesz Lajos: Hermann Freiherr von Soden. — Dr. Zimányi Dániel:A magyar irodalomtörténetirás 
úttörői. — Osusky Sámuel: K eresitdés. — Különféle. — Irodalom. — Hirdetések.

Felhívás
az európai keresztyén egyházakhoz!

Az Igazság c s  a s z e r e te t  Istene, ami m en n y e l  Atyánk és  az 
Clr Jézu s Krisztusnak, a b ék e ss é g  fe jed e lm én ek  a n ev éb en  I

Kedves és tisztelt testvéreink!
A két balkáni háború megint szemünk elé állí

totta a hadviselés borzalmait. A halál háromszázezer 
embert ragadott el élte virágában a csatatérről vagy a 
kórház ágyairól. Ugyanannyi, ha nem több a sebesül
tek száma, akiknek nagy része egész életére nyomo
rék marad, nem lesz arra sem képes, hogy a maga 
kenyerét megkeresse, hanem polgártársai által lesz 
kénytelen eltaitatni magát, özvegyek és árvák ezrei 
sírnak eltartóik után s vannak a legnagyobb nyomo
rúságban. A termőföldek pusztán állanak. Városok és 
falvak hevernek romjaikban. S mindezeken felül új 
gyűlölet és új ellenségeskedés támad a régi helyén s 
ez boszúra és leszámolásra ösztökéli az ellenfeleket s 
nagyra neveli a jövendő háború csiráját. Európa ke
resztyénéinek ezt nézniök kellett. Tizenkilenc évszá
zaddal azután, hogy Judea mezein elhangzott az em
berfia dicséretére az ének: A földön békesség: . . .

Ha még azzal vigasztalhatnék magunkat a háború 
rettenetes borzalmainak a láttára, hogy a diplomáciai 
erőlködések eredménnyel jártak és a háború színhe
lyét a Balkán félszigetre korlátozták, hogy Európa a 
béke áldásait élvezheti! . . . Azonban lehet békesség
nek nevezni a mostani á llapo tokat? ... Keresztyének, 
mi ezt nem mondhatjuk békességnek ! . . .  Emlékez
zünk csak arra, milyen óriási munkájukba került a kor
mányoknak a béke fentartása, anélkül, hogy a békét 
csak egy pár hétre is előre garantálni tudták volna. 
Nézzétek azt a sok százezer embert, aki most is fegy- 
ben áll, ütni kész és azt a többi százezret, aki ezek
nek bármely pillanatban a segítségére siet. Olvassátok 
meg azokat a milliókat és nem is milliókat, hanem

milliárdokat, amelyeket szárazföldi és tengeri hadere
jük fenntartására csak az európai hatalmak évenkén 
elköltenek!

Legyen szabad erre vonatkozólag egy pár számra 
hivatkoznunk! A hat európai nagyhatalom, Németor
szág, Ausztria-Magyarország, Franciaország, Anglia 
Olaszország és Oroszország 1880-ban 31500 millic 
frankot költöttek tengeri és szárazföldi hadseregeikre’ 
s ezeknek a békelétszúma körülbelül 2,650.000 embe 
volt. Harminc évvel később, 1910-ben a katonai kia 
dások 7.100 millió frankra emelkedtek, a hadseregei 
békelétszáma pedig 3,800.000 ember. Csak békében 
1914-ben a létszám megint emelkedni fog, amint köz 
tudomásé, 4,200.000 ember fog fegyverben állni 
ezek eltartása többe fog kerülni 8 milliárd franknál

A nagyhatalmak példáját kénytelenek a népesség 
tekintetében csak másod, vagy harmadsorban számba 
vehető államok is követni, hogy vitás kérdések ese 
tén semlegességüket megőrizhessék s ezek is felemel 
ték a hadikiadásokat. Svájcban az 1880-ki 12 millic 
helyett 1910-ben már 42 millió volt e célra a költség 
vetésbe beállítva. Jelenleg Belgium, Biflgária, Dánia 
Spanyolország, Görögország, Norvégia, Németalföld 
Portugália, Románia, Montenegró, Szerbia, Svájcz é: 
Törökország katonai kiad sait — természetesen a bal 
kánháború költségei nélkül — 1200 millióra lehet be 
csülni. Katonát 800.000-et tartanak ezek az országol 
békében is fegyverben.

Azt lehet tehát állítani, hogy ha semmiféle politi 
kai zavar nem lesz is, Európában 1914-ben katona
ságra tizedfcl milliárd frankot költenek az államok é: 
öt millió embert tartanak fegyverben. Ha háború ta 
hálna lenni, a katonák száma megnégyszerződnék vágj 
ötszöröződnék.

* Ebben a számban nincsenek benn azok a gyarmati had 
seregekre költött pénzek, amiket Európán kívül fordítottak kato 
nákra a nagyhatalmak.
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Nem szabad ezenfelül megfeledkeznünk arról, 
hogy ez nem az egész hadi teher, amit Európának az 
egyes népek közt levő ellentétek következtében visel
nie kell. Az európai államadósságoknak a tekintélyes 
része szintén részben a múlt háborúnak, részben pe
dig a kölcsönökből fedezett hadiszükségleteknek a kö
vetkezményei. Az államadósságok ezen részének a 
törlesztésére és kamataira is kell évenként körülbelül 
öt milliárd frank.

Végül nem szabad figyelmen kívül hagyni azt 
sem, hogy minő veszteség éri az államokat annak kö
vetkeztében, hogy a katonák nem végezhetnek pro
duktiv mnnkát, hanem polgártársaik kénytelenek őket 
eltartani.

Ha annak a munkának az értékét, amit ezek a 
javaerejökben levő katonák végezhetnének, csak évi 
1200 frankra becsüljük is, ez is hat milliárdnyi indi
rekt kiadás évenkint

Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy ha 
1914-ben békét fogunk is élvezni, ez a béke körülbe
lül húsz millárd frankunkba fog kerülni.

Lehet ezt az állapotot civilsatiónak nevezni ? 
Krisztus urunkra való tekintetből nem is merjük ke
resztyén civilisatiónak mondani. Erre a kérdésre csak 
nem lehet a felelet! Ha azt az állapotot, mikor egy 
népben mindenki a maga birája és a vérboszú joga 
elismertetik — vadságnak merjük mondani, mert az 
ilyen nemzetnek nincs se joga, se igazságszolgáltatása, 
se rendőrsége, épúgy nevezhetik majd jövő századok 
ezt a mostani állapotot, melyben a jog mérlege min
dig a hatalom javára billen s ahol az európai budget 
legnagyobb tételei arra szolgálnak, hogy az emberek 
millióit mások megölésére tanítsák ki, joggal nevezhe
tik majd barbárságnak.

Ha azoknak a nagy többsége, akik magukat jog
gal vagy jogtalanul keresztyéneknek nevezik, ezen 
szomorú állapotok előidézéséhez akár pozitív munká
juk, akár pedig nembánomságuk által hozzájárultak 
is, mit szóljunk azokról az egyházakról, amelyek kifejezet
ien Krisztusttartják uruknak és mesterüknek s amelyeknek 
az a missiójuk, hogy a jog, az igazság, a szeretet és 
a békesség országának a felállítása érdekében mun
kálkodjanak? Megtették-e azt, amit meg kellett volna 
tenniök, hogy a népeket a testvériség kötelékeivel fűz
zék össze s hogy állandóan emlékezetükbe idézzék, 
hogy az igazság magvait csak békében lehet elültetni 
s hogy a népek igazi nagysága épúgy, mint az egyes 
emberé, nem abban áll, ha más népekre rabigát ad
nak s mások feleturalkodnak, hanem abban, hogy ha 
az emberiségnek minél több szolgálatot tesznek. Mi
kor az általuk lakott föld kormánya háborút kezdett, 
számoltak-e az egyházak Isten szellemétől vezéreltetve 
azzal, hogy melyik fél részén van az igazság ? Meg
tették-e azt, ami kötelességük s imádkoztak-e a Min
denhatóhoz azért, hogy Ö minden természetes sympat-

hnjuk dacára, — az Ő szemében jogos ügynek adja 
a győzelmet. Nem e világ szelleme vezérelte-e őket s 
nem saját népük fegyvereire kérték-e az ő áldását, 
tekintet nélkül arra, hogy igaz, vagy hamis ügyet kép
viseltek-e ?

Nem akadt-e olyan is köztük, melynek szellemi 
vezérei a háborút mint isteni intézményt merték ma
gasztalni . . . s nem azt látták benne, ami valójában: 
az emberi önzés egyik legborzasztóbb megnyilvánulása ?

Nem kicsinyeljük le az erkölcsi és társadalmi 
rend tekintetében elért haladást, mely az egyházak 
által többé-kevésbé hűen hirdetett evangélium hatásá
nak tulajdonítható. Tudjuk, hogy Krisztus szelleme 
nyilatkozik meg azokban a nemzetközi megállapodá
sokban, melyek a háború borzalmainak az enyhítését 
célozzák s a vitás kérdésekben segítségül hívható dön
tőbíróság és a nemzetközi békekongresszus intézményé
ben. Azonban az, amit az egyházak az utolsó évszázadok
ban inkább közvetve, mint közvetlenül a béke érdekében 
tettek, számba sem jöhet amellett, amit tenniök kellett 
volna, hogy hívek maradjanak isteni mesterök szelle
méhez s hogy csak a középkori egyháznak a „treuga 
dei“ megvalósítására kifejtett ténykedéseinek a nyo
mába lépjenek. Ha erre gondolunk, meg kell aláznunk 
magunkat Isten előtt s el kell ismernünk, hogy a „há
borúnak üzent hadban", azoknak a fáradozásában, kik 
a bűn által a népek közé emelt korlátok ledöntésére 
törekszenek, s a béke gondolatának a terjesztésében 
fáradoznak, nem vették ki egyházaink az őket meg
illető részt. Ezen keresztyén kötelességünknek — mond
hatni — hivatalos elmulasztása nem tarthat tovább 
anélkül, hogy meg ne botránkoztassa a világot s anél
kül, hogy az Úr Jézus Krisztust meg ne tagad- 
nók. Ezt a nemzetközi feladatot, mely e tekin
tetben megoldásra vár, haladék és húzódás nélkül 
magukévá kell tenniök mindazon egyházaknak, melyek 
mesterök becsületét és az Istenországa terjedését szi
vükön hordják. Az állig felfegyverzett Európában tele 
tüdővel azt kell kiáltaniok: Békesség a földön és az 
emberekhez jóakarat! Meg kell küzdeniük az előíté
letekkel, az önző törekvésekkel, a soviniszta hangok
kal, melyek féltékenységet és gyűlöletet szítanak a 
népek között. Együtt kell azon munkálkodniok, hogy 
a brutális erőszak önkényét a jog uralma, a háborút 
pedig a döntőbíróság váltsa fel. A nemzeteket arra 
kell ösztönözniök, ho y ne tegyék tönkre magukat a 
fegyverkezés versenyében, hanem a béke áldásos mü
veinek alkotásában versengjenek egymással.

Micsoda eszközök állnak rendelkezésünkre ezen 
nemes és szent feladat teljesítésére?. . . Most ezeket 
nem keressük és nem beszélünk róluk. Ennek a meg
állapítása — úgy szeretnök — hogyha az európai egy
házak hivatalos kiküldötteiből összegyűlő kongresszus 
missióját képezné. Nekünk, kik egy semleges ország
ban élünk, ahol különböző nyelvű és nemzetiségű pol-
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gárok békésen megférnek egymás mellett, az a hö 
vágyunk és kérésünk, hogy Európa egyházai feleke
zeti különbség nélkül feledjék el egy pillanatra mind
azt, ami elválasztja őket egymástól, emlékezzenek meg 
a Golgatha keresztje alatt arról, hogy egy és ugyanaz 
az urok, egy és ugyanaz a mennyei atyjok, egy és 
ugyanaz a hivatásuk: itt a földön a szeretet Istenének 
az országát szolgálni! Ha erről megemlékeznének s 
elfelednének m nden egyebet — küldjék ki megbízottai
kat erre a kongresszusra, hogy Isten szent szellemétől 
vezéreltetve számot vessünk arról, hogy az egyházak 
a népek közt a jog és békesség gondolatának a ter
jesztésében mennyit tehetnek, hogy ezáltal a katonai 
terhek csökkentését és háborús veszedelmek eltávoz- 
tatását lehetővé tegyék.

Ez a cél vezet bennünket. Abban a hitben, hogy 
az Ur akarata szerint cselekszünk, Önöket is meg
kérdezzük, szeretett testvérek az Urban, hajlandók vol
nának-e az európai egyházak kongresszusára mely, 
ha Isten is úgy akarja, 1915-ben Bern városában 
gyűlne össze, képviselőjüket kiküldeni. Igen hálásak 
volnánk, hogy ha válaszukat április 15-eig közölnék 
velünk.

Ha a kongresszusra elegen kilátásba helyezik 
részvételűket, akkor majd annak idején közölni fogjuk 
a kongresszusra vonatkozó tudnivalókat és a kong
resszus idejét.

A választ Isten adja az Önök ajkára, Ö áldja 
meg Önöket az ö drága adományaival, Ö oltalmazza 
Önöket s adja, hogy ez a lépésünk az ö dicsőségére 
szolgáljon.

Az Úr Jézus Krisztus nevében köszöntjük Önö
ket kedves és tisztelt testvérek!

Bern, 1914. januárjában.
A svájci reformálás wvbAzak szövetségi» nmbro

G. Ris, lelkész, elnök Worb (Bern.)
E. Ryser lelkész, alelnök Bern.
M. Billcter, hlkész, 1. titkár Lyss (3ern.)
Ch. Simon lelkész, 2. titkár Neuvevdie (Bern.)

Az (indítványt tevfi Wead-kaolonbeli nemzeti 
egyház zsinati bizottsága részérói:

Prof. Dr. L. Emery elnök Lausann .
/. Savary lelkész, titkár Lausanne.

*

Ez a felhívás szól a mi egyházunknak is.
Mit válaszolunk majd rá? . . .

(Szerk.)

1914. január 24.

Hermann Freiherr von Soden.
1 8 5 2  - 1 0 1 4 .

A január 16-án megjelent lapokban jött az a 
szomorú hír, hogy Soden báró, a berlini Jerusalem- 
Kirche első lelkésze, a berlini egyetem theolcgiai tanára

szerencsétlenül járt. A földalatti villamoshoz vezető 
lépcsőn elcsúszott, koponyatörés következtében pár 
órai szenvedés után agyvérzésben meghalt.

Soden Hermann báró halálával a protestáns egy
házat és különösen a protestáns theologiai tudományt 
igazán nagy veszteség érte. A helyére ugyan akadni 
fog ember, de olyat, aki őt igazán pótolja és elfeled
tesse, aki annyit tegyen, oly munkát végezzen, mint a 
megboldogult, aligha fognak hamarosan találni.

A szerencsétlenül járt báró alacsony termetű, 
igénytelen megjelenésű férfiú volt. Az igénytelen testben 
azonban nagy szellem és óriási munkabírás lakozott. 
Soden báró egyike volt a legnagyobb tudósoknak. 
Mint pap tetötöl-talpig liberális, a liberalizmus minden 
küzdelmében tevékeny részt vevő és vezérszerepet 
játszó egyéniség volt, akit mindenütt ott lehetett látni 
a kongresszusokon és gyűléseken. A berlini vallásos 
világkongresszuson előadást tartott, az „Evangelisch 
Sozial- évenkénti összejövetelein gyakran szerepelt. 
Ezek a nyilvános szereplései azonban csak epizód- 
szerű jelentőséggel bírnak az ő életében. Áldásos 
munkásságának a java egyházáé és a tudom ínyé volt. 
Mint az újszövetségi irásmagyarázat tanára több szak
jába vágó nevezetes munkát irt. Ezek között a legne
vezetesebb az a kis füzete, mellyel a Jézus Krisztus 
történetiségét tagadó Drews Arthur érveit tette sem
mivé s amely a kötetekre terjedő Christusmythe-iro- 
daiomban kétségtelenül a legmeggyőzőbb és legvilá
gosabb, a legnagyobb hatású munka.*

Irodalmi működése azonban aránylag jelenték
telen volna — hiszen a német professzorok vaskos és 
tudós, sokszor meglehetős terjedelmes könyvei mellett 
Soden báró öskeresztyén irodalomtörténete s egyéb 
munkái igazán nem tűnnének fel, hogyha Soden nem 
alkotott volna náluk nagyobbat, ércnél maradandóbb 
igazi monumentumot szövegkritikai munkájával, mely
nek „Die* Schriften des Neuen Testaments in ihrer äl
testen erreichbaren Textgestait“ a cime, 70 illetve fél- 
bőrbe kötve 86 márka az ára s amely az újtestamen- 
tumi szöveg megállapítását illetőleg igazán korszakalkotó 
és tudomány számára nélkülözhetetlen munka.** Aki 
ezt a négy hatalmas kötetet a kezébe veszi, aki tudja, 
milyen rengeteg anyag van ebben a négy kötetben 
feldolgozva, annak nem kell superlativusokban beszélni 
Soden báró óriási munkabírásáról, tudományos je
lentőségéről. Egy egész emberélet hangyaszorgalmának, 
hihetetlen energiájának a gyümölcse és eredménye ez 
a több mint háromezer oldalra terjedő nagy mü. 
Tizenhat évig dolgozott rajta a tudós szerző, negy
vennégy munkatársat utaztatott ezen idő alatt szerte 
a világban, akik számára az anyagot összehordták.

A cél az volt, hogy az újtestamentumnak, a mi
* Hat Jesus gelebt? 11—20. Tausend. Berlin—Schőneberg 

a Protest. Schriften vertrieb kiadása. Ára: 50 Pfennig.
** Megjelent Vandenhoeck és Ruprechtnél Göttingenben.
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szent könyvünknek, a kereszténység keletkezéséről szóló 
legrégibb források megbecsülhetetlen gyűjteményének 
legrégibb s az eredetihez legközelebb álló szövege 
megállapitassék. Az írók által Írott eredeti példányok 
elvesztek. Az újtestamentum szövegét tehát másola
tokból, kritikai eljárás utján lehet és kell megállapítani. 
A szöveg másfélezer éven át kéziratos másolatokban 
maradt ránk, változtatások történtek rajta; az újszö
vetség is osztozott a könyvek sorsában. Másolat sok 
maradt, ezek közt rengeteg az eltérés, melyik nyújtja 
az igazi szöveget?! A legrégibb codex is csak legfel
jebb a negyedik századból való. Minek adjuk az 
előnyt: a régiségnek, vagy a többségnek? Ez a szö
vegkritika sarkalatos kérdése. Két évszázadon át küz- 
ködtek ezzel a kérdéssel a tudósok, mig végre a nagy 
Tischendorf, Gregory, Westcott és Hort után Soden 
báró az előbbiek úttörő munkája nyomán egy bőkezű 
pártfogónö (Elise Roenigs) anyagi támogatásával hozzá
fogott a kérdés gyökeres megoldásához. Felkutatta a 
bárhol található és hozzáférhető újszövetségi codexeket, 
megállapította összehasonlítások révén a szövegüket s 
az eltérések alapján az újtestamentumi szöveg törté
netét, egyes formáit, a codexekrokonságát. Amit Westcott 
és Hort — hiányosak lévén az eszközeik és a ren
delkezésükre álló anyag — nem tudtak megoldani, 
azt Soden báró eldöntötte: családokba, typusokba és 
kiadásokba osztotta a codexeket s megállapította az 
egyes kiadások, typusok és családok jellegzetes tulaj
donságait, egyezéseit és eltéréseit. Az egyhá i irók 
munkáiban található újszövetségi idézetek segítségével 
pedig lokalizálta a szövegeket és meghatározta, hogy 
mikor és hol használták az egyes szövegformákat s 
lépésről-lépésre menve megállapította a legrégibb szö
veget, melyre a rendelkezésére álló eszközökkel a 
tudomány eljuthat. Soden báró munkájának a főérdeme 
az, hogy ő nem egyes codexekkel dolgozott, mint pl. 
Tischendorf vagy Bernhard Weiss, hanem a tudomány 
rendelkezésére álló egész apparátust felhasználta, a 
szövegvariánsok szédítő tömegében rendet teremtett. 
Ez pedig nem kicsiny dolog. Hiszen a codexek száma 
maga közel négyezer (3829), variáns pedig már 1707-ben 
vagy harmincezer volt feljegyezve a John Mill féle 
kiadásban. Ma körülbelül minden újtestamentumi szóra 
jut egy variáns. Hogy milyen rettenetes számot ad ez 
a becslés, arról fogalmat alkothatunk magunknak, ha 
idejegyezzük azt a három első evangélium szavainak 
az összegét, amit buzgó amerikaiak állapítottak meg: 
Máté evang.-ában 18222, Márkéban 11158, Lukácséban 
pedig 19209 görög szó van . . .

Soden báró egy jegyzékbe foglalta az összes 
ismeretes újszövetségi codexeket, csoportosította, be
osztotta családokba őket, megállapította az újszövetség 
szövege történetének a főbb eseményeit s az újtest. 
szövegek családfáját. Erre a kritikai munkára pedig 
rátette a koronát azzal, hogy ezzel az óriási appará

tussal megállapiiotta és kiadta az újszövetség legrégibb 
szövegét. Mi itt ezt a munkát, ennek a munkának a 
tudományos értékét nem részletezhetjük. Még szak
lapunk is alig van, ahol ezzel a kérdéssel behatóan 
foglalkozhatnánk s ezt a munkát érdeme szerint mél
tathatnék. Azonban már ebből a pár vonásból is világos, 
hogy báró Soden Hermann munkája nem német munka, 
hanem egy német embernek az egész keresztyénség 
számára készített világraszóló és kot szakalkotó tudo
mányos müve

A keresztyénség napjainkban mind jobban kezdi 
respektálni a tudományt. Vége már annak a naiv időnek, 
amikor tudós theologusok szó nélkül elfogadták és 
inspiráltnak vették azt a bibliai szöveget, amit egyik 
nyomdász a másik után „utánnyomott“, amely szöveg 
egypár évszázadon át hiteles, megdönthetetlen szö
vegként szerepelt. A „textus receptus“ uralmának tel
jesen bealkonyodott. A tudományos szövegeké a jövő. 
Maguk a bibliatársulatok, a protestáns konzervativizmus 
utolsó mentsvárai is szakítottak a textus receptussal. A 
württembergi bibliai társulat Nestle Eberhard „modern 
vulgatáját“ terjeszti, mely a különböző kritikai szö
vegkiadások egyezésének az elve segélyével állapítja 
meg az újtest.-i szöveget. A „Preussische Haupt-Bibel
gesellschaft“ D W/eiss Bernhard szintén kiritikai elvek 
segélyével készült szövegét nyomtatja, a brit és kül
földi bibliatársulat pedig szintén utat nyitott a kriti
kának: 1911-ben lenyomatta a Wordsworth-White féle 
latin újtest.-i szöveget, mely a Hieronymus féle vul- 
gatát próbálja meg rekonstruálni.

Ezek mellett a kísérletek mellett remélni lehet, 
hogy Soden Hermann báró szövegmegállapítási kísér
lete sem lesz eltemetve abban a hatalmas több ezer 
oldalas munkában s hogy arról nemcsak a tudomány 
vesz tudomást, hanem ez a szöveg elfoglalja a helyét 
az iskolában, a theologiai akadémiákon és fakultásokon 
is* s nemcsak a bibliai szöveg tudományos megér
tésére és boncolgatására fog alapul szolgálni, hanem 
a gyakorlatban és általánosan is érvényesülni fog s 
közkincse lesz a keresztyénségnek, még pedig az által, 
hogy a különböző b ib liafo rd ítások  ezen tudományos 
elvek szerint készült, legjobb szöveg fordításai lesznek.

Ez a reménység teszi indokolttá, hogy Soden 
Hermann báró nagy koncepciójú és kivitelében is 
nagyszabású munkájára irányítjuk ami közönségünk 
figyelmét is. E sorok írója hozzá is fogott ahhoz a 
munkához, hogy a Soden báró által kiadott, igazán 
„legrégibb szöveget“ lefordítsa s kedves emlékkép 
őrzi a megboldogultnak 1913. junius 6.-áról Berlinből

*A drága munkának van már egy kézi kiadása is, melyet 
görögül tudó olvasóink figyelmébe ajánlunk. Ebben megvan a 
szöveg, az apparatus fontosabb része és egy bevezetés, mely át
tekintést nyújt a görög újtest.-i szöveg történetéről. Ennek a kézi 
kiadásnak kötve 5 Márka az ára. Ez is Vanderhoeck és Ruprechtnél 
jelent meg Göttingenben.
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keltezett a fordításra engedelmet adó, a nagy ember 
szerénységéről tanúskodó levelét, mely így hangzik:

„Igen tisztelt tiszttárs ár, szivemből örülök a 
tervének s kívánom, hogy tervének megvalósítása Önnek 
legalább ágy, de inkább jobban és hamarább sike
rüljön, mint az én merész vállalkozásom. Ha tudtam 
volna, hogy munkám hullámai oly messzire jutnak, 
talán ritkábban sóhajtoztam volna az óriási munka 
alatt, amiről azt hittem, hogy soha végét nem érem.

Munkám számára csak kitilnietés lesz, ha Ön 
a szövegét arra használja fel, hogy abból a magyar 
népnek a soha el nem avuló könyv új fordítását 
elkészítse.

A leg őszintébb szerencsekivánatokkal üdvözli
D. v Soden.“

Mi lesz a tervből, Isten tudja.
Soden nagy munkájának az utolsó kötete, mely 

a szöveget tartalmazza, 1913. közepén jelent meg. Az 
isteni kegyelem megengedte élnie, hogy élete munká
ját befejezhesse s hogy a tudományt és a keresztyén 
egyházat monumentális munkájával megajándékozhassa. 
Ebből a nagy munkából, melyet csak ó tudott elvé
gezni s mely nélküle soha el nem készült volna, haszna 
lehet mindenkinek, aki csak bibliát vesz a kezébe, 
hogyha a bibliafordításokat a Soden féle szöveg alap
ján készíttetik majd az egyházak s a megszokott szö
vegek helyett a legjobb szöveget igyekeznek hozzáfér
hetővé tenni. Hogy az ö élete munkájának hasznát 
vegyük,gyümölcseit, áldását élvezzük, azesaktölünk függ

Nagy mulasztást követnénk azonban el, hogyha 
ezért az egész emberéletet igénybevevő buzgó, oda
adó és fáradhatatlan munkásságért a szerencsétlenül 
járt tudós sírjára nem tennénk le mi is egy pálmale
velet, ki egész életét annak szentelé, hogy za írás helyes 
szövegét kutassa s annak igazi értelmét fedje fel tanít
ványai és híveinek sokasága előtt.

Legyen emléke közöttünk is áldott!
Szim onide5z l.ajos.

II magyar irodalomtörlénetírás imi.
Irta: dr. Zlmányi Dániel.

(Folytatás és vége.)

Czvittinger müve: Specimen Hungáriáé literatae. 
Ugyanabbanaz évbén jelent meg (Altdorfban), a mikor 
Rákóczi katonái letették afegyvertés a magyar nemzetet a 
szatmári béke csendje arra a tespedésre kárhoztatta, 
melynek hatását ma is érezzük és szenvedjük. A 
■mikor Czvittinger lelkesedése testet öltött, akkor aludt 
ki a magyar nemzet lelkében a lelkesedés tüze. Talán 
jelentéktelen dolognak látszik, de mindenesetre érdemes 
fölemliteni, hogy müvének címlapján a „Hungáriáé“ 
szó uralkodik: a legnagyobb és vörös betűkkel van 
szedve, hogy legelőször is ez ötlik az olvasó szemébe.

Bizonyára, azt akarta vele kifejezni, hogy ez a legfon
tosabb.

2 évvel müve kiadása után kiszabadult fogsá
gából saját elhatározása következtében, a hatóság 
engedelmét nem kérte ki. Szülővárosába tért vissza, 
de a jezsuiták mesterkedései miatt nem kapott hiva
talt evangélikus voltáért. Kezdetben tehát itt is adós
ságokkal és hitelezőkkel küzdött. De a Gondviselés 
megjutalmazta hazafias munkálkodásáért és viszontag
ságos küzdelmeiért: idővel jómódú ember lett, a ki 
megnyugvással gondolt vissza külföldi főiskolai tanul
mányainak bajaira; megnyugvást a becsülettel végzett 
hazafias munkálkodás tudata adott n ki. 1743. tava
szán halt meg.

Müve, a benne nyilvánuló hazafias lelkesedés 
nagy hatással volt az öt követő nemzedékre. Akadt, 
aki nem vállalkozott egyébre, mint ho?y a Speci
ment kibővitse. Ez Serpilius Dániel pozsonyi evan
gélikus lelkész. Jellemző, hogy épen egyházunk 
köréből került ki a mü közvetlen folytatója. Ellenben 
a többiek, akik Czvittinger példáján indúlva, nemze
tünk szellemi munkásainak emlékezetére akarják fel
hívni a figyelmet, már más egyházak hívei közé tar
toznak. Ezek közül különös említésre méltó a refor
mátus Bőd Péter.

De nemcsak a kezdetlegesebb, hanem a rend
szeres irodalomtörténetirás terén is egyházunké az alap
vetés dicsősége. Mellőzzünk a más téren páratlan 
érdemeket szerzett és korszakos jelentőségű Bél Mátyást. 
aki a Berlinben, 1713-ban kiadott felhívása szerint a 
magyar irás, nyelv és irodalom történetének megírását 
tűzte ki feladatáéi és aki egyik megalapítója volt az 
első rendszeresen megjelenő magyarországi hírlapnak 
(Nova Posoniensia, 1721. márc. 15-én indult meg.) 
Német lelkész volt, több nyelven (latin, magyar, német, 
tót) irt, de működésének iránya, tervei mind azt mutat
ják, hogy a magyar művelődés munkásának vallotta 
magát. Különös figyelmünket érdemli meg azonban 
egy evangélikus theologus, aki rövidre szorítkozó éle
tében sokat bolyongott, sokat tanult, erős akarata és 
nagy tudománya nagy tettekre tette őt hivatottá, de 
az alatt a kevés idő alatt, a melyet számára engedett 
a kíméletlen sors, csak terveket nyújthatott, nem pedig 
befejezett egész müveket, hotarides Mihály mindössze 
csak tervezetét Írhatta meg annak a hatalmas munká
nak, amely művelődésünk minden területére kiterjesz
kedett volna (iskola, tudomány, irodalom, művészet). 
Az anyagot szorgalmasan, lelkiismeretes gonddal és 
korához mérten kellő kritikával gyűjtögette. Bolyon
gása is, mely jó formán egész ifjú életét betöltötte, 
főleg az anyaggyűjtéssel áll kapcsolatban. És mi ösz
tönözte az ifjút a lankadatlan munkára ? Hir dicsőség, 
anyagi haszon? Nem! Csak egy érzelem és egy gon
dolat! Nem tűrhette „a külföldnek hol tudatlanságból, 
hol rosszakaratból származó helytelen Ítéletét felőlünk.“
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Ezért tanult, ezért dolgozott. Bántotta őt is, mint 
Czvittingert, a becsmérlő vélemény nemzetéről, mellyel 
gyakran találkozott, a mellyel gyakran kellett szembe- 
szállnia, de — úgy látszik — siker nélkül. Hogy kéz- 
zelfoghatólag bebizonyíthassa a maga és nemzete iga
zát, fogott nagy munkájához, a melynek tervezetét és 
bevezetését 1745-ben Altonában „Prolegomena Historiae 
Hungaricae literariae“ címen kiadta.

Nagy részletességgel közli ebben tervét és terv
rajzát a nagy műnek. Igazán megindítók azok a sorok, 
melyekben lelkesedéssel bizonyítja, hogy a magyar 
nemzetnek is van képessége és fogékonysága a műve
lődésre és tudományra. Kár, hogy oly fiatalon kellett 
búcsút vennie az élettől. Talán túlzás az az állítás, 
hogy ha neki elegendő ideje lett volna, a magyar 
nemzet birtokába jutott volna annak, amit körülbelül 
most is nélkülözni kénytelen: egy rendszeres művelődés 
történetnek; de vakmerőnek még sem mondható. 
Benne a nagy tudomány nagy lelkesedéssel párosult, 
a könyvismeretek gazdagságát támogatta a tapasztalat 
kincsesháza.

A gazdag és becses anyag, melyet Rotarides 
buzgalma és szorgalma fölkutatott és összegyűjtött, 
nem veszett kárba teljesen. Olyan férfiúnak jutott a 
kezébe, aki megértette Rotarides terveit. Sajátságos, 
hogy ez is evangélikus lelkész: \kallaszky Pál Jols- 
váról. Ö nem tartozván már az első munkások közé, 
csupán mint Rotarides munkásságának folytatóját említ
hetjük meg. Müve 1785-ben jelent meg „Conspectus 
reipublicae literariae in Hungária“ czimen. Rendszeres, 
bár nem teljes munkájában ő is annak a véleménynek 
ad kifejezést, hogy a magyar tudományos élet történe
tének megírása nemzeti feladat.

*
íme a magyar irodalomtörténetírás első munkásai! 

Mindannyian evangélikusok és mindegyiköket a haza
fias érzés késztette munkára. A nemzeti becsület védői 
és az evangélikusok hazafiasságának hirdetői ők. 
Amazért a magyar nemzet, emezért egyházunk tar
tozik irántuk hálával és tisztelettel!

„A keresztelés.“ *
E cím alatt a múlt számban Sz. L. lelkésztestvér 

igen aktuális kérdést pendített meg. Még theológus 
koromban hallottam, hogy szentségeink opus ope- 
ratumokká, sablonos ceremóniákká kénytelenek válni. 
E tényleges bajon egyházunk haladása érdekében se
gítenünk kell. Magára a bajra, sebre Sz. L. iró helye-

* Örülök, hogy a lapunk 2. számában közölt cikk érdeklő
dést keltett s hogy most régi agendákra való hivatkozással bizo
nyítja a cikkíró, hogy a keresztelésnek az egyház előtt való vég
zése régi jó protestáns szokás. Én a keresztelés végzésére a va
sárnap délutánt ajánlottam, a cikkíró pedig a délelőtti istentisz
telet előtt végzi. Ez nem fontos különbség. A fontos az, hogy a 
viszonyokhoz való okos alkalmazkodással a gyülekezet jelenlé
tében végezzük a keresztelést s hogy abból az egyházunkra is 
áldás háramoljon. Szerk.
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sen mutatott rá, amikor konstatálta, hogy „csak azok 
vannak a keresztelésnél, akiknek föltétlenül ott kell 
lenniök. Sőt gyakran még azok se“. Annak oka pedig 
az, hogy letértünk a reformáció útjáról, amely a ke
resztelést az egész gyülekezet jelenlétében szolgáltatta 
ki. Nem is lehet mást várnunk mint közönyt, amikor 
e fontos szertartást oly alkalmatlan időben végezzük, 
mint délelőtti istentisztelet elvégzése után (igy van az 
az Úrvacsorával is ott, ahol egyidőben végzik.) Ez idő 
általában a lelkészt, az egyházhíveket tekintve, nem 
alkalmas rá. A lelkész délelőtti istentisztelet buzgó el
végzésében annyira amennyire kifáradt, tehát az utána 
következő keresztelést csakugyan mint külsőleges ce
remóniát végzi ugyanazon beszéd és más sablon kíséreté
ben. De az egyházhíveket tekintve is alkalmatlan ez 
idő. Bármennyire ideális, hogy folytonosan tartózkod
junk imádság, szent dolgok mellett, nekünk reális va
lósággal kell számolnunk, t. i. az ember gyenge, gyarló, 
bűnös lévén — hogy profán kifejezést használjak — 
a hosszú délelőtti istentiszteletben jól lakik a manná
val, siet haza felé nem érdeklődvén mi történik azután 
a templomban.

Említettem, hogy letértünk a reformáció útjáról, 
igen, — nem tekintve az ókori keresztyén gyakorlatot, 
— vannak német egyházi ügyrendjeink a reformáció 
korából, amelyek szintén azt hangsúlyozzák, hogy a 
keresztelés az egész gyülekezet előtt történjék kivéve 
a szükségbeli házi keresztelést. így pl. a branschweigi 
ügyrend 1528-ból kívánja, hogy „az összes emberek 
idetóduljanak, különösen az értelmesebb fiatalság;“ a 
pomerániai ügyrend 1542-ből nagyobb érdeklődés kel
tése szempontjából jónak tartja, hogy „bizonyos órák 
állapítassanak meg délelőtt és délután és az összes 
keresztelések egyszerre végeztessenek e l;“ a kurszászi 
ügyrend egyenesen követeli: „a lelkészek arra iparkod
janak, hogy a keresztelés az összegyűlt egyház jelen
létében történjék.“ *.

Azonban Sz. L. úrnak az orvosságát nem tartom 
igen szerencsésnek. Nem helyes a reformátusok szo
kása sem : a délelőtti istentisztelet keretében végezni 
azt. Sz. L. orvosságát, mely szerint a kereszteléseket 
a délutáni elmélkedések helyébe tegyük, nem tartom 
szerencsésnek azért, mert az elmélkedések rendesen 
nem örvendenek nagy látogatottságnak, kiváltkép a 
férfi nemből. Legalkalmasabb idő véleményem szerint: 
reggeli istentisztelet előtt beharangozás előtt, amikor 
vallásos népünk jobbára akkor már régen templom
ban énekel. Persze, akkor a lelkész kénytelen lesz mag
vas, nem agendális beszédre készülni, belmissziói hú
rokat megpendíteni. Igaz, e forma nem segít benső 
hit és buzgóság nélkül, de mégis nagyobb a lehetőség 
a hitéletet ébrentartani. Én így kísérlettem meg egy
házamban, beválik-e, Istenre bízom.

Osusky Sámuel.

* Caspari: „Die gesch Grundlage des Ev. Gemeindelebens“ 
145. old.
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KÜLÖNFÉLE.
Libertiny Gusztáv meghalt. Halála szőkébb 

családján és szőkébb hazáján kívül is felköltötte az 
őszinte részvétet. Mint Nyitra megyének tanfelügyelője, 
mint a f. zellei evang. egyház felügyelője három évti
zednél is hosszabb ideig buzgón s önzetlenül műkö
dött. Ö alapította a F. M. K. E.-et, A tanügynek lelkes 
barátja volt s barátja a tanítóknak, akik elnevezték 
őt a „tanítók atyjának“. Galgócon lakván lankadatlanul 
buzgóíkodott, hogy a régi Turzó-féle lutheránus fészek
ben, melyet az ellenreformatio feldúlt és megsemmi
sített, a régi lutheránus szellemet felélessze, az ott lévő 
mintegy másfélszáz hívet összegyűjtötte, kis gyüleke
zetté szervezte, évenkint több istentiszteletet rendezett 
be s legfőbb vágya volt Galgócon egy — bár sze
rény — istenházának felépítése, melynek alapjára a 
gyűjtést megkezdte s ennek gyarapítására hitsorsosait 
mindenkor lelkesen buzditotte. O meg nem érte, de 
Galgócnak temploma úgy lehet a közel jövőben lesz 
s ez az ő érdeme s munkája. — Lelkes barátja volt 
az egyház autonómiájának s az utóbbi autonómia 
ellenes irányzat, mely egyházunkban demokraticus szer
vezetűnkkel és elveinkkel homlokegyenest ellenkező 
irányban fejlődni kezdett, sokszor s aggodalmasan 
foglalkoztatta elméjét. — Temetése folyó hó 16-án 
nagy számú közönség a vármegye, város, tanítóság, 
a F. M. K. E. s a hívek nagyszámának részvéte mellett 
ment véghez. — Nemes lelkű neje, aki életében hű 
támasza volt és egyetlen leánya siratja. Áldás lebegjen 
porai felett!

Fontos bizottsági ülések. A lelkészi korpót- 
tékra az egyetemes egyház részére kiutalt államsegély 
felosztása tárgyában a pénzügyi bizottság január 2 l-én 
délelőtt ülést tart. Ugyanaz nap délután a nyugdijin- 
tézeti bizottság ülése. — A zsinat által kiküldött tör
vénykezési bizottság január 23-án tart gyűlést Csipkay 
Károly elnöklete alatt.

A lelkészi fizetésrendezéséröl törvényjavaslat 
készül. A zsinati pénzügyi és lelkészfizetés-rendezési 
bizottság megbízásából ezt a javaslatot Gyiirky Pál 
esperes, egyet, nyugijint.-ügyvivő készíti. A fizetesren- 
dezésböl a segédlelkészek, hitoktató-segédlelkészek, 
úgy látszik megint kimaradnak. Pedig hogyha a nyug
díjintézetben meg lehet szerezni a nyugdíj-jogosultságot 
az ilyen minőségben eltöltött szolgálati idő után is 
indokolt volna, hogy a fizetésrendezési igények is 
eszerint eléghessenek ki. Ne foltozás legyen az a tör
vényjavaslat, hanem nagy koncepciójú, minden jogos 
igényt kielégítő, mindenkinek egyforma mértékkel mérő 
munka. Egész papságunknak érdeke az, hogy ha már 
szolgálati évek szerint javuló fizetési rendszert hoznak 
be, — tényleg szulgdlat, kezdetével kezdődjék a szol
gálat számítása s a rendezés áldásaiból ne legyenek 
kizárva azok, akik nem voltak theologuskorukban olyan 
szerencsések, hogy esetleg püspöki korengedélíyel 
mindjírt rendes lelkészi állásba kerülhettek volna.

Lelkészválasztás. A battyándi (vasmegye) ev. 
gyülekezet Porkoláb Gyula halálozásával megüresedett 
lelkészi állásra nagy szótöbbséggel Luthár Ádám hely
beli segédlelkészt hívta meg lelkészének.

A békéssi ev. esperességben az esperességi 
teendőket Keviczky László kondorosi lelkész végzi.

Az aszódi isk. b izottság gyűlésén e hó 17-én 
majdnem teljes számmal jelentek meg a tagok. Scholtz 
püspök szép és megható módon parentálta el a bi
zottság elhunyt tagját Veres Józsefet és az intézet 
igazgatóját Oeschger Adélt. A tanév végéig ideiglene
sen Petrik Sarolta tanárnőt bízták meg az igazgatás
sal Az órák ellátására felkérték Szabó Lajosné úrhölgyet, 
az intézet volt tanárnőjét. Mikolik Kálmán bizottsági 
tagot felkérték, hogy a helyszínen szerzendő tapaszta
latai alapján a legközelebbi napokban tegyen a bi
zottságnak jelentést az intézetről.

B altazár Dezső a főrendiházban. Antal Gábor 
püspök halálával a tiszántúli ref. egyházkerület püs
pöke kerül majd be a főrendiházba. A legfiatalabb és 
legradikálisabb protestáns püspök, ki a szekularizáció 
zászlaja alatt tömöritette a református lelkészeket s 
kit ellenségei egyenesen szocialistának mondottak vala
mikor. Ez alkalomból nemcsak a debreczeniek üdvöz- 
lik püspöküket, hanem a „Világ“ is örül, hogy a 
szekularizációnak, a népoktatás államosításának a 
püspökök sorából is lesz szószólója.

Az orosházi ev. egyházban az elmúlt évben 
171 pár lépett házasságra. Született 398 gyermek, 
40-nel kevesebb, mint 1912-ben. Meghalt 277 egyén,
19-el kevesebb, mint az előző évben. A természetes 
szaporodás egy év alatt 121 lélek. Az egyház híveinek 
a száma az 1910. évi népszámlálás szerint 14,886 lélek.

A kondorosi ev. egyházban az 1913. év fo
lyamán kereszteltetett 135 fiú 127 leány, összesen 262 
gyermek, ezek közül 42 fiú 32 leány szarvasi. Eske- 
tes 51 pár, lisztán kondorosi 44, szarvasi 7 pár — 
Elhalt 109 személy, 58 fi, 51 nő. Urasztalához járult 
1613 — Konfirmáltatott 60 fiú, 64 leány 124 gyer
mek. Az egyház lélekszámú a legutóbbi népszámlálás 
szerint 3869, az óta való növekedéssel 4203 Iskolás 
evang. növendékek száma 614 Az egyházközség 
a múlt évben 3000 kor. költséggel körülkerítette temp
lomát A f. évben Isten segedelmével épít újabb iskolát 
30°/,,-os külön kivetósscl, melynek összege 11000 
korona.

Esküvők. Kutlik Endre szarvasi fögimn. tanár 
leányát Irént Botka József liptószentmiklósi tanár ve
zette oltárhoz Szarvason — Ugyanott Tömörkényi 
Dezső tanitóképezdei tanár, Mészáros Jolánt, Mészáros 
Gusztáv kir táblai biró leányát vezette oltárhoz.

Eljegyzés. Udvardy Sándor szarvasi fögimn. 
tanár eljegyezte Dózsa Irént, néhai Dózsa Andor 
mérnök leányát.

Káplán kinevezés. Kálmán Rezső békési espe- 
resi káplán orosházi káplánná lett, az esperesi káp- 
lánságra Tuícsányi László szarvasi s. Ldkész kapott 
meghívást, kinek igy a h. espereshez Kondorosra kell 
mennie.

Az osztrák „Los von Romw mozgalom 1913-ban 
is szépen gyarapította az evangélikus egyházai. Egy 
pár véletlenül kezünk ügyében levő szám azt sejteti, 
hogy az 1913-ban áttérők száma az 1912-ben történt 
áttérésekét felül fogja tnulni. Csehországban például: 
Reichenbergben 156, Grottaugban 56, Trautenanban 
21, Falkenauban 212 volt az áttérők száma. Morva
országban Brünnben 120, Znaimban 12, Olmiitzben 
80 áttérő hagyta ott a katholikus egyházat. Alsóauszt-
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triában Florisdorfban 80 nal, Bécsben 143-mal gya
rapodott az evang. egyház híveinek a száma. Grácban 
volt a legtöbb áttérő: 203. Ezek igazán beszélő számok, 
amelyek azt hirdetik, hogy az evangélium még min
dig hódít.

Jubileumok. Homola István kassai evang. lel
kész, lelkészi működésének 25-ik esztendejét töltötte 
be. — Brocskó Lajos prot. árvaházi igazgató 30 év 
óta végzi áldásos működését. Adja Isten, hogy még 
számos éven át tegyenek hasznos szolgálatokat egy
házunknak.

Tanító, mint egyházfelügyelő. A felsőbakai 
(Hont vm.) ev. egyház megürült felügyelői állására két 
jelölttel szemben egyhangú lelkesedéssel Szekan Samu 
nyug. bakabányai igazgató-tanítót választotta meg, ki 
a múlt évi okt. 1-én vonult nyugalomba. Igtatását a 
dunáninneni egyh. kerület rendtartása szerint f. évi 
jan. 11-én végezte Holéczv Zsigmond felsőbakai ev. 
lelkész.

Kanyarójárvány miatt a Selmecbányái iskolákat 
f. évi jan. 14-ig a hatóság kénytelen volt bezárni. A 
járvány már csökkenőben van, de a belvárosi összes 
elemi iskoláknak és óvóknak zárvatartását tekintettel 
a zsengébb korúaknak a fertőzés iránt való nagyobb 
hajlamára, jan. 25-ig meghosszabbította a hatóság.

Vörhenyjárvány miatt be volt zárva 1913. okt. 
23-tól f. évi jan. 5-ig a ledényi (Hont vm.) iskola.

Tanító jelölés. A Selmecbányái (II.) magyar
német egyházban a Besztercebányára távozott Baier 
János kántortanitó megürült állására a presbyteri gyűlés 
a hét pályázó közül hármat jelölt: Feller Ádám gyönki, 
Horváth Sándor sörkúti, és Pecznik András kölpényi 
tanítókat. A választás még nem történt meg, de mint 
értesülünk, Feller megválasztása biztosra vehető.

jes ellátás.
Nyárasdomb.

Szolgálati nyelv 
Ü l  O Í i  tót és magyar.

n y F ! I I  Fizetése 1300 ko- 
> w  w  W A i  rona> laf^s és tel-
Az állás azonnal elfoglalható. 
AUGUSZTíNOVICS GYŐZŐ.

ev. le lkész

R s z e r k e s z tő  közlései.
hónapok óta várja már a közlést egy cikksorozat, mely az „új

s z ö v e t s é g  le g ré g ib b  s z ö v e g é r ő l “ szól. Ennek a keretében lelt 
volna méltánylásra Soden öermann báró nagy szövegkritikai munkája, 
mint az eddigi tudományos törekvéseknek a záróköve. R szomorú eset 
nagyon is aktuálissá tette ezt a dolgozatot, azonban lapunk tere nem 
engedi meg a közlését. Mivel a megszakításokat sem tűri meg, most 
alighanem végkép félreteszzük.

Egy pár hosszabb cikket kaptunk közlés végett. R beküldőket 
kérjük egy kis türelemre. R jövő héten levélben válaszolunk nekik.

R lappal most már majdnem rendbe jöttünk. R papíros a mos
tani marad s közös igyekezette! a sajtóhibákat is ki fogjuk ritkítani. 
Egyházi eseményekről szívesen vesszük az értesítéseket.

Mutatványszámokat többé nem küldünk. Ebből a négy 
számból kiki láthatja, hogy mire törekszünk s hogy körülbelől 
mit tudunk nyújtani. Rki azt akarja, hogy a lapot rendesen kapja, 
s tavaly nem volt előfizetője, az legyen szives és rendelje meg 
a lapot a felelős szerkesztőnél Nagybörzsönyben egy levelező 
lapon, vagy pedig a mellékelt postautalványon küldje be az elő
fizetési dijat.

Minél többen lesznek lapunk olvasói, annál többet tudunk 

nyújtani nekik, flzért ne csak előfizetéssel, hanem előfizetők gyűj
tésével is támogassák olvasóink az Evengélikus Lapot!

IRODALOH.
Dr Bőhm Károly élete és m unkássága Kajlós (Keller^ 

Imre szerkesztése mellett írták: Dr. Apáthy István, Ágai László, 
Dr. Bartók György, Dr. Bokor József, Csűri Bálint, Endreffy Já
nos, Gáncs Aladár, Kónya Sándor, Dr. Králik Lajos, Dr. Kristóf 
György, Makkai Sándor, Dr. Ravasz László, Dr. Schneller István, 
Dr. Tankó Béla, Dr. Thury Zsigmond és Dr. Varga Béla. 3 kö
tet (410, 350, 265 oldal) Beszterczebánva, 1913. A „Madách-Tár- 
saság“ kiadása. Ára 36 korona (akadémiai, egyetemi haügatók 
50° u árcng edményben részesülnek). — A legnagyobb önálló ma
gyar nemzeti filozófusnak, Böhm Károlvnak méltó és maradandó 
emléket állított e hatalmas művel a beszterczebányai Madách- • 
Társaság, melyet Bőhm legjobb tanítványai és tisztelői írtak- 
Szakított ama eléggé nem kárhoztatható rossz szokásunkkal, 
hogy mi magyarok a magyart csak akkor vagyunk hajlandók 
„nagy“-nak elfogadni, ha a külföld már annak elismerte, elébe 
vágott e mű kiadásával annak, hogy mi Bőhmöt idegen kezek
ből kapjuk — vissza ! A szellem egyedűlvalló realitásának és ön
értékének egy emberöltőn való mély búvára, Kant legjobb ma
gyar ismerője és továbbfejlesztője, Bőhm csak most kezd élni — 
s életre hívásában az első babér a fenti művet illeti. Bőhm éle
tét — első az irodalomban — hangya szorgalommal és nagy 
tárgyszeretettel állította össze. Kajlós Imre, a mű szerkesztője 
(342. old.) Kiemelendők Tankó-mk becses tanulmányai „Bőhm 
és Kant“-ról, melyet szerzője adalékul szánt a transzcendentális 
filozófia felépítéséhez és „Bőhm filozófiájának pedagógiai jelen
tőségéről“, adalékul a neveléstudomány értékelméleti megalapo
zásához; továbbá Ravasz mélyen boncoló tanulmánya Bőhm ér
tékelméletéről különös tekintettel esztétikai alapelveire; Bartók 
bevezetésül Bőhm filozófiájába a logikai érték tanát fejtegeti. 
Felöleli a mű B. gondolatain kívül a vallás-, történet-, természet
es nyelvtudományokkal való érintkező pontjait és Bőhm egyéb 
indításait is. Bőhm filozófiája nem lesz hatás nélkül a prot„ 
theológiára. Különösen számolnia kell a theológiánk B értékel 
méleti megállapításainak az erejével. Sőt meggyőződésünk sze
rint az egyes theol. irányok szubjektivisztikus, körtáncszerű já
téka vagy mondjuk küzdelme addig megszűnni nem fog, míg 
meg nem születik az objektiv ilélésü vallási értékelmélet, mely le
hatol a theol. irányok különbözőségének gyökeréig s nem kisérli 
meg összeegyeztetésük lehető módjait. Sejtjük azonban azt is, 
hogy e munka nem fog kisebb nehézségekkel járni, mint Bőhmé 
a filozófia téren — Örömmel és melegen ajánljuk e művet a fi
lozófia iránt érdeklődők figyelmébe. Kívánatos volna, ha nem 
hiányoznék egyetlen egyleti, iskolai, kaszinói vagy bármily más 
hazai könyvtárból sem. Kapható: Kajlós Imre felsőbb leányiskolái 
igazgatónál Mezőtúron. E. J.
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KEMÉNY LAJOS, MOHR HENRIK, SZIMONIDESZ 
:: LAJOS, SZÜTS GÁBOR és WOLF JÓZSEF :: 

egyházi beszédei,

„JÉZUSSAL EGY ÚTON . . . “
cimii prédikációgyüjtemény öt koronáért kap
ható könyvkereskedésekben és e lap szerkesz

tőjénél Nagybörzsönyben (Hont m.)

ÚJDONSÁGOK.

A TALmiD /TAQYARUL
I. és II rész ára 3 K.

MODERN VALLÁSTUDOMÁNY
a vallásbölcselet és vallástörténelem compendiuma. 
Irta: Dr. Szelényi Ödön. Ára 2 korona 30 fillér.

A KEIES219ÉA MISSZIÓK W i l l  ÓRKlA
ZIMÁNY1 DÁNIEL dr. nagy feltűnést keltett 

statisztikai tanulmánya :

Egyháztörténet Számokban
a magyar birodalom népességének hitfelekezeti 

viszonyai 1840-től 1910-ig,
mely az »Evangélikus Lap“ kiadásában jelent 
meg, megrendelhető bármely könyvkereskedésben, 
vagy e lap szerkesztőjénél. Ára 60 fillér. A tiszta 
:: jövedelem a kelenföldi templom alapé. ::

M I R h E T É S E K E T
FELVESZ ::
n KlflEÓMIVflTFIL

NAGYBÖRZSÖNY
:: MONTMEGYE

Irta: Mott R. János, fordította: ifj. Viktor János. 
Ára 3 korona.

A Z  E M B E R I S É G  F E N K Ö L T  E S Z M É I .
Irta: Suttnér Berta bárónő, fordította: Szmik Antal. 

Ára 4 korona 50 fillér.

T ÖME GMOZ GAL MAK
az alföldi parasztvárosokban.

Irta: Dr. Szeberényi Lajos Zs. Ára 1 K 50 filllér.

C S A L Á D I  N E V E L É S
jellemképző oktatás beszélgetésekben és példákban. 

Irta: Csiky Lajos. Ára 2 korona.

D o r u i s u s  J E S U S
Nyolc konferencia.

Irta: Prohászka Ottokár. Ára kötve 1 K 80 fill. 

K A P H A T Ó K :

KÓKAILAJOSNÁL
BUD A PEST, IV. KÁROLY-UTCA 1. SZ

Legcélszerűbb az összeget pos- 
tautalványon előre beküldeni!

KONFIRndNDUSOK
KÁTÉJA

Irta: *Raffay Sándor. :*r~ Pályadijat nyert mű.

Negyedik javított kiadás.
Ára kötve 40 fillér.
K A P H A T Ó :

Kókai Lajosnál, Budapest
IV. Kám erm ayer Károly-u. I.

Mutatványpéldány ingyen!
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Iparos és nem kereskedő 

35 éve fennálló kér, cég!
K észit és ja v ít:  K elyhet, boikancsót. 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Arany, ezüst, kina- 
eziist, bronzból, művészies és eg sze ü ki
vitelben. K elyhek  stb tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és eztistözése jót
á llá ssa l. Tervrajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt m shol rendelést tesz, ruél- 
tó-ztassék egy árjegyzéket kérni, m e
lyet in gye«  és bérm entve küld.

Kéri nagybecsű pártfogását

Bittner János
egyházi szerek  m űötvöse.

Budapest, IX., Lónyai-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.)

%&T Elismert legelsörangú műremekek_____
a világhírű  ZIMHERMANIN-föle

z o n g o r á k , p ia n in o k , 
h a r m o n iu m  ok

E g y e d ü li k é p v i s e l ő j e :

HÖRL N Á N D O R
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sászár- és I.ukácsfürdőnél.)
Harmonlum-árjegyzéR, vagy zongora-javaslat ingyen.

I dinái!i!ll ií li. n. ertizterilit ej éiefieshiiyve a 
K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V

melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van foigalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Féivászonkötésben, táblán kthellyel . . .  2 K 20 f.
Egés'zv.'s-ronkötésben „ „ vörös-

n  'tszéss 1 t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
E yszerii b rkötésben táblán kehellyel

Aranymetszéssé1, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán ke helyivel,

nranym:tszéssel, dobo b a n ....................  8 „ — „
Párnázott borjúik rkötésben, táblán kehely- 

lyel, a-nnyinelsz'ssel, dobozban . . .  12 „ — „
Mii lefntcsontkötés, táblánk hellyel,arany-

metszéssel, d o b o z b a n ....................  ̂ . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskor)) vhöz ............................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek 

készpénzt zetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nélkül) 
legalát i> 50 péld nyt rendé nek me-', 25° ()-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hivek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv rrot. ifjak és leányok» 

különösen kontirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban- 
Vászo! kötésót n, vörösmetszéssel, lókkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjubőrkötést en aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József; Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. p ot. kór. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban. 

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal h K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

J . -M

H/lKnOSilMfTOT
elism ert legjobb gyártmányokat szállit

magyarországi legnagyobb hangszergyár
STOWASSE J Své̂ ií:
a jav, Rákóczi-tárogató feltalálója.

4—14. B u d ap est, II. Lánchid-u. 5. 
Gyár: Öntőház-u. 3.

és a já n lj i m indennem ű g y á rá b a n  k észü li hangszereit, úgyszin tén  
húrokat és hangszer a lk atrésze két. Á rjegyzék  díjm entesen kü ldetik .

1 II U J D O N S Á Q  O K _ _ _ _ U  1

1 EGYHÁZI BESZÉDEK!
I  II. kötet. I

f, Irta: lie. Rácz Kálmán. i-r ^
% Ára fűzve 4 korona, kötve 4 kor. 80 fillér. &
% -y- Á

I  fi NPiQVM ÉTEN M ÉM ET FÖ LD Ö M  |
I  ÜTI EMLÉKEK. I

Irta: DR LOSONCZ! LAJOS
I  ......... ......- RRfl 60 F IL L É R .-------------- |

1 #  I

1 D É L N E K  K I R Á L Y N É  A S S Z O N Y A I
(Sába királynő.)

Irta: Takaró Géza. Ára 20 fillér.

K Ä P H Ä T O  K

KÓKAl LAJOS könyvkereskedésében f
BUDAPEST, IV. KÁROLY-U. 1. jj

ORGONA GYÁR.
Villa nos gépeiket berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár Hazánk legnagyobb 
templom o:gnnáján k, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  Ottó
cs. és kir. udvari szá llító

a Szent-S ir  lovagja és a Ferenc József  
rend tulajdonosa.

Budapest, X., Szig ligeti-u tca  29. sz -
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerii (pneu
matikái) tartós, neraeshangu orgonákat szállit. 
37 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarb m tartását elvállalja. — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
4—,5 natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aianyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI .  ISKOLAI ÉS TÁRS ADALHI  HETILAP.

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények. az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap szerkesztősébe elm ére Nagy
börzsönybe (Hontmegye) küldendők.
— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol —

Főszerkesztő: SZTEHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő: SZIHONIDESZ LAJOS

lómiinkntArsik:
h o r n y A n s z k y  a i . a d a k  

I.1C. F IZ  ALT ÖDÖN é* SZI!1.I?> Y I ÖDÖN dr

Az előfizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre G K., Egyes szám ára 30 fill.

l i i r d c t c K  d i j a :
l'.jitsz old.il 28 K , fcloldal 11 K., negycdoldal 
7 K. kisebb hirdetések (pályázatok)minden szava 
6 HU Többször megjelenő hirdetésnélarengedes.

T a r ta lo m  : Sztehlo Kornél Észrevételek a zsinati javaslatok felelt. IV. — A zsinat egy hígja: Zsinati törvény készülése. — Krónikás: 
Uj koalíció. — Sz. L.: A btkemozgalom t's az egyh<l7. — Irodalom. — Különféle. — Fürdetések.

hi\mW\ a iM p s i a t o l i  leien.
ív.

Az e g y e t e m e s  f e l ü g y e l ő i  á l l á s .  
Erre vonatkozólag csak a tiszai egyházkerület 
lelkészegyesülete tett észrevételt, azt a véle
ményt fejezvén ki, hogy az egyetemes felü
gyelő mellé a többi egyházközigazgatási fokoza
tokon következetesen érvényesített paritás elvé
nek megfelelően vele teljesen egyenlő jogú 
egyetemes püspöki állás szereztessék, vagy 
pedig külön és állandó egyetemes felügyelői 
állás ne legyen, hanem mindig a hivatalára nézve 
legidősebb kerületi felügyelő töltse be az 
egyet, felügyelői tisztet.

Az egyetemes felügyelői állás nálunk tör
ténetileg fejlődött abból a nyomott helyzetből, 
a melyben egyházunk a 18. században és a 19. 
század első felében volt. Az evangélikus egy
háznak oly előkelő pártfogóra volt szüksége, a 
ki az evangélikusok érdekeit az udvarnál be
folyásával előmozdíthatta. Az evangélikusok val
lási ügyei 1848. előtt Bécsben a magyar udvari 
kancellária által intézteitek el, szükség volt tehát 
oly pártfogóra, a ki ezekbe a körökbe bejáratos 
volt, a ki társadalmi állásánál fogva és aulikus 
volta miatt az udvarnak kedves embere volt. 
Ebből a szükségletből azután egy oly viszony 
fejlődött ki, a mely az egyetemes felügyelőnek 
az egyházzal szemben bizonyos absolutikus fő
lényt szerzett, a mi az evangélikus egyház de
mokratikus elveivel ellentétben van. Azoknak

tehát, a kik az egyetemes felügyelői állás meg
szüntetését sürgetik, ezen elvi szempontból ki
indulva igazuk van és ezen nézetnek látszik 
hódolni a zsinati javaslat is, midőn az egye
temes felügyelői állást tiz évi tartamra kívánja 
szorítani.

A kérdésnek helyes megoldását megnehe
zíti a jelenlegi egyetemes felügyelő kiváló egyé
niségére és pótolhatlanságára való tekintet. Ez 
a körülmény azonban nem lehet mérvadó egy 
évtizedekre szóló törvény megalkotásánál. — 
A törvényben meg lehet határozni, hogy az élet
hossziglan megválasztott felügyelőre az uj tör
vény ki nem terjed, de a jövőre nézve cél
szerű lesz gondoskodni arról, hogy ez a hivatal, 
a mely idejét multa, máskép szerveztessék.

Feltűnő a zsinati javaslatban, hogy a 196. 
§-ban két egyetemes ügyészi állás létesítése 
terveztetik. Hogy miért? erről az indokolás nem 
beszél. Az egyetemes ügyésznek nincs annyi 
dolga, hogy azt egy ember nem tudná elvégezni. 
Vagy azt nem tudják bevárni, inig a jelenlegi 
ügyész másiknak helyet csinál?

Az egyház i  t i s z t v i s e l ők  által l ete
endő eskük.  A zólyomi egyházmegye az eskü 
mintákat nagyon hosszúknak és aprólékosoknak 
tekinti. Arra kell törekedni, hogy minden egy
házi tisztviselő részére egy rövid, közös eskii- 
minta szolgáljon. A soproni felsőegyházmegyei 
lelkészi értekezlet is azon a nézeten van, hogy 
az esküminták szabatos rövidséggel legyenek 
fogalmazva, a tolna—baranya—somogyi egy
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házmegye sem tartja az uj eskü mintákat meg
felelőknek, hanem a régieket akarja megtartani. 
Az evang. tanárok és tanítók országos egye
sülete a tanárok eskümintájából kihagyandónak 
véli a „titkos vagy a vallás és az egyház érde
kei ellen törő társulatokban * való részvételre 
vonatkozó részt.

Sajátszerü, hogy csaknem mindenik eskü
minta szerint megesküszik az egyházi főbbtiszt
viselő, hogy az Isten igéjét a szentirás szerint 
fogja hirdetni, azt senki sem veszi észre, hogy 
már az eskü le té te le  á lta l a s z e n tirá s  
e lle n  v é t. Krisztus Urunk, amint mindnyájan 
tudjuk (Máté 5. 34.) egy en esen  m eg tilto tta  
az eskü tevést, ezt a zsidó-pogány szokást 
és mégis derűre borúra esküszünk és gyártunk 
cifrábbnál cifrább eskümintákat, De ha már ezt 
a zsidó-pogány szokást annyira bevettük, hogy 
attól szabadulni nem tudunk: akkor legalább 
ne tegyünk többet a szükségesnél és egy
szerűsítsünk az esküt. Ne legyen az lelket 
és lelkiösmereti szabadságot megkötni akaró 
bilincs (a megszegőt az eskü úgy sem feszé
lyezi) hanem egyszerűen jelzője a hivatal el
vállalásának. Kihagyandó lenne belőle a Szent- 
háromságra való hivatkozás, mert ha a Szent- 
háromság az egy élő Istenben benne van, 
akkor mire való annnak külön kiemelése és 
mire jó az esküt oly dogmatikus subtilitásra 
letétetni, mely a modern protestáns ember gon
dolkodásának meg nem felel.

Kihagyandó a titkos társaságra való hivat
kozás is, a mely a mai felfogás szerint ósdi, 
túlhaladott álláspont és a szentirásban semmi 
támpontra nem talál.

Szerintünk az esküminta megállapitása egy
általában nem tartozik az egyházi alkotmányba. 
Eddig is meg voltunk nélküle.

Szteh lo  Kornél.

A zsinati törvény készülése.
A zsinati bizottságok előadói gyűjtik az 

anyagot, javában dolgoznak.
Olvastam és helyeslem: ha a zsinat 150—

160,000 koronába kerül, ne sajnáljuk a papiros 
és nyomdaköltségeket; ha a zsinat tagjai az egy
házak bizalmából választattak, maradjanak ösz-

szeköttetésben küldőikkel. Ez csakis a készülő 
munka által lehetséges.

Hogy a bizottságok előadói első sokban a 
bizottság tagjai elé viszik munkálatukat, az más
kép sem lehet; de mégsem akkép, hogy a bi
zottság tagjai az elnök által egybehivatva a 
a bizottság ülésében először hallják az előadót.

Az előadó, amint munkálata gerincét meg
alkotta és ehhez az elnök hozzájárult, közölje 
azt a bizottság valamennyi tagjával, hogy a 
munka folyamán nézeteiket az előadóval közöl
hessék és a bizottsági ülésre felfegyverkezetten 
jöhessenek.

A mint a bizottság lehetőleg egyhangúlag 
vagy nagy többséggel egy szövegben megál
lapodott, ez kinyomandó és a z s in a t va la 
mennyi  t ag j áva l ,  de ezen felül va lameny-  
nyi  e g y h á z k ö z s é g g e l  is k ö z l e n d ő .  Hadd 
szóljanak hozzá ezek is, „sok szem többet lát“, 
az óhaj, a szükség vajmi sokfelé szétágazó.

Az igy „intra muros et extra“ megfontolt, 
megrostált munkák terjeszthetők a nagybizott
ságok közös ülése elé mint a tagok előtt és 
országszerte ismeretes munka. A zsinati tagok 
függetlenek ugyan a megítélésben, de támogat- 
tatnak a megnyilvánuló közkivánság által és a 
törvény nem csak a zsinati atyák, hanem a köz
egyház akaratából az egyház törvénye lesz.

E nehány sort Írtam azért, hogy a bizott
ságok munkálatai ne a véka alatt folyjanak, 
hanem a nyilvánosság előtt. A zsinat világosság 
legyen, város a hegyen, mely a közönség szeme 
előtt van, mely azt hívja, melybe a közönség 
szívesen eljön, abban munkálkodik, munkája 
eredményét élvezi s magát jól is érzi.

A zsinat egy tagja.

„Uj koalíció“.
A napilapok közül a „Világ“ foglalkozik leggyak

rabban egyházi és vallásos kérdésekkel. Természete
sen a maga progresszív programmja szempontjából 
és a maga módja szerint. A klerikalizmust gyakran a 
tollahegyére veszi, a katholikusok dolgaival sokat fog
lalkozik, nem egyszer kifejezi elégedetlenségét az egy
házi népoktatás állapota és a felekezeti tanítók mél
tatlan helyzete felett. Azonban a protestáns egyházak 
ügyeit és szellemi áramlatait is figyelemmel kiséri. 
Nem régen épen két protestáns egyházi lapot, a „Pro
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testáns egyházi és iskolai lapot“ és az „Evangélikus 
Órállót“ rótta meg azért, mert a katholikusokkal való 
együttműködés érdekében törtek lándzsát a máris mé
retes közös ellenségek, az atheizmus és a materializ
mus (értsd a zsidók) ellen

Az együttműködés hangsúlyozása már régen meg
lehetősen közkeletű jelszó és — frázis, mely különösen 
konzeivativebb körökben örvend közkedveltségnek. 
Nem speciális hazai találmány, meit külföldön régóta 
hangsúlyozzák és próbálgatják az „együttműködést“ 
és sajnos igazán nem bizonyos protestáns rétegeken 
múlik, hogy a protestantizmus egy része már rég meg 
nem kötötte a katholicizmussal a maga fegyverbarát
ságát a liberalizmus és a többi (jelentéktelenebb) ellen
ségek ellen. A „Treuga Dei“ megkötése mindig a 
katholicizmus merev álláspontján szenvedett hajótörést. 
A protestáns részen a kelleténél nagyobb volt mindig 
a jóakarat. Ott van pl. a német protestantizmus hatal
mas 500.000 tagú harcos szövetsége az „Evengelischer 
Bund“, mely a német protestantizmus érdekeinek az 
ultramontanizmus ellen való hangoztatását és képvi
seletét vallja feladatúid. Micsoda hatalmas, erős és 
öntudatos protestáns szervezet ez ! Szinte azt lehetne 
állítani róla, hogy a mai megalkuvást kereső, vallásos 
meggyőződésben nem túlságosan gazdag korban a 
protestantizmus élő, mindig pontosan megszólaló lelki
ismerete. Ezt a nagy protestáns erőforrást csak azért, 
mert állítólag nem tiltakozott egyes tagjainak a libera
lizmusa ellen, s nem foglalt állást a protestáns ortho- 
doxia mellett, a szélső orthodoxia hívei ott hagyták s 
egy külön szövetséget alkottak „Evangelischer Volks- 
bund“ nevezet alatt, mely ugyan „természetszerűleg 
védekező álláspontra helyezkedik az ultramontán túl
kapások ellen“, azonban rögtön fontosnak tartja annak 
a hangsúlyozását, hogy „mindamellett orra törekszik, 
hogy a német nép hivő katholikus részével megtartsa 
az összeköttetést a jelenkor keresztyén ellenes hatalmai 
ellen.*1

Erre a mintára nálunk is szaporodnak az együtt
működés hangoztatóí. A reformátusokkal nem tudunk 
békességben megférni s a nagygeresdi egyességet, 
mely az együttélés, a kölcsönös támogatás módoza
tait megszabta, egyetemes közgyűlésünk a kerületek 
megnyilatkozott véleménye alapján kénytelen volt fel
mondani s 1914. év végével hatályon kívül helyezni. 
Hogy ezt az egyességet talán revideálni lehet és kel
lett volna, erről a lehetőségről egyesek hallani se akar
tak. Ebben a megvilágításban nem sok jelentősége 
van annak a kijelentésnek, hogy azért „az együttműkö
dést mégis kívánatosnak tartja“ az egyet, közgyűlés, 
de ugyanebben a világításban különös jelentőséget 
nyer minden olyan hang és megnyilatkozás, mely a 
katholicizmussal való együttműködést hangsúlyozza ! . . .

A felkinálkozás azonban úgy látszik, nálunk is 
csak egyoldalú. A katholicizmus szívesen vesz minden

közeledést, minden támogatást, még ha protestáns 
részről jön is, azonban ezért cserében egyáltalán nem 
hajlandó a protestánsokat bajtársaknak elismerni s 
támogatásukat valamelyes közeledéssel, engedéketiy- 
séggel honorálni. Mi mindig csak az anyasientegyház 
pártütő gyermekei maradunk, akiknek térden állva kö
telességünk az elhagyott, a megcsufolt anya bocsána
táért esdekelni. Ezt felvilágosodott „liberális“ katholi- 
kusok, akikkel egyházaink hivatalos álláspontjának 
minden ellentétessége dacára békében együtt éldegé
lünk, nem mondják a szemünkbe, talán nem is kíván
ják tőlünk, hiszen szerencsére az „öntudatos klerikális 
nevelés“ magja nem hull mindig termékeny talajba, 
azonban annál gyakrabban hangoztatja a hivatalos 
egyház s mondják majd mindazok, akik a kath. egy
háztól függő helyzetben vannak. Ennek az állításnak 
az igazolására tucatszámra tudnék idézni hivatalos 
nyilatkozatokat németországi kath. vezérfiak szájából 
és u. ilyen lapok hasábjairól. Azonban ezek a mesz- 
sziről vett példák a magyar katholicizmussal szemben 
ugyebár, nem bizonyítanának semmit?

Akinek magyar nyilatkozat kell arra nézve, hogy 
hogyan fogadják katholikus részről az „Uj koalíció“ 
eszméjét s milyen szerepet szánnak abban a protes
tantizmusnak, az olvassa el a magyar katholikus pap
ság lapjának az „Egyházi Közlönyének az ez évi 4. 
számát, melyben erről a tárgyról dr. Saly László ir 
vezércikket. „Együtt a protestánsokkal“ cím alatt:

Ennek a cikknek az elején elmondja dr. Saly 
László, kogy ő gyermek korában evangélikus cseléd
leánytól tanulta meg az Urangyalát. kispap korában 
meg ő tanította egy evangélikus úr kis fiát az első 
ginin. osztályában szükséges hittani ismeretekre a 
„Tarkanyi-féle zengzetes, méltóságos nyelvű bibliából“. 
Ezzel bizonyítja, hogy őszintén szereti többi keresz
tény testvéreit s kijelenti, hogy róluk soha, sehol ócsá
rolva, megvetöleg senki előtt nem nyilatkozott.

Ezután a bevezetés után szól hozzá a „keresz
tyén egyesülés, együttműködés mostanában fölvetett 
eszméjéhez“. Saját álláspontját fejti ki, azonban leg
szentebb meggyőződése, hogy a katholikus papság a 
maga teljességében úgy érez és úgy gondolkodik a 
„nemkatholikus“ testvérekről, mint ö, sőt ez a véle
ménye az anyaszentegyház hivatalos képviseletének is. 
Álláspontja a következő:

„Egyetlen parancsolatot kaptunk Krisztustól, 
hogy szeressük egymást és mi ehhez a parancso
lathoz soha hütelenek nem leszünk. De más dolog 
valakit szeretni s valakinek a felfogását, gondolkozását, 
cselekvés módját helyeselni, igaznak, jónak tartani 
Amennyire szeretjük összes felebarátainkat, vagyis 
türelmesek vagyunk irántuk, még ha téves véleke
désben vannak is, annyira hajthatatlanok vagyunk a 
hitigazságokhoz s erkölcsi törvényekhez való szigorú 
ragaszkodásban. Nekünk a dogma nem olyan csont, 
amit a hús mellé vet a mészáros, merthogy a cson
tot is ki kell mérni, hanem a hitig.izság váza,
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gerince, fentartója összes vallásos életünknek. Nekünk 
az erkölcsi törvény nem emberkitalálta, időszerű 
életszabály, hanem parancsolat, melyet térden állva 
vettünk át egyenesen az Isten kezéből. Mi tehát 
türelmetlenek, vagyis alkuvást nem ismerő, követ
kezetes férfiak vagyunk és leszünk vallásunk igazsá
gainak, erkölcsi tételeinek a hirdetésében és megva
lósításában. Egy betűt sem fogunk soha engedni. 
Nem mondunk le abbeli meggyőződésünkről, hogy 
a teljes igazság birtokában vagyunk és egyedül a 
katholikus vallás a minden izében, minden porci- 
kájában igaz vallás.'

De épen ebből a szilárd, tévedéstől nem félő 
meggyőződésünkből következik, hogy más vallásnak 
hittételei közül és erkölcsi elveiből mindazt teljesen 
jónak, igaznak, szentnek tartjuk, ami a mi tanítá
sunkkal azonos. Ne csodálkozzunk, ha a hitszakadás 
sajgó, fájdalmas sebe élesebb kiáltásra, önérzetes 
védeke ésre bírta a katholikus anyaszentegyházat, 
értsük meg, hogy joga volt úgy bánnia a protes
tánsokkal, mint tulajdon pártütő gyermekeivel. Mi 
már nem kívánjuk vissza a letűnt korok erőszakos
ságát, megbarátkozunk a politikai és társadalmi 
egyenlőség gondolatával, legfőképpen pedig köze
ledésre, együttműködésre int bennünket a korszellem 
romboló iránya, amelyhez viszonyítva a józan, 
komoly protestantizmus mégis csak közel van hoz
zánk. Tulajdonképen azt kell mondanunk: minél 
több vallásos, eszményi tartalom van a protestan
tizmusban, minél több benne a tételes hit és az 
erkölcsi szilárdság, annál határozottabb, őszintébb 
fegyvertársunk leszen s viszont minél több tagadó, 
romboló elem kerül a protestantizmus életáramába, 
annál hamarabb fordul ellenünk s szegődik a szélső 
forradalmi irányzat szolgálatába.

Ebből a szempontból mindig őrölünk a protes
tantizmus belső megújhodásának, a mélyebb lükte
tőbb hitéletnek s tisztelettel tekintünk azokra az 
evangéliumos, bibliás férfiakra, akik vallásos meg
győződésükkel, fáradságot nem ismerő munkás
sággal vonzzák, vezetik hitsorsosaikat az igazság 
felé, Krisztus felé — s egész öntudatlanul, sőt aka
ratuk ellenére a katholikus vallás felé. Igazán őszin
tén katholikussá csak olyan ember lesz, aki igazán 
őszintén akart vallásos lenni a saját hitében.“

Ez az idézet hosszú, de jellemző, azért szükség 
volt a közlésére. Sokat lehet tanulni és megjegyezni belőle. 
Katholikus szempontból feltétlenül korrekt és egyhá- 
zias megnyilatkozás, azonban az együttműködésnek 
protestáns részről való hangoztatói aligha találják sok 
örömüket ebben a válaszban, amit kinálkozásukra 
kaptak.

Jó lesz, hogyha ezt a választ minél többen és 
minél jobban megjegyezzük magunknak. Mert bizo
nyosak vagyunk benne, hogy minden túlzás nélkül 
mondva mérvadó katholikus véleménnyel állunk szem
ben. Az egyház, a papság így gondolkozik? nem is 
gondolkozhatik másképpen, mert a pápa maga is így 
gondolkozik. Ezzel a gondolkozással szemben a „libe
rális katholicizmus“ véleménye — sajnos, nagyon saj
nos — nem nyom — semmit a latban.

Mi szeretjük és keressük a békességet. Társa
dalmilag, a politikában, kulturális és a közgazdasági

tevékenység mezején megértjük egymást és békesség
ben megférünk a katholikusokkal. A katholicizmus tu
dományos megértésére, történeti szerepének tisztázására, 
jelentőségének a számbavevésére is törekszünk, még 
pedig tárgyilagos pártatlansággal. Azonban ezzel a 
merev katholikus felfog ássál szemben ragaszkodnunk 
kell bármily veszélyben is a magunk ideáljaihoz és 
törekvéseihez. A mi vallásunk nem közönséges, hanem 
evangéliumi reformált és protestáns keresztyénség és 
mint ezen keresztyénség vallói igazán nem szegődhe
tünk sem az egyházi és vallásos együttműködés frázi
sának a hangoztatói közé, sem az — ami létjogosult
ságunkat mai napig és utolsó leheletéig megt igadó — 
katholicizmus uszályhordozóivá. Ezt nem tehetjük sem 
akkor, mikor a zsidók ellen irányuló akciókról van 
szó, sem akkor mikor a katholikus reakció az ő épü
letének alapfalait bontogató haladás ellen keres szö
vetségeseket.

Ami helyünk az igazán liberális katholikusokkal 
együtt a haladók oldalán van, ahol eddig állottunk s 
mi nem kérünk az „uj koalícióból“. Eddig se voltunk 
szószólói, ezután a „fogadj Isten“ után reméljük, hogy 
az együttműködés hangoztatói is meggondolják a dol
got és nem hajtják öntudatlanul, sőt akaratuk ellenére 
amint dr. Saly László mondja — a katholikus vallás 
malmára a vizet.

Krónikás.

A b é k e m o z g a lo m  é s  az  e g y h á z .
A jövő évben lesz száz esztendeje, hogy a quek- 

kerek által alapított első, a világbékéért küzdő társaság 
megalakult, még pedig New-Yorkban, ahol az „Ame
rican Peace Society“ elnevezés alatt még most is fenn
áll. Európában a gondolat Angliában talált termékeny 
talajra, mert ott 1816-ban szintén megalakult egy béke
egylet. A kontinens nem lelkesedett ezért az eszméért. 
Azonban idővel mégis meggyökerezett az eszme a 
köztudatban s épen huszonöt éve, hogy 1889-ben a 
párizsi világkiállítás alkalmával testet öltött a világ
béke kongresszus s megkezdődtek az interparlamentáris 
konferenciák. Ezeknek a gyümölcse a hágai interpar
lamentáris unió és az állandó nemzetközi békebiróság.

A világbékemozgalomnak az a célja, hogy a 
népek és nemzetek között előforduló viták és össze
ütközések eldöntését a nemzetközi jog, pártatlan 
igazságszolgáltatás oltalma alá helyezze. Nem az az 
egyetlen fegyver, hogy a kardunkra üssünk és puskát 
fogjunk, hogyha valakivel nem tudunk békésen meg
egyezni. Ez a brutális, az erősebb jogán való elintézés 
nem méltó keresztyén kulturnépekhez. A jog és igazság 
alapjára való helyezkedés és önfegyelmezés minden 
vitás kérdés elintézésének az egyedül helyes módja. 
A háború maradjon igazán utolsó eszköz, rettenetes 
büntetése annak, aki a jog és igazság Ítélete előtt
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meg nem hajlik és a kultúra és civilizáció védelme
zője a barbárság ellen. Bármennyire utópisztikus ízűek 
legyenek ezek a gondolatok és törekvések a mai ro- 
gyásig való fegyverkezés közepette, azt az egyet nem 
lehet megtagadni tőlük, hogy Krisztus szelleméből fa
kadtak, hogy bizonyos le nem kicsinyelhető eredmé
nyeket is érték el.

Keresztyén egyházi részről tehát a békemozgal
mat a leghathatósabban kellene támogatni. Ámde mit 
látunk? Az egyházak a békemozgalommal szemben 
határozottan nem teljesítik úgy a kötelessége két, mint 
ahogy azt teljesíteniük kellene. A társadalom megindult, 
a parlamentek tárgyalnak, a döntőbíróság félreérté
seket oszlat el, háborúk csiráit pusztítja ki, nálunk a 
vármegyék hat rozatokat hoznak a békemozgalom tá
mogatására. Egyh zaink azonban nem igen vesznek 
tudomást sem hivatalosan, sem vezérembereink akcióba 
lépése útján a békemozgalomról.

A lapunk múlt szántában közölt felhívás alkalmat 
nyújt arra, hogy egyházunk ezt a mulasztását jóvá- 
tegye s hogy a maga gyenge, de keresztyén meggyő
ződéstől áthatott szavát szintén fölemelje a túlzásba 
menő s a barbárság ököljogának uralmát visszaállító, 
a népek békés fejlődését, gazdasági megerősödését 
lehetetlenné tevő folyton nagyobb mérvű nemzetközi 
fegyverkezések ellen.

Gyűléseink nincsenek, ahol hivatalos kepviselte- 
tésünkröl gondoskodhatnánk. Lapjaink hasábjain azon
ban megbeszélhetnek az európai egyházak hivatalos 
kiküldötteiből összeülő kongresszuson való képvisel- 
tetésünk kérdését s felkérhetnek egyházkerületi elnök
ségeket, püspökeinket, hogy egy conferenciájukon 
foglalkozzanak ők is ezzel a kérdéssel és gondoskod
janak arról, hogy ez a megrázó felhívás válasz nélkül 
ne maradjon. Hiszem, hogy annak is feltétlenül módját 
lehetne ejteni, hogy ez a püspöki konferencia egye
temes egyházunk utólagos jóváhagyásának a remé
nyében hivatalos kiküldöttről s a küldetés költségeinek 
a fedezéséről gondoskodjék.

Igaz, hogy itthon van nekünk elég apró-cseprő 
és nagy bajunk is. Azonban ezekkel való küzködésünk 
közben ne feledkezzünk meg a nagyobbakról sem 
Szomorú keresztyénség, gyenge egyház az, amely nem 
lát tovább, mint amennyire a maga tornyából szét
tekinthet. Nekünk is kell, hogy jusson még erőnk 
egyetemes kultúrfeladatok végzésére, a világbéke ügyé
nek a szolgálatára is.

S /.  I..

IRODALOn.
Az athéni dem okrácia. Irta dr. Maiéter István 

eperjesi jogakadémiai m. tanár. Az e napokban meg
jelent könyv kapható Jaschkó Géza könyvkiadónál vagy 
a szerzőnél Kassán. Ára 5 korona.

5. oldal.

A jelzett mű egy politikai tanulmányt foglal ma
gában, a melyben a tudós szerző a jelen zavaros po
litikai s gazdasági viszonyaiból kiragad és harmad 
félezer évvel visszavisz bennünket a hellenek közé. 
Elvezet bennünket arra a földre, ahol Hellas népe élt, 
elkíséri e népet hosszú vándorutján, míg itt letelep
szik, elkalauzol bennünket közéjük s néhány nagy, de 
jellegzetes vonással elénk állítja állami életük kialaku
lását, — látjuk azon nép fejlődésének különböző fá
zisait, amely ami modern kultúránk alapjait teremtette 
meg.

A szerző előszavában azt mondja, hogy áttekint
hető nagy vonásokban elénk akarja tárni az athéni 
demokrácia kialakulásának fő okait és étapjait. — Fel
adatát készülő nagyobb müvének ezen első 190 
oldalra terjedő kötetében, kitünően oldotta meg, — 
színes és mégis komoly hangon, a tárgy iránti meleg 
érzéssel es mégis teljes objektivitással, az egymásra 
kölcsönösen ható komplet tényezők szövevényébe be
hatolva, világosan, áttekinthető és tiszta logikával 
tárja elénk egy nagy nemzetnek rég lefolyt küzdelmeit.

A maga elé tűzött probléma vizsgálatánál a szerző 
magyar, német,, francia s angol irodalom e tárgyú leg
újabb forrás müveiből,— hogy a régi klassikusokat ne 
is említsük — merít s azokat bőven idézi. Egy rég 
múlt kornak kihűlt s élettelen emlékeit új életre kelti, 
pezsgő mozgással, az élet lüktető friss vérével telíti 
és élő. küzdő s emberi valóságában állítja elénk. 
Nagy okulással s élvezettel olvastuk s olvashatja nem
csak jogász, de bárki ezt a könyvet, mert Hellas né
peinek dolgai mindig tanulságosak és érdekesek.

Üdvözöljük a tudós szerzőt érdekes, szép tanul
mányaiért, ki azon müvével is teljes rátermettségét mu
tatta be, hogy méltó az egyházkerület bizalmára, méltó 
az eperjesi jogakadémiai rendes tanárságra, melyet 
három év óta mint magán tanár tölt be.

De szívélyesen üdvözöljük az eperjesi jogakadé
miát is, melynek érdemes, tudós tanárai, a reájuk bí
zott jogáz ifjúságnak hazafias és egyházias szellemben 
való nevelői végzése mellett, irodalmi tevékenységük
kel is nemcsak gazdagítj k a magok érdemeit, hanem 
széleskörű tiszteletet és elismerést szereznek a hazai 
ev. egyháznak és egyetlen jogakadémiájának.

Egykor, még nem is oly.m régen, a tudomány 
és irodalom terein, a hazai protestánsok, különösen 
papjai és tanárai haladtak és tündököltek az elsők között. 
— Vajha ezt a döntő és tiszteletreméltó pozíciót hazai 
közéletünkben újból vissza szerezhetnők! Az ismerte
tett mű méltán sorolható ide, melynek folytatását s 
következő kötetének megjelenését az európai müvelt- 
ségü, gazdag nyelvismeretekkel biró s egyebként is 
kedvező körülmények között levő tudós szerzőtől nagy 
reménységgel várjuk.

Kassa. Homola István
ev. lelkész.
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The Lutheran Church Almanac for 1914. Ily
címen küldött nekünk lapunk egyik amerikai barátja, 
egy 236 oldal hivatalos szöveget és sok egyházi vo
natkozású hirdetést tartalmazó almanachot, amely a 
naptári részen és kedélynemesítő vallásos tartalmú 
irodalmi közleményeken kívül közli az egyesült észak
amerikai államokban élő lutheránusok egyházi szerve
zetét, intézményeiket, iskoláikat, minden egyes lelkész 
nevét betűrendes jegyzékben és azonfelül még közsé
gek szerint is. E szerint van 65 synodus, 9162 fel
avatott lelkész, 15739 gyülekezet, 3,623.379 lélek, 5226 
tanító és 884047 tanuló. — Theológiai seminárium van 
29. Ezekben 121 tanár tanít 1388 hallgatót. Árvaház 
van 61. Ezekben 3751 árva van elhelyezve. Aggok 
menhelye van 38, lakóik száma 1258. Diakonissza 
anyaház van 9, 373 diakonissza testvérrel. Ezeken kí
vül van nagyszámú kórház, bevándorlók, tengerészek 
otthona, lelencház és egyéb belmissziói intézet. Ilyen 
almanachnak kiadása ami egyházunk részéről is kívá
natos volna. Olcsó áron kapna minden hívőnk egy 
jól szerkesztett evangélikus naptárt és egyházi névtárt 
a kezébe. Azt hiszem igen nagy mértékben felkelt
hetné az egyházunk és intézményei iránt való érdek
lődést olyanoknál is, akik eddig egyházunk beléletéről 
semmi tudomást nem vettek. A naptárban közölhető 
hirdetések ára lényegesen csökkentené a kiadás költ
ségeit s bizonyára az egyháznak — minthogy meg
szűnnének a külön névtárak kiadási költségei — tete
mes megtakarításokat tenne lehetővé.

KÜLÖNFÉLE.

Z sin a t. A törvénykezési rész kidolgozá
sára kiküldött zsinati bizottság f. hó 23-án 
d. u. 4 órakor ülést tartott Budapesten Csípkay 
Károly elnöklete alatt. Sztehlo Kornél előadó 
az összes kiküldöttek jelenlétében 41 kérdést 
bocsátott az értekezlet elbírálása alá, amelyekre 
nézve a bizottság 4 órás tanácskozás után állást 
foglalt. A főbb kérdésekről lapunk főszerkesz
tője a zsinati javaslat feletti észrevételekben 
meg fog emlékezni. Nagyon ajánlatos a zsinati 
albizottságok tárgyalásának ez a módja, mert 
ha a bizottság az elvi kérdéseket előre eldönti, 
meg van könnyítve az előadó feladata és a 
bizottság tagjai már előre megösmerkednek a 
kérdésekkel, melyek a szöveg megállapításánál 
szóba kerülhetnek.

A zsinat alkotmány és jogügyi bizottsága jan. 
28-án tartotta első ülését dr. Zsigmondy Jenő kerületi 
felügyelő elnöklete alatt. Dr. Kéler Zoltán volt az elő
adó. A javaslatok közül a bizottság magáévá tette, hogy 
az egyház elnevezése evangélikusnak is használható. A 
lelkész és tanító választás az egyetemes közgyűlés által 
lesz szabályrendeletileg megállapítva, nem pedig az 
egyes kerületek által külön-külön. A választás főbb 
elvei törvénybe iktatandók. A lelkész jelölésnél a 
kerületi elnökök diszkrecionális joga törvénybe ikta
tandó. Evangélikus lelkész országgyűlési képviselőséget 
csak akkor vállalhat, ha abba előzetesen gyülekezete 
többsége beleegyezett. Egyházközségi választásoknál 
az önálló, vagy vegyes házasságokban élő s az egyház 
terheit viselő nők aktív választó jogot kapnak s nem 
csak meghatalmazottaik révén szavazhatnak. A felső 
fokokon az egyháztanácsi rendszer behozatalát nem 
fogadta el, hanem inkább az elnökségnek és a meg
levő székbizottságoknak nagyobb hatáskörrel való fel
ruházását véli szükségesnek. Egyetemes püspökség 
felállítását nem fogadja el, az állandó püspöki székhely 
meghatározását a kerületek belügyének tekinti. A köz
ponti iroda felállítását szükségesnek mondotta ki. A 
horvát egyházkerület felállításával nem foglalkozhatik 
a zsinat, mert az ő Felségének nincs bejelentve. Az 
egyházi tanerők képviseltetése tárgyában liberálisabb 
intézkedések készülnek. A főiskolák igazgatói mellett 
azoknak világi felügyelői is hivatalból tagjai legyenek 
az egyetemes gyűlésnek. Ezek alapján bízta meg a 
bizottság az előadót, hogy részletes törvényjavaslatot 
tervezzen s ennek tárgyalását április második felében 
tartandó ülésre tűzte ki.

F i c h t e .  Január 29-én volt 100 éve, hogy J. 
Q. Fichte a németek nemzeti hőse, kiváló filo
zófus, Kant legnagyobb tanítványa meghalt. — 
Nemzete történetében fényesen ragyog a neve. 
Beszédei a német nemzethez a franciák ellen 
való szabadságharcban elemi erővel hatottak 
honfitársaira. 1807 telén mig a francia mar
schall hadainak trombitálása az utcán harsogott, 
addig ő az egyesülésre, bátorságra, a min- 
dennapiság kisszerű dolgaitól való elfordulásra, 
örökké való értékek keresésére és az erkölcsi 
világrend gondolatára hívta fel hallgatóit. Az 
erkölcsi eszmény felé vaié törekvésben ismerte 
fel az élet értelmét. A kötelesség, a hivatás be
töltésének evangéliumát hirdette. Filozófiájának 
alapgondolata az etikai gondolat. Tanításához 
megfelelően életét az erkölcsi ideálok felé 
való törekvés, önfeláldozás jellemzik. A sza
badságharcban nem csak szóval, hanem tettel 
is közreműködött. A megsebesültek közt fele
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sége betegséget szerzett, amit ő megkapott s 
abban 1814 jan. 29-én 52 éves korában meg
halt. Vallásos felfogásáról a legközelebb hozunk 
rövid ismertetést.

Kitüntetés. A király Sztehlo Róbertnek a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank igazgatójának közgazdasági 
érdemeinek elismeréséül díjmentesen az udvari taná
csosi cimet adományozta.

A tiszáninneni ref. püspökválasztás nem megy 
olyan simán, mintahogy mennie kellene. A püspökségért, 
úgy látszik, érdemes taktikázni is. Ennek a taktiká
zásnak az eredménye az, hogy a kerületi gyűlés nem 
a két legtöbb szavazatot nyert jelölt között rendelte 
el a pótválasztást, hanem teljesen új választást ren
delt el. Ezt az eljárást a ref. lapok majdnem kivétel 
nélkül a leghatározottabban helytelennek tartják. Ez 
azonban nem változtat azon a tényen, hogy az egy
házközségek újra szavazni fognak s hogy Tüdős István 
püspökké választása nem olyan bizonyos, mint ami
nőnek a pótválasitás előtt látszott. A harc és a tak
tikázás oka: Sárospatak. Tüdős István nem tart a 
sárospatakiakkal, sem a gazdálkodásukat nem tartotta 
helyesnek, sem a Zoványi ügyben való renitenskedé
süket. Ezért akarja őt a sárospatakiak egyrésze fel
tétlenül megbuktatni.

O rszágos P ro testáns Szövetség. Volt már 
nekünk egy pár közös intézményünk, de jó véget nem 
ért még egy se közülök. A Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság nem felel meg a hozzáfűzött várakozásoknak. 
Egy pár évi tengödés után most akarják megint, — 
de már csak a reformátusok — új életre kelteni. Az 
Országos Vallásegyenlőségi Szövetséget a részvétlen- 
ség és valószínűleg a megfelelő vezető egyéniségek 
hiánya teljesen megölte. Most úgy halljuk, hogy a 
protestáns vezéremberek egy új társadalmi szervezet 
megteremtésének a gondolatával foglalkoznak, Országos 
Protestáns Szövetséget akarnak alapítani. A tervezett 
alkotásra még visszatérünk.

A dunántúli ref. püspöki szék betöltéséről a 
február 3 ára Komáromb. összehívott egyházkerületi 
közgyűlés intézkedik.

A m agyar ev. kér. diákszövetség február 1—3. 
napjain Budapesten országos konferenciát tart, melyen 
Gombos Ferencz, Patay Pál, ifj. Szabó Aladár, Benkö 
István, Pongrácz József és Victor János tartanak elő
adásokat, még pedig: Jézus programújáról, szolgála
táról, haláláról, az élő Krisztusról, a jövendő Krisztu
sáról. A keresztyén élet tapasztalatairól (újjászületés, 
imádság meghallgattatása, az Ige hatalma, a hivők és 
a Szentlélek közössége) bevezető conference-ok után 
a jelenlevők fognak bizonyságot tenni. Tárgyalás alá 
kerülnek meg a diákszövetség feladatai is.

Mivel foglalkozzanak a lelkészek? Gyurátz 
Ferenc, a dunántúli kerület püspöke mar szétküldötte 
azokat a kérdéseket kerülete lelkészeinek, melyeknek 
lelkészt értekezleteken való beható megtárgyalását szí
vesen látná. Elméleti kérdések mellett találunk fontos 
gyakorlati problémákat is köztük. A kérdések ezek:

1. A zsoltárok könyvének a jelentősége. Mi biz
tosít ennek nagy értéket ma is a keresztyénségben. ?

2. Rokonvonások és különbségek a buddhizmus 
és a keresztyénség hit és erkölcstana között?

3. A nevelés iránya, célja az ó-, közép és újkorban
4 Mely népek gyakoroltak nagy hatást az em

beriség haiadására s mily irányú alkotásokkal?
5. Hogyan élesztheti a lelkész hathatósan a nép 

ragaszkodását és tiszteletét az egyház iránt?
6. A materiális világnézet terjedése és vallásellenes 

iránya. Hogyan tölti be ezzel szemben a lelkész hit- 
és egyházvédő tisztét. ?

7. Óhajtandó-e oly célú intézkedés, hogy a lel
készek fizetésüket egy központi pénztárból nyerjék, 
amelybe a gyülekezetek anyagi erejük és lélekszámúk 
arányáben szolgáltatnák be egyházi törvény által meg
állapított járulékaikat s a lelkészek szolgálati éveiknek 
megfelelően mind egyenlő javadalmat élveznének?

8. Mennyiben óhajtandó a stóla-megváltás? Ho
gyan volna az egyházunkban legcélszerűbben eszkö
zölhető?

8. A gyülekezeteknek osztályokba sorozása s a 
feltételek, amelyek mellett ezekben a lelkészt állásokra 
a lelkészek szolgálati éveik után választhatók és jelöl
hetők lennének ?

10 Alapigék egyházi beszédekhez: Ján. ev. 13.31_45 
Zsid. 13*.

Ezeknek a „kérdő-pontoknak“ meg van az a 
hasznuk, hogy a lelkészek figyelmét bizonyos dolgokra 
irányítja s esetleg egységes közvélemény kialakulását 
segíti elő bizonyos kérdésekben. Azért igazán kívánatos 
volna, hogyha ezeket a kérdéseket lelkészeink és egy
házi vezérembereink is figyelműkre méltatnák, ha hasznos 
eszmék volnának bennök, akkor azoknak a megvaló
sítására törekednének, a nem prakükus ötleteket pedig 
az érvek komoly mérlegelése után levennék a napi
rendről.

A theologusok szám a Németországban folyton 
gyarapszik. 1903-ban mindössze 2035 hallgató volt 
beiratkozva a theologiai fakultásokra. Azóta a theologu
sok száma emelkedik. 1912-ben a nyári félévben egy- 
szere 500-zal emelkedett a számok. Ekkor 3340 német 
theologus volt. 1913. nyarán 3842 theologus iratkozott 
be. Ebben a téli félévben 3949 a számuk. A legtöbb 
theologus van Berlinben (675), Leipzigben (558), 
Halléban (443), Tübingenben (360), Marburgban (246), 
Göttingenben (223), Greifswaldban (136), Jénában (126), 
Rostockban pedig mindössze 44 van.
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Nyugdíjaztatás. Pappné, Kevicky Ilona, báti 
(Hont vm.) ev. tanítónő f. évi január hó 1-től kezdő- 
dőleg 680 kor. nyugdíjjal lelépett a tanítói pályáról, 
1902. okt. 1-től számított 11 évi szolgálata után.

A pilisi ev. egyház 1914 január 25-én tartotta 
rendes évi számadó közgyűlését: Az egyház beléletére 
vonatkozó főbb adatok a következőkben foglalhatók 
össze: Született 242, egy törvénytelen, meghalt 167, 
szaporodás 75. Házasságra lépett 62 pár, akik között 
4 vegyes. Áttért hozzánk 2 r. kath. nő. Konfirmáltatott: 
97. Úrvacsorával élt 2142. Betegnél 27 esetben szol
gáltatott ki Urunk szent vacsorája. Evangélikusok száma: 
4609. Az egyház bévétele: 31558 kor. 04 fill. Kiadása 
29511 kor. 73 fill. Vagyona: 158,266 kor. 64 fill. 
Alapjainak összege: 1834l’kor. 98 fill. Az 1914 évre 
szóló jövedelem - költség előirányzat a következő: 
jövedelem: 17841 kor., költség 17783 kor. Ezen költ
ségek fedezése az egyház hívei 66yo egyházi adóval 
vannak megterhelve s mind amellett elhatározta az 
egyház, hogy ez év folyamán templomának tetejét 
7000 kor. költséggel eternit palával fedeti be. Az egy
ház közgyűlése az iskola nevén szereplő ingatlanokat 
az egyház nevére telekkönyvezteti. A templomlátogatás 
nagyon szép sőt a mindennapi irásmagyarázattal egy
bekötött isteni tiszteleteket 100—150 ember látogatja.

Fontos számok. Az 1913 évi egyetemes köz
gyűlés jegyzőkönyvében eldugott s meg nem figyelt 
adatok és számok tömkelegéből ide kívánkozik s na
gyobb nyilvánosságot érdemel az a pont, melyben a 
reformáció négyszáz éves évfordulójára gyűjtött jubi
láns alapra befolyt összegek tartatnak nyilván s mely 
szerint az évek óta tárgyalt, elhatározott és ajánlt 
gyűjtésnek 2447 korona 52 fillér az eredménye. — 
Ebből az összegből a Bányakerület 1910*39 koronát,

a dunáninneni 119*13 koronát (!!), a tiszai pedig 418 
koronát szolgáltatott be. — Ha a gyűjtés ebben a 
tempóban halad tovább s hogyha egyes egyházkerü
letek nevetségesen csekély összegeket hoznak össze, 
mások pedig egyáltalán semmit a jnbiláris alapra nem 
adnak, akkor egyáltalán fölösleges az egyetemes gyű
lésnek az a határozata, hogy a sok jnbiláris terv ki- 
adatik egy előkelő egyházi vezetőkből á ló bizott
ságnak, hogy azok döntsenek afelett, melyiket volna 
érdemes megvalósítani. — Felesleges minden tanács
kozás és kigondolás, mert félő, hogy pénz . . . pénzr 
az nem lesz egy terv megvalósítására s e !. . .

— A Kalvineum a múlt évben megkezdte áldásos 
működését. Hajdúböszörményben neveltet 18. papfi 
árvát 10,000 korona költséggel. Évi 100—200 koro
nával segélyez 25 leány árvát 4 400 korona összegben. 
Pápán is van 7 árva pap leány, kik 100—100 korona 
segélyt kapnak. Mig mi tűnődünk és beszélünk, hogy 
mit csináljunk a reformáció 400-ik évfordulójára, addig 
református testvéreink jubileumi alkotás nélkül a ke
resztyén szeretet áldott munkáját végzik.

A pozsonyi Toldy Körnek a klerikálisok akna
munkája miatt valamennyi liberális gondolkodású 
tag, nagyobbrészt vezető szerepet játszó evangélikus 
egyházi emberek, theol. lyc. tanárok, kénytelen volt 
hátat fordítani. Most a Toldy kör, mely hajdan nem is 
olyan régen evangélikus theologusok segítségével vég
zett kulturális és hazafias munkát, zártkörű katholikus 
társasággá lett. így néz ki gyakorlatban a keresztyén 
egyházak — együttműködése, Még társadalmi téren sem 
tudnak már az öntudatos katholikusok más felekezetüek- 
kel megférni.

mi-

KÖHÖGÉS
rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

Réthy- pemetefű cukorkanál
Millió ember sze:eti a világhírű ii É T H Y -cukorkát, 
mert rendkívül kellemes ízű, a gyomrot, étvágyat nem i ontja. 
Meghűlés, hurut, köhögés ellen biztosan és gyorsan használ. 
V ásárlásnál v igyázzunk és határozottan k E  l HY- 
fé lét kérjünk, mivel sc.k haszontalan utánzata van. Az 
eredetinek minden egyes darabján r-jta van a „RÉ 1 HY“ név. 

1 doboz ára 60 fillér, kapható mindenütt.
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ZIMÁNYI DÁNIEL dr. nagy feltűnést keltett 
statisztikai tanulm ánya:

Egyháztörténet Számokban
a magyar birodalom népességének hitfelekezeti 

viszonyai 1840-től 1910-ig,
mely az „Evangélikus Lap“ kiadásában jelent 
meg, megrendelhető bármely könyvkereskedésben, 
vagy e lap szerkesztőjénél. Ára 60 fillér. A tiszta 
:: jövedelem a kelenföldi templom alapé. ::
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Lelkész avatás. A dunáninneni egyházkerület 
püspöke folyó január hó 19-én avatta Koreny József 
Angliából, az edinbourghi egyetemről hazatérő végzett 
theológust, ki Karajra (Nyitra-m.) kapott segédlelkészi 
meghívást.

Tanító választás. A Selmecbányái magyar-né
met egyház január 25-én Feller Ad un gyönki tanítót 
választotta meg egyhangúlag kántortanitójává. — A 
lévai egyház Bauer Henrik nagyhajmási tanítót válasz
totta meg kántortanitójává, ki december végén foglalta 
el állását s e héten iktattatott be hivatalába.

A S e l m e c b á n y á i  e v a n g .  l y c e u i n i  Zenetársaság 
január 31-én jótékony célú hangversenyt rendez, me
lyen Weisz Margit, Welwárd László, Czukrász Gyula, 
Waldmann Károly, Mátray Mihály és Fizély Gyula 
föginin. tanulók vesznek részt szólószámokkal; a ze
nekar zeneszámokat és a vegyeskar pedig dalokat ad elő.

Vallásos összejövetel. A resicabányái ref. is
kolahelyiségben f. hó 18-án tartott vallásos összejöve
telen Szende Nándor ev. lelkész tartott felolvasást a 
kér. szeretet-munkákról és a diaconissa intézményről, a 
lelkésznek önkéntes és hivatásos munkatársairól a bel- 
missziói munkában, a munkatársak neveléséről a va
sárnapi iskolától kezdve az ifjúsági egyletekig. A fel
olvasás után Rácz Margitka jelentkezett vasárnapi is
kolás néninek. A munkát a jövő vasárnapon kezdi 
meg a ref. iskolában. Az ev. egyháznak már van va
sárnapi iskolája s egy 3 Örsből álló cserkész-csapata. 
A következő lépés a kér. ifjúsági egylet megalakítása.

Dr. Jászi Oszkár Selm eczbányán. Folyó hó
24-én a „Szabadgondolkodók Köréiben (melynek 
tisztviselői, tagjai, munkatársai, többnyire az evang. 
líceumi tanárok) előadást tartott a nemzetiségi kérdés
ről és hazafiságról. Tudvalevőleg Jászi a nemzetiségi 
kérdést, melyről két éve hatalmas munkában számolt 
be, demokratikus alapon a kultúra beolvasztó ereje 
által akarja megoldani. Szembeszáll minden soviniszta, 
terrorisztikus és korrupciós áramlattal s angol, belga 
és amerikai példákra hivatkozva követeli, hogy mi 
hasonló álláspontra helyezkedjünk. Legszembetűnőbb 
példa a nemzetiségi Kérdés helyes megoldására sze
rinte az Egyesült Államok. Ott minden nemzetiség sza
badon állíthat iskolákat, alapíthat újságokat . . . stb., 
egyszóval a legnagyobb szabadságot élvezi és mégis 
elangolosodik, mert a kultúrának nagyobb a beol
vasztó ereje, mint a sovinizmusnak, terrorizmusnak v. 
korrupciónak. E szempontból véve sokszor megtáma
dott hazafisága sem fantom, mert ő a nemzetiségi kér
désnek ilyen megoldása által véli előbbrevinni az 
ország keretein belől lakó népek boldogulását. Bennün
ket e probléma igen közelről érint és tán közvetlenebbül, 
mint a szociológusokat, mert ők csak filozofálnak 
azon, amit kül. az evang. papság átszenvedni kény
telen. Jászi megoldását gyakorlatban, tekintve speciális 
magyar viszonyainkat, utópiának kell tartanunk, ő  úgy

látszik nagyon hajlik az általánosításra és kedveli 
az ii. n. parallel igazságokat. Ami beválik] Amerikában, 
nem okvetlen jó minálunk! A nemzetiségi kérdésnek 
olyan megoldását mely ez ország keretei között a 
magyarság szupremáciáját föladja — és Jászi iránya 
föladja — nem helyeselhetjük. Elméletben szép ez a 
nézet, gyakorlatilag azonban alighanem a teljesen elha
gyatott; egyedül álló magyarság halálát jelentené.

A budai egyházközség területén kereszteltek 
127 gyermeket, konfirmáltak 85, temettek 130 egyént, 
eskettek 50 párt. Tőlünk kilépett 15, hozzánk tért 
19 egyén.

A budapesti deáktéri lelkészi körben 1913. 
folyamán kereszteltetek 193 fiú, 171 leány, összesen 
364. Eskettetek tiszta pár 20, vegyes 105, összesen 125. 
Temettetek 148 férfi, 104 nő 252. Hozzánk tért 42, 
tőlünk áttért 15. Úrvacsorát vett 2842 hivő. Konfir
máltatok 132.

A katholikus alapítványok kezelése dolgában 
fontos újítást tett az esztergomi herczegprimás. A 
káptalan kanonokjai által kezelt különböző alapítvá
nyok szakszerű, központi kezelésére alapítványi hivatalt 
szervezett. Ez az alapítványi hivatal kezeli január 
1 -étöl a káptalani alapítványokat és reá akarja a her
cegprímás bizatni egyházmegyéje összes plébániáinak 
minden néven nevezendő pénzeit és értékeit. „Az ájtatos 
alapítványok ilyetén együttes kezelése idők folyamán 
lehetővé fogja tenni azt, hogy az azokhoz kötött egy
házi, közművelődési és emberbaráti célokra képesek 
lesznek a mutatkozó feleslegből többet is áldozni, 
mint ami eddig a külön és elavult kezelés mellett 
lehetséges volt." Az alapítványi pénztár „ hitelt kereső 
híveknek nevezetesen a kisembereknek telekkönyvi 
bekebelezés mellett jvlzálogos kedvező kölcsönöket 
fog nyújtani.“

Mit írnak haza a kivándorlók? TeutschFrigyes 
dr., a szász evangélikusok püspöke körlevélben arra 
szólította fel a lelkészeket, hogy a kivándorlók haza 
írott leveleit gyűjtsék össze és neki küldjék meg. Ezek 
a levelek hű tükréül szolgálhatnak a kivándorlás okainak, 
a kivándorlók óhajainak és vágyainak s a nép lélek 
és az „egyházisme“ szempontjából fontos dokumen
tumok, azért gyűjtésük indokolt és bizonyára meghozza 
a kívánt eredményt. Ez az érdekes intézkedés újabb 
bizonysága annak a mindenre kiterjedő gondosságnak, 
mellyel a szász egyház ügyeit intézik s bajainak a 
gyökerét kutatni igyekeznek. Mikor érünk majd mi rá 
a „néplélekkel" foglalkozni?

Új p üspökségek felállításáról van szó min
denfelé. A görög keleti szerbek és románok egyaránt 
szaporítani akarják — természetesen államsegéllyel — 
magas állású őrszemeik számát. Az új püspökök a 
főrendiház tagjai is lesznek. — A sok változás 
hatása alatt itt volna az ideje annak, hogy mi pro
testánsok is akciót indítsunk valamennyi püspökünk 
és kerületi felügyelőnk főrendiházi tagsága érdekében.
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Tanárválasztás volt az eperjesi ev. kollégiumban. 
A dr. Réz Mihály távozása folytán a jogakadémián 
megüresedett közjogi és politikai tanszékre a Tahy 
József koll. felügyelő és Korbély Géza esperes egyh. 
elnök elnöklete alatt tartott kormányzótest.-i közgyű
lésen Maiéter István dr. jogakadémiai magántanárt 
választották meg tiz pályázó közül.

Katholikus bibliatársulat. IX. Pius pápa Sylla- 
busában 1864.-ben a protestáns bibliatársulatokat a 
szocializmussal és kommunizmussal vette egy^kalap alá 
s azokkal egyetemben pestisnek nyilvánította. Úgy lát
szik azonban, hogy a katholicizmusban más vélemény 
is van. Egy müncheni ultramontán lapban (Allgemeine 
Rundschau 1913. 50 sz.) egy cikkíró katholikus biblia
társulatot követel. Azt Írja: „Nekünk nincs bibliatársu
latuk, nincs elég olcsó, a nép számára való bibliánk 
se, mely a protestáns bibliákkal a versenyt fel tudná 
venni. Holott erre feltétlenül nagy szükség van. Mert 
mi se akarjuk a népet Isten írott igéjétől megfosztani. 
Ha a nép csak a protestánsoktól tud olcsó bibliát 
szerezni, mit fog akkor rólunk gondolni, s hogyha 
protestáns biblia lesz a házában, mi fog abból követ
kezni?“ Van nekik is elég szakértőjük, nyomdájuk és 
könyvkötőjük, aki a bibliakiadás munkáját elvégezné, 
van elég újságjuk, naptáruk és más módjuk, hogy a 
kath. bibliákat terjesszék is. — íme, ha célra vezet, 
a katholicizmus tud tanulni a protestánsoktól is. Mi 
csak örülhetünk neki, hogy a bibliatársulatok áldásos 
munkájának ilyen akaratlan dicséretét halljuk katho
likus részről és szeretnők látni azt a protestáns min
tára készült kath. bibliatársulatot.

Lelkész választás. A limpak-i (Pozsony m.) 
egyház 1913. évi julius 1-jén elvesztette munkás, köz- 
tiszteletben állott lelkészét, Scharbert Ármint. A hívek 
már október hó elején egyértelemben megállapodtak 
abban, hogy Mollner Jánost, ki augusztusban külföld
ről hazajött, októberben levizsgázott és pozsonyvárosi 
esp. segédlelkésznek felszentelve lett, megválasztják. 
Az esperes a jelölést sem engedhette meg, mert a 
a nevezett segédlelkészi évét alig hogy megkezdte. 
Január elejére megengedte a püspök úr a jelölést, 
megadta a hátralékos segédlelkészkedés alól a fel
mentést és az egyház megválaszhatta január 19-én 
egyhangúlag Mollner Jánost, aki őt már egész őszön 
és télen át kiszolgálta, lelkészéül. A beiktatás február 
2-kára tűzetett ki.

jes ellátás. :: 
Nyárasdomb.

Szolgálati nyelv 
tót és magyar. 
Fizetése 1300 ko
rona, lakás és tel- 

Az állás azonnal elfoglalható.
AUGUSZTINOV1CS GYŐZŐ.

ev. le lkész.

Luther Társasági pályázatok.
i.

A Luther-Társaság ezennel pályázatot hirdet 
népiratokra. A népirat tárgya lehet egyháztörté
neti, apologetikus, polemikus vallásos elbeszélés, 
vagy sociologiai. Terjedelme egy vagy másfél 
ív. írói díj ívenként 40 korona De a legjobb 
munka ezenfelül az Osztroluczky-féle 100 koro
nás pályadíjjal jutalmaztatik. A pályázat titkos 
A művek jelige alatt küldendők a Luther-Tár
saság főtitkári hivatalába. (Budapest, X. Ihász-u. 
5. sz.) A pályázat határideje f. é. április 30.

II.
M agyarázó jegyzetek a m ár közzétett tankönyv- 

pályázathoz.
Hogy a tankönyvek úgy osztott, mint osz

tatlan iskolákban használhatók legyenek, szük
séges, hogy a szerző az osztott iskolákra legyen 
tekintettel. A példákon csillaggal megjelölheti a 
szerző, melyeket tekint különösen fontosaknak s 
az osztatlan iskolában átveendőknek.

1. A számtani példatárnál két-két osztály 
tananyaga egy könyvben feldolgozandó. Az V. 
és VI. osztály számtani könyvében feldolgozható 
a mértan V. és VI. osztály tananyaga is.

2. A történelem és alkotmánytanban az V. 
és VI. osztály tananyaga egy könyvben feldol
gozható.

3. A földrajznál szintén együvé csatolandó 
a III. és IV. osztály tananyaga és együvé az V. 
és VI, osztályé. A III. osztály tananyagánál csak 
az általános rész dolgozandó fel.

4. Nyelvgyakorlatok alatt fogalmazási gya
korlatok értendők A csoportosítás úgy történ
jék, hogy a II. és III. osztályé egy könyvbe 
kerüljön. A IV., V és VI. osztályé szintén egy 
könyvbe.

5. A természetrajzzal összekapcsolható a 
gazdaságtan kiegészítve egészségtannal.

6. A természettanhoz kémia is csatolható^
Hogy a bírálat igazságos és objektív legyen,.

a pályázat titkos, A szerzők műveiket jelige alatt 
küldjék be. De ha valaki már nyomtatásban meg
jelent tankönyvvel pályázik, akkor saját neve alatt 
küldheti be, mert megjelent tankönyvek is pályáz
hatnak.

A Luther Társaság ezen magyarázó jegyzeteket a 
zsinat tisztelt íanitó-képviselő uraival és a soproni tanító— 
képezde igazgató urával tartott értekezletéből kifolyólag 
teszi közzé.

A tankönyvekre csak evangélikus szerzők pályáz
hatnak.

Budapest, 1904. január 15.
Majba Vilmos

L. T. főtitkár.
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KonfirmációiT' ankönyvek.

Belotiorszky m\ EÄ i h-d,ris,1'c',” .Con"n”,,,i‘n
Wyucovani evangclickych podló aug:.

„ konfirmandu ....................................— 20
(E szerző magyar könyvecskéje elfogyott.)

Cr|nt I liar Va'las am vezérfonal a kon'irmálandóágh ev
IIIlii udjUO ifjúuii* számira ...........................................
üfllllllll LJÍIK Evangéliumi káté Népiskoláknak tankönyvül,
UCÜÜiy UÖjUd konfirmandusok vezérkönye és ismétlőknek

kézikönyvül Ara k ö n y e ............................................................—.50
Daran Dil Konfirmációi k ö n y v ................................................... —.24
■VIEl ifll Konfirmacna k n i h a ...............................................—.30
J I P  p-31 Éváiig, konfirmandusok valüs’a n a .........................—.50

M0CÍ0rllÍ7H Cindnr Konfirmációi káté A Haubner-féle kon- 
riLuleIHULÍJ üOlllill firm 1ciói káté nyomán kötve . . . —.30
Mártii Irtván A'- ú r  vacsorájához először kés'ü'ók számára 
núyy Idlfüli tanít Is. K ö v e ........................................................- . 6 0
Ü9ÍÍS|j SdOÍer ^ van^’ k°n 'irmauduiolc kátéja kötve . . . —.40

Duttklll Cánrlnr Konfirmandusok k ö n y v e ................................ —.30
nUllfiűy UÜÜUUI Konfirmanden büchlein ford Schwalm. . — 30
(tohoronili l i n e  Vezérfonal a konf:rmálandók oktatásában —.70 
oLCVEIuiyi JQIIUf Wyucovanj confirmandu [kötve —.80
Ctotiln AndriC Evangéliumi-keresztyén Vallástan polcán isk., 
ölcMIU HIIUIŰü algymn , reálián. és a konfi mációi oktatás 

szám ára ...............................   —.48

Tiltsd m amid n i, s ; , ! '  ís&  _ »
Ujj l i  Konfirmandenbüchlein kötve . . . .  —.60

ß |l| Konfirmandusok könyve, kötve . . . — 60

Mindezen konfit mációi tankönyvek a
Luther Társaság könyvkereskedésétől.
Budapest, Szentkirálvi-utcza 51 a. rcdelhelók meg*

KEMÉNY LAJOS, MOHR HENRIK, SZIMONIDESZ 
:: LAJOS, SZÜTS GÁBOR és WOLF JÓZSEF :: 

egyházi beszédei,

ÚJDONSÁGOK.

A  T A L n v iD  n A Q Y A R M L
I. és II. rész ára 3 K.

M O D E N R  VALLÁSTUDOMÁNY
a vallásbölcselet és vallástörténelem compendiuma. 
Irta: Dr. Szelényi Ödön. Ára 2 korona 30 fillér.

A REIESZT9U HISSZIOH DÖHIÍ MA]«
Irta: Mott R. János, fordította: ifj. Viktor János. 

Ára 3 korona.

A Z  E M B E R I S É G  F E N K Ö L T  E S Z M É I .
Irta: Suttnér Berta bárónő, fordította: Szmik Antal. 

Ára 4 korona 50 fillér.

K A P H A T Ó K :

KÓKAI LAJOSNÁL
BU D A PEST, IV. KÁROLY-UTCA 1. SZ .

Legcélszerűbb az összeget pos- 
:w‘"‘ tautalványon előre bekü lden i!

Most jelent meg!

VALLÁSOS ÉS CSdLÁbI KÖLTEMÉNYEK 
I—VI. SOKQZdT s IRTd FETROVICS TÁL

A ra fűzve 1 korona, kötve 1 korona 50 fillér.

„JÉZUSSAL EGY ÚTON . . . “
cimü prédikációgyűjtem ény öt koronáért kap
ható könyvkereskedésekben és e lap szerkesz

tőjénél Nagybörzsönyben (Hont m.)

H I R D E T É S E K E T
FELVESZ ::
fl KlflbOMIVEiTflL

NAGYBÖRZSÖNY
:: MONTHEGYE

Bensőséges, meleg hangon irt költemények vannak c kis kötet
ben, miket a', érzéscs egyszerű poezis hívei szívesen fognak ol
vasni. A sorozatok címei : I. Jézus a magányban II. Zarándokút 
Jézussal III Jenis a templomban, IV. Jézus a családban. V. Jézus 

a természetben IV. Jézus a nagyvilágban.
Kapható a L uther T ársaság  könyvkereskedésében 
(B udapest, VIII., Szentkirályi utca 51 a) legcél- 

szerüben az ár előzetes beküldése ellenében.

KONFIRriflNDUSOK
KÁT Í J A

Irta: Raffay Sándor. mt* Pályadijat nyert mü.

Negyedik javított kiadás.
Ára kötve 40 fillér.
K A P H A T Ó :

Kókai Lajosnál, Budapest
IV. Kám ermayer Károly-u. I.

'■ — M utatványpéldány ingyen I —



12. oldal Evangélikus Lap. 5. sz. 1914. január 31.

Iparos és nem kereskedő 

35 éve fennálló kér, cégi
K észít és ja v ít:  K elyhet, boikancsót. 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Arany, ezüst, kina- 
eziist, bronzból, művészies és eg sze ü ki
vitelben. K elyhek stb. tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és ezüstözése jót
á llá ssa l. Tervrajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt m áshol rendelést tesz, m él- 
tóztassék  egy árjegyzéket kérni, m e
lyet Ingyen és bérm entve küld.

K éri nagybecsű  pártfogását

Bittner János
cl ül : Tegyházi szerek  m űötvöse.

Budapest, IX., Lónyai-utca 23.
(B ejárat|C zuczor-utca f.) s—«

W “ Elismert legelsőrangú műremekek
a világhírű ZIMflERMANIN-féle

zongorák, pianinok,
harmoniumok

E g y e d ü li  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL N Á N D O R
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sászár- és L ukácsfürdőnél )
H arm onium -árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

a mii ü 1. n iÄtoti I iimőp i
K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V

melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van foigalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésben, lábián kthellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

mclszéss I t o k k a l ................................ ...  2 „ 80
Egyszerű b rkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ —
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel, 

aranymetszéssel, dobó ban . . . . . .  8 „ —
Párnázott borjubí rkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ —
Müelefántcsontkötés, táblánk' hellyel, arany- 

metszéssel, dobozban . . . . . .  • 12 „ —
D allam os könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................  — „ 24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, meb ek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet illáu l)  
legalább J példányt rendéinek meg, 25° n-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban.
Vászonkötésbrn, vörösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjub'rkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „ 

Székács József; Im ádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prof. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, fokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal H. K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

HorgnsHiy itor iyvüiivU, Budapest. 0. Míéié-ii. 4

n / m n o N N n o T
elism ert legjobb gyártm ányokat szá llít

m agyarországi legnagyobb hangszergyár
STOWASSER J. SvfÜií:

a jav, Rákóczi-tárogató feltalálója.

5 _i4 . Budapest, Gyár: Öntőház-u. 3.
és ajánlja  m indennem ű gy á rá b a n  k észü lt h angszereit, úgyszin tén  
húrokat és h an gszera lkatrészek et. Á rjegyzék  díjm entesen küldetik .

l ü  Ú J D O N S Á G O K  Mi

EGYHÁZI BESZÉDEK
II. kötet.

%
I
&

Irta: lie. Rácz Kálmán.-g _ f a% Ára fűzve 4 korona, kötve 4 kor. 80 fillér. ffi 7 s

1 fi N ftG Y H ÉT E M  M ÉM ET FÖ LD Ö M  |  
1 ÜTI EMLÉKEK. S

Irta: DR LOSOMCZI LAJOS. 
hRd 60 FJLLÉR.

I D É L N E K  K I R Á L Y N É  A S S Z O N Y A
I (Sába királynő.)
I Irta: Takaró Géza. Ára 20 fillér.

&
I  K A P H A T Ó K :  %
I KÓKA1 LAJOS könyvkereskedésében f
i  BUDAPEST, IV. KÁROLY-U. I. j |

ORGONA GYÁR.
illamos gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 

templom orgonáján k, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

Rie^er Ottó
cs. és kir. udvari szá llító

a S zen t-S ir  lovagja és a Ferenc József 
rend tulajdonosa.

Budapest, X., Szig ligeti-u tca  29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomása csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
37 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
k irá ly  orgonáját, amely mű ezldö szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja. — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
5—15 natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  ISKOLAI ÉS TÁRS ADALHI  HETILAP.

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények. az előfizetési es hirdetési dijak 
a lap szerkesztősége elm ére Nagy - 
börzsönybe (Hontmegye) küldendők.
— Hiányzó laps/.lmokat a nyomda pólói —

Főszerkesztő: SZTEHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő: SZinOMDHSZ LAJOS

Ffimunkalársak :
i i o r n y A n k z k y  A L A D A m 

LIC.  F IZ t iL Y  Öli ÓN c* SKI-LÚNYI ÖDÖN dr.

Az előfizetés ára : Egész évhe 12 K., 
Fél évre 0 K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  d i j a :
Kgész oldal 2S K , féloldal 11 K., negyeduldal 
7 K. t.ísctibhirdetések (pályázatok)mindens/ava 
6 fill. Tóbbszór inegiclcnó hirdetésnélárengedés.

T a r t a l o m :  Sztehlo Kornél: Észrevételek a zsinati javaslatok felett. V. — Jeszenszky Károly 5.: Mi lesz velünk?— Egy válasz 
a Felhívásra — F. Ö. : lichte felfogasa a vallásról — —A — s. Egyházmegyei felügyelő beiktatás. — Irodalom.— 
Különféle. — Hirdetések.

t o m e t e M  a zsinati javastaíníi lelett.
v.

Már egy előbbi cikkünkben utaltunk arra, 
hogy az észrevételezők vajmi keveset foglal
koztak a zsinati törvényeknek tanügyi részével. A 
legtöbb észrevétel a tanári és tanítói körök ré
széről érkezett be, de ezek is leginkább a 
tanárok és tanítók képviseletének kiterjesztésével 
foglalkoztak, a tanügy terén létesítendő refor
mokról azonban vajmi kevés szó esik. Legin
kább foglalkozik ezekkel mégis az evangélikus 
tanárok és tanítók országos egyesülete „újabbi“ 
észrevételeiben, de ezek is a tanügyi képviselet 
érdekeitől eltekintve, melyet nagyon is nagv 
részletességgel szabályozni kivánnak, csak álta
lánosságban mozognak és konkrét javaslatokkal 
csak elvétve találkozunk.

Kiemelik, hogy míg az állam a református 
magasabb színvonalú lelkész-képzés feltételeiről 
a debreceni egyetemről szóló országos törvény
ben már gondoskodott, sőt állami támogatással 
állami egyetemen az izraeliták magasabb szín
vonalú lelkészképzése is rendezve van, az evan
gélikus egyház lelkészképzésének ügyéért az 
állam még mindég áldozatot nem hozott. Azt 
kívánják, hogy a zsinat evangélikus theológiai 
fakultás állami egyetemen, avagy állami támo
gatással leendő felállítására vonatkozó jogunkat 
törvénykönyvünkbe iktassa s ennek állami meg
erősítése révén ezt külön is biztosítsa.

Mi az ilyen elvi kijelentésnek törvénybe 
iktatásától nem sokat várunk. Az államkormány

ugyanis elvben nem idegenkedik attól, hogy 
valamelyik állami egyetemen evang. theologiai 
fakultást felállít, ennek a gyakorlati keresztül
vitelét azonban attól feltételezi, hogy a mi egy
házunk is, amint a református egyház a meg
valósításhoz, tetemes anyagi áldozattal hozzá
járulna. Úgy értesültünk, hogy legalább 70,000 
koronát követel tölönk az állam évenként hit
tanszék felállításáért. Első sorban tehát nem 
elnöki jelentésre, hanem ezen évi 70,000 korona 
járulék előteremtésére van szükség.

Ezen összeget egyházunk könnyen elő tudná 
teremteni, ha három theologiai akadémiáját meg
szüntetné és ezek fentartási költségeit a theo
logiai fakultás dotálására fordítaná. Ezt meg
lehetne tenni, de mit mond hozzá Eperjes, mely 
nem csak theologiai, hanem jogi akadémiájához 
is szívósan ragaszkodik.

Sajnálatos, hogy azon aktuális kérdéshez, 
vajon egyesítendő-e a három theologiai aka
démia, a tanárok országos egyesülete hozzá 
nem szól. Már pedig itt az ideje annak, hogy 
ez a kérdés valahára megoldassék.

Hiszen most még azt sem tudjuk joga van-e 
az egyetemes gyűlésnek, valamely theologiai 
(vagy jogi) főiskolát megszüntetni vagy két vagy 
több ily intézetnek egyetemes gyűlési határo
zattal e g y e s í t é s é t  kimondani?

Az egyetemes közgyűlés hatáskörének meg
állapítását tárgyazó szakasz nem tartalmaz ez 
irányban felhatalmazást, a tanügyi résznek 191. 
§-a (javaslat 231. §.) pedig szintén nem.

Ez a szakasz kimondja ugyanis, hogy min-
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den egyházi hatóság bárminemű és fokú nevelő 
és oktató intézetet felállíthat, ha az az országos 
törvények követelte kellékeknek megfelel és ha 
ezt az illetékes felsőbb hatóság megengedte, 
főiskolákra nézve az illetékes hatóság az egye
temes közgyűlés és „ha a főiskola  az e r r e  
irányuló r end e lk ez é s ek e t  a fent  ártó tes  tű
iét nem t e l j es í t i “ az egyetemes gyűlés az is
kolát ideiglenesen megszüntetheti.

Azt is javasolja még az új szakasz, hogy 
„tanintézetek végleges megszüntetése csak köz
gyűlési határozattal történik.“ Hát az ideiglenes 
megszüntetésre nem kell közgyűlési határozat?

Ezek előrebocsátása után constatálhatjuk, 
hogy sem a jelenlegi zsinati törvény, sem a 
javaslat nem jogosítják fel az egyetemes gyű
lést egy már létező evang. főiskola megszün
tetésére, m íg az az o r s z á g o s  tö rvények  
á l t a l  követel t  ke l l ékeknek  megfelel .

Ha tehát  a t heo log ia i  ak adémiáknak  
egyes í t ésé t  vagy az eper jes i  j o g ak a d ém ia  
megszünt et ésé t  akarjuk,  a zsinat i  tö r
vényben kell erre az egyetemes közgyű
lésnek felhatalmazást  adni.

A tanárok és tanítók országos egyesülete 
különben a zsinati törvényben kivánja szabá- 
lyoztatni: a tanerők minősítését, a szolgálati 
viszonyra vonatkozó főbb elvek megjelölését, a 
tanerők javadalmazást, a tanszabadság kimon
dáséi a jogakadémiáknál is, a főiskolai hatóságok 
szervezetét, hatáskörét; főiskolai tanszékeknek 
egyházi és polgári községek, esetleg magán- 
személyek által való felállítását. Kimondandónak 
véli azt is, hogy a főiskolai tanár heti tíz óra 
adásánál többre nem kötelezhető, továbbá, hogy 
minden tíz évben egyszer egy évi tanulmányútra 
mehet javadalmának teljes kiutalása mellett.

A tanítóképző intézeti szakosztály azt ki
vánja, hogy a tanítóképzők vétessenek ki a 
kerületek fenhatósága alól és közvetlenül az 
egyetemes gyűlésnek rendeltessenek alá. Elfo
gadjuk. A supplikáció intézményét a tanárok 
fen akarják tartani. Sajnáljuk, hogy épen a ta
nárok azok, akiket ezen intézménynek megíté
lésénél kizárólag a hasznossági tekintet vezérel 
és az intézménynek pedagogikus szempontból 
való káros hatását méltányolni nem tudják'.

Sztehlo Kornél.

Mi lesz velünk?
A szomorú reverzális statisztika, mely napról- 

napra állandó s szinte feltartóztathatlan térveszteségét 
jelenti egyházunknak, szükségkép rákényszeríti az em
bert a miért és mi lesz? kérdések felvetésére. Vájjon 
van-e remény reá, hogy e fokozatos elerőtlenedés 
végre megszűnik, még mielőtt beállna az elpusztulás, 
vagy pedig bele kell törődnünk a történeti folyomá
nyok szükségszerüségéb es ha ideig-ór lig mégis feszít
jük erőnket a mentő munkában, előbb utóbb resig- 
náltan feladjuk-e a harcot s megnyugodva s fásult 
lélekkel mondjuk-e: jöjjön aminek jönnie kell, mi halni 
készül, pusztuljon is, halál ellen nincs orvosság?

Van-e egyáltalán az evangéliumi vallásnak jövője, 
avagy ez is olyan történeti megjelenési forma-e csu
pán, mely rövidebb-hosszabb ideig talán megfelelő 
kifejezője a lélek vallásos érzelmeinek s szükségleteinek, 
hogy a fejlődő korral végre elavuljon s magától meg
semmisüljön ?

A kérdésre megfelelni nem olyan egyszerű dolog. 
Mert a jelen tapasztalat határozottan a mielőbbi „nagy
szerű temetést“ adná feleletként ajkunkra, míg viszont, 
ha a mi meggyőződésünk is az lenne, hogy evangé
liumi vallásunk nem életre, de halálra predestinált, fel 
kellene adnunk a harcot, letennünk a fegyvert, mert 
kár a fáradságért és a munkáért, hogy a halált rész
letezzük, ha annak bekövetkezése úgy is szükségszerű.

Jelenünk sivár. Fogyunk, fogyunk, ez a mindun
talan íel-feltörő panasz, amely egyúttal önvád is le
hetne. Fogyunk ijesztő mértékben, olyannyira, hogy e 
tekintetben messze fölülmúljuk református testvéreinket is.

Sokakat foglalkoztat a kérdés is: miért?
Mi ezúttal nem bocsátkozunk ennek tárgyalásába, 

hanem arra akarunk csupán megfelelni, van-e jövője 
az evangéliumi vallásnak általában és hazánkban ?

Általánosságban vessük fel először a kérdést: 
lesz e egyáltalán a vallásnak szerepe az emberiség 
életében, néhány évszázad, vagy még inkább néhány 
évezred múltán, av.-gy eljutunk majd olyan tökélyre, 
mikor az mint rég túlhaladott, nem modern valami, 
csak a történet, esetleg művelődés történet tárgyalási 
anyagát fogja képezni s a találandó kultikus dolgokon, 
érdekes leleteken a jövő embere, mint kuriózumokon 
mosolyogni fog?

E feltevésnek volt, van és kétségkívül lesz is 
vallója. Egyes korokban többek, más korokban keve
sen vannak ebben a meggyőződésben. S ime az ered
mény eddig mindig ugyanaz volt s igy állíthatjuk, hogy 
lesz is: az emberiség még ma is görcsösen ragaszko
dik a valláshoz, bizonyos Isten képzethez, mely 
örökölt, vagy öntudatosan szerzett magának s a kul
túra egyéni műveltség fokmérője egyáltalán nem lett a 
vallástól való teljes emancipálódás. Sőt igazában véve 
nem is szaporodik az u. n. atheisták tábora s a sok
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szór ezeknek tartott egyének alapjában hivő, vallásos 
emberek.

Voltakép véve nincs hát okunk arra, hogy a val
lás jövőjét kétségbe vonó hypermodern gondolatok
tól félnünk kelljen

Más kérdés azonban, ugyanígy áll-e a dolog a 
vallás időnkénti megjelenési formáival: magukkal az 
egyes vallásokkal, egyes egyházakkal is ? Mert az két
séget nem szenved, hogy vallás és egyház két egészen 
különböző dolog s inig a vallás örök, legalább is 
eddig nem élt nép vallás nélkül, addig egy sereg val
lásforma és egyház letűnt a múlandóság tengerén.

Vájjon ez fog-e bekövetkezni a keresztyénség, 
közelebb az evangélikus vallással is?

Köteteket lehetne imi e kérdésről. De mi ezúttal 
csak néhány gondolatot akarunk e kérdéssel kapcso
latban megvilágositani.

Felfogásunk szerint csak az a vallás tarthat szá
mot örök életre, mely a szó nemes, valódi értelmé
ben egy pillanatig sem feledkezik meg igazi lényegé
ről s nem akar pontosan megfoi nullázott szabályokba 
merevülve az emberekre oly lelki kényszert gyakorolni, 
mely bizonyos dolgok el vagy el nem hivésén ala
pul. Vagyis csak annak a vallásnak lehet jövője, amely 
nem zárja el a haladás és az egyéniség útját s amely
nek emellett a belső tartalmi értéke s igazsága kétsé
gen ielülálló

S ha ez megáll, ügy Jézus vallása nem csak a 
múlt s jelené, hanem a jövőé is. Ki merjük ezt mon
dani azon támadókkal szemben is, kik nemcsak neki, 
hanem általán a vallásnak is mint „önámitás“-nak közeli 
kimultát jósolták; ki azokkal szemben, akika buddhis- 
musban látják a jövő vallását; ki a napjainkban is 
erősen kisértő hanggal szemben, hogy a kér. vallás 
túlélte önmagát.

Ki, mert tisztán szemünk előtt áll lényege, értéke, 
becse, anélkül, hogy azt bármi tekintetben is apolo- 
getikai szempontból védeni s túlbecsülni akarnánk.

Goethe szavait idézzük: „Bármennyire előreha
ladjon is a szellemi művelődés, bármily széles körre 
terjedjen is az emberi szellem, a keresztyénség fensé
gét és erkölcsi kultúráját, amint az evangéliumokban 
előttünk csillog és világol, soha nem fogja túlhaladni."

Hát mi Jézus vallásának a lényege? Szivünk 
szeretetteljes odaadása Istennek, kiről érezzük, hogy 
nekünk jóságos Atyánk, aki tőlünk tiszta szivet kíván

Ez volt Jézus vallása és semmi más. Nem for
mulába öntött szabály, hanem oly érzés, oly erő, mely 
az egész életet áthatja. Jézus nem bizonyos intellectu- 
ális képzeteket, hanem hiten — igaz bizodalmon ala
puló életet kiváti, hogy mi Istenben s az Isten mi- 
bennünk éljen.

S éppen ezzel adja meg a vallás igazi lényegét, 
mely soha sem lehet ismeretlen dolog, mely ma meg
felel, holnap már elavúlt. S ezzel avatja fel az általa 
hirdetett vallást a jövő s minden idők vallásainak.

Mert nem lép fel az ember értelmével szemben semmi
féle kényszerrel, nem akar elhivést, de életet! így nem 
tesz különbséget művelt, műveletlen, szegény, gazdag, 
nemzet s nemzet között, hanem kitűzi az ember szá
mára a legfenségesebb életcélt: Legyetek tökéletesek, 
mint a ti mennyei atyátok tökéletes! De Jézus vallása 
nem maga a mai keresztyénség, még kevésbbé e ke
resztyénség számos egyháza.

Hiszen kétségen felűlállónak tartom, hogy már 
magukban ez evangéliumokban is, — amelyek pedig 
legjobban tükrözik vissza Jézus vallási felfogását, hatá
rozottan különbséget kell tennünk, gondosan el kell 
választanunk Jézus szavait attól, amit róla írtak. Sze
rencse e tekintetben, hogy három evangéliumra is tá
maszkodhatunk (János evang. itt mint filozofáló mű, 
számba alig jöhet) melyek nagyon jó ellenőrzőknek 
bizonyulnak a tekintetben: mit mondott mit mondha
tott Jézus és mit mondtak róla, hogy gondolkoztak, 
mit tartottak róla mások, nevezetesen az evangéliu
mok irói.

Jézus vallása s az evangéliumok sem fedik töké
letesen egymást. Mennyivel inkább áll ez aztán a többi 
újtestamentomi iratról, melyek alapján a hitvallási ira
tok készültek s melyek általán a keresztyénség lénye
gének megállapításánál alapnak szolgálnak. Úgy any- 
nyira, hogy bátran feltehető a kérdés: Jézus vallása, 
vagy a keresztyénség?

De a különbözőség felvétele mellett azért koránt
sem akarjuk azt állítani, hogy a kettő most már egy
mást kizárja, még kevésbé pedig azt, hogy a keresz
tyénség jézus vallása nélkül is létezhet. Ellenkezőleg: 
Jézus vallásának lényege — amely, mint már kifejez
tük, örökkévalóságra predestinált — benne van a 
keresztyén vallásban is, csakhogy ez nem csupán e 
lényeget tartja szem előtt, hanem sokszor e lényeg
nek mellőzésével más intellectualis képzeteket. Hogy 
csak egy rövid illusztrációval szolgáljak e tekintetben: a 
keresztyén vallás egyik jellemző tana a szentháromság 
tan. Jézus mit se tud róla, de meg az első 3 század 
keresztyénéi sem. E tan el- vagy el nem ismerése 
dönti el mégis, hogy mi az igaz hit és mi az eretnek
ség s egyetlenegy betűért kigyúlnak a máglyák. Jézus 
vallásának lényege hová lett?!

Történeti szükségszerűség, hogy idővel minden 
vallás a maga képzeteit formákba önti. Ez történt a 
keresztyénséggel is. Csakhogy a formákba öntés már 
bizonyos korok, bizonyos embereinek a müve. Ez 
magával hozza, hogy más korok más emberei e for
mulákat nem fogják megfelelőeknek találni gondola
taik kifejezésére, bár azoknak igazi lényegét el is is
merik. Szükségkép beáll tehát a formulák módosításá
nak a szüksége. „S ez a folyamat — mint Harnack 
helyesen jegyzi meg — soha sem fog megszűnni."

Ha a keresztyénség ezt belátja s lényegét nem 
formulázott tantételei állandóságában fogja keresni, 
hanem abban, amit alapítójától, mesterétől tanult a
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vallás lényege gyanánt, akkor joggal reménye lehet 
arra, hogy nem lesz elavulttá. Ellenkező esetben mint 
történeti produktum szinte a múlandóságnak van alá
vetve.

S jelen alakjában alá is van vetve, de csak azért, 
hogy a mai keresztyénség helyet adjon annak a ke- 
resztyénségnek, melynek igazi lényege soha sem lehet 
más, mint ami az alapító szerint a lényege volt.

A keresztyén vallás tudvalevőleg több feleke- 
zetre oszlik. Mindenik azt vallja magáról, hogy a kér. 
vallás lényegének igaz kifejezője s Jézus vallásának 
leghübb letéteményese.

Vájjon megáll-e általában e felvétel ? Már fen
tebb kimondottuk, hogy nem. Most már csak az a 
kérdés, melyik áll hát legközelebb a Mester vallásá
hoz s közelebbről meg kell ezt vizsgálnunk a mi 
evangéliumi vallásunkról, mert ezen fog múlni felele
tünk is kitűzött tételünkre : van-e az evangéliumi val
lásnak jövője általában és Magyarországon ?

A reformáció visszatérés hitünk egyedüli k ifo r
rásához: a bibliához s megtisztítása a vallásnak az 
oda nem valóktól. Ámde legkevésbé sem szakítás min
den régivel, — a múlttal. A vallás lényegét, Jézus ige 
hirdetésének örökké megmaradó becsét felismeri, 
mint Isten igéjét és erre akar építeni, megadván min
denkinek a jogot ahhoz, hogy Isten fiává válhassék, 
anélkül, hogy ember voltán a szabad vizsgálódást, gon
dolkodást feladná. Apellál a lelkiismeretre, melyről tudja, 
hogy Isten ereje mibennünk.

Ebben kulminál a lutheri reformáció s ezzel ter
mészetszerűleg magában hordozza — mint a jézusi 
igehirdetésről s vallásról állítottuk — a fennmaradás 
feltételét.

A fejlődés folyományaként — bármily paradoxon
nak tessék is, de igy van — beáll azonban itt is bi
zonyos visszaesés, mikor az eredeti lényeget elhomá
lyosítják kisebb-nagyobb mértékben ezek kifejezői: a 
formák. A tantételek: bizonyos vallási gondolatnak idő
ben szorosan megformulázott kifejezései a különbeni 
eretnekségnek bélyegzés deklarálása mellett, valóság
gal az egyedül üdvözítés igényével lépnek fel. De amint 
azt teszi, már voltaképen eltért attól a Jézustól, aki 
tőlünk semmi nemű elhivést nem követel, hanem lel
kűnknek átitatását Istenünk át- és megérzése által. S 
mert ezt teszi, mivel felfogásunk szerint csak az a val
lás nem avul el, mely Jézus értelmében fogja fel és 
hirdeti annak lényegét, — már a múlandóság csiráit is 
magában hordozza.

Van hát benne maradandó és elmúló elem. Ma
radandó a lényege, múlandó mind az, a mi e lényegen 
kívül álló. Az egyes egyházak mind-mind előbb vagy 
utóbb csak e történet számára való emlékek lesznek, hogy 
helyet adjanak egy uj, tisztultabb felfogásnak, formá
nak, amely amaz örökké fennmaradó lényeget megfe
lelőbben fejezi ki.

Ez áll evangéliumi vallásunkról s egyházunkról is 
általában. Lényege megmarad, formája változni fog, 
átalakul, tökéletesedik, amint folytonosan arra törekszik, 
hogy tökéletesedjék s igazi evangéliumi alapra he
lyezkedjék.

Vájjon vigasztaló, vagy leverő perspektiva-e ez 
számunkra? A forma szempontjából kétségkívül leverő, 
a lényeg szempontjából Dlemelő. S minthogy mi előttünk 
más szentebb nem lehet, mint a lényeg, ez pedig igaz 
jézusi, mondhatjuk talán ezt is, számunkra minden
képen vigasztaló ez a gondolat és tudat. Mert az igazi 
keresztyénség, az igazi jézusi vallás diadalát látjuk 
benne.

Evangélikus vallásunk dicsekszik vele — és mél
tán — hogy legközelebb áll Jézus Krisztusunk vallá
sához s mert alapja, fundamentoma a Krisztus s célja 
a Krisztus diadalra juttatása — ez alapon joga lehet 
magának életet, jövőt követelni.

S tényleg joga lehet az el nem múlásra akkor, 
ha mindig megmarad annak, aminek lennie kell s a 
lényeg hangoztatásával helyet ad formája folytonos 
tökéletesedésének.

És mégis a tapasztalat lassú haldoklást tár ijesz
tően szemeink elé. Legalább is hazánkban.

Kétségkívül szomorú e tudat, de a történelem, 
az élet s az emberi lélek ismerete mellett mégis meg
nyugtató. Mert évezredes tapasztalás, hogy nem min
denkor az igazán értékes vonz. A tömeg lelkére sok
szor egész más „mágneses“ erők hatnak, de az igazán 
értékes még sem pusztul el teljesen s mindig lesz idő 
az örökkévalóságban, mikor az igazság újra és újra 
feltámad halottaiból, újra és újra egész nemzedékek 
millióit teszi gazdagokká.

Ez áll evangéliumi vallásunkról is, melynek lényege 
igazi kincs, melynél azonban más jobban vonz, az 
érdek, a tömegsuggestió s a csillogó arany. Főleg 
minálunk!

Ám a halál nem fog bekövetkezni s hisszük s 
szent meggyőződéssel valljuk, hogy lesz idő, mikor a 
pohár betelik, a tömeg eszméletre ébred s tudatára 
annak, hogy eddig hamis bálványok után futott. Csak 
ember kell hozzá megint, aki ezt bátran fülébe kiáltsa 
s kibontsa a zászlót a régi szent jelszóval: vissza a 
Krisztushoz.

S akkor az evangéliumi vallás újra ragyogni fog.
S hogy mi is pusztulásunk mellett el ne veszít

sük a feltámadás s az örök fennmaradásba vetett re
ményeinket, legyünk hívek nevünkben is adott lénye
günkhöz: a Jézus értelembeni igaz valláshoz s ha 
évezredek múltán nevünk esetleg más is lesz, meg
lehetünk győződve, hogy az evangéliumi vallás az 
mégis, az támadt fel uj alakban uj név alatt. Ennek 
kellett uj életre kelnie, mert azt tökéletes elmúlás 
nem érheti.
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Legyen ez vigaszunk, de egyúttal szent figyel
meztetőnk i s : a formáért «a lényeget fel ne áldozd s 
a \ állás UT.ytge, « n e!y t j .\u ii l  Cl Ük az, nr.t Jtzi.- 

sunk adott, hirdetett, de legfőképen átélt: az Isteni 
s:eretetben való Ilit. J eszen szk y  k á r ó lv  *».

E£> válasz a Felhívásra.
Midőn az „Evangélikus Lap“ 4-ik számában a 

svájci ref. egyházak szövetsége nevében közölt felhívó 
szózatot olvastam, — természetesen az elején kezdve 
és nem nézve annak befejező részét, célját és a közlő 
nevét, — hát biz én — megvallva — semmit sem ér
tettem belőle. Nem tudtam elgondolni, mit akar ez itt? 
hisz ez politikai tartaimú, nem egyházi lapba való cikk.

Tovább s tovább olvasva meg úgy találtam, hogy 
mindaz, a mi e cikk tartalmát s célját képezi kegyes 
— hogy ne mondjam üres — óhaj csupán. Örök békét 
akarni léttsiteni! a Krisztus-ellenes pusztító háborús
kodást a nemzetek közt beszüntetni akarni! oh mily 
óhaj! hány ezer meg ezer mértföld távolságban van 
mi tőlünk, holott mi alig arasztnyi haladásra vagyunk 
képesítve.

És az olvasással végezve, mintha hallottam volna 
a külvilág gúnyos mosolyától kisért szavát ilyenképen: 
no az európai papságnak ez a tervbe vett ténykedése 
épen csak annyit fog a célbavett ügyön lendíteni, mint 
amennyit használ az esőért való imádkozás. Húsz em
ber kéri az Istent egy kis esőért, öt-tiz ember ellen
ben azéit fohászkodik ugyanakkor, hogy még most, 
néhány napig ne legyen eső. A\ost már kinek tegyen 
eleget az Isten? Eleget tesz ő a természet törvényeinek 
megfelelöleg. A föld, vagy talán a nagy mindenség ter
mészeti behatásainak találkozásából folyólag, örök tör
vényeit követve adja ö, vagy nem adja az esőt.

így a népek Jelkében gyökei edző ösztönöknek, 
hatalmi- s nagyravágyásoknak kitörései, a nemzetek s 
azok vezetőinek politikai s társadalmi törekvéseinek 
alakulásai hozzák létre a háborút. Ezt pedig kiirtani, 
megakasztani hasztalan törekedtek különféle utakon— 
módokon évezredek óta. S a jövőben is, azt eltörülni 
a népek életéből épen oly kivihetetlen, mint az embe
rek leikéből s ezzel a világból a gonoszságot szám
űzni akarni. Aztán meg melyik hadakozó nép nem Isten 
és haza nevében kezdi, viseli a háborút és melyik nem 
fohászkodik Istenéhez igaznak vallott győzelmi segít
ségért?! Minden háborút viselő fél abban a meggyő
ződésben él, hogy az ő ügye az igaz, amiért méltón 
fog hát fegyvert, rohan vadul ellenfelére s ontja vérét 
felebarátjának. S eme belsejébe beoltott s meggyöke
reztetett egyéni meggyőződést kitörülni s helyébe az 
igazság felismerését, a kér. szeretetet, égi békességet 
állandósítani a földön, az emberek között, óh ehhez 
vajmi kevés az egész európai papság összes ereje, 
összes kenetteljes szolgálati törekvése. — így fog okos
kodni a külvilág.

A közlemény végén tovább fűzve a gondolat fo
nalát, a hallucinált kedvezőtlen érvelések befolyása 
alól kibontakozva emlgy lép előtérbe a nemesebb ér
zés. s tisztább gondolkodás: igaz, hogy az egyes em
berek ellentétes fohászai nem teljesülhetnek' be egy
szerre, azok nem irányíthatják az isteni bides intézke
dést; — de azért még sem hagyhatjuk el ;.z imába 
foglalt kérést és nem marad az üdvös eredmény nél
kül. Meghozza az a bizalmat, reménységet, megadja 
a lelki megnyugvást és ekképen erősíti az emberben a 
belső embert.

Továbbá, nemde sok tapasztalati igazságon nyug
szik eme regi közmondás: gutta cavat lapidem. Igen 
ennek értelmében bocsátó világgá Suttner Berta bá
rónő nem épen régen felhivó szavát a nemzetek bé
kéje érdekében és megalkotó a nemzetközi békeegye- 
sületet, nem bírja bár megakasztani a háborúk kitö
réseit, de azért mégis áldásosán hat munkálkodásával, 
szelídíti a háború borzalmait, gyengíti a harcolók 
vadságát és átlalán szabályozza a harcviselést. Ekkép
pen készíti hát elő a jövendő béke templom inak léte
sítését. apró porszemekből hordva össze lassan-lassan 
az építkezéshez szükséges téglát.

Avagy hogyan is mondta azt bol. Podmaniczky 
Frigyes színházi intendáns korában: „Shakespeare 
színmüveit vagy jól kell előadni, vagy sehogy. De 
előadni muszáj!“ — Bár nem egészen megfelelő ennek 
az alkalmazása, mégis alkalomszerű ez. Mi is ehez 
némileg hasonlólag felelhetünk arra a kérdésre, hogy 
kivánunk-e ama tervezett kougresszusban résztvenni, 
ilyenképen: az attól függ, hogy váljon célravezető 
lesz-e ennek a működése, vagy pedig nem lesz az, — 
de csatlakoznunk muszáj! — Nem vonhatjuk ki ma
gunkat, nem tehetjük, hogy közre ne működjünk ama 
feladat leljesitésében, mely szent hivatását képezi a kér. 
egyházaknak és azok őreinek, a lelkészeknek!

Mert hisz amiként a népies szállóige szerint „né
ma gyermeknek anyja se érti a szavát,“ ellenben a 
siró, kiabáló gyermek hangja kihat szűk körén túl is 
a távolabb esők, a szomszédok is meghallják azt, tu
domást vesznek róla, sőt némi benyomást is tesz rájuk, 
így leszünk mi is. Arra számíthatunk, hogy meghallják 
óvó, védő, kérlelő szavunkat, széles körben, magas 
rétegekben és ez nem marad bizonyára hatás nélkül 
se. Hisz Sutter Berta bárónő szava csak gyenge női 
hang volt és még is mint erős hullám csapkodta az 
akadályozó gátakat és át is törte azokat és végtére 
behatott a művelt világ előkelőinek leikébe. Megértet
ték szavát és tömörültek a béke érdekében.

Távol legyen hát tőlünk minden habozás, latol
gatás, vonakodás! Siessünk eleget tenni a testvéri, 
krisztusi szellemtől indíttatott felhívásnak. Nyilatkoz
zunk kedvezően és lépjünk be mi is az európai egy
házak kongresszusába!
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Fichte felfogása a vallásról.
Abban a nagy szellemi mozgalomban, melyet a 

német idealizmus neve alatt ismerünk és a melyben az 
ember vallásossága természet, művészet imádása mel
lett különféle más és más formákban nyilatkozott meg, 
Fichte az erkölcsi idealizmus képviselője. Kantnak a 
tanítványa, ki mesterének gondolatait a szabadság 
evangéliumává formálja. Kezdetben Spinoza determi
nizmusának a hive; de amikor átolvasta Kant müveit, 
akkor a lélek teremtő szabadságának az ismeretéhez 
jutott, ami rendszerének alapvető, életének vezető gon
dolata lett. Nem kívül, a világon uralkodó vas tör
vényszerűség van, mely előtt az emberi léleknek meg 
kell hajolnia, hanem a törvényszerűség az emberi lé
lek törvénye, a melyet ö a világra nyom, ha az az ön
tudatába jut. Kant hatása vehető észre azon a munká
ján, a melyet 1791. Königsbergben neki személyesen 
nyújtott át ajánlólevél helyett s melynek a címe: 
Valamennyi kinyilatkoztatás kritikája. E müvében a 
kinyilatkoztatás lehetőségéről szól. Tisztán a priori nem 
volt lehetséges. Az embernek tehát fel kell venni, 
hogy általános erkölcsi romlás lehetett, a mikor az 
erkölcsi törvény teljesen erejét vesztette az emberi 
akaratra. Ilyen esetben várható volt az Istentől, hogy 
ő magát mint törvényadó kinyilatkoztassa. Különös 
kinyilatkoztatás ebben az esetben a gyakorlati ész 
posztulátuma. Az ilyen kinyilatkoztatás, miután Istenen, 
szabadságon és halhatatlanságon kívül mást nem kell 
tudnunk — mást nem is tartalmazhat.

1798-ban — miután Fichte mint jénai egyetemi 
tanár kiadta már filozófiai munkáinak több kötetét — 
az általa szerkesztett filozófiai journálban „Az isteni 
világkormányzásban való hitünk alapjáról“ írt, ami 
miatt az atheizmus vádja alá került. Ebben a cikké
ben, és az utánna megjelent védekező irataiban fej
tette ki a vallásról való felfogását. Az erkölcsi világ
rendet az istenivel azonosítja. Az abban való hit a 
tökéletes, valódi hit, mert az élő, ható erkölcsi rend 
maga az Isten és nincs más Istenre szükségünk s mást 
nem is tudunk felfogni. Személyes Istenre azoknak 
van szükségük, akik e világnak jóságos Istent kíván
nak, aki az ő kívánságaikra tekintettel van. Az erköl
csileg erőstudja, hogy öröktörvény szerint a jó győzni fog. 
Minden hitet, mely az isteniben többet gondol, mint 
az erkölcsi világrend gondolatát, méltatlannak tart az 
eszes lényhez. Kifejti, hogy filozófiájának az a célja, 
hogy feleletet adjon arra a kérdésre, mi a jó, mi az 
igaz? Boldogságnak nevezi azt, amit a kötelesség 
teljesítése ad meg s amire a lelkiismeret mutat rá. A 
vallásban a lényeges, hogy az ember, aki elméjének 
méltóságát hirdeti, az erkölcsi világrend hitére támasz
kodva kötelességét úgy tekintse, mint ama világrend 
határozatát, annak minden következményét jónak, ma
gára nézve áldásosnak tekintse és örömmel vesse 
magát alája.

Vallás és morál — teljesen azonos ebben a fel

fogásban. Erkölcsi szigorúság „kell“, cselekvésre való 
akarat a jellemző vonásai. Semmi sem volt Fichtére 
nézve ellenszenvesebb, mint az a kényelmes hit, hogy 
az Istennek nincs egyéb dolga, mint az emberek kí
vánságait teljesíteni és azokról gondoskodni. Mint a 
„szabadság“ hirdetője az ember hivatását abban látta, 
hogy a saját szemeivel és ne idegen szemekkel lássa 
meg, és bírja az Istent. A hittételek azért csak szük
ségből való eszközök és azok értékelésében tárja fel 
a protestánsok és katholikusok közt levő különbséget. 
A protestáns abból indul ki és törekszik a végtelen 
felé, a pápista pedig a dogmákhoz közeledik és abban 
látja a végső célját.

Ezek a gondolatok Fichténél — melyek erkölcsi 
idealizmusából fakadnak, idővel más színezést nyertek. 
A miszticizmus nyomja rá gondolkodására a bélyegét 
és az „Én szabadsága“ a mely filozófiájának alapja és a 
teljesen reális valami volt, felolvad az istenségben. A vallást 
most elkülöníti az erkölcstől és az ismerettől és a 
kettő között a középre helyezi. Pantheisztikus gondo
latok közt mozog, amikor az Istenről így beszél: Jól
lehet maga az Isten az, aki a lét minden alakulása 
mögött él, de mi azért még sem látjuk őt. Látjuk őt, 
mint követ, állatot, természeti törvényt, erkölcsi tör
vényt, de az még mindig nem ő. A forma mindig el
rejti a lényeget előlünk, de a vallás magaslatára emel
kedve fel, eltűnik e világ az ő múlandóságával és az 
istenség jön te hozzád az ő eredeti formájával : mint 
élet, mint a te saját életed. Abban, amit hivő ember 
tesz, él és szeret, az Isten többé nem elrejtve jelenik 
meg, hanem közvetlen, erőteljes életben. És arra a 
kérdésre, mi az Isten, itt az a felelet, hogy az, amit 
az általa lelkesített és a vele szemben alázatos cse
lekszik. Ha Istent akarod érezni, ne keresd őt a fel
hők között. Add át magadat őneki és megtalálod őt 
a szivedben.

A boldog életre való útmutatás munkájában (1806) 
vannak e gondolatok. Ettől fogva az erkölcsi szigorú
ság helyett a vallás szelídsége, a szeretet lesz az ural
kodó vonás világfelfogásában. Azt hirdeti, hogy az ő 
tanítása megegyezik a keresztyén vallás tanításával és 
különösen a János evangéliumával. A többi apostol 
tanítása a zsidóság tévedésével van eltelve, amennyi
ben az időben való világteremtést tanítják. Különösen 
János evang. I. részét becsülte nagyra, mert a világ
nak semmiből való teremtését és az Istennel való örök 
és lényével szükségszerűen adott kinyilatkoztatást ta
nítja.

Hogyan jntott Fichte e két szélső felfogásra? Mi 
volt az oka, hogy a miszticizmus, a pantheizmus 
nyomta rá gondolkodására bélyegét? Ennek kifejtése 
messzire vezetne. Csak konstatáljuk, hogy egyfelől a 
szabadságot, másfelől a végtelentől való függést han
goztatja. A történet folyamán, azután ez a két szélső 
szempont határozza meg a vallásról való felfogást 
Hegelnél és Schleiermachernál.

L. F. Ö.
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Egyházmegyei felügyelő beiktatás.
Az arad—békési egyházmegye most megválasztott 

felügyelőjét Br. Solymosy Lajost — mint azt már eleve 
jeleztük — január 27-én iktatta be az aradi egyházban 
tartott rendkívüli közgyűlésen hivatalába.

Miután a szavazatszedő bizottság jelentése szerint 
valamennyi gyülekezet s főiskola kivétel nélkül báró 
Solymosyra szavazott, előre lehetett sejteni, hogy a 
beiktatási ünnepély a rendes rendkívüli gyűléseknél 
jóval népesebb lesz. Népesebb is volt, mert az egy
házak rendes kiküldött képviselői mind ott voltak; az 
aradi egyház, melynek kebelében az ünnepély lefolyt, 
jóval több tagját küldte ki, mint rendesen, az apate
leki pedig, mely eddig ismert szegénységénél fogva 
csak az elnökséggel képviseltette magát, jelenleg, egy
háza tagját s 25 éves felügyelőjét érvén a megtisztel
tetés, 10 taggal képviseltette magát.

De nemcsak az esperesség egyházainak kikül
döttei vettek részt az ünnepélyen, hanem Aradvármegye 
s Arad szab. kir. város főispánja, Br. Urbán Iván, a 
város polgármestere, Varjassy Lajos, az aradi ref., 
róm. kath. és izr. egyház elnöksége, Aradvármegye 
tanfelügyelösége, egyszóval az egyház és iskola kép
viselősége.

Az ünnepély a díszes templomban d. e. 10 órakor 
kezdődött, ahol is az esperesség kiküldöttjei az aradi 
egyház hívei s az iskolák — ifőgymnasiumi, főreális
kolai, tanítóképzői, polgári és elemi iskolai — növen
dékei Luther diadalmas énekének eléneklése után Csep- 
regi György esperes az oltár elé ment, imádkozott s 
textus felolvasása után áldást osztott.

Ezután kezdődött a tuiajdonképeni gyűlés Insti
toris Kálmán kir. tanácsos, hivatal szerint legidősebb 
egyh felügyelő s az esperes elnöklése mellett.

Ezen először is inegállapíttatott, hogy az összes 
egyházak képviseltették magukat, valamint a békés
csabai Rudolf főgymnasiutn is, csak a szarvasi főgym- 
nasium kiküldöttjei nem jelentek meg. Miért? nem 
tudhatni? hisz e tanári kar is ő Méltóságára szavazott 
s jelenleg e fögytnnasiumnak is felügyelője.

Fájdalommal, nem láttuk ott az esperesség több 
lelkészét, kik közül az egyiket, az esperesség főjegy
zőjét Liffa Jánost súlyos betegsége, Jeszenszky Károly 
mezőberényi II. kér. lelkészt szintén betegsége, Dr. 
Szeberényi Lajos Zs. lelkészt, zsinati bizottsági elfog
laltsága akadályozott meg abban, hogy a lelketemelő 
ünnepélyen részt vehessenek. Szavazatszedő bizottság 
jelentésének tudomásvétele után az esperes felhívta 
az új felügyelőt: hajlandó-e a tisztséget elvállalni s annak 
kötelességeit teljesíteni? Igenlő válasz után az új felü
gyelő letette a hivatalos esküt s elnöki székét elfog
lalta s elmondta székfoglaló beszédjét. Ebben első 
sorban köszönetét mondott a bizalomért, másodszor 
felhívta a közgyűlés összes tagjait, hogy a hitélet ápo
lását vegyék szivükre, hisz hit nélkül nincs erkölcs, e

nélkül pedig elvész a haza. Végül Ígéretet -tett, hogy 
az 1848. XX. t.-c. becsületes végrehajtását tőle telhe- 
tőleg, úgy is mint országgyűlési képviselő sürgetni 
fogja s rajta lesz, hogy a vallásegyenlőség s viszo
nyosság teljességében végrehajtassék s a mostani se
gélyek törvényileg biztosíttassanak.

A Báró Úr felügyelővé történt megválasztása 
folytán megüresedett helyeket a közgyűlés következő- 
képen töltötte be: törvényszéki biró lett Purghly László 
földbirtokos, szarvasi főgymn. fel. biz. tag Körösi 
László békéscsabai főjegyző s egyh. felügyelő.

Délben a Központi Vendéglő nagy termében ebé
den a Báró Úr a közgyűlés s más hitfelekezetek és 
küldöttségek tagjait vendégekül látta, mikor számos 
felköszöntő hangzott el az új felügyelőre, a felekezetek 
közti egyetértésre,

Istennek, a szeretetnek s a békességnek szent 
lelke vezérelje s támogassa az új felügyelőt, hogy 
vezetése mellett anyaszentegyházunk virulásnak s gya
rapodásnak örvendjen. —k—«.

ir o d a i .on.
Fichte halálának századik évfordulója alkalmából 

természetesen sokan foglalkoznak Fichtével, munkáival 
és jelentőségével, A jubileum által felköltött érdeklődés 
kielégítésére igen alkalmas az a kötet, mely E. Diede- 
richs kiadásában, Jenában jelent meg s amely Fichtének 
Max Ricss által Írott rövid életrajzát s Fichte munkái
ból ügyesen csoportosított, Fichte egyéniségét, jellemét 
kidomborító s gondolkodására jellemző szemelvénye
ket tartalmaz: I. Gottlieb Fichte: „Ein Evangelium der 
Freiheit" címen. A csinos és olcsó könyvből (ára fűzve 
3, kötve 4 mk) már a 3—4. ezer van a könyvpiacon.

Ugyancsak E. Diederichsnél Jénában jelent meg 
1910-ben Fichte: „Die Anweisung zum seligen Leben“
c. munkájának a kiadása. (Ára fűzve 4, kötve 5 Mk.) 
Ezt Erich Frank rendezte sajtó alá, azonkívül lenyo
matott egy egykorú kritikát és irt utószóul egy beve
zetést hozzá. A kötet stilszerii kiállítása mellett modern 
is. Ma a vallásos elégiiletlenség e korszakában Fich
tének kanti alapokon nyugvó vallásos világnézete még 
mindég figyelemre és tanulmányozásra méltó. Kortár
sának, Friesnek a vallásos filozófiáját mostanában ak
tuálissá a göttingeni „neufrisianusok“, közöttük Otto 
és Bousset theol. tanárok tették. Fichte ugyanannak 
a szellemnek a hatása alatt áll, amely Fries gondolko
dását dominált». Ez a kiadás nemcsak aktualitása, 
hanem belső értéke miatt is figyelemre méltó.

Friedrich Gogarten „Fichte als religiöser Denkcru 
c. munkája Diederichsnél Jenában 1914, jelent meg. 
(Ára fűzve M 2*50, kötve M. 3*50). A könyv Fichte 
miszticismusával foglalkozik. Nem keresi, hogy az 
összefüggést megállapítsa azzal a miszticismussal, a 
mely Fichte előtt volt, hanem ráutal arra, hogy az a 
gondolkodó, kinek számára minden a „cselekvés“ volt, 
a miszticismus felé nagy mértékben hajlott. Szól az er- 
kölcsiségröl, az egyéniségről és a történetről össze
vetve mindegyiket a miszticismussal. Abban látja Fich
tének, mint vallásos gondolkozónak a legkiválóbb ol
dalát, hogy nála a történet (ami cselekvés) a miszticis
mussal eggyé lett. (L )
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KÜLÖNFÉLE.

Rombauer Emil. *í* Úgy érzem, hogy nem illik 
szó nélkül napirendre térnünk Rombauer E. főreális
kolai igazgató, címzetes főigazgató elhunyta felett, igaz, 
hogy csak 3 évig állott egyházunk szolgálatában, mint 
a Selmecbányái lyceum tanára, de mint állami igaz
gató oly általános tekintélyre tett szert, hogy háládat- 
lanság volna részünkről, ha váratlan halála mellett 
egy pillanatra meg nem állanánk. R. E. egy régi luthe
ránus család sarja. Nem törekedett tudományos babé
rokra, hanem elsősorban az iskolának élt, (18 évig 
Brassóban, azontúl a budapesti V. kér. főreáliskolá
ban) közéleii szereplése cs irodalmi működése is az 
iskola szolgálatában állott. Univerzális tudása (mert 
egyformán járatos volt a reális és ideális tudomá
nyokban) kitűnő gyakorlati érzékkel párosult, azért 
tudta a brassói főreáliskolát minta intézetté fejleszteni 
és ezért bizonyult sokszor vezérférfiűnak társadalmi 
téren is. Ami egyházunk Rombauert igen korán el
vesztette, nem kutatjuk itt azokat, melyek az egyházi 
szolgálat elhagyására ösztönözték — bizonyára igen 
nagy része volt benne annak a kitüntetésnek, hogy 
Tréfort a fiatal tanárt igazgatónak szemelte ki, de 
attól tartunk, hogy volt ennek más oka is, talán az, 
hogy mert látta és tapasztalhatta, hogy a felekezeti 
tanárság legjobb törekvése ellenére, igen sokszor rész
vétlenséggel és hideg közönnyel találkozik az intéző 
körök részéről. Sok értékes emberünk ép ilyen okok
ból cserélte föl a felekezeti szolgálatot az állami szol
gálattal, sokszor, nagyon sokszor nehéz szívvel. Pedig 
Rombauer a maga szervező képességével mennyit te
hetett volna iskoláink érdekében, ha oly állásba 
juf, amilyen a reformátusoknál a gimnáziumi felügye
lői állás, melyet a jeles Dóczi Imre tölt b e ! llyenféle 
állás kellett volna Rombauernek és nagy dolgokat 
müvei nálunk. Ezek a gondolatok jutnak eszünkbe 
midőn mi is letesszük kiváló pedagógusnak frissen 
hantolt sírjára elismerésünk babérkoszorúját. Dr. Sz. Ö.

Z sin a t. Az egyházi alkotmánynak második 
részével foglalkozó zsinati albizottság Zsigmondy 
Jenő elnöklete alatt az elmúlt héten Dr Kéler 
Zoltán előadása mellett ülést tartott, amelyben 
az elvi kérdésekre nézve megállapodott. Úgy 
értesültünk, hogy az egyetemes egyháztanács 
intézményét nagy szótöbbséggel elejtették, az 
egyetemes központi iroda felállítását azonban 
elfogadták. Nézetünk szerint a legfőbb fokon 
való közigazgatás egyszerűsítésére és gyorsí
tására feltétlenül szűk :égünk van és ha már a 
„consistoiiumtól“ irtózunk, máskép az egyete
mes bizottságok helyesebb szervezésével kell 
segítenünk a dolgon. Mi a kérdést a bizottság 
állásfoglalásával elintézettnek nem tartjuk és 
fentartjuk magunknak a hozzászólást. (S z -o .)

Haláleset. Kottula Ede pincédi (Bács-Bodrog
m.) evang. lelkész február 3-án 33 éves koriban el

hunyt. A fiatalon elhunyt lelkész iránt őszinte, igaz 
részvétet érezünk.

Kitüntetés. A király Riesz Károly zayugróci lel
kész, kiérd, esperesnek egyházi és társadalmi téren 
sok évi buzgó működésével szerzett érdemei elisme
réséül a Ferenc József-rend lovagkeresztjét adomá
nyozta. A díszes kitüntetés alkalmával szivünk mele 
gével köszöntjük egyházunk e buzgó pásztorát s kí
vánjuk, hogy lankadatlanul és fáradhatatlanul dolgoz
hasson tovább is egyházunk javára!

Az adóalapi segélykérvények elintézése. Az
adóalapi bizottság nyolc előadója január 28-án tanács
kozást tartott. Ezen a tanácskozáson megállapították 
azokat az elveket, melyek alapján szigorúan és egy
séges mérték szerint a kérvényeket el fogják bírálni s 
kiosztották maguk között a 740 kérvényt. A kérvények 
felülbírálásával az előadók május végéig elkészülnek 
s akkor javaslatukat az adóalapi bizottság elé terjesztik, 
így az esetleges felebbezésekre az egyházaknak elég 
idejük marad, az 1914. évi egyet, gyűlés pedig az 
adóalapi segélyt kapó egyházak névsorát és a segély
mérvét megállapíthatja.

Nagylajosfalva (Bánság) egyházközség január
25-én tartotta évi rendes közgyűlését. E szépen virágzó 
gyülekezetünk az elmúlt évben impozáns templomát 
teljesen renoválta 36,000 kor. költséggel; önálló kán
tori állást szervezett 2,000 kor. fizetéssel, a kántor 
részére szép lakást épített 7,500 koronáért s mindezek 
fedezésére 12 kor. személyi és 60y0-os pótadóval 
terhelték meg önkéntesen magukat a hívek. Hegyi Pál 
földmívelő gazda 1000 koronát, Spitzer Károly (izra
elita) 50 kor., Gyuris András és neje 20 kor., Gyuris 
Pálné 5 kor., Kis Judit 10 kor.-t adományoztak az 
egyházra. Ezenkívül minden lakodalom alkalmá\al 
gyűjtést tartanak a hívek az egyház javára. Az évi 
bevétel 54,800 kor. 99 fill. — kiadás 53,964 kor. 12 
fill. volt. — Hogy a belmíssiói munkára mit jelent az 
önálló kántori állás szervezés , azt könyen megítélheti 
bárki abból, ha meggondolja, hogy mit jelent az egy
házi éneknek egyöntetű tanítása ott, ahol a hívek 
száma egy gyülekezetben közel 5000 lélek, a minden
napi tankötelesek száma az állami elemi iskolákban 
60Ö, az ismétlőzőké 300-on felül van. Az egyházhi- 
veknek nagy öröme volt mindezek mellett az is az 
elmúlt évben, hogy a renovált templom felavatásánál 
szeretett főpásztora: Scholtz Gusztáv püspök úr részt vett.

40 esztendeje volt február 2-án, hogy Láng 
Mihály esperes, a budapesti németajkú evangélikusok 
40 éven át volt lelkésze, meghalt. Az évfordulón a hálás 
egyházközség a kerepesi temetőben megkoszorúzta volt 
lelkipásztorának a sírját. Broschko Gusztáv Adolf ke- 
gyeletes szavak kíséretében tett le koszorút a volt 
esperes sírjára.

A budapesti fasori lelkészi körben megke- 
reszteltetett 163 fiú, 178 leány, összesen 341 lélek. 
Ebből törvényes volt 237, törvénytelen 104; az utób
biak száma 70'7o_°s emelkedést mutat az 1912. évhez 
képest, s egyszersmind szomorú bepillantást enged a 
főváros sociális és erkölcsi életébe. Az esketések száma 
86, (7 tiszta evang. és 79 vegyes pár) 21 -el kevesebb, 
mint az előző évben. Javunkra 11 megegyezés kötte
tett, ami 10-6°/0-os csökkenést mutat az elmúlt észtén-
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dőhöz képest. Temetés volt 166 (94 fi, 72 nő). E pontnál 
feltűnő — mint a fővárosban általában — a férfiak 
nagyobb elhalálozási száma (még a születési arány- 
számmal is egybevetve), ami természetes következmé
nye a férfiak nagyobb munkamegterheltetésének; más
részt pedig elszomorító a 20 éven aluliak nagy számú 
elhalálozása ( '/„-nál több). Hozzánk áttért 19, tőlünk 
kitért 26 egyén. A természetes gyarapodás 168 lélek. 
Konfirmáltatott 97 fiú, 78 leány, összesen 175 gyermek, 
14-el több mint az előző évben. Úrvacsorával éltek 
1527-en, 13-al több mint 1912-ben. — örvendetes 
kezdeményezés a fasori lelkészi körben, hogy esperes
lelkésze szorosabban a nőegylet és általában a nők 
részére havonkint külön belmissiói istenitiszteletet tart, 
amivel a vallásos érzést erősíti, s a vallásos nevelés 
hivatását éleszti egyházunk „szebb lelkű asszonyai
ban.“

A miskolci ev. egyházban a múlt év folyamán 
született 57 gyermek, megkonfirmáltatott 55 gyermek. 
Eskettetett 20 pár. Meghalt 49 egyén, Úrvacsorával 
éltek 890-en. Az egyház hatodfélezer korona adományt 
kapott. Az adományok között tekintélyes összegűek is 
vannak; Réthy Károlyné 3,000 koronát adott kill, egy
házi célokra, báró Seckendorf Ármin egyháztanácsos 
pedig folyó kiadásokra 1,000 koronát. Az egyház veze
tősége derék munkát végzett: egyensúlyba hozta az 
egyház háztartását, rendezte 420 gyermeknek 16 ide
gen iskolában való vallásos oktatását s a hitoktatás 
ellenőrzését. A hivek tájékoztatására az egyház elnök
sége havonként megjelenő „értesítőt- ad ki.

A grinádi egyházban szül. 13, konfirmáltatott 
19 gyermek, eskettetett 1 vegyes pár, Úrvacsorához 
járultak 259-en, meghalt 15 egyén. Az egyház lélek- 
száma 520. Amerikában tartózkodik 75 lélek. A torony 
és harangalap majdnem 1200 koronával gyarapodott.

Szórványok lelki gondozása körébén felme
rülő teendők megbeszélésére a kemenesaljai esperes- 
ségben Varga Gyula esperes Zalaegerszegre jan 20-án 
összehívta a missziói körök lelkészeit. Az értekezlet 
különösen a szórványokban róm. kath. iskolákba járó 
tanulók hitoktatása körüli eljárással foglalkozott. Hogy 
mit kellene tenni, azt mindnyájan jól tudjuk, azonban 
arra, amit meg kell tennünk, a szükséges anyagi esz
közöket kellene elsősorban a hitoktató-lelkészek szá
mára előteremteni!

Segédlelkész meghívás. A miskolci egyház se- 
gédlelkésznek meghívta Mezei József rákospalotai segéd
lelkészt.

N yárasdom bra a súlyos beteg Augusztinovics 
Győző segédlelkészt nem kapott. Michael Győző pozs. 
IV. éves theol. hallgató vállalkozott rá, hogy elmegy 
hozzá segítségnek. Ez a tény, hogy nem végzett theolo- 
gusra szorul egy egyház és lelkész, paphiányra vagy 
— „faluiszonyra“ mutat. Mindakettő elég baj 1

A báti ág. hitv. ev. kér. egyházközség f. hó
25-én tartott közgyűlésén egyhangú nagy lelkesedéssel 
Téker Pál irtványosi kántortanítót választotta meg taní
tójául. — A hivatása magaslatán álló ifjút egyháza 
örömmel várja s működéséhez nagy reményeket fűz.

A szeretet soha el nem fogy. Binder Jenő tiz 
évig birdai lelkész volt. Onnan Késmárkra került lyce- 
umi vallástanárnak, ahol tizenöt éve működik. Múlt hó
19-én volt huszonöt éve annak, hogy birdai lelkészi 
állását elfoglalta. A birdaiak a tizenöt éve Késmárkon 
levő egykori lelkészükről e „jubileum“ alkalmából szere
tettel megemlékeztek s őt mostani lelkészükkel és tanító
jukkal együtt meleghangú levélben üdvözölték. Ez az 
üdvözlés csakugyan ritka és megható bizonysága annak 
a kapocsnak, mely a lelkészt és egyházat összefűzte. 
A jubilánst mi is szeretettel köszöntjük, s kívánjuk 
neki, hogy mostani működési terén is sok hálás tanít
ványa legyen s nevelje őket minden jóban, szeretettel, 
háladatosságra! . .

A debreczeni kollégium nagy alapítványhoz 
jutott. Áron Manó (izraelita) nagybirtokos, a kollégium 
régi növendéke 10,000 koronát hagyott hálája jeléül a 
kollégiumra azzal a rendeltetéssel, hogy ez az összeg 
addig kamatozzék, mig jövedelméből egy tanári állás 
fenntartható lesz.

Sickingen Ferenc hires várát, az Ebernburgot 
franciskánusok akarták megvenni. Ehhez a várhoz a 
reformáció korának több fontos eseménye fűződik. 
Sickingen ezt a várat menhelyül és az oldalára kötött 
kardot védelmül felajánlotta Luthernek. A protestáns 
közvélemény felzúdult az ellen a lehetőség ellen, hogy 
Sickingen vára franciskánus klastrom vagy kórház 
legyen. Több buzgó protestáns törekszik azon, hogy 
ez a vásár meghiusittassék. Már arról volt szó, hogy
400,000 márkáért a várat meg is vették. A vétel azon
ban meg nincs teljesen nyélbe ütve. Az Evangelischer 
Bund még mindig gyűjt az Eberngurg vételárára ado
mányokat.

Istentisztelet vetített képekkel. A mozgófény
képek diadal útját a papság sem tudja megakadályozni. 
A Frankfurter Zeitungban (jan. 30. szám) olvassuk, 
hogy a vetített képek előtt a templomok is megnyíl
nak. A Halle mellett fekvő Schkeuditz nevű városkában 
az eddigi istentiszteletek egy részét rendes időközök
ben megismétlődő vetített képes istentiszteletek fog
lalták el. A lelkész felolvas a bibliából egy fejezetet, 
vagy elmond egy missziói történetet s eközben az olva
sottak illusztrálására a vásznon vetített képek láthatók. 
Az énekeskönyvet a hivek otthon hagyják, a sötét 
templomban úgy se tudnának belőle olvasni. Ehelyett 
az ének szövegét is a vászonra vetítik, még pedig jó 
nagy betűkkel. Az egyháztanács vetítő gépet vásárolt, 
s állandósítani akarja a vetített képes istentiszteleteket, 
mert a hivek között nagy irántuk az érdeklődés.
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Felügyelő választás. A béldi egyházközség 
(Hontmegye) február 1-én tartott közgyűlésében felü
gyelőjéül Suhajik Gusztávot, a korponai takarékpénz
tár igazgatóját választotta meg, ki a lissói egyház felü
gyelője is.

Értesítés. A dunántúli evang. egyesület által ki
adott „Családi emlékkönyv“ (esketés alkalmára) ezen
túl 50 fillérért Varga Gyula esperes, egyesületi pénz
tárnoknál kapható Vönöczkön (Vasmegye).

Kérelem. A Protestáns Országos Árvaház érde
mekben gazdag igazgatója: Brocskó Lajos a folyó 
évben tölti be igazgatói működésének negyvenedik 
esztendejét. Erre az alkalomra az árvaház volt fiú- és 
leánynövendékeiből bizottság alakult, kitűzvén felada
tául, hogy a jubilánst ebből az alkalomból méltóan 
megünnepli. Ez áiton is felkéretnek az árvaház volt 
növendékei, hogy tartózkodási helyüket, valamint azok
nak a növendéktársaiknak a címét, a kiket ismerik, 
közöljék Papp Gézával (Budapest, VII., Erzsébet-köruí 
1.), ki bővebb felvilágosítással szolgál az előkészítő
bizottság megbízásából.

Előfizetési felhívás. Tisztelettel értesítem la
punk olvasóit, hogy február elején egy 5 — 6 ívre (egy- 
egy oldal 48 sor.) terjedő munkát bocsátók közre 
„Bölcseleti és Neveléstudományi dolgozatok“ címen, 
amely 9 önálló tanulmányt hoz a neveléstudomány, a 
bölcselet, a modern protestáns liberális theológia s a 
vallásoktatás köréből. Ára két korona, amelyhez még 
20 fill, portó járul. Munkám az igazság utáni önzetlen 
törekvés szüleménye s mindazok érdeklődésére szá
míthat, akik korunk eszméit, bölcseleti s vallási prob
lémáit figyelemben részesítik. Megrendeléseket a cí
memre kérek. Koller István, polg. isk. tanár, Beszterce 
(Erdély).

A SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Egy jóakarónk felhívta figyelmünket arra, hogy Prohászka 

püspök „Dominus Jesus“-ának a hirdetése nem „evang. lapba“ való. 
A jóakaratot köszönjük, hirdetés eltávolítására való kívánságot 
azonban nem honorálhatjuk. A hirdetés arra való, hogy abban 
a kereskedő portékáját ajánlgassa. Mi nem találjuk főben járó 
bűnnek azt, hogyha valaki vallásos meggyőződésünkkel, vagy 
tudományos felfogásunkkal el'eníétes vagy azt nem teljesen fedő 
munkára felhívja a figyelmünket. Megvenni nem okvetlen kell, 
tanulni pedig az ilyesmiből is lehet. Az acél és kova együtt 
adnak szikrát s ha tapló nincs, amibe a szikrát ágyazzuk, akkor 
a szikra tüzet aligha gyújt. És ez nem csak a ré-J „nagyfülü“ 
világban volt igy. Ismerni kell az ellenfelet is. Aki erejének tu
datában van, az nem kerüli, hanem keresi vele a találkozást. 
A tehetetlen sopánkodást hagyjuk azokra, akiknek nincs már 
reménységük a győzelemre, ak k tehát óvatosan kitérnek minden 
szellemi küzdelem és eszmecsere elől. Mi ettől nem félünk s 
nem féltjük azokat sem, a kik a székesfehérvári püspök írásait 
esetleg a kezébe veszik.

IC Budapest. A kilátásba helyezett tanulmányra számitok. 
— V. Q. A küldeményt köszönöm.

Luther Társasági pályázatok.
I.

A Luther-Társaság ezennel pályázatot hirdet 
népiratokra. A népirat tárgya lehet egyháztörté
neti, apologetikus, polemikus vallásos elbeszélés, 
vagy sociologiai. Terjedelme egy vagy másfél 
ív. írói díj ívenként 40 köre na. De a legjobb 
munka ezenfelül az Osztroluczky-féle 100 koro
nás pályadíjjal jutalmaztatik. A pályázat titkos. 
A művek jelige alatt küldendők a Luther-Tár
saság főtitkári hivatalába. (Budapest, X. Ihász-u„ 
5. s z ) A pályázat határideje f. é. április 30.

II.
Magyarázó jegyzetek a már közzétett tankönyv- 

pályázathoz.
Hogy a tankönyvek úgy osztott, mint osz

tatlan iskolákban használhatók legyenek, szük
séges, hogy a szerző az osztott iskolákra legyen 
tekintettel. A példákon csillaggal megjelölheti a 
szerző, melyeket tekint különösen fontosaknak s 
az osztatlan iskolában átveendőknek.

1. A számtani példatárnál két-két osztály 
tananyaga egy könyvben feldolgozandó. Az V. 
és VI. osztály számtani könyvében feldolgozható 
a mértan V. és VI. osztály tananyaga is.

2. A történelem és alkotmánytanban az V. 
és VI. osztály tananyaga egy könyvben feldol
gozható.

3. A földrajznál szintén együvé csatolandó 
a Ili. és IV, osztály tananyaga és együvé az V. 
és VI, osztályé. A III. osztály tananyagánál csak 
az általános rész dolgozandó fel.

4. Nyelvgyakorlatok alatt fogalmazási gya
korlatok értendők. A csoportosítás úgy történ
jék, hogy a II. és III. osztályé egy könyvbe 
kerüljön. A IV., V és VI. osztályé szintén egy 
könyvbe.

5. A természetrajzzal összekapcsolható a 
gazdaságtan kiegészítve egészségtannal.

6. A természettanhoz kémia is csatolható.
Hogy a bírálat igazságos és objektív legyen,

a pályázat titkos, A szerzők műveiket jelige alatt 
küldjék be. De ha valaki már nyomtatásban meg
jelent tankönyvvel pályázik, akkor saját neve alatt 
küldheti be, mert megjelent tankönyvek is pályáz
hatnak.

A Luther Társaság ezen magyarázó jegyzeteket a 
zsinat tiszteli tanitó-képviselő uraival és a soproni tanitó- 
képezde igazgató urával tartott értekezletéből kifolyólag 
teszi közzé.

A tankönyvekre csak evangélikus szerzők pályáz
hatnak.

Budapest, 1904. január 15.
Majba Vilmos

L. T. főtitkár.
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Ú J D O N S Á G O K .

KEMÉNY LAJOS, MOHR HENRIK, SZIMONIDESZ 
:: LAJOS, SZÜTS GÁBOR és WOLF JÓZSEF :: 

egyházi beszédei,

T Ö M E G M O Z G A L M A K
az alföldi parasztvárosokban.

Irta: Dr. Szeberényi Lajos Zs. Ára 1 K 50 filllér.

C SA L Á D I N E V E L É S
jellemképzö oktatás beszélgetésekben és példákban. 

Irta: Csiky Lajos. Ára 2 korona.

D O n i N ú S  J E S Ú S
Nyolc konferencia.

Irta: Prohászka Ottokár. Ára kötve 1 K 80 fill.

K A P H A T Ó K :

K Ó K A I L A J O S N Á L
BUDAPEST, IV. KAROLY-UTCA 1. SZ

Mt- Legcélszerűbb az összeget pos- ^  
tautalványon előre beküldeni!

»V % ’ * |* y  % .» ^  y  *ŝ» *4» %

M o s t  j e l e n t  m e g !

VALLÁSOS t S  CSdLÁbl KÖLTEMÉNYEK 
I—VI. SOROZAT 1 IRTd PETROVICS T Á L

Ara fűzve I korona, kötve 1 korona 50 fillér.

„JÉZUSSAL EGY ÚTON . . . “
című prédikációgyüjtemény öt koronáért kap
ható könyvkereskedésekben és e lap szerkesz

tőjénél Nagybörzsönyben (Hont m.)

Mlf^bETÉSEKET
FELVESZ ::n KI Fi bO  h  IVAT F1L

NF1GYBÖFZSÖNY
:: HONTMEGYE

Bensőséges, meleg hangon irt költemények vannak e kis kötet
ben, miket a* érzéses egyszerű poezis hívei szívesen fognak ol
vasni. A sorozatok címei : I. Jézus a magányban. II. Zarándokút 
Jézussal III Jétus a templomban, IV. Jézus a c s a lá d b a n .  V. Jézus 

a term észeten IV. Jézus a nagyvilágban.
Kapható a L uther T ársaság  könyvkereskedésében 
(Budapest, VIIL, Szentkirályi utca 51/a) legcél-

szertlhen az ár előzetes beküldése ellenében.

K 0 N F I R f 1 / 1 N D U 5 0 K
K Á T É J A

Irta: Raffay Sándor. Pályadijat nyert mű.

Negyedik javított kiadás.
Ára kötve 40 fillér.
K A P H A T  Ó:

Kókai Lajosnál, Budapest
IV. Kámermayer Károly-u. I.

i — Mutatványpéldány ingyen! —■

Konfirm ációi'T ' anköriy vek.
M -------------- = 1 -------------------= = -------GL8

nmm sitiid Ea r hMkh,.c" ft,,,ta -«Wyucovani evangelickych podló augi.
„ konfirmandu .............................— 20

(E sz en ő  magyar könyvecskéje elfogyott.,)
Frltil I line VaHastani vezérfonal a konfirmálandó ágh ev
IIIlii UuIUu ifjúság számára....................................
Cfldllllf hinC Evangéliumi káté Népiskoláknak tankönyvül,
UcUUljj UU|U0 konfirmandusok veiérkönye és ismétlőknek 

kézikönyvül Ára könye.................................................—.50
M 0i| Konfirmációi könyv .......................................—2A

III Konfirmacna kniha...........................................—.30
IjjjjUf p̂ j Evang. konfirmandusok vallástana.................... —.50
H a d n r h i? *  Ciniiflr K onfirm áció i k áté  A H a u ó n er -fé le  k on -  
m m m  u úllUil firm áció i k áté  n y o m á n  k ö tv e  . . . — .30
l i á t l  Ifhian Az Űr v a c so r á já h o z  e lő s z ö r  k é sz ü lö k  szám ára
l l ^  Ivlill tanítás. Kötve..............................................—.(30
y | j j  Evang. konMrmaudusok kátéja kötve . . —.40
DuHháll Cíndflr Konfirmandusok k ö n y v e ...................................—.30ItUllHfly u ű l l l l l  Konfirmanden büchlein ford Schwalm. . — 30
Cinhnrnmi! lilIC Vezérfonal a konfirmálandok oktatásában —.70 
0lCKIE1|I Jill* Wyucovanj confirmandu [kötve —.80
Sfflkln Andrst Evangéliumi-keresztyén Vallástan polgári isk., leiül! HIIJ 00 algymn, reáltan. és a konfirmációi oktatás

számára....................................................................... —.48
Tirifd ntnrt said tsn h°ey S’ nki el ne vegye a te koro- 
Idilui! Illcy ü:!!IU lull, nidat! Konffrm tankönyv, kötve —.60
lift vis li last! °̂n̂rmiin(ienbúchie'n k°,vc • • • —.60
| | ^ í | | |  H |j| Konfirmandusok könyve, kötve. . . —.60

Mindezen konfi'tnációi tankönyvek a
Luther Társaság könyvkereskedésétől.
Budapest, Szentkirályi-utcza 51/a. redclheidk meg*
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Iparos és nem kereskedő 

35 éve fennálló kér. cég!
K észít és j a v í t : K elyhet, borkancsót. 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Arany, ezüst, kina- 
eziist, bronzból, művészies és eg.sze ii ki
vitelben. K elyhek  stb tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és ezüstözése jót
á llá ssa l. Tervrajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt m áshol rendelést tesz, m él- 
tóztassék  egy árjegyzéket kérn i, m e
lyet ingyen  és bérm entve küld.

K éri nagybecsű pártfogását

Bittner János
egyházi szerek m űötvöse.

Budapest, IX., Lónyai-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.) «

Elismert legelsörangú műremekek
a világhírű ZIMHERMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harm onium ok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TOROK-U. 8.

(C sászár- és L ukácsfürdőnél.)
Marmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

A H i l i  % h. sí. e ü t t l e l  ni wtelönpe a 
K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V

melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésben, lábián kthellyel . . .  2 K 20 f.
Egés2vászonkötésben „ „ vörÖE-

metszéss I t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű b rkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kchelylvel, 

aranymetszéssel, dobóban . . . . . .  8 „ — „
Párnázott borjubürkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblánk'hellyel, arany

metszéssel, dobozban ....................  . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon rgyhá ak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet iu .kuI) 
legalább j péld. nyt rendelnek mev, 25'" 0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási köllséeet mindenkor a rendel ) egy
háznak vagy t.in mezeinek !:efl viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sánt/ia Károly: Őrangyal. Imakönyv rrot. ifjak és leányok, 

kiilönösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban.
Vás/.onkötésbt n, \ örösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjub'rkötcsben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „ 

Székács J ó z s e f  ; imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés', aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal b K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

M R n O N N H O T
elism ert legjobb gyártmányokat szállít

m agyarországi legnagyobb hangszergyár
STOWASSER J. SvéÜÍ:

a jav, Rákóczi-tárogató feltalálója. 

6— 14 Budapest, Gyár: Ö ntőház-u. 3.
és a ján lja  m indennem ű gyárában k észült h angszereit, úgyszin tén  
húrokat és han gszera lkatrészek et. A rjegyzékd ijm entesen  kü ldetik .

I  !! ( I J b O N S Á Q O K  ! ! |

J . • u

1 EGYHÁZI BESZÉDEK!
a  II. kötet.^  c
^  Cl
j  Irta: lie. Rácz Kálmán.
m  Ára fűzve 4 korona, kötve 4 kor. 80 fillér. &

I  #
I  fi N R G Y H É T E N  N É M E T  F Ö L D Ö N  ^
I  ÜTI EMLÉKEK. I
M ^

Irta: DR LOSONCZI LAJOS. |

I _________  f \R d  60 F I L L É R . __________ |

I  #  I

I  D É L N E K  K IR Á L Y N É  A S S Z O N Y A I'ft
jj (Sába királynő.) &

f  Irta: Takaró Géza. Ára 20 fillér.

I  K A P H A T O K :  |

J KŐKAI LAJOS könyvkereskedésében f
S  BUDAPEST, IV. KÁROLY-U. I. J^  ä*.

ORGONA GYÁR.
Villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár Hazánk legnagyobb 
templom orgonáján k, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

Hieger Ottó
cs. és kir. udvari szá llító

a S zen t-S ir  lovagja és a Ferenc József  
rend tulajdonosa.

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz-
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
37 év óta 1900 orgonát' szállított, közte a 
kirá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árb.tn teljesít. Orgona 
jókarbm tartását elvállalja. — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
6 — lő natra dijnienteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aianyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
E GYHÁZ I ,  I S KOL AI  É S  T Á R S A D A L H I  H E T I L A P .

S z o m b a l o n k é n t  j e l e n i k  m e g .
A 1. pót illető közlemények és kiilde- 
uiények, az előfizetési és hirdetési dijak 
;i lap szerk esz tő séb e  c ím ére N’ajty-
I- r/sönybe (Hontmegye) küldendők. 

Iliónyzó lapszámokat a nyomda pótol —

Főszerkesztő: SZTENLO KÖKNÉL 
Felelős szerkesztő: SZIHONIDESZ LAJOS 

l 'ómunkatársak :
IIORN YAK s ZKY A I. ADAM 

L ie .  PIZÉ1.Y Ö d ö n  óm SZHI.ft.NYI ÖDÖN dr.

Az. e lő fizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre G K., Egyes szám ára 30 fill.

II I r i l c t é i  d i j a :
l 'RÍM oldal 2*í K , fOlolil.il I ! K., ncgycdoldnl 
7 K. Kisebb liirdcldsew (pályázatok) minden szava 
0 HM. TObbszftr megjeleni) hirdetésnél árengedís.

T a r t a l o m :  Klnctlerné Solcz Inez: Reminiscentiak és még val mii — Krónikás: Ki az igazi katholikus? — II. József három levele. 
— Irodalom — Külföld — Kiil nféle. — Hird lések.

Reminiscentiak és mé£ valami.
Itt ülök íróasztalom mellett s kinézek a 

szabadba. Apró hópelyhek szállingóznak a le
vegőben, lassan-lassan az egyenlőség fehér 
leplével takarva el mezőt és rétet, gyalogösvényt 
és széles országutat. S mialatt nézem a bűbájos 
téli tájat, lelkem elkalandozik és maga elé va
rázsolja a bimbófakasztó, virágillatos tavaszt, 
csacska, könnyelmű pillangóival, munkás, dolgos 
méheivel, életadó napsugarával, termékenyítő 
zivataraival. S mialatt lassan-lassan ezüstszálak 
szövögetik át sötét hajamat, mind gyakrabban 
el-elkalandozik képzeletem ifjúságom verőfényes 
tavaszába, újra meg újra elém tárja azt a víz- 
cseppet a benne nyüzsgő-zsongó élettel, az 
intézetet, hol szászhúsz fiatal leányszív szövö
gette álmait s ébren álmodta a Jövőt, az Életet, 
amely aztán úgy hiszem — mindenkinek 
meghozta azt, amit • zokott: kevés örömet, több 
szomorúságot és sok-sok csalódást.

Mert nem ismertük az életet. Hiába hívtuk 
intézetünket „emberismerö ketrec“-nek, nem is
mertük mi meg egymást, s ha megismertük volna 
is, nem embereket, hanem pillangókergető, ideálok 
után futó naiv gyermekeket ismertünk volna meg.

És a nagyvilág? Az élet a mi parányi víz- 
cseppünkön kívül ? Az bizony tíz hónapig kínai 
fallal volt elzárva előlünk. Azért, aki csak tehette, 
két hónapig szorgalmasan gyűjtögette az édes 
emlékeket, melyeket aztán tíz hónap unalma 
szivárványszinekkel szövögetett, hímezgetett cso- 
dásszépségü képpé.

S akinek nem voltak emlékei, s az emlé
keknek nem volt hőse, az egyszerűen képzelt 
magának emléket is, hőst is, szebbet, tökéle
tesebbet, mint Jókai bűverejü fantáziája, mert 
nincs művésze ke ek e világnak, ki képzeletben 
eszményibb lényt tudna megalkotni, m nt egy 
ideális szerelem után sóvárgó, nyiladozó ábrán
dos fiatal leányszív.

És ha hús és vér is kellett az eszményi lélek
hez, a legelső szép fiú, egy fess theológus, kit séta
közben vagy templomba menet-jövet utunkba 
sodort a véletlen, odakölcsönözte szép szemét, 
csinos alakját. Hogy ki volt? Hogy. hívták? 
Az akkor nem érdekelt minket. És szebb is 
volt így. Egy név különben sem hozott zavarba. 
Mert hisz Berend Ivánnál, Kárpáthy Zoltánnál 
zengzetesebb neveket alkotott a mi fantáziánk. 
S ha a tanárnőink — kik, ma sem tudom, mi 
okból, megtiltották, hogy nyíltan, az ö bevo
násukkal alkossunk önképzőkört — kézhez kap
ták volna a mégh megalkotott, titokban gyűlé- 
sezö körtől rendezett ünnepélyek műsorát,Ibizony 
zavarba jöttek volna a szereplők miatt, mert 
mindenki az () szép és zengzete; nevét viselte.

Óh, azok a gyűlések! A legábrándosabb 
szerelmi lyrát, a legszentimentálisabb epikát, a 
leglelkesebb hazafias költeményeket hogy el- 
suttogtuk, képzeletben hogy átéltük, s ha kellett, 
hogy elharsogtuk azokat! S még ma is őrzöm 
az akkor az én gondjaimra bízott irodalmi szárny- 
próbálgatások immár erősen megsárgult lapjait; 
köztük az én e’beszélésemet is; hőse egy ide-
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ális falusi pap, a vége esküvő. Azóta se mertem 
hasonló genreban megpróbálkozni.............

S folyt az élet szép csendesen, nyugodtan 
a mi vizcseppiinkben. De volt egy dolog, amely 
egy szempillantás alatt iszonyú kavargásba hozta 
az egész kis világot. S ez a vallás kérdése volt.

Akkor is, később is, sokat gondolkodtam, 
bennünk vagy a külső körülményekben rejlett-e 
ennek az oka. De sokáig nem tudtam rájönni. 
Míg aztán — mikor már a tudományos munkák 
foglalták el Marlitt, Werner, Haimburg, sőt még 
Jókai helyét is — megtaláltam a magyarázatát: 
a i 4—20 éves leányok lelkét nemcsak a sze
relem utáni vágyódás emészti, hanem a vallásos 
érzelmek túlkapása, a földöntúli, a misztikus 
dolgok utáni sóvárgás is.

Tehát ez lehetett az oka annak a sok vitának, 
ami erősen megzavarta ami csendünket, nyugal
munkat. A történelemtanár magyarázata, egy- 
egy megjegyzés Luther életviszonyaira és halá
lára, egy kérdés a keresztvetés, térdelés és böjt 
körül, már elég volt, hogy élénk polémiát idézzen 
elő, mialatt meggyőződhetiünk, hogy mi meny
nyivel többet tudunk az ellentábor vallási dol
gairól mint ők a mieinkről.

S ha már nagyon magasan csapkodtak a 
felekezeti ellentétek hullámai olyan kérdések 
miatt, melyekkel nem akartuk vallástanárunkat 
zaklatni, akkor a bátyámhoz fordultunk, kit minden 
felekezeti különbség nélkül mindenki, tekin
télynek ismert el, mert nagyon szép ábrándos 
szemei voltak a fényképen.

Ezek a kisebb-nagyobb fontosságú polé
miák vallásos lelkületűnk, protestáns öntudatunk 
kialakulására a legjótékonyabb hatással voltak, 
mert még a leglanyhábbat is feltüzelték és gon
dolkozásra, ellenállásra, visszavágásra kénysze
rítették. S szerény magamról szólva, biztosra 
veszem, hogy az intézeti élet ezen sajátossága 
erősen befolyásolta vallásos érzületem kiala
kulását.

Nem tudom, hogy áll ma az állami taní
tónőképzőkben a protestáns növendékek dolga. 
Remélem, jól. Nekünk akkor — apró kellemet
lenségektől eltekintve, melyeket vallástanáraink 
a legnagyobb tapintattal intéztek el a mi ja
vunkra — szintén nem volt okunk panaszra.

Sőt még ma is hálával gondolok egyik tanár
nőnkre, ki katholikus létére, négy éven át — 
lehet, hogy tovább is, de én csak ennyiről be
szélhetek — minden vasárnap elkisért a mi 
templomunkba, s ha ő valami okból nem jö
hetett, vagy egyáltalán nem mentünk, vagy a 
minket kisérő betegápolónővel a mi istentisz
teletünk után el kellett mennünk az ő templo
mába is.

Újból ismétlem, nem tudom, hogy férnek 
meg ma egymással az állami képzőkben a kü
lönböző felekezetű leányok s hogy milyen módon 
és milyen eszközökkel erősíttetik és fejleszttetik 
vallásos érzelmük. De azt tudom, hogy milyen 
nehéz manapság állami tanítóképzőbe bejutni, 
mennyi és milyen magas protekció kell ehhez. 
És ha egy szegény ev. leány nem kap helyet 
állami intézetben, elmegy katholikusba, az apá
cákhoz, s még nem hallottam rá esete1, bár 
megengedem, hogy előfordúl, hogy az apácák 
egyetlen protestáns leányt visszautasítottak volna.

Nos, hogy áll majd az ilyen leány protes
táns lelkülete, ha életének a külső behatások 
iránt legérzékenyebb négy évét apácák közt 
tölti ? Még akkor is, ha soha semmiféle térítési 
szándékot sem árulnak el előtte. De ha valaki 
négy évig részt vesz kath. ájtatosságokon, min
den tantárgy magyarázatát kath. világításban 
hallja, nem tudom elképzelni azt a vallástanárt, 
aki az előirt tanítási anyag elvégzése mellett 
még mindezt ellensúlyozni bírná.

S ha egy ilyen leány ev. iskolához kerül, 
szivvel-lélekkel fogja-e szolgálni az evangyé- 
lium szent ügyét? Bele fogja-e tudni csepeg
tetni a gyermeklélekbe azt a hithüséget, azt a 
lelkesedést, melyet manapság annyira nélkülö
zünk? Nem lesz-e legaláb is közönyös egyhá
zunk érdekei iránt?

S ezzel szemben a 21 kath. nőképző ha
zánkban csak úgy szórja magából a buzgó, 
lelkes, bigott tanítónők harcrakész csapatják 
Viszik minden reggel a gyermekeket a temp
lomba, kereszíjáró napokon a kápolnákhoz, 
ünnepeken a körmenetbe, búcsúkra; rendeznek 
vallásos előadásokat s nevelnek egy generációt, 
melyet mi megmosolygunk, hogy a felvilágo
sodott XX. században is vannak még müveit,
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előkelő férfiak és nők, kik hajadonfővel s ha 
kell, sárba térdepelve résztvesznek az ünnepi 
körmenetekben. De nézzük csak ezeket a kör- 
meneteket. Óriási voltukkal elsöpörnek, eltipor
nak minket.

De ezek a tanítónők nemcsak a felekezeti, 
hanem az állami iskolákban is hasonló buzgó 
ságot fejtenek ki, s nekünk még a saját isko
láink számára is alig van hasonló lelkes csa
patunk, hogy jutna még az állami iskoláknak is!

S azért mégis ölhetett kezekkel sopánko
dunk, hogy pusztulunk, veszünk. És szegény
ségünkre hivatkozva még talán örülünk is, hogy 
van egy mentségünk, mely felold a férfias cse
lekvés alól.

Református testvéreinknek négy tanítónő- 
képzőjük van és és mi nem tudnánk négy ke
rületben egyet felállítani? Kizárólag csak az 
egyetemes pénztár terhére lehetne ezt megcse
lekedni? Nincsenek-e földi javakkal dúsan meg
áldott nagyuraink, jómódú polgáraink, lelke
sedni tudó lelkészeink és tanítóink, áldozni 
kész leányaink, asszonyaink, nöegyesületeink?

Lelkesedéssel, jóakarattal, buzgalommal 
már nagyobb csodákat is müveit a világ, mint 
protestáns szellemben nevelhetni egy ifjú gár
dát, mely aztán saját lelke hevétől tüzelve ter
jesztené a tiszta, az evangyéliomi hitet!

Ez volna aztán a igazi belmissziói munka!
Klntzlerné Sold Int*/.

Ki az ig;azi katholikus?
X. Pius pápa uralma alatt a megújhodás korszaka 

köszöntött a katholikus egyházra. Encyklikák, motu 
propriok kavarják fel a csendes vizeket s hozzák egyik 
„reformot" a másik után. A pápai akarat azonban 
még a katholikus egyházban sem érvényesül egészen 
és feltétlenül. Célszerűségi szempontok egyik-másik 
intézkedés kivitelét hátráltatták, a püspöki karok egyes 
rendelkezések jogerőre emelkedését elodázták, kivéte
leket statuáltalak. Az a nagy hatása azonban megvan 
a pápai reform törekvésnek, hogy pártokra szakította 
a katolikusokat, A restaurációnak szorg Imazói, de 
kerékkötői is vannak. A kerékkötőket szerencsére si
került teljesen ártalmatlanná tenni. Modernistáknak nincs 
helyük az egyházban, sőt az egyházon kívül is veszett 
a hírük. Még „protestáns modernist inak" se jó mos
tanában lenni. A pápai akarat mindenáron való han- 
goztatói és támogatói azonban egyre hangosabbak.

Ezek programmokat szerkesztenek s érvényesülni igye
keznek.

Ezt a pápánál p 'pább katholikus pártot integrál 
kat/w/icismnsnuk nevezik. A program injuk most jelent 
meg az „Agence“ internationale „Roma“ közleménye- 
kép. A mi lapjaink közül az „Egyházi Közlöny“ 1914. 
évi b. sz. és a „Világ“ február 10-ki száma közölték 
és ismertették. Azt hisszük, lapunk olvasói szívesen 
megismerkednek ezzel a programmal, mely rávilágít 
az igazi kiitholicismus ideáljaira és törekvéseire, hogy 
ne csupán a felekezeti békességet hangsúlyozó, a li
beralizmussal kacérkodó, toasztozó katholicizmust is
merjék, hanem azt is, amely magát igazinak tartja 
és vallja.

A programul a következő:*
1. Aki feltétel nélküli római katholikus akar lenni, 

az a szentszék tanítását, disciplin ját és útmutatásait, 
valamint ezek jogszerű következményeit magára és az 
egész társadalomra nézve fentartás nélkül elfogadja. 
Az illető pápás klerikális, antimodernista, antiliberális, 
antiszektárius és antirevolucionista. Minden katholikus- 
nak az a kötelessége, hogy a teljes (integrális) róni. 
katholicizmus hűséges és munkás lúgja legyen

2. Az integrál római katholikus a tekintély (auto
ritás) elvéért és feumaradás ért küzd. Küzd a hagyo- 
m uyért és a vallási és sociális rendért, katholikus 
értelemben és logikai következésükben véve ezeket a 
szavakat.

3. Az integrál római katholikus az //. n. katholikus 
liberalizmust és csemetéit, a hamis demokratizmust, 
továbbá az intellektuális és gyakorlati, valamint a ra
dikális vagy mérsékelt modernizmust, következménye
ikkel, a vallási toleranciával, az interkonfesszionaliz- 
mussal, a „kath.“ minimizmussal, stb.-vel együtt az 
egyház élő teste sebének  tekinti s eszerint cselekszik.

4. Az integrál róni. katholikus a katholikus fegye
lem (disciplina) gyakorlóiul a püspököket tiszteli, mert 
ők hivatottak Jézus Krisztus helyettesének vezetésével 
és felügyeletével az Isten országát kormányozni.

5. A katholikus egyház természete tanítja és a 
történelem igazolja, hogy a szentszék a katholicizmus 
vitális centruma. így könnyen érthető, hogy Róma 
néha hallgatni és várakozni tud, mert a szentszék a 
mindenkori vallási és szociális helyzettel számot vet. 
Az integrál rám. kath. ily esetekben a helyzet látvá
nyainak és veszedelmeinek felismerése ellenére se tar
tózkodjék a cselekvéstől. Sőt inkább, amikor a dolog 
valódi mibenlétét felismerte és alaposan mérlegelte a 
megállapított károkat és veszedelmeket minden erejé
vel a Szent Atya szellemében elhárítani törekedjék.

6. Az integrál róni. katholikus minden cselekvé
sében elsősorban a „katholikus“ azaz az egyetemes-

* Mivel a teljes programm költésére nincs helyünk, a 
lényegtelenebb részeket kihagyjuk. A kihagyásokat mindenütt 
pontok jelzik.
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ség álláspontját érvényesíti, még pedig úgy időszerű- 
lég a történeti fejlemények szerint, mint területileg a 
különböző nemzetek között. Tudjuk, hogy két nagy 
organikus hatalom közt az időbeli és helybeli viszo
nyoknak megfelelő, évszázados és kozmopolita harc 
játszódik le, igaz, hogy néha csak a háttérben: az 
egyik oldalon csak az isten egyedüli egyháza, az in
tegrál rám. kath. egyház áll, a másik oldalon ott van 
az egyház külső és belső ellenségeinek komplexuma. 
A külső ellenségek (a zsidó -szabadkőmüves-szekták és 
közvetlen fegyvertársaik) a titkos centrális erők kezé
ben vannak, a belül álló ellenfelek (a modernisták, a 
demo-liberális katholikusok stb.) tudatosan, vagy ön- 
tudatlanul eszközül szolgálnak amazoknak a katholi
kusok szétbomlasztására.

7. Az integrál róni. katholikus mindig mindenütt, 
minden módon, minden tisztességes és a.kalmas eszköz 
zel küzd a szekták ellen. A szektáriusok személye el
len csak mint a szekta tényleges megvalósulása, élete, 
akciója és terve ellen harcol. S jóllehet gyülöltség 
nélkül küzd az eltévelyedett testvérek ellen, mégis 
minden gyengeség és kétértelműség ellen harcol.

8. Az integrál róni. katholikus mindenkor feltét
lenül szemben áll az interkonfesszionalizmussal, a ne- 
utralizmussal és a vallási minizmussal úgy szociális 
téren, mint a közoktatásban, valamint általában az 
egyes egyének és az emberi társadalom minden meg
nyilvánulása keretében . . .  És ha a szentszék kivétele
sen és átmenetileg interkonfesszionális egyesüléseket 
tűr, akkor az integrál róni. kath. a szentszék szándé
kainak megfelelőleg, szigorúan szemmel tartja a kivé
teles megtürés állapotait s a lehető legkorlátoltabb 
időtartam és kiterjesztés megvalósulására törekedik.

9. A római kérdést illetőleg az integrál kath. 
ellene van a pápai követelések mindennemű lemorzso- 
lásának, lekicsinyítésének és elmagyarázásának s a 
folytonosan azon fáradozik, hogy a szociális élet álta
lában a pápaság és a katholikus egyház jogszerű és 
jótékony befolyása alá kerüljön.

10. Kárhoztatja a szindikaiizmust, akár nyíltan, 
vagy titkon vallásellenes, illetőleg neutrális, mert a 
brutális erőelvbői fakadt és még akkor is többbé-ke- 
vésbé a keresztyénellenes osztályharcot követeli. Ellenzi 
a demokratizmust, mert ez a demagógia eszméitől, 
vagy müveitől bűzlik, amikor kereszténynek nevezi 
magát; állástfoglal továbbá a liberalizmussal szemben, 
mert ez noha őkonomszociálisnak nevezi magát, indi
vidualizmusával a társadalmi kötelék lazulását segíti elő.

Az integrál kath. az osztályok és az egyének 
keresztény harmóniájáért küzd, állást foglal a keresz
tény társadalom korporativ szervezése mellett, az 
igazság és a szociális charitás elveinek és hagyomá
nyának megfelelően, amint ezt az egyház és a katho
likus világ évszázadok folyamán tanította és gyako
rolta .................................................................................

11. Állástfoglal a pogány nacionalizmussal szem
ben . . .  Ez a nacionalizmus egyben az antimili'ariz- 
mushoz és az utópisztikus pacificizmushoz vezet, 
melyeket a szekták csak azért gondoltak ki, hogy a 
társadalmat a zsidó szabadkőműves vezetés alatt 
gyengítsék és elaltassák.

Az integrál róm. kath. az egészséges és erkölcsös 
patriotizmusért küzd . . . amelyre a kath. egyház tör
ténelme mindig ragyogó példákat adott.

12. Az integrál róm. kath. állást foglal a femi
nizmussal szemben, mely túlzásba viszi és természet
ellenes szint ad a női jogoknak és kötelességeknek; 
úgyszintén állást foglal az ifjúság nemi felvilágosítása 
és a koedukáció ellen . . .

13. Állástfoglal azon állapotok ellen, amelyek 
alapjukban keresztényellenesek : az egyház és az állam 
valamint a va l l á s  és a t u d o m á n y  szétválasztása 
ellen. Az integrál róm. kath. az állam, a civilizáció, 
meg a tudomány és az egyház, a vallás és a Ilit 
közti loyális és őszinte unióért küzd.

14. Az integrál róm. kath. elveti a „modernizált“ 
filozófiai dogmati ai és bibliatudományi oktatást, mert 
ez ha még nem teljesen modernista is, mégis archeo
lógiái vagy anatómiai tárgyakká alacsonyítja le ezeket 
a tárgyakat . . .  Az integrál róm. kath. amellett az 
egyházi tanítás mellett foglal állást, amely a scholasz- 
tika dicsőséges hagyományain alapul s amelyet ezek 
irányítanak.

15. Állástfoglal a hamis myszticizmusnak és en
nek individualisztikus és illuminisztikus tendenciái ellen ; 
az erőteljes és mélységes hitéletért küzd, amely . . . 
az egyház által dicsért szerzők müveinek megfelel.

16. Állástfoglal továbbá a klérusnak olyan poli
tikai és szociális munkákkal való túlterhelése ellen . . .  
természetesen hangsúlyozza, hogy a klérus a katho
likus akcióban befolyását és együttműködését meg
tartsa, de nem szabad a pap fulajdonképeni tevékeny
ségét ezzel korlátozni . . .

17. Az integrál róm. kath. állástfoglal sok katho
likus ama gyönge eljárása ellen, hogy öntudatosan 
mindig mint haladók akarnak érvényesülni s minden
kor készek az ellenség kelepcéivel szemben toleran
ciájukat és rendszeres optimizmusukat nyilvánítani, 
viszont gyanújukat és durvaságukat az integrál róm. 
katholikusok számára tartják fenn.

18. Az integrál róm, kath. állástfoglal minden 
ellen, ami a feltétlen róm. kath. vallás tanításaival, 
hagyományaival, disciplinájával és érzületével ellen
tétben áll; állástfoglal amellett, ami vele összhangzik.

Ehhez a programmhoz egyelőre nem fűzünk 
megjegyzéseket. Beszél az magáért eleget. Aki ol
vassa s maga elé képzeli azt a ránk nézve rettenetes 
perspektívát, amit e programm megvalósítása nekünk 
jelentene, az bizonyára velünk együtt sóhajtja majd:
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ettől mindenhatóságra és minden hatalomra törekvő 
integrál katliolicizmustól mentsen meg bennünket az 
Isten s adja, hogy minél kevesebb ilyen igazi kai/iu- 
likassal legyen dolgunk. Krónikás.

II. József három levele.
Az Olcsó Könyvtár 1723—1725. szám alatt meg

jelent hatvan filléres füzetében a „kalapos király“ leve
leiből érdekes szemelvények jelentek meg, Supka Géza 
dr. fordításában. A kis gyűjtemény roppant érdekes 
képét nyújtja a császár gondolkodásának és karakte
rének. A „türelmi parancs“ nagy császárának a lelke 
szólal meg ezekben a levelekben, melyek sok tekintet
ben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az utókor méltányo
sabban, igazságosabban és pártatlanabbul Ítélhesse 
meg azt, mit tett a császár népeiért.

A íüzetkére, mely a Franklin Társulat kiadásában 
jelent meg, felhívjuk olvasóink figyelmét. Egyúttal 
három fontos levelet itt közlünk belőle mutatvány
kép. Beszéljen ez a három levél az egész füzet helyett.

I.

Mon Prince!
A «al/hurgi érceknek .

A német birodalom ügyeit, valamint a had
ügyet, már atyám halála óta, tehát elég régtől fogva 
magam vittem. Az előbbiekben rendkívül sok biro
dalmi törvényünk, valamint a birodalom vicekancel
lárja, Kolloredo, voltak segítségemre; az utóbbiak
ban való intézkedéseimet Lascym, korunk egyik leg
kitűnőbb tábornoka nézi á t ; nagy tehetsége kezessé
get nyújt nekem hadseregem jó állapota és a biro
dalom biztonsága dolgában.

Hanem országaim belső igazgatása haladékta
lan újjászervezést kíván meg. Abban az országban, 
a melyet én kormányozok, az én elveimnek kell 
uralkodniok; ott én elnyomok minden előítéletet, 
fanatizmust, pártoskodást és a lelkek rabságát; ott 
minden alattvalómnak a veleszületett szabadságokat 
szabadon kell élveznie.

A barátok uralma Ausztriában már túlságba 
ment: az alapítványok és kolostorok száma már 
túlhalad minden határt. A kormányoknak eddig, ezen 
emberek külön szabályzatai szerint, semmi rendel
kezési joga nem volt személyzetük fölött; már pedig 
épen ezek minden állam legveszedelmesebb és leg
haszontalanabb alattvalói és minden egyes alkalom
mal Rómába, a Pontifex Maximushoz fordulnak.

Kresel báró ministerem, a felvilágosult Van- 
Swieten, Rautenstrauch prelátus s még néhány ki
próbált tudású emberem abba az udvari komisszióba 
fognak kirendeltetni, a melyet a fölösleges szerzetesi 
és apácakolostorok megszüntetésére hívtam egybe; 
a jó ügy iránt való buzgalmuk és a korona iránt

való ragaszkodásuk feljogosít arra, hogy elvárhassam 
tőlük azokat a szolgálatokat, amit ezzel a hazának 
tesznek.

Ha majd lerántottam a leplet a szerzetesi intéz
ményről, ha az aszketikus tanok Andromache-fátyo- 
lát elüldöztem egyetemeim katedráiról és a tisztán 
szemlélődő barátokat dolgozó polgáremberekké te
remtettem át, akkor majd szeretném, ha egyesek a 
zelóta-pártiak közül reformjain felett okoskodnának.

Nagy fába vágtam a fejszémet; meg kell a 
barátok seregét tizedelnem, fakirokból embereket 
kell csinálnom, azokból, akiknek borotvált feje előtt 
a nép hódolattal térdre borul, s a kik hatalmasabb 
uralmat biztosítottak maguknak a polgárok lelke fe
lett, mint bármi más, ami csak benyomással lehet 
az emberi lélekre.

Adieu!
Becs, 1781. februáriusában

V an-Sw ietennek .
Uram!

Az evangélikus vallás eddig el volt államaim
ban nyomva, köveitőivel úgy bántunk, mint idege
nekkel, polgári jogaiktól meg voltak fosztva, a mél
tóságokból és diszállásokból ki voltak zárva.

Már uralkodásom kezdetén elhatároztam volt, 
hogy koronámat nepem szeretetével fogom ékesíteni, 
s hogy a közigazgatásban olyan elveket fogok val
lani, a melyek nem ismernek különbségeket, hanem 
nagylelküek és igazságosak; ezért türelmi rendelete
ket bocsátottam ki és megszüntettem az igát, amely 
évszázadok óta leszorította a protestánsokat.

A fanatizmust államaimban ezentúl csak abból 
a megvetésből ismerjék, a melyet iránta érezek. 
Vallása miatt többé senki se legyen üldözésnek ki
téve, senkit se kényszerítsenek ezentúl, hogy az 
államvallást kövesse, ha ez meggyőződése ellen 
van és ha a boldogságról egyéb fogalmai vannak.

Az utálatos türelmetlenség jelenetei birodal
mamból örökre száműzve legyenek. Szerencse, hogy 
az nálunk még nem követelt olyan hamis áldozato
kat, mint a Callas és Sirven esetében és hogy az a 
szégyenfolt nem valamelyik előző kormányunkat éri.

Ha régebbi időben az uralkodó akarata igaz
ságtalanságoknak lett a szülőoka, ha a végrehajtó 
hatalom korlátáit néha áthágták és a személyes gyű
lölet szerepet játszhatott, ezen én már nem segít
hetek s nem tehetek egyebet, mint hogy sajnálom 
azokat a királyokat, akik épen csak királyok voltak.

A türelmesség annak a jótékony felvilágoso- 
dottságnak a következménye, a mely Európát mos
tanában besugározza s a melynek a bölcsészet az 
alapja és nagy férfiak az alapítói. Az emberi szel
lem előrehaladásának beszédes bizonyítéka, azé a
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szellemé, a mely bátran vágott keresztül a babona 
uralmán ugyanazon az utón, a melyet évezredekkel 
ezelőtt már a Zoroaszterek és Konfucsék jártak és 
a mely az emberiség szerencséjére az uralkodók 
utjává is lett újabban.

Bécs, 1787. decemberében.
József.

III.
Egv hölgyhöz.

Madame!
Ön ismeri jellememet; tudja, hogy a hölgyek 

társaságát csak a munkám után való pihenés céljá
ból kerestem fel és hogy a szebbik nemnek sohase 
áldoztam fel elveimet; hogy ajánlásaikat ritkán és 
csak akkor hallgatom meg, ha arra méltó ember a 
tárgyuk, aki különben se maradhatna előttem sokáig 
ismeretlen.

Fiai közül kettő már biztos révben van ; az 
idősebbik, aki még nincsen 20 éves, kapitány a had
seregemben, a fiatalabbik pedig öcsém, a választó- 
fejedelem által kanonokságot kapott Kölnben. Hát 
mit kíván még? Talán azt szeretné, ha az öregeb
bik már tábornok volna, a fiatalabbik meg épen 
püspök ?

Persze Franciaországban valamikor divatjában 
volt ilyesmi; maguk a királyi hercegek is 18 éves 
korukban már egész hadseregeket vezényeltek Spa
nyolországban. De meg is verte őket Stahrenberg 
tábornok annyiszor, hogy ezek az urak aztán éltük 
végéig még csak egy hadgyakorlathoz se mertek 
már hozzászólni.

Az embernek az udvarnál őszintének, a harc
mezőn szigorúnak, kiméletlenség nélkül sztoikusnak 
és gyengeség nélkül nagylelkűnek kell lennie és 
igazságos tettei által kell ellenségeinek tiszteletét 
kivívnia; — és ezek az én érzéseim, Asszonyom !

Bécs, 1787. decemberében.
József

I R O D A L O n .

— A keresztyénség lényege. Napjainkban — 
1909—1913 között — 4 kiváló újszöv. theol. mű is 
megjelent, u. m .: Holtzmann, Schlatter, Feine és Weinel 
műve. Mind á négy megegyezik abban, hogy a keresz
tyénség lényege nem valami spekulativ eszme, gazda
sági mozgalom, dogma, vagy theol. tantétel, hanem a 
megváltás történeti ténye Jézus Kristusnak istenemberi 
személyiségében, a mellyel egy uj vallásos erkölcsi 
életelv, mondjuk: ideál hatolt be az emberiségbe. Ez 
ellen mit sem bizonyít az a körülmény, hogy a 4-ik 
evangélium Kristusképe kisebb mértékben történeti élet
képnek mondható, mint a synoptikus evangéliumoké. 
Minden askétikus vonásoktól menten e jézusi életkép 
ideálja a tisztaság és a szeretet és korántsem a puszta

1914. február 14.

könyörület és részvét, mint Schopenhauer, W/agner vagy 
Hartmann akarná. Ez ideálban nem csupán az érzület 
tisztaságával, hanem erős affektussal és szilárd erköl
csi akaratelhatározással van dolgunk. Ép azért több a 
keresztyénség, mint puszta Kant—Ritschl-féle morál, 
mert a jézusi szeretet az ember megbecsülésével, s a 
benne való legbensőbb örömmel és bizalommal azo
nos. Ez az érték-érzet nem nyomja le és alázza meg, 
hanem ellenkezőleg fölemeli és boldoggá teszi az em
bert. A keresztyénség lényege Jézusnál legbensőbb és 
legodaadóbb isten- és emberszeretet, a melynek voná
saihoz tartozik az érzület, a megáldás és ima, a nyilt- 
szivüség, a jótékonyság és mindenekben a szolgálat és 
ajmegsegités. De a tisztaság és a szeretet mellett a 
jézusi élet- és jellemkép legsajátosabb vonása az alá
zatosság és az önérzet, hogy ne mondjam : az erkölcsi 
bátorság, ép azért minden valódi keresztyén embernek 
is alázatosnak és önérzetesnek kell lennie a maga belső 
Személyiségében. E tekintetben Feine s még inkább 
Paulsen kissé askétikusnak rajzolja meg a görög világ
nézet derültségével szemben Jézus általános emberi
ségi és személyisségi ideálját. Isten fiuságának és 
istenemberségének a benső lényege kizár Jézus sze
mélyiségéből minden askézist, a mint hogy a pusztá
ból is kiment az életbe hirdetni a megváltás evangé
liumát. A keresztyénség az evangélium örök érvényében 
vetett hit, és komoly követése Jézus személyisége val
lásos-erkölcsi vonásainak. Subjective véve a keresztyén
ség istenfiuság s objektive véve istenországa, ép azért 
hárította el oly szerencsés kézzel — mint azt Vvendland 
is elismeri — a görög világnézet és életfelfogás dua- 
lismusát és teremtett „új menyet és földet“ és létesí
tett új humanismust az emberiségben. A keresztyén
ség isteni eredete és jellege még korántsem világellenes, 
a minthogy Mahling találó megjegyzése szerint „Weltbe
jahung“ és nem „Weltvermeinung“ a keresztyénség 
lényege. Új erkölcsi felfogást adott az emberről, és új hi
tet az Istenről mint kegyelmes mennyei atyánkról. Azért 
mondották találóan, hogy a keresztyénség Jézus és Jézus a 
keresztyénség, mivel ő és csakis ő az ut, az igazság és az 
élet. Épazért, bár találunk „azéletbölcseség“ ókori philo- 
sophusainál is egy egy értékes gondolatot p. o. az emberi 
nem egységének, az emberek egyenlőségéről, a férfiú
nak és nőnek egyenlő méltóságáról, a házastársak és 
a gyermekek jogainak tiszteletéről, a jóakaratról, a 
szeretetről, a családi élet tisztaságáról, a felebarátaink 
iránt való türelemről és könyörülefről s a minden 
körülmények közötti humanitásról stb., de hol marad 
az érzelemmel és az életnek ez az egyetlen, utánoz
hatatlan felfogása, az a tiszta, finom és gyengéd hang 
és zamat, mely az evangeliomok olvasását oly vonzóvá 
teszi ? Ha Seneca egy levelét, Epiktetos egy értekezését, 
Márk Aurélnek: a legkeresztyénibb sztoikus bölcselő
nek egy-egy lapját olvassuk: kétségtelenül nemes 
feddhetetlen és magasztos vallásos erkölcsi gondola
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tokra fogunk találni, — de olvassuk csak azután a 
Krisztus hegyi beszédjét, vájjon van-e a hasonlatos
ságnak csak némi nyoma is közöttük ? Avagy hason
lítsuk csak össze Rosseau módjára Krisztus halálát 
Sokrates halálával?! Valóban az emberiség gyökeres 
vallásos-erkölcsi és társadalmi megújítása és átalakí
tása csak a keresztyénségben és a Krisztus által le
hetséges most és mindenkoron. Csak ő építheti föl a 
a keresztyén személyiség s a kér. társadalom ideálját.

Eperjes. or. s*iávik mivé*.

— Felhívás és kérés.* A Theologiai Szak.ap, 
mint egyetlen magyar tudományos theológiai folyóirat 
ez évben a 12-ik évfolyamába lép. Hogy egy ilyen 
folyóiratra szükség van, mostoha irodalmi viszonyaink 
között e szokatlanul hosszú élete is bizonyítja. Hogy 
nemzeti becsület is egy önálló tudományos folyóirat 
fenntartása, az is kétségtelen. A nagyon felszaporodott 
hátralékok, az ezeket sürgető felhívásokra érkezett le
mondások — mintha ezzel egy komoly kötelezettséget 
el lehetne lovagiasan intézni! — jó jövedelmű s vezető 
állásokat betöltő és igénylő embereknek is az előfize
téstől való visszalépése azonban a folyóiratot válságba 
sodorták. Végtelenül sajnálnám, ha a folyóiratot meg 
kellene szüntetni, de a magam erejéből én a magyar
honi protestáns egyházak számára folyóiratot fenntar
tani nem bírok, nem is bírhatok. Tisztelettel kérem azért, 
hogy a hátralékosok tartozásaikat, amelyekért becsü
lettel megszolgáltunk, megfizetni szíveskedjenek. A 
magyar theológiai irodalom ügyét szivükön viselőket 
pedig tisztelettel kérem, hogy a Theológiai Szaklapra 
előfizetni s igy azt a megszüntetéstől megmenteni [szí
veskedjenek. Előfizetés egész évre 6 korona, theológiai 
hallgatók számára 4 korona. Az előfizetések és a lapot 
érdeklő összes közlemények Budapestre, IV., Deák-tér 
4 küldendők. A lap [fenntartását vagy megszüntetését 
folyó évi április 1-ig függőben hagyom, addig kérem 
a nyilatkozatok és előfizetések beküldését.

Raffay Sándor
felelős szerkesztő

KÜLFÖLD.
Miért tették M aeterlinck müveit indexre?

Az index-kongregáció Maeterlinck valamennyi müvét 
indexre tette. Az „Osservatore Romano“ a kiátkozó

* Ez a felhívás az „Evangélikus ürálló“ folyő hó 7-én 
kelt 6. számában már megjelent s Noszkó István, az Őrálló szer
kesztője csakis a lapjában való megjelenés után február 11 -éré 
küldötte meg lapunknak közlés végett Ezt a ízinte mulatságossá 
váló élj írást inár többször szóvá tettük. A minimum, amint ilyen 
„körközlemények* közzétételéért egy lap joggal elvárhat az, hogy 
ne akarják minden áron más lap közlése után szerencséltetni 
mindenféle felhívással és kérészei. De azért mégis közöljük ezt 
a felhívást, mert lapunk olvasói között bizonyára akadnak többen, 
kik fájlalnák a „Theológiai Szaklap“ megszűnését és készek lesz
nek a lap ügyét felkarolni, ha látják, milyen bajba jutott. (Szerk.)

dekrétumhoz hozzáfűzi még azt a megjegyzést, hogy 
mindazok, akik a belga iró munkáit kinyomatják, ter
jesztik, olvassák, vagy maguknál tartják, kánoni vét
séget követnek el. A „Corriere della Sera“ szerint 
Maeterlinck ellen nem a színdarabjai miatt lépett fel 
az egyház. A költő valószínűleg filozófiai munkái, még 
pedig különösen a „halálról“ szóló müve miatt került 
indexre. Ebben a könyvében Maeterlinck a „másik 
élet“ kérdésével foglalkozik, azonban teljesen natura
lista álláspontra helyezkedik és a kérdést egészjfmás- 
képen oldja meg, mint a római egyház hittana. így 
pl. kétségbevonja a lélek halhatatlanságát, vagy annak 
legalább is a katholikus egyház által elfogadott for
máját. Mikor ez a könyv megjelent, sokat beszéltek 
róla, katholikus részről pedig hevesen támadták. Elő
relátható volt, hogy nem kerüli el az egyházi ható
ságok figyelmét. Ezek a könyvet alaposan felülvizs
gálták, hogy megállapíthassák: vannak-e benne olyan 
gondolatok és theoriák, melyek a hívőkre nézve ve
szedelmesek. Ez a vizsgálat bizonyára nem tartott 
volna olyan soká, hogyha ki nem terjesztették volna 
Maeterlinck egyéb müveire is. Az index-kongregáció 
aztán — amint ez a kiátkozási dekrétumból is kitűnik, 
arra a meggyőződésre jutott, hogy M. müveinek a leg
nagyobb részében ugyanazok a tévtanok előfordulnak, 
azért valamennyi munkáját indexre tették. Azt nem 
állítják, hogy Maeterlinck a vallásnak és a keresztyén- 
ségnek határozott ellensége, az azonban kitűnik a mü
veiből — úgy mondják, — hogy M. „vallástalan“. Ez 
az Ítélet d' Aminzio műveinek az elitélésére emlékez
tet, az utóbbinak a müveitől „erkölcsi okokból“ zár
ták el a hívőket. (Franki. Z. 34.)

O laszországban behozzák a kötelező pol
gári házasságot. Az erre vonatkozó törvényjavaslat 
már elkészült és a képviselőház asztalán feks/ik. A 
törvényjavaslat 9 szakaszból áll: az első az elvet ál
lapítja meg, a második megtiltja a lelkészeknek a 
polgári esketésről szóló bizonylat felmutatása előtt való 
esketést. A 4. és 5. szakasz pénzbírságot állapit, szab 
a törvényt megszegő házasulandókra és lelkészekre. 
Ha a lelkész ismételten vét a törvény ellen, elveszti 
az államsegélyét. A 6. szakasz intézkedik a büntető 
eljárás beszüntetése tárgyában, hogyha az Ítélet jog
erőre emelkedése előtt pótlólag polgári házasságot 
kötnek a felek. A 7. szakasz pénzbüntetés és az ál
lamsegély elvesztésének a terhe mellett kötelességévé 
teszi a lelkészeknek, hogy az esketésekről szóló anya
könyveiket a polgári hatóságnak bemutassák. — A 
törvényjavaslatból a klerikális agitáció következmé- 
nyekép kimaradtak a szabadságvesztés büntetések.

Reklám az egyház szolgálatában. Amerikában 
a reklám csinálás művészetét az egyházak is felkarolják. 
Ami Chicagóban, Brooklynban és több amerikai vá
rosban történt, az igazán a „reklám“ diadalát jelenti. 
Néhány héttel azelőtt elhatározták, hogy nagyszabású
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reklámot csinálnak egy vasárnapnak, amikor mindenki 
templomba menjen. A városok minden részében bi
zottságok alakultak, melynek az volt a feladatuk, hogy 
hangulatot csináljanak a templomok tömeges látogatá
sára. Röviden és ügyesen megszerkesztett ujságtudó- 
sitásokkal hirdették, hogy az egyes templomokban 
milyen látnivalók vannak és mennyi lelki épülésben 
lesz ott részük az embereknek. Apróhirdetéseket adtak 
fel és az ügyesen megcsinált reklámok özöne zúdult 
a város lakóira. Amikor reggel a tejes üveget hozták, 
arra rá volt ragasztva a vasárnapi templomlátogatásra 
való meghívás. Ha a pék kenyeret vitt a meghivó is
mét előkerült. Az utcákon meghívókat osztogattak szét. 
Két nappal a „nagy“ nap előtt a posta százezer számra 
hordozta a templomba szóló meghívókat Az újságok 
nagy helyet adtak cikkeiknek és tudósításaiknak. Rek
lám kocsik és menetek voltak az utcákon láthatók. 
Telefon és telegraf is igénybe volt véve nagy mér
tékben, hogy a templomba nem járókat hívják és fi
gyelmeztessék. Es hogy mit értek el ezzel a nagy rek- 
lamirozással, azt a vasárnapi eredmény mutatta meg. 
Chicagóban 1 '/2 millió ember volt a templomokban. 
Különben az istentisztelet látogatók száma alig fél 
millió. Brooklynban fél milliónál többen vettek részt 
az istentiszteleten, holott máskor alig 300.000 a részt
vevők száma. Hasonlóan volt a többi városokban is. 
Tetemesen megnövekedett a templomlátogatók száma. 
A lelkészek örömmel tapasztalták, hogy az utolsó helyig 
megteltek a templomok és az elért eredmény oda 
vezetett, hogy elhatározták, hogy októberben nagy 
nemzeti templomlátogatást rendeznek és azt állandóan 
megismétlik.

KÜLÖNFÉLE.

A budai ev. egyház február 2-án közgyűlést 
tartott, melyen a tisztviselők és presbyterek választá
sára március 25-re tisztújító közgyűlést tűztek ki. 
Scholtz Gusztáv lelkész-püspök jelentette, hogy új
évtől kezdve a budai egyházban minden vasárnap 
és ünnepnapon magyar istentisztelet is tartatik. A köz
gyűlés a lelkészi karnak buzgóságáért köszönetét sza
vazott. Kelenföldön Scholtz Gusztáv püspök elnöklete 
alatt templomépítő egyesület alakult. Ennek alapszabá
lyait a közgyűlés elfogadta, az egyesület választmányába 
az egyház képviseletére 2 tagot kiküldött.

A budapest-városi esperességben február 2-án 
megalakult az esperességi tanítóegylet, melynek Póscli 
Károly a deáktéri iskola tanítója lett az elnöke, ki 
természettudományi irodalmi működése révén ország
szerte ismert tudós. Jegyzővé Hüttl Ármin budai taní
tót választották meg.

Hírek Nógrádból. A nógrádi hatalmas esperes- 
ségnek csak nemrégen beiktatott felügyelője Okolicsányi 
Gyula beköszöntő beszédjében adott programmjának 
megfelelően, komolyabb s intenzivebb egyházi tevé
kenységre akarja szólítani világi urainkat. Evégből a 
lelkészi karhoz egy felhívást intéz az egyes egyház- 
községek területén lakó világi intelligensebb elemek 
címeinek közlése végett, hogy azokat az esperességi 
gyűlések idején értekezletre hívhassa. Örömmel érte
sülünk erről a hírről, mert látjuk, hogy vannak embe
reink, kik nem csak beszélni tudnak, de tenni is akarnak. 
A világi intelligens elem hitközönye szinte napról- 
napra fokozódik. Pedig nélkülük munkánk egyoldalú 
s csak félig lehet sikerre vezető. Elsősorban nekik 
kellene jó példával előljárniok, hogy meg ne állhasson 
a szegényebbjeink részéről joggal hangoztatott keserű 
igazság: „az uraknak nem kell a templom.“ E letar
giából való felrázás elsőrangú -kötelességünk hát s 
elsősorban a vezetőknek. Vajha Okolicsányi Gyulának 
sikerülne is!

A balassagyarmati Evangélikus Egyesület
nagyszabású „Protestáns-estét“ rendez folyó hó 22-én 
Nógrádvármegye székházának nagytermében. Már hirt 
adtunk arról, hogy az estély felolvasójául sikerült 
megnyernie az Egyesületnek közéletünk egyik legki
magaslóbb alakját: Dr Zsilinszky Mihály ur Őnagy- 
méltóságát. Ezen igazán értékes pontja az estélynek 
egyéb művészi számokkal bővül. Így bizonyára emelni 
fogják az est niveauját Teleky-Róth Margit urleány, 
fővárosi énekművésznőnek Morascher Emil zenetanár 
ur kísérete mellett előadandó solo-énekszámai. A nagy
sikerűnek ígérkező estély iránt már most meleg érdek
lődéssel viseltetik Nógrádvármegye legelőkelőbb kö
zönsége. A fiatal s alig 14 éves múltra visszatekinti 
Egyesület életének ez lesz egyik legemlékezetesebb 
napja.

A Selmecbányái evang. nőegylet f. hó 8-án
tartotta meg évi működéséről beszámoló közgyűlését. 
Az egylet tagjainak száma 143. Meghatározott havi 
pénzbeli segélyben részesített 29 özvegyet és elaggott 
lányt, és 27 gyermeket. Konfirmáltatásuk alkalmával 
6 gyermeket ruházott föl, ellátva őket énekeskönyvel 
is. Szegény iskolás lányok mellett tart kézimunka ta
nítónőt s azt havi 14 korona díjazásban részesíti. A 
polgári leányiskolát segélyezi évi 200 koronával. Ad
vent IV. vasárnapján árváinak s szegényeinek kará
csonyfát állított, ruhával és élelemmel látta el őket. 
Az egylet 1913-ik évi bevétele 7181 kor., kiadása 
6809 kor., összes vagyona 59198 (ötvenkilencezer száz
kilencvennyolc korona. F. év december havában fogja az 
egylet megünnepelni 50 éves jubileumát. Ez alkalom
mal megiratja s kiadja a nőegylet történetét. Fölhív
juk előre is evang. nőegyleteink figyelmét e müvecs- 
kére, mely egy felszázados szeretet munkáról számol 
be, tehát amelyből tanúságot meríthetnek a társegy



1014. február 14 Evangélikus Lap. ö. sz. 0. oldal.

letek vezetői, de útmutatást a kezdő vagy éppen 
alakuló evang. nőegyleteink is. Az érdeklődők fordul
janak az egylet elnökéhez, Hündei Vilmosnéhoz Sel
mecbányán. A jó Isten pedig áldja meg az egylet 
működését és munkásait, hogy a jövőben is lanka
datlan buzgalommal dolgozhassanak az () szőllö- 
kertjében az Ó dicsőségére.

A nógrádi esperességbe tartozó Lest egyház- 
község megüresedett lelkészi állására hirdetett pályá
zati határidő lej rt s örömmel jelenthetjük, hogy nem 
volt eredménytelen. Beérkezett hat pályázat s a próba 
szónoklatok most folynak. Végre lelkipásztorhoz jut a 
már egy éve anélkül szűkölködő egyház.

A tanítók személyi pótléka. A dunáninneni 
kér. püspöki hivatalához a napokban érkezett az első 
két öOü koronás állandó fizetés természetével bíró ta
nítói személyi-pótlék. A két szerencsés tanító 7átray 
Sándor vanyarci és Bártól Gusztáv etrefalvi tanítók. 
Biztató reményt nyújt ez arra nézve, hogy idősebb 
tanítóink e jogos követelése végre teljesedésbe megy.

Tanítói választás. F. hó 8-án Teszúk András 
berencsfalusi (Hont-vm.) tanító állásáról lemondott s 
a béri (Nográd-vm.) egyház szolgálatába távozott.

Segédlelkészi állás. Az orosházi alvégi lelkész 
mellett szervezett s. lelkészi állás betöltésre vár. jöve
delme: lakószoba és 1200 korona. A pályázatok Ko
vács Andor lelkészhez nyújtandók be.

Katolikus testvériség —• a gyakorlatban. 
Hogy a katholikus „testvériség“ elméletben más. mint 
gyakorlatban, arról akarnak megyózni az alábbi sorok. 
Nem egy esetet, hanem sok ezer esetek típusát szem
léljük benne. E sorok beküldőjét a múltkor jegyző
könyv felvételére hívták Az. ügyet ismertető jegyző
könyv igy hangzik : „Jegyzőkönyv, felvétetett S . .  . án. 
1914 jan. 17-én, a következő eset alkalmából: B. M., 
b . . . i, 54 éves, «vang. vallású s előadta, hogy 
amikor unokaöccsével névszerint B J., b . . . i 
33 éves lakossal s annak jegyesével, özv. S. A. róm. 
kath. vallású nővel a s . . . i róm. kath. plébánián 
házasságrendezés céljából főtiszt. H. J. s . . . i róm. 
ka'li. plébános előtt megjelent s a fentnevezett róm. 
kath. vallású nő keresztlevelének kiadatását kérte, a 
plébános úr kijelentette, hogy a keresztlevelet csak 
akkor fogja kiadni, ha a házasulandó felek a róni. 
kath. egyház javára előzetesen reverzálist adnak, mert 
úgymond a plébános úr, ezt így parancsolja az or
szágos törvény (sic!). Amidőn pedig fentnevezett 
felek ismételten megjelentek még aznap a plébános 
úr előtt s a róm. kath. nő a reverzálist újból meg
tagadva újból kérte keresztlevelét, a pléb inos úr meg
fenyegette, hogy a szentségekben többé nem részesíti, 
halála esetén el nem temeti s azután odafordult a 
jelenlevő B. M.-hoz s gorombán kikelve azt mondta, 
hogy e szégyenletes állapotnak egyedüli okozója 
Luther Márton, a' i egy erkölcstelen apácával még

erkölcstelenebb életet folytatott, közösült (nem ezt a 
finom kifejezést használta !) az utcán, mint a kutya. 
Csak ily előzetes fenyegetések és kijelentések után 
adta ki a keresztlevelet. Mindkét vallású felek egy
aránt felháborodva a plébános úr ezen viselkedésén, 
megszomorodva távoztak el a hivatalos helyiség
ből. E jegyzőkönyv a megjelent feleknek együttesen 
és külön felolvastatott, tót nyelven megmagyaráztatott 
s általuk az alulirt két tanú jelenlétében aláíratott. K. 
m. f. (nevek) — E jegyzőkönyv az illető városban 
pro futuro vétetett fel. Törvényes elégtétel sajnos csak 
közbotrány, v. nyilvános vallásháborítás esetén szerez
hető ; pedig nem ártana, ha ily „gyakorlati testvéri
ségére is volna paragrafus!

Patronázs egyleti szervezkedés. A fiatalko
rúak bíróságáról szóló 1913. VII. t.-c. életbeléptével 
aktuálissá vált a patronázs egyletek szervezése, gyer- 
mekmenhelyek, otthonok, foglalkoztató helyek felállí
tása. A tervszerű munka a társadalom támogatásának 
és az érdekelteknek a megnyerésére mindenfelé meg
indult. Így pl. Ipolyságon e hó 9-én volt egy össze
jövetel, melyen igen sokan résztvettek s melyen egy 
hontvármegyei, az ipolysági törvényszék területére ter
jedő hatáskörű patronázs egylet megalakítása hatá- 
roztatott el. Az evang. társadalom — csekély és igazán 
dicséretre méltó kivétellel — nem mutatott túlságos 
érdeklődést e fontos ügy iránt. Az értekezleten mind
össze két evang. lelkész vett részt. Az egyletesdinek 
lehet, hogy nincs sok értelme, a munkából majd ki
veszi mindenki a maga részét. Azonban kívánatos 
volna, hogyha egyházunk vezetőinek s az evangélikus 
társadalomnak az érdeklődése ilyen gyűléseken 
való összejövetel helyett legalább — azon feladatok 
felé fordulna, melyeket a patronázs munka egyházunkra 
ró. Gondoskodnunk kell az evang. fiatalkorúak meg
felelő elhelyezéséről, a gyermekvédelem és javítóneve- 
lés megfelelő szervezéséről. Mert a törvény végrehaj
tásánál a különböző egyházak patronázs egyleteinek 
és nk‘g inkább intézményeinek nagy és fontos szerep 
jut. Ránk pedig, ha nem akarunk a versenyben megint 
leghátul kullogni, ilyen intézmények alapítása vár. A 
kérdés nagyon fontos. Szívesen vennők, hogyha egy 
hozzáértő lapunk hasábjain ezzel a kérdéssel behatóan 
foglalkoznék.

Lapunk egy barátjának  kérésére szívesen hív
juk fel t. olvasóink figyelmét a Dresden-Lockwitz mel
lett való röhrsdorfi ev. lelkésznél levő leány otthonra, 
amelyben tanuló leánykák kitűnő oktatást nyernek, 
amely a dresdeni leányintézetek oktatásának megfelel. 
Azon szülőknek, kik leányaiknak a német nyelvben 
való alapos oktatására súlyt fektetnek és gyermekök 
testi és szellemi egészséges fejlődését is szemük előtt 
tartják, melegen ajánljuk, hogy forduljanak felvilágo
sításért az intézet vezetőjéhez: Frl. Elise Fischer. 
Röhrsdorf bei Dresden-Lockwitz.
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Iparos és nem kereskedő 

35 éve fennálló kér. cég!
K észít és j a v í t ; K elyhet, borkancsót. 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Army, ezüst, kina- 
eziist, bronzból, művészies és eg sze ü ki
vitelben. K elyhek stb. tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és ezüslözése jót
á llá ssa l. Tervrajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt ni sh o l rendelést tesz, ntél- 
tóztassék  egy árjegyzéket kérn i, m e
ly et ingyen  és bérm entve küld.

Kéri nagybecsű pártfogásá

egyházi szerek m űötvöse. 

Budapest, IX., Lónyai-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.) «—'«

Elismert fegelsőrangú műremekek
a világhírű ZIMflERMANN-féle

z o n g o r á k , p ia n in o k , 
h a r n io n iu m o k

E g y e d ü li k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁN D O R
BUDAPEST, íi., TÖRÖK-U. 8.

(C sászár- és L ukácsfürdőnél.)
liarm onium -árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

H/lRnONIMnOT
elism ert legjobb gyártm ányokat szá llít

m agyarországi legnagyobb hangszergyár
STOWASSER J. S

a jav, Rákóczi-tárogató feltalálója.
^  e~- 4 r  I 1. Lánchid-u. 5.

5 — !4  CJLöl JCí ÍU«) Gyár: Öntöház-u. 5.
és a jánlja  m indennem ű gyárában k észü k  hangszereit, ú gyszin tén  
hurokat és h an gszera lkatrészek et. Á rjegyzék  dijm entesen küldetik .

ORGONA GYÁR.
Villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár Hazánk legnagyobb 
templom o:gonáján k, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
cs. és kir. udvari szá llító

a S zen t-S ir  lovagja és a Ferenc J ó z se f  
rend tulajdonosa.

Budapest, X., S zig ligeti-u tca  29 . s z .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerti (pneu
matikái) tartós, i'emesliangu orgonákat szállít. 
37 év óla 1900 orgonát szállított, közte a 
kirá ly  orgonáját, amely mű ezidö szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérstkeltebb árb n teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja. — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
6—15 natra dijmenteten szolgál.

II dunántúli it. 1 n. e M í M e l  ni n M w e  i 
K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V

melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötcsben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss I l ó k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű brkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssé’, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, d obo'b an ....................  8 „ — „
Párnázott borjubőrkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Mtielefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

me széssel, dobozban .................... a . 12 „ — „
D allam os könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon rgyhá ak és laninfézetek, inebek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet n ..kJ )  
legalább ) példányt rende nek me , 25°'n-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendel > egy
háziak vagy tanintézeinek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak cs leánvok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban.
Vászoi kötésbi n, \ örösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjub rkötésl en aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: Im ádságok és Buzgőlkodások. Imakönyv 
evang. p-ot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés*, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Feke'e 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal H K. Párnázott I orjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

Most jelent meg!

¥̂!LLíáS©Í> ÍS K@LTIMÍ!NITEIK
1~¥L SÖRÖZŐT s ÍKTá  FET1©¥KS FÁL 

Ára fűzve 1 korona, kötve 1 korona 50 fiilér-
Bensőséges, meleg hangon irt költemények vannak e kis kötet
ben, miket az érzéses egyszerű poezis hívei szívesen fognak ol
vasni. A sorozatok cimei : I. Jézus a magányban. II. Zarándokút 
Jézussá! III Jé:us a templomban, IV. Jézus a családban. V. Jézus 

a természetben. IV. Jézus a nagyvilágban.
Kapható a Luther Társaság könyvkereskedésében: 
(Budapest, VIII., Szentkirályi utca 51/a) legcél—

szerűben az ár előzetes beküldése ellenében.

K O N P I R r W N D U S O K
K Á T É J A

Irta: Raffay Sándor. 3c* Pályadijat nyert mii-

Negyedik javított kiadás.
Ára kötve 40 fillér.
K A P H A T Ó :

Kókai Lajosnál, Budapest
IV. Kám ermayer Károly-u. 1.

Iaínhivatala, J . .4. Mutatványpéldány ingyen!
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmarótop
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  ISKOLAI ÉS TÁRS ADALHI  HETILAP.

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap szerkesztősége elm ére Nagy
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol —

F őszcrkcs/tő: SZTEMLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő: SZIilONlDESZ LAJOS 

FómunkatArsak :
h o r n y A n m z k y  a I . A D A i«

I.IC. F IZ K L Y  ÖDÖN é»  K ZH LA n Y I  ÖDÖN dr .

Az előfizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre ü K., Egyes szám ára 30 fill.

l l i r d e t é a  d i j a :
Kuísz oldal 28 K., (éloldal 11 K., ncgyedoldal 
T R .  Kisebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
6 (ill. Tflbhször nteKjelcnó hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  Sztehlo Kornél. Észrevételek a zsinati javaslatok felett. VI. — S ü s s  János: A hitoktatás célja. — Meskó Károly: 
A falusi lelkész szociális kötelességei. — Irodalom. — Kiil uféle. — Hirdetések.

ImMú a zsinati javaslatok le lett.
VI.

Az egyházi háztartási rész reformjánál kü
lönösen az adóztatás kérdése vár megoldásra. 
Az egyházi adó kérdése egyik legfájóbb pontja 
evangélikus egyházunknak. Egyrészt nagy a 
szükségletünk, a mely lehetetlenné teszi, hogy 
azt úgy a mint régen a hívek önkéntes adako
zásából fedezzük, másrészt el nem zárkózhatunk 
azon tény igazsága előtt, hogy az egyházi cé
lokra való megadóztatás különösen oly ország
ban, a hol a más hitfelekezethez tartozók egy
házi adót nem fizetnek, bizonyos ellenszenvet 
gerjeszt az egyház ellen, különösen azokban a 
körökben a melyek elvilágiasodás folytán ke
vésbé érzik szükségét az egyház jótéteményei
nek. Az egyházi adófizetés kényszerűsége ez a 
magyar protestáns egyházak gyöngesége, ezen 
adóalóli mentesség a katholicizmus legnagyobb 
ereje.

A kötelező egyházi adót a jelenleg érvény
ben lévő egyházi alkotmány hozta be. Nagyon 
helyesen csak fakultative, a mennyiben a 250. 
§. szerint csak akkor van helye adókivetésnek, 
„ha az egyházközségi vagyon jövedelme és az 
egyháztagok önkéntes adakozásából befolyó 
összeg a szükségletek fedezésére nem elégsé
ges.“ Az általános alap tehát az önkéntes ada
kozás, a kivétel az adókivetés.

A viszonyok dacára ennek, különösen a 
falvakban úgy alakultak, hogy az adókivetés 
lett a szükségletek fedezésének rendes formája, 
az önkéntes adakozás pedig háttérbe szorult,

leginkább csak városi községekben maradt 
meg.

A zsinati javaslat a 250. §-ban megálla
pított alapelvet fentartja és igen igen kívánatos 
lenne, ha azokon a helyeken, a hol szükség
leteinket az önkéntes adakozásból még úgy a 
hogy fedezni tudjuk, ne térjünk át a kötelező 
adóztatásra, különösen városi községekben nem, 
hol a szocialismus és a vallás iránti közöny 
terjedése folytán nagyobb a veszély, hogy az 
adót fizetni nem akaró hívek az adótól szaba- 
dulandók ott hagyják egyházunkat.

Intelligens lakosságnál, a mely szívesen 
ad, ha nem kényszerítik, az tapasztalható, hogy 
a kötelező adókivetés nem mutat fel nagyobb 
eredményt mint az önkéntes adakozás. Meg
győző példa erre Budapest. A pesti magyar 
egyház behozta a kötelező egyházi adót és 
a harminc ezeret meghaladó lélekszám mellett 
nem tud deficitjétől szabadulni. A budai egy
ház még mindég az önkéntes egyházi adózás
sal fedezi szükségleteit és egyházi járulékai a 
kényszer hiánya dacára 20 év alatt 4000 koro
náról 12000 koronára emelkedtek. Hasonló 
helyzet van a pesti német, Kerepesi-uti és az 
óbudai egyházaknál. Nincs itt szükség adóki
vetésre, elég ha kötelezőnek mondjuk ki az 
adófizetést, az összeg nagyságának meghatáro
zását azonban a hívekre bízzuk.

A zsinati javaslat osztályadó behozatalát 
tervezi húsz osztály felállításával, a melyekbe 
az egyes hívek vagyoni erejükhöz mérten be 
volnának sorozandók. Ez a javaslat, a mint az 
általános hangulatból ítéljük, nem talált helyes
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lésre. A soproni alsó evang. egyházmegye ez
zel az erős kifakadással Ítéli el a javaslatot: 
„A kik ezeket a §§-okat megfogalmazták, azok
nak sejtelmük sincs az egyházközségi életről, 
azt sem tudják, mi fán terem az egyházközségi 
háztartás.“

Úgy látszik a zsinati javaslatnak az osz
tályadóra vonatkozó szakaszaiból nem igen 
lesz törvény.

Mi az önkéntes adózás fenntartása mellett 
mégis elfogadhatónak tartunk valami osztá
lyozást.

Ne legyen az adó, illetve egyházi járulék 
mennyiségének megállapítása kizárólag az egy
háztagok tetszésére bízva, hanem állítson fel a 
törvény négy osztályt az adózásra. így például.

Az I. osztályba tartoznak azok, a kik ön
ként legalább 100 koronát,

a II-ikba a kik legalább 40 koronát, 
a III-ikba a kik legalább 20 koronát, 
a IV-ikbe a kik legalább 4 koronát fizetnek. 

Az osztályt minden egyháztag maga választja 
meg, de az osztályba való beiratkozás kötelező 
és a ki azt elmulasztja, azí a presbyterium a 
saját belátása szerint megfelelő osztályba osztja be.

Miután az egyházi tagok járulékai az évi 
jelentésben kinyomatnak, már az emberi hiúság 
is némi garanciát nyújt arra nézve, hogy az 
osztályokba való önkéntes beiratkozással az 
egyházközség nem fog rövidséget szenvedni.

Hát persze ez inkább városokban lesz cél
szerű, de talán faluhelyen is, mert a vagyonos 
parasztban talán még több a büszkeség arra, 
hogy elsőosztályú egyháztagként szerepeljen. 
Különösen ha ezzel az osztályozással együtt 
járna az, hogy az ily tag részére külön hely 
lenne fentartva a templomban.

Sztehlo Kornél

A hitoktatás célja.
Előre kell bocsátanom, hogy hitoktatás alatt nem 

csak az iskolai tanárok alatt végzett tanítói működést 
értem, hanem a családban a gyermekek vallásos neve
lését, a szószéken az ige hirdetését és a tanítóknak, 
papoknak, azonkívül minden rendű és rangú emberek
nek kor és nemi különbség nélkül a közéletben szó
val és főképen példaadással tanúsított munkálkodását,

mely a vallásos érzületnek fölébresztésére s megerő
sítésére szolgál.

Az ember véges teremtmény. A nagy mindenség 
pedig, mely őt e földön körülveszi, táplálja, fentartja 
s egyszersmind épségét, léteiét számtalanszor támadja, 
veszélyezteti, végtelen fenségként tűnik fel előtte. Ta
pasztalja, hogy a természet kifogyhatlan jótékonyságot 
áraszt reá, de azt is, hogy az a legveszedelmesebb, le
győzhetetlen ellenség.

Az állat is és minden élő és élettelen lény ugyan
azon viszonyban van a nagy természettel. De a nagy 
különbség az, hogy az ember öntudatosan él e vi
szonyban és ezt saját felfogása szerint meg is változ
tatja. Azonkívül az embert az ő végességének tulaj
donai mellett még oly képesség különbözteti meg a 
többi élő és élettelen teremtményektől, mely által ő a 
végtelenség körébe is fel tad emelkedni. Hogy régi hit
regéből vett hasonlattal éljék: a halandó emberi lény 
ellátogat a halhatatlanok társaskörébe. Az emberi lélek 
a végtelenségre való törekvés elpusztíthatlan ösztönét 
hordja magában. E szerint az ember lelke már maga 
is azt a nagy ellentétet tünteti fel, mely a nagy világ
ban az egyes lény és a vele szemben álló egyetemes
ség közt fenn áll.

Ez a viszony az érzelmeknek és gondolatoknak 
gazdag sorozatát gerjeszti fel az ember lelkében. A 
tapasztalt jótékonyság hálaérzetet ébreszt, mely valami 
érzéki alakban nyilvánulni óhajt. A természet utolérhe
tetlen szépsége, fenséges pompája, mesés nagyszerű
sége bámulatba ejti a halandót és saját parányiságá
nak tudatában alázatosságra inti, de a mellett hódoló 
tiszteletre ragadja öt. A látszólag féktelenül romboló 
erők iszonyú kitörését borzalommal és rettegéssel 
szemléli a gyarló teremtmény. Bizonyos események rend
szerinti bekövetkezésére, az ok és okozat közti össze
függés tapasztalata azt a gondolatot ébreszti az ember 
lelkében, hogy a nagy természetnek és saját lelkének 
erői is határozott törvények szerint működnek, melyek 
az ember életfolyama felett is kiterjesztik uralmukat.

Háláját és tiszteletét a nagy ismeretlen iránt az 
ember rendesen kedves ajándékok nyújtása által igyek
szik nyilvánítani. A félelem és borzalom egyrészt arra 
ösztönözi őt, hogy attól a hatalomtól, mely rettentő 
erejével az ő épségét, vagyonát, életét veszélyezteti, 
irgalmat esedezzen és annak haragját kegyes áldoza
tokkal megengesztelje, másrészt, hogy a veszedelem 
ellen, a mennyire tehetségében áll, megoltalmazza ma
gát. Ezt az igyekezetei a létfentartás ösztöne mozgatja 
ugyan, mely minden élőlény közös tulajdona, de az 
emberben itt azonkívül a végtelenség felé való törek
vés is működik, mely minden korlátoktól szabadulni 
s a tökéletességhez lépésről-lépésre közeledni óhajt. 
Ugyanez a törekvés készti őt azután arra is, hogy túl 
tegye magát azokon a törvényeken, melyek egyéni lé
teiét és társas életét szabályozzák.
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Hálaadás, tiszteletnyilvánitása, könyörgés és a 
tökéletesség utáni törekvés azok a vallásos indulatok, 
melyek az embernek a végetlenséghez való viszonyá
ból származnak. Gyarlóságánál fogva azonban ezek 
az érzetek számtalan esetben cél tévesztett módon 
nyilvánulnak. A vett jótétemények feletti örömében 
elfeledkezik hálát adni a legnagyobb jótevő előtt, vagy 
pedig önerejében bizakodva saját maga érdemének 
tulajdonítja azt a sikert, a melyet a nagy mindenség 
erőinek összhatása nélkül semniikép el nem érhetett 
volna. A természet örök szépségeit bámulva szemléli 
ugyan, de a mellett arra gondol, mintha azok egyedül 
az ö gyönyörködtetésére szolgálnának. A mikor pedig 
az erejét felülhaladó, legyözhetlen hatalmak porig sújt
ják, fellázad a világrend ellen és gőgös önteltséggel 
mondja ki kárhozt. tó Ítéletét, hogy kegyetlen igazság
talanság áldozatává lön. És ha vágyai teljesedését az 
életnek vagy a társaságnak fentartó törvényei akadá
lyozzák, vakmerő elszántsággal szakgatja szét a tör
vény bilincseit abban a balhiedelemben, hogy az em
ber akkor szabad az ő akaratával, ha nem köteles 
semmiféle törvénynek engedelmeskedni. Mikor pedig 
bűnének tudatára ebred és tettei súlyos következményeit 
feltárulni látja, vad kétségbeesés homályába sülyed.

Ezek a téves felfogások azonban épen attól foszt
ják meg őt, ami nemcsak a lélek üdvére, hanem az 
ember léteiének fentartására nézve is nélkülözhetlen 
föltétel, nem adják meg és nem biztosítják a lélek bé
kéjét, összhangzatos nyugalmát. Holott a vallásosság 
helyes megnyilvánulása azt az áldásteljes hatást gya
korolja az ember lelkére, hogy a nagy mindenséggel 
szemben minden körülmények között állandó létalapot 
nyújt, vágyait teljes mértékben kielégíti s azokat az 
ellentéteket, melyek az élet folyamán fölmerülnek, meg
nyugtató módon kiegyenlíti.

A hitoktatás első s legfontosabb célja tehát az 
embert a gyarlóság korlátái közül minél inkább ki
emelve a végtelenséggel való viszonyában oly állás
pontra nevelni, ahol lelke nyugalmát sem a körülötte 
levő természet és embertársai életműködésének jelen
ségei, sem saját gondolatati, érzelmei vagy cseleke
detei meg nem ingathatják.

Ez a viszony azonban nem véglegesen megálla
pított intézménye a világrendnek, hanem az egyéni 
tulajdonok, a természeti körülmények, az emberi tár
saság és az ismeretek körének tágulása folytán szaka
datlanul változik, fejlődik, tökéletesedik. Ebben fek
szik a különféle vallások, vagy felekezetek alakulásá
nak alapja s jogosultsága. Természetszerű az is, hogy 
minden felekezet, minden vallás önnön magát tartja 
legjobbnak. De ez a meggyőződés túl csap a határon, 
mikor az ember azt a vallást, mely reá nézve legjobb, 
legtökéletesebb, minden emberre nézve legboldogítóbb- 
nak hiszi. Még az a vallás sem mondhatja maga felől, 
hogy minden egyéniséget egyaránt kielégít, amely a

legelfogulatlanabb, legbölcsebb gondolkodók szerint 
legfontosabb, legmélyebbre ható tényezője az emberi
ség általános tökéletesedésének.

A vallásalakulat iránti túlságos előszeretet foly
tán a hivek n; gyobb súlyt helyeznek a felekezeti ta
nokra és szertartásokra, mint magára az igazi vallásos 
Ságra, holott azok ennek csak külső öltözékét, érzéki 
megnyilvánulását képezik. Sőt azt vélik, hogy aki e tano
kat nem ismeri, a szertartásokban részt nem vesz, az 
nem is lehet vallásos ember. Annálfogva a hitoktatás
ban is arra fordítanak legfőbb gondot, hogy a tanít
vány — legyen az bár gyermek, vagy felnőtt — min
denekelőtt és mindenek felelt azokkal a tanokkal is
merkedjék meg és a szertartásokat el ne mulassza.

Távol legyen annak még a gondolata is, hogy 
ezek nem volnának szükségesek. Nem arról van szó. 
Az igazán vallásos ember nem is mulasztja el azokat soha. 
De azt is tudja, hogy nem a tulajdonképeni vallásos 
cselekvények szt rgalmas gyakorlásában áll a vallásos
ság, hanem az igazán vallásos embernek egész élete, 
a mezőn, a műhelyben, a hivatalban, a családban, a 
társas körökben vagy a templomban mindig és min
denütt egy összefüggő vallásos cselekmény.

Ha célja utáni buzgó törekvésében nagy akadá
lyok lankasztják testi, vagy szellemi erőit, bizalommal 
fordul a mindenható atyához segedelemért és az áhi
tat megnyitván szemeit a csüggedés borongó felhői 
közül megcsillannak előtte a remény biztató szivárvány 
színei s új erőben üdül fel fáradtságos küzdelme foly
tatásához. Ha a nagy természet pusztító hatalmai leg
drágább kincsét elrabolják, megnyugszik Isten bölcs 
végzésében. Örömök után vágyódó lelke a természet 
örök szépségei által nyújtott gyönyörűségeken kivül 
az Isten parancsa szerinti életben, a végetlenséggel 
való összhangban, szive tisztaságában, lelke nyugal
mában, családi, baráti érzelmekben és a közjóért foly
tatott szorgalmas munkálkodásban találja meg mennyei 
vidámságát. És mindezekért az örömökért Isten oltára 
előtt nyilvánítja hálaérzetét. Akaratának szabadságát 
abban találja fel, hogy e végtelenség azon természeti 
s erkölcsi törvényeinek, melyeket hűségesen követni 
nemcsak a társadalmi nyugalom érdekében, hanem 
saját egyéni jóléte, egészsége, lelkének összhangzata, 
anyagi s szellemi boldogulása érdekében is szükséges, 
szabad elhatározásból, gyermeki örömmel hódol. És 
ha a végtelenségre törekvő ösztöntől csábítva tör
vényszegést követ el, vétkezik önmaga vagy felebarát- 
jai ellen; őszinte bünbánattal alázza meg magát Isten 

•előtt, megtisztítja lelkét a hozzá ragadt szennytől, a 
mennyei atya végtelen irgalmához könyörögve szerzi 
meg a bünbocsánatot és teljes megigazulást.

Aki ilyen érzületet tanúsít egész életében, az 
valóban vallásos, becsületes ember akármely oltár 
előtt nyilvánítja a végtelenség utáni vágyainak kielégí
tését. Ellenben az, aki súlyos helyzetekben egyedül
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anyagi erőkhöz, vagyonhoz, pártfogókhoz fordul sege
delemért, aki rakoncátlan tobzódásban keres vigasz
talást fájdalmára, ki fényűzésben, kényelemben, hata
lomban, rangban ravaszul kieszelt, keserű utóizü, olt- 
hatlan szomjúságot okozó s végre szervezet pusztító 
gyönyörökben keresi lelkének örömeit, aki, ha jól foly
nak dolgai, ezt a vak sorsnak, vagy földi hatalmak
nak, vagy épen önmaga érdemének tulajdonítja, aki 
törvénykezésben látja akaratának szabadságát és bű
nös életet folytatva nem igyekszik vétkei rabságából 
kiszabadulni, az ha még oly fáradhatlan is a templom 
látogatásában, valósággal idegen isteneknek szolgál és 
a bálvány imádók sorában foglal helyet.

E felől a tévelygés felől kell az embert hitokta
tás által mindenekelőtt felvilágosítani s a boldogságra 
vezető utat előtte megnyitni. Vannak társadalmunkban 
számosán éhezők, kiket az életszükségletek előterem
tésének gondjai kínoznak, ezeket meg kell tanítani 
életbölcsességre. Vannak szomjuhozók, kik az élet va
lódi örömeit feltalálni nem tudják, ezeket el kell vezé
relni az igazi örömök soha ki nem apadó kútfejéhez. 
Vannak szenvedők, kiknek nincs bizalmuk az embe
rekben, a jónak és igaznak legyőzhetlen hatalmában, 
ezek szivében meg kell erősíteni a hitet, hogy a világ 
kormányzását szerető mennyei atya intézi, a kinek 
törvénye szerint az erény és az igazság végre is győ
zedelmeskedik az emberek szivében az álnokság és 
gonoszság felett. Kiváló figyelmet kell pedig fordítani 
épen ami korunkban annak a tudatnak felébresztésére 
és ápolására, hogy valamint a természeti erők a kül
világban s az emberi test szervezetében határozott 
törvények szerint működnek, úgy az erkölcsi világ 
minden nyilatkozatai is okozati összefüggésben követ
keznek egymás után. Létezik erkölcsi világrend, mely
nek törvényeit soha senki büntetlenül meg nem sért
heti. Ily módon kell istenfélő, becsületes lelkiismeretes, 
megbízható nemzedéket adni a társadalomnak, oly 
embereket, kik nem azért járnak az igaz utón, mivel 
a törvénytelenség büntetést von maga után, hanem 
azért, mivel őszinte szívvel utálják a bűnt, az Isten 
parancsa szerinti élet ellenben rájuk nézve lelki gyö
nyörűség. Ez a hitoktatásnak legfontosabb, leglénye
gesebb célja.

Ily módon nevelhetünk nemcsak a társadalom
nak, hanem egyházunknak is hasznos, buzgó, tevékeny, 
áldozatkészséges tagokat. Az ily módon nevelt egyén 
minden gondolatát, minden elhatározását a lelkiisme
ret tisztasága, a becsületérzés vezérli. És a ki lelkének 
nyugalmát legdrágább kincseként őrzi, az azt a vallás
alakulatot, melyben nevelkedett, melynek malasztteljes 
áldásaiban részesült, anyagi előnyökért soha el nem 
hagyja, annak hűségét az élet semmiféle körülményei 
meg nem tántoríthatják.

Sass János.

A falusi lelkész szociális kötelességei.
Érdekes, lebilincselő mozgalmak kapcsolódnak 

korunk szellemi életébe. Ezek között elsőrendű helyet 
foglal a socialismus. Ideáljai oly közel állanak a mi 
működésünkhöz, hogy nemcsak tanulmányoznunk kell 
fejlődésüket, hanem velük működésünk körében foglal
koznunk— kötelesség. Erről óhajtok tapasztalataim alap
ján a kitűzött feladat keretén a falusi nép között mű
ködő Jelkészekhez szólni.

Aki a nép között él, vele napról-napra, nem rideg 
szigorral, hanem együttérző szeretettel foglalkozik, ta- 
pasztalniakell, hogy úgy lelkileg, mintanyagilag mily sokat 
nélkülöz. E nyomorból kiemelni nemcsak az iskola, 
de legfőképen a lelkész feladata. De a feladat meg
valósítása kellő előtanulmányt kíván. Vezetni, irányítani 
csak az tud, aki emberismerettel s meleg szívvel ren
delkezik. Hogy a lelkész sociális feladatának eleget 
tehessen, nem elegendő irodájában várni híveit, míg 
felkeresik, hanem otthonukban felkeresni, s mindennapi 
lelküietében kiérezni, megtudakolni kell, hol és mi fáj neki. 
Oly intézményeket kell alkotni, ahol nem ünneplő, 
tartózkodó a nép, hanem őszinte és hétköznapi.

Azt hiszem, mindnyájan érezzük, hogy ezen a 
téren nem szabad elmaradnunk, mert különben mi
hamar elveszítjük lábunk alól a talajt — s prédikálá- 
sunk „kiáltó szó iesz a pusztában", Migha szembe- 
szállva minden előítélettel, odaadássaljlépünk a küzdő
térre — népünk javáért — akkor majd nem panasz
kodunk lélek veszteségeink, a közönyösség, vallástalanság 
s templomaink üressége felett. A néppel való buzgó 
törődés gazdag jutalommal fizet.

Fontos kötelességek várnak reánk. Egyház, tár- 
sada'om s faluhelyen a gazdák, tölünk reményük, sőt 
várj f k az irányítást.

ismerve a zenének léleknemesítő hatását műve
lőire és hallgatóira — szervezzen a lelkész egyházi 
énekkart. Ahol még ilyen nincs, a lelkész legyen meg- 
pendítője, a tanító vezetője. A lelkész látogasson el 
a gyakorló órákra, buzdítsa az arra alkalmas egyház
tagokat szorgalmas látogatásukra. Ünnepélyes alkalom
mal a templomi istentisztelet keretén belül szólaljanak 
meg az énekkarok ég felé törő hangjai.

Az énekkarokkal kapcsolatosan kívánatosnak 
tartom, hogyha egy-egy gyónókor lelkészei időközön
ként összegyűlnének egyik-másik paróchián — azon 
célból, hogy vallásos estélyt, avagy istentiszteletet 
tartsanak. Felolvasás, írásmagyarázat, imádság és ének 
lehetne a tárgya. Felhasználhatnók ez alkalommal a 
technika vívmányait (mozgóképek, a Szentföld képek- 
beni bemutatása stb.) s két célt érnénk el ez
által. A hívek míveléset — s a magunk művelődését. 
A szabadelőadást vagy felolvasást mindig más és más 
lelkésztestvér, esetleg tanító tartaná. így a félénkek, 
visszahúzódók is kénytelenek volnának előtanulmányo
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kát végezni, olvasgatni — s ez azt hiszem, nemcsak 
a köznek szolgálna javára ?!

A nőegyletek szervezése, mely a városi egy
házakban már régen virágzik, falusi egyházainkban is 
szükségletté vált. A lelkész, — de helyesebb, ha 
hitvest rsa — összegyűjti téli időben a község asszo
nyait. Ott varrnak az elhagyott árváknak téli ruhát, 
ha nem is újat, legalább olyat, hogy testüket meg- 
védhessék a hideg ellen ; karácsonyra megajándékoz
zák a több gyermekkel bíró szegénysorsú családokat 
ennivalóval, ruhával, a gyermekeket hasznos játék
szerekkel. Meglátogatják a nőbetegeket, gondoskodnak 
jutányos vagy ingyen gyógyszerekről, hygienikus ápo
lásról. S higyjék el — boldog annak a községnek a 
népe, ahol megtanulják a valódi jótékonyság örömeit 
élvezni. Mert mint Üdvözítőnk mondja János ev. 
13.20-ban: „Aki befogadja, ha valakit elküldök, engem 
fogad b e ; aki pedig engem befogad, azt befogadja, 
aki engem küldött.“ Ahol az édes anya beteg, ott a 
kisdedet a nőegylet tagjai vehetik védőszárnyaik alá

Ez az egylet gyüjthetne össze a község hajadon 
leányait, hogy a kézimunkában, olvasásban, gondol- 
kdzásban gyakorolják magukat. Magyarázat közben 
reá lehet mutatni téves gyógyít ismódokra, az egész
séges gyermeknevelésre, babonára, a gyermekápolás 
hibáira. A konyhakert helyes gondozása, a háztartás 
dolgai mind itt volnának megbeszélhetök.

Elmulaszthatatlan minden gyülekezetben az ifjú
sági egylet szervezése. Azokat, akikből egyházunk 
elöljárói, presbyterei kerülnek ki, már itt nevelődjenek 
józan, okos életmódot folytató emberekké. Csak azok 
az egyháztagok éitckesek, kik mint emberek is ember
hez illő életmódot folytatnak. Sok rossz szokás ural;a 
az ifjúságot. Ezek ellen küzdeni az egyesület ieladata. 
Délesti istentiszteleten a templom legtöbb helyen üres, 
de a korcsma telve van — legfőképpen fiatalokkal. 
Itt az alkalom küzdeni a kor rossz szokása ellen. Rá
mutathatunk a butító, korai halált előidéző pálinka 
élvezetére. Megvilágíthatjuk a sexuális kérdéseket, küzd
hetünk más bűnök ellen. Az ifjúsági egylet helyes 
vezetés mellett a fiatalság nevelőintézete, önképzőköre, 
mely hasznos tagokat nevel nemcsak az egyháznak, 
hanem az államnak is.

Fontosnak tartom a már több helyen bevezetett 
s sikerrel működő bibliai órákat. Ezek barátságos 
megbeszélések, hol a lelkész vezetése alatt a hivek 
együtt olvassák a bibliát. Tapasztalataikat, felfogásukat 
őszintén közük. Megtárgyalják a kétséges helyeket, 
ahol kell, felvilágosítja őket a lelkész, hogy helyesen 
értelmezzék az írást. Itt a lelkész is tanul, mert hívei 
vallomásai alapján készítheti beszédeit — s ezek a 
valóban ható prédikációk. Meggyőzheti híveit a kor 
félszeg irányzatairól, küzdhet a szekták ellen. Külön kell 
összegyűjteni a nőket és ifjakat. Lealkalmasabbak a 
téli esték. Az egylet rendezhet missiói előadásokat,

amint ez már meg is valósult néhány helyen. Ezen 
előadásokat a nép igen nagy figyelemmel kiséri. Ez 
előadásokat külön e célra készült vetítöképekkel variál
ják. (Ilyen sorozat felöleli Jézus életét, Luther életét, 
indiai, afrikai missiói tevékenységet stb).

A falusi lelkész szociális kötelességeit a gazda
sági téren is előnyösen teljesítheti hivei s a köz javára. 
Általánosan leszűrt tapasztalat az, hogy híveink egy
házi adójukat huza-vonával, nehezen rójják le. Helyen
ként más és más ennek az oka, de tulajdonképeni ok 
az anyagi nyomorúságban gyökerezik. A súlyos állami, 
községi, kereseti stb. adóval terhelt földmívelő hívünk, mi
dőn ezen különféle adókat kifizette — neki és családjának 
megélhetésre alig maradt. A szükséglet folyton növek
szik, az igények emelkednek — s ezzel szemben 
a termelés nem hogy emelkednék, hanem évről-évre 
csökken. De hisz természetes is. A földmivelő kitől 
is tanulja a gazdálkodás csinyját-binját? Apjától — 
az pedig úgy gazdálkodott, in ni dédapja a régi jó 
világban. Már pedig m i nap két-három nyomásos 
gazdálkodás mellett csupán a földből megélni nem 
lehet. Rá kell térni a modern rendszerű belterjes gaz
dálkodásra. Faeke helyett — vas szakekét, sekély 
szántás helyett — őszi mély szántást, műtrágyát stb. 
kell bevezetni. Igen — de ki tanítsa erre a népet? 
Az elöljárók — az értelmesebbek csak úgy gazdál- 
kodn k, mint régente. A lelkész? Hát van annak hoz
závaló képzettsége? Hisz, ha a fiatal parochus gaz
dálkodni kénytelen, kurátora ad neki útbaigazítást. Az 
pedig ugyancsak nem ért hozzá.

És mégis a lelkészre vár e téren is a nehéz 
feladat, népét a gazdálkodásban irányítani, vezetni. 
Szerencsére a lelkész legalább újságot olvas, így rá
jön, hogy a föld nevelésügyi ministérium ingyen gazda
sági könyvtárt bocsájt a kérvényezők rendelkezésére, 
íme megvan a mód, hogy a lelkész híveivel együtt 
elméletileg megtanulja a modern gazdálkodást. De 
tudomására jön tanulmányozás közben a tőke hiányá
nak, mely nem engedi meg a leszükségesebb befekte
tést sem, tehát nem mivelheti földjét helyesen De 
hogy nem. Alakítson gazdakört! Ismertesse meg hívei
vel az egyesülés, szövetkezés erejét. Amit egy ^ember 
szegénysége miatt nem bír beszerezni [— szerezzék 
be 5—7-en. így mindegyikük hasznát fogja látni s 
nem érzi e nagy kiadást. A gazdakör legyen a nép 
gyülekező helye — ne a korcsma. Itt beszéljék meg 
olvasmányaik alapján a gazdasági teendőket, közöljék 
tapasztalataikat — ami jónak mutatkozik megtartják, 
ami helytelen — elvetik A lelkészre vár most a munka 
zöme, felolvasni az érkező szaklapokból, a könyvtár
ból a szakmunkákat később, ha munkakörével minden 
oldalról tisztába jött — jogi, egészségtani, növény- s 
állatismei előadásokat tart — mindig a nép szükség
leteit tartva szem előtt.

A gazdakör az alapja a lelkész további sociális
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munkálkodásának. Nem elég, hogy földemet jól mí
veljem, hanem hogy a nagyobb termést jól is érté
kesítsem. A kisgazda jól értékesíteni csakis szövet
kezve bír. A csip-csup gabonáért a közvetítő sokkal 
kevesebbet ad, mint amilyen a gabona tényleges ára. 
A gazdakör veszi kezébe az értékesítést. Nagy meny- 
nyiségben egyenesen a nagy malmoknak adja el jó 
áron gabonáját. Az az előtt közvetítőknek juttatott 
haszon — a kisgazda zsebében marad.

A gazdakörből indul ki a tejszövetkezet meg
alakítása. Itt a kisgazda az eddig előtte értéktelen 
tejet jó áron s biztosan napról-napra eladhatja — s 
minden hónapban készpénzhez jut.

Kapcsolatos ezzel a kölcsönös állatbiztosító 
szervezése. Feladata csekély 2—37,- befizetés ellené
ben a kisgazdát a nagyobb károsodástól megóvni. 
Állategészségügyi szempontból is fontos a szigorú 
ellenőrzés alatt álló kölcsönös állatbiztosító.

Mindezekhez azonban kisgazdákból álló híveink
nek tőkére volna szükségük. Itt fejtheti ki a lelkész 
működésének erejét. Napjainkat különben is a pénz 
hatalma tartja lenyűgözve. Ezzel a legnagyobb földi 
hatalommal nekünk ideális célokat szolgáló egyének
nek is számolnunk kell. Leghelyesebben fejthető meg 
e szándék községi hitelszövetkezet alakításával, hol 
olcsó kamatra juthat a kisgazda is forgó tőkéhez. Ez 
a helyes modern gazdálkodásból folyó terméstöbblet
tel rövidesen visszatérül — s a földmíves anyagi 
boldogulásának biztos alapját veti meg. Módot és 
segítséget nyújt ehhez az 1898. XXIII. t.-c. alapján 
szervezett „Országos Központi Hitelszövetkezet'. A 
hitelszövetkezet révén megszokja a nép a takaré
kosságot, a pontos fizetést, józanságot.

Felemlítem még a fogyasztási szövetkezeteket is, 
melyek ha lelkész a vezetőjük, mindenütt virágzanak.

A szövetkezetek alakítása falusi lelkész első
rendű sociális kötelességét képezi. Oly helyen, ahol 
a falusi lelkész ily értelemben működik, nem kell 
félni, hogy a különféle szakszervezeti kiküldöttek, de
magógok vezessék a népet, oly községben a nép 
tudja, érzi, hogy az ő igazságos érdekeit lelkésze 
munkássága védi. Bátran nézhet ott a lelkész a jövő 
elé, mert népe nem herének, hanem munkásnak tekinti.

Szavaim megvilágítására egy lelkésztársam ki
jelentését tolmácsolom: „községünkben“ — mondja 
— „a képviselőtestületi gyűlésen azt indítványoztam, 
hogy vasár- és ünnepnapon a korcsmák egész nap 
zárva legyenek. Indítványom egyhangú hat ározatként lett 
felterjesztve a felsőbb hatósághoz. A gyűlés után azon
ban híveim közül többen azon kéréssel jöttek hozzám, 
hogyha a korcsma pihenő napjaikon zárva lesz, alakít
sak gazdakört, ahol ünnepnap délután — s hétköz
nap esténként összejőve — elszórakozzanak. Termé
szetesen kérésüknek örömmel tettem eleget.“ — Eddig 
lelkésztársam nyilatkozata.

A nép maga is érzi a korcsmái dorbézolás hely
telenségét. Más gyülekező hely hiányában kénytelen 
vele. A lelkészre kedves kötelesség vár akkor, midőn 
a nép nemes irányú sociális szükségleteit kell kielé
gítenie. Bizonyára nehéz, fáradtságos munka ez s igazán 
odaadó, kitartó türelemre, csüggedhetetlen munkasze
retetre, önfeláldozásra van szükség, de az eredmény 
sokszoros: n megjutalmazza a munkásságot. Tiszteletet, 
megbecsülést szerez a lelkésznek, úgy hogy hívei mint 
leghívebb tanácsadójukhoz fordulnak hozzá.

Nem állítom azt, hogy az említett sociális köte
lességek mindegyikét minden egyes falusi gyülekezetben 
működő lelkésztársamnak teljesítenie kell. Hanem a 
mennyire a viszonyok és a szükséglet megkívánja, 
teljesítse mindegyikünk e téren is kötelességét. A népért 
vagyunk, a népből élünk — dolgozzunk is meleg, ra
gaszkodó. együttérző szívvel a népért, hogy az egy
házunké és édes magyar hazánké maradjon. A 
munkamező tág, sok virág van rajta, gyűjtsük koszo- 
rúba -  s miénk a jövő. Károly.

IRODALOM
Dr Szlávik Mátyás: Lutheri és Kálvini val

lásosság. Lie. Preuss János ily tárgyú értekezésének 
a fordítása. Pozsony, 1913.

A vallási közönnyel együtt jár a felekezeti kü
lönbségek elgyöngítése és az „általános keresztyénség“ 
jelszavának a hangoztatása. Ezt a jelszót sűrűn hall
juk napjainkban is és csak kevesen vannak tudatában 
annak, hogy általános világnézet, általános kegyesség 
nincsen, hanem csak egyénileg színezett vallásosság 
és világnézet és így bár sok tekintetben közel rokon 
világnézetek a lutheranizmus és kálvinizmus és bár 
rokon a kegyességük is, mégsem egészen azonosak 
és ép a vallásos élet szegényedését jelentené, ha a 
lutheri és kálvini vallásosság eltérő vonásait tudatosan 
elhallgatnánk. így tehát a tud. szempont kívánja a 2test- 
vérfelekezet különbségeinek tárgyilagos ismertetését. 
Ez a meggyőződés késztette kiváló theológiai tudó
sunkat, dr Szlávik Mátyást Preuss lipcsei tanárnak az 
„Alig. Evang. Luth. K.-Ztg.“-ban megjelent cikksoro
zatának a lefordítására, melyet helyenként nagy tudá
sának és bő tapasztalatának a tárházából vett meg
jegyzésekkel bővített. Preuss szerint az alapvető kü
lönbség a lutheri és kálvini vallásosság között az Isten 
és a világ egymáshoz való viszonyának eltérő felfo
gásában van. Ebből származnak a dogmatikai különb
ségek az egyházi élet különbségei és egyéb eltérések, 
melyeket mindvégig érdekfeszítően ismertet. Mi gyö
nyörűséggel olvastuk Preuss szép és okos fejtegetéseit 
és melegen óhajtjuk, hogy bárcsak minél többen for
gassák, mert akkor belátnák, hogy nincs miért pirulnunk 
a mi sajátosan színezett ev. vallásosságunk és a mi 
Lutherünk miatt. Sz, Ö. dr,
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KÜLÖNFÉLE.

A?. ev . theol. fákullás ügye. Az ev. fa
kultás államköltségen való szervezésének ügye 
zátonyra jutott. Amint a kultuszminiszter az egyet, 
egyház elnökségéhez intézett leiratában közli: 
jelenleg nincs abban a helyzetben, az állam 
pénzügyi állapota miatt, hogy az egyet, egy
háznak e kérelmét teljesíthesse.

A tiszántúli reform átus egyházkerület új 
püspöke Tüdős lsván dr. miskolezi esperes lett. Dókus 
Gyula elnöklete alatt összeült szavazatbontó bizottság 
megállapította, hogy Tüdős István dr. 287, Révész 
Kálmán kassai esperes 81, Raducsy György 4, Novak 
Lajos 1 szavazatot kaptak.

A Kálvin szövetség akciót indított a házas
felek elválása megnehezítése érdekében. Az első eszme 
cserén számos testület képviselői vettek részt. Köztük 
volt a Luther Társaság és az Evang. Bel misszió Egye
sület is.

Irodalmi estély. Az eperjesi theol Otthon ifjú
sága Szlávik Mátyás dr. felügyelő tanár vezetésével 
febr. 24 én Leibicra rándul ki s ott saját pénztára és 
a liebici evang. nőegylet javára irodalmi estélyt rendez, 
melyen dr. Szlávik Mátyás felolvasást tart, egy alkalmi 
kar énekeket, Szolkovy János. Wtisz Frigyes és József 
zeneszámokat adnak elő, Farkasz Győző és Szabó 
Gábor szavalnak, Szelezsán János énekel, Popp Fülöp 
pedig verseket olvas fel.

Böjti esték. A salgótarjáni egyház a böjti idő
szakban is meg akarja valósítani eddig nagyon is köz- 
kedveltségü vallásos estélyeit, amelyek az elmúlt adventi 
időszakban felek zetbeli különbség nélkül rendkívül 
nagyszámú közönséget vonzottak, olyannyira, hogy a 
templom mindinkább szűknek bizonyult a látogatók 
befogadására Az estélyeken több nő is fog felolvasást 
tartani, akiknek az intensivebb egyházi életbe való 
bevonása mind üdvösebbnek mutatkozik. A 4-ik esté
lyen a lelkész: Jeszenszky Károly J. fogja szabad elő
adás keretében vetített képekkel bemutatni Jézus életét, 
mely est iránt már is rendkívül nagy az érdeklődés s 
a hallgatóság kétségkívül zsúfolásig megtölti majd a 
hatalmas acélgyári olvasótermet.

Halálozások. Szombaton február 14-ikén meg
halt Besztercebányán, szülei és rokonai körében Berriáth 
Sándor, cand. theol Rövid életrajza: Született 1889. 
április 27-én Dobronyán (Zólyom m.), ahol atyja evang. 
tanító volt. Elemi iskolába I—IV. o. édes atyjához j irt, 
a középiskolát végezte I—IV. o. a besztercebányai evang. 
algymnasiumban, V. o. a késmárki evang. kér. lyce- 
umban, VI —Vili. o. a pozsonyi evang. lyceumban, 
ahol 1939. junius 7-én jelesen érettségizett. Az érett
ségi vizsgálat után theol. pályára lépett. A pozsonyi

theol. akadémiának 4 éven át volt rendes hallgatója, 
úgy az alapvizsgálatot, minta szakvizsgálatot jeles ered
ménnyel tette le. Jelen iskolai évben a rostocki egye
temen folytatta tanulmányait, de súlyos szívbaja miatt 
csakhamar kórházba került. December 5-től január
8-ig feküdt betegen az egyetemi kórházban, ahol két 
orvos professor s a diakonissák gondosan ápolták s 
mivel állapota nem javult, folyó hó 1-én hazaküldték 
Besztercebányára. Földi maradványait hétfőn helyezték 
nyugalomra a besztercebányai temetőben. Theológiai 
tanulmányaival szeretettel foglalkozott s kórágyán is 
tudományos könyveket olvasgatott. Egyházunk komoly, 
szorgalmas éá jeles tehetségű ifjút vesztett el benne! 
— Húrban Vladimir ó-pázuai (Szeréin m.) lelkész 
meghalt.

A dunántúli gyám olda. A dunántúli gyámolda, 
melynek az .volt nemes célja, hogy a nyugalomba 
vonult lelkészeket, tanítókat, — ezek özvegyeit és árváit 
gyámolitsa 1909. évben felszámolván, 1914. január 
elsejével folyósítja a tagok befizetett járulékaiknak kamat 
nélküli visszatérítését. Azok a tagok, kik beterjesztették 
a járulék fizetési könyvecskét, szabályszerű nyugta 
ellenében felvehetik őket illető összegeiket a kerül, 
pénztárnál Sopronban.

A szepesbélai nőegyletnek 78 tagja van. Va
gyona 4,255 77 kor. Bevétele volt 1913-ban 272 88, 
kiadása 12110 kor. A nőegylet gyermekeket és felnőt
teket s.gélyez pénzzel, élelmi szerekkel, ruhával. A 
számadó közgyűlésen Raizenberger lelkész, a nőegylet 
titkára Wichernről és a hamburgi Rauhes Hausról 
tartott előad <st. Kisérje Isten áldása tovább is a csendben 
sok jót tevő egyesület áldott munkáját.

Kegyes adom ány özv. Soltz Gyuláné, szül. 
Hcincz Emma a Selmecbányái evang. nőegyletnek régibb 
300 koronás adományát az egylet javára 700 koronával 
egészítette ki kerek 1030 koronára. Nemesszivü és 
nagylelkű adományáért a nőegylet ezúttal is hálás 
köszönetét mond s Isten áldását kéri mind az ado
mányozóra, mind pedig az adományra.

A bánluzsányi (Trencsén m.) ág. h. ev. egy
házban az 1913-ik évben született 45 gyermek, meg
halt 20 egyén, eskettetett 10 pár, köztük egy vegyes, 
Úrvacsorával éltek 1184-en és 14 beteg háznál gyónt 
meg, konfirmáltatok 34 gyermek. Vitéz Lajos az egy
ház lelkésze, az anyaegyháztól messze fekvő leány 
egyházakban berendezte a missiói istentiszteletet és a 
poroszi szórványban a hitoktatást. Az istenitiszteletet 
az állami, a hitoktatást pedig a róm. kath elemi nép
iskolában tartja.

Nyugalombavonulás és tanltóválasztás Králik 
Pál középpalajtai (Hont m.) tanító f. évi április havától 
nyugalomba vonul 2000 korona nyugdíjjal 40 évi 
szolgálat után. Őszintén kívánjuk neki, hogy a hosszú 
időn át lelkiismeretesen teljesített munka után még
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számos éven át engedje Isten élveznie a megérdemelt 
nyugalmat. Február hó 15-én megtartott közgyűlésén 
az egyház egyhangúlag Pap Gyula kishalmi (Nógrád 
m.) tanítót választotta meg, ki április elején fogja el
foglalni állását.

Személyi pótlék. A vall. és közokt. miniszter 
úr az 1913. évi XVI. t.-c. 28. §-a alapján Rohács 
Ödön csánki és Králik Pál középpalotaji evang. taní
tók részére 1913. évi január hó 1-től kezdődőleg évi 
600—600 korona személyi pótlékot utalványozott.

A vallásalap vagyona. 1795-ben a vallásalapnak 
5.559,195 írt. 78 kr. készpénzvagyona volt, mely 265,095 
forint kamatot hozott évenkint, mig a birtokok jöve
delme 395,447 forintra rúgott. 1886-ban hivatalos becslés 
szerint az alapítvány ingatlanai 10.387,624 frtot értek, 
a készpénzvagyont pedig 10.816,319 írtra értékelték. 
1895-ben a földmívelésügyi minisztérium birtokstatisz
tikai kiadványában a vallásalap vagyonának egész 
értéket 23.984,485 írtban, a fekvőségek értékét pedig 
8.438,984 írtban tünteti fel. Az 1913. évi kimutatás 
szerint 38.868,837 korona tőkéje van a vallás alapnak, 
ami mindössze 1.685,501-72 kor. jövedelmet hoz. A 
vallásalap vagyonának a másik része ingatlanokból áll. 
Az ingatlanok területe 165,808 kataszteri hold. Ebből 
51,794 hold erdő, 114,077 hold a mezőgazdasági birtok. 
Ennek az óriási vagyonnak a legminimálisabb becslési 
ár mellett is több az értéke százmillió koronánál. A 
jövedelme azonban a tőkének alig két százaléka, mind
össze 2.038,681 kor. Ez is csak a nyers hozadék, 
ebből még nincs leszámítva a közalapítványi igazg. 
és az ellenőrző biz. több, mint félmilliót kitevő ad
minisztratív költsége. Mire fordítják ezt a negyedfél
milliót? Jut hitoktatásra 144,797 kor., papnöveldék ja
vadalmazására 427,645 kor., püspökök és káptalanok 
javadalmazására 105,538 kor., kül. szerzetesrendeknek 
a megszüntetett (?) gyűjtögetésekért kárpótlásul 78,096 
kor., különféle rendkívüli kiadásokra 870,422 kor., 
(ebből a munkácsi gör. kath. püspök 3,852 kát. hold 
földbirtoka mellé évi 12,000 korona személyi pótlékot 
s még ezenfelül főpapok segélyezés címén 40,000 ko- 
kapnak). A többi kérdést, hogy pl. miért támogatja a 
vallásalap a papnöveldéket majdnem félmillió koro
nával, mikor azok fentartása a püspöki domíniumok 
terhe volna s hogy a szegény 3—7,000 kát. hold jö
vedelméből élni kénytelen püspököknek vájjon elég-e 
az a 12—14,000 korona személyi pótlék — adja fel 
kiki magának s próbáljon rá mindjárt felelni is.

Üresedésben van a nagypetrösi (Nyitra m.) 
kongruás lelkészi áilás, melyre március 15-ig lehet 
pályázni.

Halálozás. Folyó hó 14-én hosszas, kínos szen
vedés után jobblétre szenderült Berta Dávid a lébenyi 
gyülekezetnek nyugalomba vonult lelkésze Celldömöl- 
kön. 66. évet élt, 30 évet szolgált buzgó munkásság

gal és hűséggel az Úrnak szőlejében. Temetése f. 
hó 16-án volt, melyen sok szolgatársa, kiterjedt ro
konsága és volt gyülekezetének képviselete kisérte' 
utolsó útjára. Áldott legyen emlékezete.

A koedukáció kérdésében a vallás és közok
tatásügyi minister a következő rendeletet bocsájtotta 
ki a főigazgatókhoz: „Felmerült esetből kifolyólag vala
mint a napilapokban közölt azon hírekkel szemben 
mintha a hazai fiugimnáziumok vagy fiureáliskolákba 
leánytanulók is rendes tanulókul felvehetők volnának 
és azok a fiukkal együtt látogatnák a tanítási órákat, 
értesítem a kir. Főigazgatóságot, hogy fiuközépisko- 
láinkban a fiuk és leányok együttes nevelése meg
engedve nincsen. Felhívom ennélfogva a fiuközépisko- 
lák igazgatóit, hogy leánytanulókat rendes tanulókul 
fel ne vegyenek. Amennyiben pedig leányok magán
tanulókul jelentkeznének ezek kivételesen és korlátolt 
számban a demonstrativ tantárgyak óráira való bebo
csátására nálam csak akkor hozhatók javaslatba, ha 
nemcsak tehetségüknél a középiskolai tanulmányok 
folytatására képesek, hanem ha a helyi viszonyok is 
olyanok, hogy az intézetben gondoskodás történhetik 
arról, hogy ezen leánytanulók az óraközi szünetben a 
fiuktól elkülönített teremben megfelelő felügyelet mel
lett tartózkodhatnak és a tanórákon való jelenlétük az 
intézeti rendet és fegyelmet meg nem zavarja. Ezekben 
az esetekben is a ministerium döntése mindenkor be
várandó és a leánytanulók csakis az engedély meg
érkezte után bocsáthatók be a demonstrativ tantárgyak 
óráira. Utasítsa a kir. Főigazgatóság a középiskolák 
igazgatóit, hogy a leányoknak a fiukkal való együttes
iskoláztatását eltiltó eme rendelkezésemet szigorúan 
tartsák meg és tegyen nekem jelentést arról, hogy a 
közvetlen rendelkezésem és vezetésem alatt álló közép
iskolákban a f. 1913/14. tanévre jelentkeztek-e és mely- 
osztályokra leányok magántanulókul? Budapest, 1914. 
január hó 23. Jankovich. — Ezt a rendeletet megkül- 
dötte püspökeinknek is, hogy annak ami középisko
láinkban is érvényt szerezzenek. Tudomásunk szerint 
ez az intézkedés ami iskoláink közül első sorban a 
a Selmecbányái és a késmárki lyceumot érdekli, ahol 
véget vet a leánytanulók rendes iskolalátogatásának.

A keresztyén Diákok Világszövetsége arra 
kéri a protestáns lelkészeket, hogy a Világszövetség 
szokásos imanapján, melyet ez évben február 22-ére 
tettek, emlékezzenek meg prédikációjukban és imád
ságukban a tanuló ifjúságnak az Isten országa szolgála
tára való megnyerést célzó munkáról.

Az írni-olvasnitudás a különböző felekezetek
nél. Az Országos Népoktató Egyesület 1913-ik titkári 
jelentése a többek közt beszámol arról is, mennyire 
van elterjedve az írás-olvasás a különböző felekeze
tek körében. E kimutatás szerint az izraelitáknak 703, 
az evangélikusoknak 69'7, a reformátusoknak 64*2 az 
unitáriusoknak 55-7%-a tud írni olvasni, a római
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katholikusok közül 54 1"/..» a görögkeletieknél az arány 
26 8, a görögkatholikusoknál pedig 20%-ra száll le. 
Tekintettel az izraelitáknak kulturális szempontból jó
val kedvezőbb elhelyezkedésére (t. i. inkább városok
ban laknak) egész joggal és nem minden büszkeség 
nélkül mondhatjuk, hogy — egyenlő körülményeket 
véve alapul — az evangélikusok állanak első helyen 
az írás-olvasás tudását illetőleg. Dr. Zimányi Dániel.

Egyházi erdők eladásának korlátozása. A 
vall. és közokt. miniszter az ev. püspöki hivatalokat 
10568 914. szám alatt megkereste, hogy az egyházi, 
lelkészi és tanítói erdöbirtokok elállásánál utasitassa
nak a gyülekezetek e szándékuknak a földniivelésiigyi 
minisztériumnál való bejelentésére; erdővédelmi szein- 
pontbból kívánatosnak tartja, hogy az eladáshoz a 
földmivelésügyi miniszter is megadja hozzájárulását.

Egyházi ingatlanok telekkönyvezése. Az egyet, 
gyűlés határozata értelmében az egyházak tulajdonát 
képező valamennyi ingatlan, tehát az iskola tanitólakás, 
a I Ikesz és a tanító haszonélvezetére rendelt földek, 
az egyházközség tulajdonakép jegyzendő be a telek
könyvbe. Ennek a határozatnak a végrehajtása folya
matban van. A dunántúli püspök elrendelte, hogy folyó 
évi ju ius l-ig minden lelkész az esperesek útján je
lentést tegyen e határozat végrehajtásáról. Nem ártana 
a kevésbe tájékozott és a telekkönyvi rendtartás útvesz
tőiben járatlan lelkészek részére pontos és kimerítő 
utasítást, esetleg kérvénymintát is szerkeszteni, őket a 
telekkönyvi kiigazítási kérvény kellékeiről s a joga
lapról, melynek alapján a kiigazítást kérhetik, pontosan 
felvilágosítani, amint az egyet, közgy. jzkve pedzi is. 
Ezzel nagyon megkönnyiltetnék s tneggyorsí látnék az 
eljárás.

A ném etországi kitérési mozgalomról lapunk 
múlt évi 5Ü. számában egy tájékoztató cikkben meg
emlékeztünk. Most legyen szabad az ezen mozgalom 
iránt érdeklődő olvasóink figyelmét Lie. Violet berlini 
lelkésznek az Evang. Bund által kiadott röpiratára fel
hívni. A röpirat címe: „Die Kirchenaustritts bewegung*. 
Röviden, de alaposan vázolja a mozgalom történetét, 
az agitáció eszközeit, a mozgalom okait és ellensze
reit. A röpirat ára 50 Pfennig 60 lillér. Eddig
94,000 példányt terjesztettek el belőle.

Pályázat Az iglói  (szepes v.-m.) ág. 
hitv. ev. egyházközség s e g é d l e l k é s z t  keres. 
A megválasztandótói megkivántatik a magyar 
és német nyelvnek teljes bírása. Aki a tót funk- 
tiúkat legalább olvasva végezheti, előnyben ré
szesül.

Az állás javadalmazása a következő: a) az 
egyházköz égtől törzsfizetés 500 korona, b) a 
kerületi segédlelkészi congruaalapból 500 kor., 
c) helyi működési pótlékként különböző forrá
sokból körülbelül 1000 korona, d) lakás és fűtés.

Az állás mielőbb elfoglalandó.
A közelebbiek iránt a jelentkezőket levélileg

világosítja fel Dr. Walser Gyula
lelkész.

Uj Lutherkép. Ezen lap m. é. folyamának 
39. számában jelezve volt egy új Lutherkép, 
melyet a Wartburg mostani fővárkapitánya, a 
lutherkori Cranach Lukácsnak, Wittenberg pol
gármesterének, a hires festőnek (szül. 1472. megh. 
1553) egyenes leszármazottja Wartburgban fede
zett fel. Ennek a képnek a festője az ifjabbik 
Cranach Lukács (szül. 1515-ben Wittenbergben s 
megh. ugyanatt 1586-ban), ki szintén Wittenberg 
város polgármestere volt — s még ügyesebb 
arcképfestő volt mint atyja. Származik ezen kép 
az 1540 körüli időből, amikor Lutherünk már 
57 éves volt, ami a képen a már őszülő, más
különben teljes hajon is meglátszik; de az arc
kifejezés még erőt, szellemi nagyságot, nyíltsá
got és hűséget lehel. Luther papi öltönyben van, 
balkezében tartja a bibliát, amelyen jobbkeze 
könnyedén nyugszik.

A többszínű sokszorosítás, mely fényképszerű 
hűségnek benyomását kelti, Münchenben készült 
s igen sikerültnek mondható, úgy hogy a kép 
minden ev. lakásnak valódi díszül szolgálhat. 
Magának a képnek a nagysága 23 35 cm. a 
szélekkel valamivel több. Ara egy-egy példány
nak 1 M. 75 Pf, de ha 10 példány rendeltetik, 
80 Pf., 100 példánynál csak 50 Pf. Én már két 
szállítmányt rendeltem; híveimnek nagyon tetszik. 
Megrendelhető ezen cím alatt: Herrn Oberburg
hauptmann von Cranach-Wartburg bei Eisenach, 
Sachsen-Weimar.

Raab k á r o ly

H d R C N S  1 5 .
Kgyhazl hcs éd P árc iu s  15-re Irta: Fcrcncz Gyula ár. K —-40
U gyanaz. Irta Mészáros János ......................................... .....  —’30
Ugyanaz Imákkal. írták: Arany László és dr. Masznyik

E n d r e .............................................................................................  —*30
H azaszerete t .  (Tizenegy hazafias alkalmi beszéd ünne

pélyekre ) Irta: Danóczy Antal .......................................  1’—
Márciusi dalok. Irta: Ábrányi E m il ..................... .... • • „ —'30
Szabadság. Haza. Újabb márciusi dalok. Irta: Ábrányi

E m i l ...........................................................• ........................„ —'20
1848. március 15. (Története) Irta: Gracza György . „ —'30

T ö r tén e lm i és isk o la i já té k o k  :
Március 15. Alkalmi színjáték. Irta: Pásztor Józséf . . K —'80 
S zab ad ság  Ünnepe. Ifjúsági színjáték. Irta: Pásztor

J ó z s e f ............................................................................................  ~"80
Öreg honvéd. Jelenet. Irta: Balla Miklós ......................  —'80
A honvéd. Színjáték Irta: Balogh Kálmán .........................   —'80
A hazaáruló. Színjáték. Irta: Erdélyi Z o l tá n .................„ —'80
Talpra Magyar! Ifjúsági színjáték. Irta: Majthényi György „ —‘HO

K A P H A T Ó  K :

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN.
BUDAPEST, IV. KAPERMAYER KÁROLY-UTCA t.

Legcélszerűbb az összeget postabélyegekben 
: vagy postautalványon előre beküldeni. :

P o rtó ra  20 f illé r t  k érek . "V£
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Iparos és nem kereskedő 

35 éve *cnnálló kér. cég!
K észít, és ja v ít;  K elyhet, borkancsót. 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Arany, ezüst, kina- 
eziist, bronzból, művészies és eg sze ü ki
vitelben. K elyhek  stb. tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és ezüstözése jót
á llá ssa l. Tervrajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt m áshol rendelést tesz, raél- 
tóztassék  egy árjegyzéket kérni, m e
lyet ingyen és bérinentve küld.

K éri nagybecsű pártfogását

Bittner János
egyházi szerek  m űötvöse.

Budapest, IX., Lónyaí-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.) »—n

H0T' Elismert legelsőrangú műremekek
a világhírű ZIM nbRM ANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sászár- és Lukácsfürdó'nél.) 
H arm onium -árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

n / i R n o N i u n o T
elism ert legjobb gyártm ányokat szá llít

m agyarországi legnagyobb hangszergyár
STOWASSER J.

a jav, Rákóczi-tárogató feltalálója. 

8 — 1 4 . Budapest, Gyár: Ö ntőház-u. 3.
éT ajá n lja  m indennem ü'gyárában  k észü lt h an gszereit, ú gyszin tén  
húrokat és hangszera lkatrészeket. Á rjegyzék  díjm entesen kü ldetik .

ORGONA GYÁR.
Villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonáján k, 3 király orgo ájának (koronázási templom) 3lkotója^

Rieger Ottó
cs. és kir. udvari szá llító

a S zen t-S ir  lovagja és a Ferenc J ó zsef  
rend tulajdonosa.

Budapest, X., S zig ligeti-u tca  29 . s z -
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, liszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
37 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árb n teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja. — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
8 —;5 natra dijmenteten szolgál.

K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V
melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésben, táblán keheliyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss 1 t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű bekötésben táblán keheliyel

aranymetszéssé1, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, d obo/b an ....................  8 „ — „
Párnázott borjuburkötésben, táblán krhely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kr hellyel, arany- 

me'széssel, dobozban . a . 12 „ — „
D allam os könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................... — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nc.Kal) 
legalább ) példányt rendelnek meg, 25° n-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sáni/ia Károly: Őrangyal. Imakönyv rrot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban.
Vászorkötésbi n, vörösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párn ázott borjub rkötésten aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József ; Im ádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

H o r n p s z ^  oiHtor ü p k i i i n ,  Budapest. II. Afiadémia-i. 4.

KEMÉNY LAJOS, MOHR HENRIK, SZIMONIDESZ 
:: LAJOS, SZÜTS GÁBOR és WOLF JÓZSEF :r 

egyházi beszédei,

„JÉZUSSAL EGY ÚTON . . . “
című prédikációgyűjtemény öt koronáért kap
ható könyvkereskedésekben és e lap szerkesz

tőjénél Nagybörzsönyben (Hont m.)

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGELI
E GYHÁZ I ,  I S KOL AI  É S  T

5%.

A Q A  L r \ t  t l E T I L  AP.

LAP

Újabb szabályrendeletek.

Múlt évben evang. egyetemes egyházunk 
két újabb szabályrendelettel gazdagodott. Mind 
kettőt égető szükség hozta létre. Az egyetemes 
lelkész-segélyezési alapnak létesítése és abból 
családos, szegényebb lelkészek gyámolítása va
lóban kívánatos s már most örvendetes dolog 
is. — Hisszük, hogy ez a szabályrendelet, 
ha alaptőkéje megerősödik s jövedelmi forrása 
nagyobbodik, segélyezését kiterjeszti nemcsak 
azokra a lelkészekre, kiknek gyermekei lakhe
lyen kívül iskoláztatnak, hanem általában a csa
ládos apákra, mert hiszen a gyermekek nevel
tetése a jelenlegi életviszonyok között otthon 
is költséges és nehéz.

A másik szabályrendelet az evang. közép
iskolai tanároknak szolgálati viszonyait kör- 
vonalozza. Egyetemes egyházunkat nagyon kö
zelről érintő, fontos szabályrendelet ez s érvé
nyesítése sürgősen kívánatos.

Hiszen aki középiskoláink fejlődését csak 
az utolsó két évtizedben is figyelemmel kiséri, 
szomorúan tapasztalja, hogy középiskoláink je
lenleg már nem teljesítik azt a fontos missziót 
az egyház keretén belül és kívül, a melyre 
hivatva vannak. Bizonyos eltávolodás, elhide- 
gülés s elégedetlenség észlelhető e téren az 
egész vonalon. Általános az a nézet, hogy közép- 
iskofáinkban a régi protestáns hit kihalófélben 
van. — A regi, ideális, krisztusi lelkületű lel
kész-tanárok elhaltak s az újabbak közül keve
sen vannak, akik az iskolában is egyházunkért 
lelkesednének s előmenetelén fáradoznának.

F>edig fontos, igen fontos egyetemes egy
házunkra, hogy középiskolái, melyekre a múlt
ban oly sokat áldozott és jelenleg erején felül 
áldoz, mint hathatós tényezők magasztos mun
kájában támogassák.

Hiszen középiskolai tanáraink már művelt
ségük s kapcsolatosan társadalmi állásuknál 
fogva is oly tényezők, kiknek munkájára egye
temes egyházunknak nagy szüksége van, de 
meg kezükben egyházunk jövője, serdülő ifjú
ságunk. Az ő nevelésük szabja meg a művel
tebb evang. osztály életirányát, boldogulását.

Szoros kötelessége tehát egyetemes egy
házunknak, hogy középiskoláinak fejlődését, 
irányelveit meghatározza s a tanárok működé
sét s magatartását úgy az iskolában, mint a 
magán életben figyelemmel kisérje s magasztos 
céljának megfelelőleg szabályozza. Amint meg
kívánjuk a lelkésztől, hogy a szószéken kívül 
a gyakorlati élet mezején is maradjon meg pap
nak, úgy a tanártól is megkívánhatjuk, hogy 
tanítványainak az iskolán kívül, a társadalom
ban is eszményképe legyen. — Ifjú korunkban 
szüleinken kívül senkit annyira meg nem figye
lünk mint épen tanárainkat. „Exempla trahunt!“ 
A tanár mondhatni lelkét, életét leheli bele ta
nítványaiba. — Mennyire kívánatos tehát, hogy 
tanáraink ne csak a külső etikette, vagy iskolai 
rideg törvények intézkedése folytán tartozzanak 
egyházunkhoz, hanem annak valóban élő, lelkes 
apostolai legyenek hivatásuk mezején. — S 
mégis a legújabban azt tapasztaljuk, hogy taná
raink más irányban, más mezőn keresik az ér
vényesülést s gyakran talán olyan egyesületek
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nek, társadalmi mozgalmaknak lelkes, vezető 
tagjai, melyeket a társadalomban bizonyos ho
mály, titokzatosság, bizonytalanság és gyana- 
kodás vesznek körül.

Ezek az egyesületek, ha nyíltan talán nem 
is (inkább az irodalom terén) ellenségei a val
lásnak és egyháznak, azonban programmjuk s 
ténykedésük eddigi eredménye határozottan bi
zonyítja, hogy keretükből ki vannak zárva azok 
a tényezők, melyek egyházi életünk felvirágoz
tatását s ifjúságunk vallásos nevelését előmoz
dítanák.

A komoly figyelő önkéntelenül gondolko
dóba esik a felett, mi annak az oka, hogy 
éppen az evang. tanárok — tisztelet a kivéte
leknek — sietnek oly mohó lelkesedéssel ezen 
egyesületekbe s miért igyekszenek ott, nem pe
dig egyházunk mezején érvényesülni. Avagy 
nem elég nagy egyházunkban az evangyeliumi 
szabadság, mely a lélek repülését sehol semmi
ben sem akadályozza s a kutató észt törekvésé
ben sem gátolja? Vagy egyházunk szeretete, 
figyelme hanyatlóit alá törekvő fiaival szemben? 
Nehéz kérdések, melyek felvilágosításra, tisz
tázásra s lovagias megoldásra várakoznak. A 
jövő zsinat feladata, hogy ezeket a kérdéseket 
tisztázza s a hozott szabályrendeletnek bölcsen 
érvényt szerezzen.

Zsámbor Pál
ev. lelkész.

Ma már alig van olyan középiskolai tanár, ki 
theológusból lett azzá. Az olyan is nagyon kevés, ki 
theológiát és bölcsészetet végzett. A túlnyomó többség 
az egyetemeken nyeri kiképeztetését. Ott pedig egy
házunk ügyeivel alig foglalkozik. Nem is foglalkozhatik, 
mert a szakjába vágó tanulmányok kötik le minden 
erejét. így még az az evangélikus érzület is, amit a 
középiskolából vagy a családból esetleg hozott magával 
a tanárjelölt, az egyetemi évek alatt nagyon is sokat 
veszít az életet irányító erejéből; Ehhez járul még az 
állás elfoglalása után, hogy a tanárok egyharmadrészét 
a miniszter nevezi ki és hogy a tanárok az ő fizeté
süket az állammal kötött államsegélyi szerződések és 
a személyi pótlékok révén nagyrészt az államtól kapják, 
ami az egyházhoz tartozás érzetét még jobban csök
kenti bennük.

Ha ily körülmények között a mostani tanároknál 
kevéssé találjuk fel az egyház ügyei iránt való érdek

lődést, arra kell törekednünk, hogy ezt a hiányt egy
házi szervezetünk által ellensúlyozzuk. Mert fontos 
evangélikus érdek ez. Hisz a középiskolai tanárok 
nevelik azokat az ifjakat, kik 10—18 éves korukban 
a legfogékonyabbak a vallásbeli hatások iránt és kik 
mint gimnáziumot végzettek arra lesznek hivatva, hogy 
az életben vezető szerepet vigyenek a mi evangélikus 
egyházunkban.

Mikor már ma is sokszor elhangzik az a panasz, 
hogy világi uraink alig törődnek egyházi ügyeinkkel, 
ezen a bajon segítenünk kell. A jövő generációról van 
itten szó. S fea nem segíthetünk a tanárképzés meg
változtatásával, törekedjünk segíteni legalább egyházi 
alkotmányunk megváltoztatásával. Első sorban a taná
rokban kell felkeltenünk az érdeklődést az egyház, 
ügyei iránt.

Ezt célozza az Evang. Tanáregyesület azon indít
ványa (1. Észrevételek a zsinati bizottság javaslatára, 
25., 26. oldal), hogy a zsinat változtassa meg az eddigi 
gyakorlatot, mely szerint a tanárok közül alig néhányan 
vehettek részt egyházi gyűléseinken. És nem azt, mit 
némelyek szemére vetnek, hogy érdek képviselet volna 
a cél. Az egyetemes gyűlésnek csak 8 igazgató vagy 
tanár a tagja, a kerületi és egyházmegyei gyűléseken 
csak az igazgatóknak van szavuk, sőt még az egy
házak tanácsában is csak azoknak a tanároknak van 
helyük, kiket az egyház tagjai beválasztanak.

^  Nem csodálkozom azon, hogy ilyen viszonyok 
•között a tanárok legnagyobb része az egyház ügyei 
iránt semmit sem érdeklődik.

Ez pedig annál inkább nagy veszedelem, mivel 
az evang. egyház lényege, hogy az iskola éppen olyan 
fontos faktor, mint a templom. Az egyetemes felügyelő 
nemcsak egyházi, hanem iskolai felügyelő is. A temp
lom a felnőtteket, az iskola a serdülőket neveli buzgó 
evangélikusokká. Ha akár a lelkész, akár a tanár nem 
lelkesedésből, az ügy szeretetéből végzi azt a munkát, 
nincs abban köszönet. Hogyan lelkesedjék most már 
az a tanár, aki egész életében sohasem jut el az egye
temes gyűlésre, de még a kerületire sem? Kinek nincs 
alkalma, hogy közelebbről megismerje egyházunk ügy
vitelét, lássa szinről-szinre, hallja saját füleivel a mi 
egyházunk vezető férfiait?

A zsinat tagjai meg lehetnek győződve arról, 
hogy a Tanáregyesületet az ő indítványa megtételében 
korántsem valami tanári szeparasztikus hajlam, hanem 
kizárólag egyházunk jól felfogott érdeke vezette.

Ha az új Egyházi Alkotmány szerint az egyete
mes gyűlésnek valamennyi igazgató hivatalból tagja 
lenne, ha az egyes középiskolák úgy erre, mint a ke
rületi gyűlésre megbízó lévéllel küldhetnének ki egy- 
egy tanárt, sőt a 10 tanárnál több tanárral rendelkező 
középiskolából még egy-egy tanár jegyzőkönyvi kivo
nattal, tehát a maga költségén mehetne ezekre a gyű
lésekre, akkor minden tanár legalább 6—7 évenkint

l i s i i i  m u z i i s  leieléséieH  elínnizditásd.
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egyszer részt vehetne ezen gyűléseinken, ami az ér
deklődést az egyházi ügyek iránt a tanárokban min
denesetre felkeltené. De ezenkívül még azt is elérnők, 
hogy a tanárok a gyűléseken s az azokkal kapcsolatos 
lelkészi értekezleteken megismerkedhetnének a mi lel
készeinkkel, s ennek megint csak a vallási szellemben 
való nevelés látná hasznát. Viszont a lelkészek eljár
nának a tanárok összejöveteleire s így egyházunk két 
fentartó eleme, a lelkészi és tanítói közeleb juthatna 
egymáshoz. Egyetérve végeznék azután az egyházépitö 
munkát.

És még egyet. Ma a tanár úgyszólván azt sem 
tudja, hogy világi vagy egyházi tagja-e a mi egyhá* 
zunknak. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a tanárok 
olyan középállás-félét foglalnak el. Sokszor, például 
mikor 2 egyházi és 2 világi zsinati képviselő választá
sáról vagy pedig arról van szó, hogy kerületi képvi
selőket kell választani az egyetemes gyűlésre, senkinek 
sem jut eszébe, hogy világi alatt tanárt értsen. így 
minden választásnál a tanárok kiesnek a kombináci
óból. A mostani választási rendszer tehát a tanárok 
nagyobb mérvben való képviseltetése kérdésénél számba 
nem jöhet.

Egy-egy főgimnáziumunkban az igazgatóval együtt 
14 a tanárok száma. Ha ezek közül 3 távol van a 
kerületi vagy egyetemes gyűlésen, ez nem zavarja meg 
a tanítás menetét, mert a 11 otthon maradó a helyet
tesítést minden nehézség nélkül elláthatja.

Az itt vázolt tervet a zsinatnak alkotmány s jog
ügyi bizottsága elvetette. Én mindazonáltal mégis a 
zsinat tagjainak figyelmébe ajánlom azt. Mert úgy 
hiszem, hogy ezen jogkibővités által hozzájárulhatnánk 
ahhoz, hogy középiskolai tanáraink nagyobb mér
tékben érdeklődjenek egyházunk ügyei iránt, minek 
végső eredménye azután az lenne, hogy tanulóink 
egyházias nevelése újra fellendülne.

Selmecbánya. Király rirnő.

A lelkészi fizetésrendezés kérdéséhez.
A lelkészek megnyugtatására szolgál, hogy a 

lelkészi fizetésrendezés* ügyét a zsinat vette kezébe, 
a minek én, az „Ev. Lap“-nak közvetlenül a zsinat 
megnyitása előtt megjelent számában, kifejezést adtam. 
Elsősorban Sztehló Kornél nagyérdemű egyet, ügyé
szünknek, a lelkészek ezen jóakaró és lelkes barátjá
nak köszönhetjük, hogy a zsinat külön lelkészi fizetés- 
rendezési-bizottságot választott, amelynek előadója 
— a zsinati bizottság jól választott — Gyürky Pál 
rimaszombati lelkész, kishonti főesperes, egyet, nyug- 
dijintézetünk nagyérdemű ügyvivője lett, aki a fizetés
rendezési törvényjavaslat elkészítésével is inegbizatott.

Most minden pap és papi család tehát Rima
szombat és Gyürky felé tekint. Tőle várjuk az ev. 
papság legnagyobb részének a földi, anyagi rablán

coktól és nyomortól, amelyek megbénítják sikere 
munkájában, szabadulását, mert mindenki tudja, hogy 
Gyiirkynek nagy, sőt döntő szava lesz a zsinatban a 
lelkészi fizetés rendezésében.

Mi papok egymást kérdezzük: mit tervez, milyen 
javaslatot készít és mily elveket állapít meg Gyürky? 
Erről még sejtelmünk sincs e pillanatban.

Annyi tény, hogy Gyürkynk nagy és nehéz 
munkát végez. Először, mert a fizetésrendezésnek és 
fizetésnek elsősorban igazságosnak és gyorsnak kell 
lennie, olyannak, mely a lelkészek magas qualifikáció- 
jának s tekintélyének, óhajainak és a kor igényeinek 
megfelel. Másodszor — ez a legfontosabb ok — mert 
számolnia kell a pénzügyi helyzet nehézségeivel, azzal, 
hogy honnét és miből kellene előteremteni a fizetés 
javítást? Harmadszor, mert én a lelkészi fizetésrende
zés fogalma alatt nem csak a fizetésnek megfelelő 
mennyiségben való és gyors kiszolgáltatását, hanem 
a régi papi hiványok és a mostani fizetési rendszer 
alapos és gyökeres átváltoztatását értem. A papi 
hiványok túlnyomó része nagyon régi keletű, és 
századok óta változatlanok, a mai korba nem valók. 
A legtöbb lelkész hivány szerinti jövedelme: kevés 
készpénz, föld, rét, fa, stóla, offertóriumból áll. — 
Ez még hagyján. Hanem jön aztán a sok apró- 
cseprő dolog: bab (paszuly), borsó, lencse, kö
les, tej, burgonya, széna, szalma, faggyú, só, kender, 
tea, zsupp, nád, rözse, káposzta, répa, kenyér, hús, 
vaj, csirke tojás stb. Meg aztán ott van a régi h iá 
nyokban a mai korban már kiküszöbölt érték meg
nevezése: föld-, rétnél, véka, kila, köböl alá való 
föld — kát. hold helyett konsipációnál véka, kila, 
köböl — hektoliter vagy métermázsa helyett — fá
nál öl, — köbméter helyett és pénznél is a régi 
florenus, forint — korona helyett stb.

Az előhozott okokban, de különösen a pénz
ügyi helyzetben látom én a fizetésrendezés nehézsé
geit. De bízunk Gyürky bölcsességében. Aki képes 
volt egyet, nyugdíjintézetünket megszervezni, megerő
síteni és felvirágoztatni, hiszen már most meglehetős 
nagy vagyonnal rendelkezik — s azt hiszem, — lehet 
már a mostani korpótlékot is minden zavar nélkül 
a nyugdíjba beszámítani és — reméljük, — már ez 
évben képes lesz a lelkészi fizetésrendezésénél is a 
nehézségekkel megküzdeni. Épen azért nem is akarom 
és feljogosítottnak sem érzem magamat, a törvény- 
javaslat készítőjét, aki önálló és jó munkát akar vé
gezni, javaslatomm.i) zavarni. De még is legyen sza
bad a fizetésrendezésnek némely alapelvéröl szerény 
véleményemet kifejezni.

A papi körökben — a lapokban is olvastam 
már — felmerült az a kérdés: nem kellene-e a lel
készeknek egyenlő fizetést adni? Ez nézetem szerint 
méltányos és igazsigos volna egyenlő képzettség, de 
egyenlő munkakör és munka mellett, mert nem tudom



4. oirfat. - Evangeltit t is Tap. -9. sz. 4944. február -23.

magamnak elképzelni, hogy a mostani buda
pesti, békéscsabai, nyíregyházi, szarvasi vagy pozsonyi 
lelkész, akinek ezrekre menő hive és sok dolga van, 
meg tudna elégedni egy falusi lelkész kis fizetésével, 
aki csak 100—200 lelket gondoz és hitoktatást sem 
teljesít. Felmerült az a kérdés is, hogy kellene-e az 
egyházakat osztályokba sorozni, hogy a lelkészek 
szolgálati éveik után kapják fizetésüket? Ez feltétlenül 
a legjobb volna. Sok káplán, aki alig jött ki a theoló- 
giáról és még családja sincs, a legzsirosabb paróchiába 
jön, mig az éltesebb, érdemesebb és családos em
ber ott a szegény Bodárka körül nyomorog egész 
életén át. Az a fiatal káplán talán várhat is jobb pa
rochia után. Az a felmerült elv is helyes volna, hogy 
a központ fizesse a lelkészeket. A lelkészek bizony 
sok súrlódásoktól és kelletlenségektől szabadulnának 
meg. De annak keresztül vitele roppant nehézségekbe 
ütköznék. Az összes papi javadalmat, tehát a földe
ket is meg kellene váltani. Belemennének-e az egy
házak? V itéz Lajos

lelkész.

Harc az iskoláért Belgiumban.
A belga klerikálisok éveken át elkeseredett küz

delmet folytattak az általános tankötelezettség behoza
tala ellen, a családfő „elhatározási szabadságának“ a 
védelmére. A harc igazi oka azonban természetesen 
az volt, hogy az iskola felvilágosító munkájától féltet
ték a klerikális uralmat. Szerencsére volt magában a 
klerikális pártban egy frakció, mely az általános tan
kötelezettség behozatala mellett nyilatkozott úgy, hogy 
a klerikálisok végre is elfogadták a tankötelezettségről 
szóló törvényt azzal a kíméletlen és jogfosztónak mond
ható taktikával, hogy a maguk többségével minden 
balpárti javaslatot egyszerűen leszavaztattak s mindent 
elkövettek, hogy a nyilvános iskolákat a törvénnyel 
megfojtsák s az egész iskolaügyet klerikális befolyás 
alá juttassák.

A klérus eddig is mindent elkövetett, hogy azo
kat a szülőket, akik gyermekeiket nyilvános (nem kle
rikális) iskolába járatják, lehetetlenné tegyék. Igénybe 
vették a szószéket, elvonták a támogatást tőlük, üzleti 
bojkottot szerveztek ellenök, a papok a halálos ágyon 
fekvőktől megtagadták a feloldozást s azt csak azon 
feltétel alatt adták meg, ha Ígéretet kaptak arra, hogy 
a család gyermekei nem járnak többé nyilvános isko
lába. Az uj törvény igen hatásos módját ejtette a nem 
klerikális iskolák tönkretételének illetve a versenyzők 
közül való leszorításának. Kimondja ugyanis, hogy a 
bizonyos feltételeket teljesítő „adoptált“, vagy „adop
tálható“ községi ill. városi nyilvános iskolák tanter
menként évi 900, a kolostori m agániskolák p ed ig  tan
termenként évi 2445  fran k  állam segélyt kapnak. Ez az 
államsegély még feltételekhez sincs kötve. Kivétel nél

kül minden magániskola megkapja. Ezek a magán
iskolák azonban majdnem kivétel nélkül kongregációk 
tulajdonát képezik. A nyilvános iskolák fentartása és 
segélyezése bizonyos feltételektől függ, melyeket telje- 
siteniök kell, a klerikálisok önmaguktól ilyesmit nem 
kívánnak. Akármilyen szerzetes alapíthat magániskolát. 
Ha büntetve volt is. Toboroz egy csomó tanítványt, 
az állam pedig tartozik folyósítani a segélyt. A libe
rálisok legalább a tankönyvek ellenőrzését akarták ki
kötni, hogy a gyermekek történelmi hazugságokat ne 
legyenek kénytelenek tanulni s hogy nem klerikálisok 
ellen való gyűlölettel telt kifakadások tankönyvbe ne 
kerülhessenek. Ezeket a korlátozásokat a klerikálisok 
— mint a tanszabadság ellen intézett merényletet fel
háborodással szavazták le. Mindössze annyit konce- 
dáltak, hogy az iskolába járó tanulók szüleinek a val
lásos érzületéi nem szabad megsérteni, vagyis kikötöt
ték azt, hogy a katholikus vallást sérteni nem szabad, 
ennek ellenében a nyilvános iskolák csak akkor kap
nak államsegélyt, hogyha a h itoktatási kötelezettségei 
pontosan teljesítik.

A klerikális iskolákban nem törődnek a tanköte
lezettséggel sem, Mig a nyilvános iskoláknak ki kell 
mutatniok az igazolatlan mulasztókat, addig a kleri
kális iskolák ezt nem tartoznak megtenni, Ez is egyik 
nagy előnye és vonzó ereje a — parasztszülők szem
pontjából a klerikális iskoláknak! Húsz családfő a 
tartományi tanács beleegyezése esetén magániskolát 
állíthat fel. Ezt a jogot a klerikálisok maguknak bizto
sították, azonban próbáljon húsz liberális családapa 
kérvényt benyújtani a pap ellenére. És ha elköveti is 
ezt a merényletet: ott vannak a tartományi tanácsok, 
melyekben csupa klerikális ül, ezek gondoskodnak 
róla, hogy az iskolából ne legyen semmi. Különös 
gondjuk van a klerikálisoknak a leányiskolák egyházi 
kézben való megtartására. A klerikális többség kereken 
visszautasította azt a javaslatot, hogy húsz apának joga 
legyen külön magán leányiskolát felállítani. Kelet és 
Nyugatflandriában az Antverpenhez és Limburghoz 
tartozó 904 községben mindössze 107-ben van nyilvá
nos leányiskola. A klerikálisok annyira bíznak az asz- 
szonyokban, hogy egyik fanatikus vezérök, (Woeste) a 
nők szavazati jogáért síkra szállott. A szociálista nők
nek azonban volt annyi eszük, hogy nem kértek ebből 
az ajándékból. A klerikálisok egész harca nem a pa
ritásért, hanem a kíméletlen érvényesülésért, a máskép 
gondolkodók iskoláinak a tökéletes megsemmisítéséért 
folyik. A törvény meghozatala után a liberálisok tilta
kozást adtak ki, melyben megbélyegzik a klerikális 
többség erőszakoskodásait. „A tizenhatodik században  
m áglyákat gyú jto ttak , ma a lelkiismeretet verik békába  
és az egyház a politikai üldözés terén annyira m egy, 
hogy a gyerm ekeket konfiskálja el a szü lő k tő l!“

Krónikás.
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IRODALOM

Philosophia» képzés és iskolai oktatás. Stein 
Lajos hazánkfia „Nord und Süda c. jeles folyóiratának 
f. évi februáriusi füzetében a fenti cim alatt Moog 
tollából igen tartalmas fejtegetések olvashatók, amelyek
ből a kővetkezőket közöljük: Ma már kétségtelen, 
hogy nemcsak a bölcselet, mint tudomány az előző 
hanyatlással szemben az örvendetes fejlődés stádiumá
ba jutott, hanem a miveitek körében is a philos. ér
deklődés is állandóan emelkedőben van. Ma mar 
Magyarországon sem panaszkodnék Trefort a philos. 
szellem hanyatlásáról, ha mindjárt a bölcselet törté
nete nálunk, főleg az akadémiákon még ma sem érte 
el az őt méltán megillető helyet s annak irodalma 
is _  főleg az akadémia kiadványai között — máig 
is kevésnek mondható. Mennél inkább törekszik a 
modern ember az ismeretek összefüggő egyesítésére 
és azok rendszeres csoportosítására, annál inkább ér
vényesül a bölcselet nagy jelentősége a tudományra 
és az életre nézve egyaránt.

Ma már igen élénk a dolgok lényege és célja 
iránti mélyebb érdeklődés s egy egységes világ- és 
életfelfogásra való törekvésünk elodázhatatlan. A böl
cselet a maga részéről is szervesebb kapcsolatot ke
res a gyakorlati élettel, s a Hegel-fele tudós szobának 
tudományosságából a gyakorlati életbölcselet lesz. S 
ha már a mélyebben értelmezett egyéni élet is kívánja 
a jó philosóphiát, annál inkább kívánja azt a sociális 
élet a maga elágazó kérdéseiben. A társadalom, a kul
túra stb. lényegébe való mélyebb betekintés pedig 
philosophia képzettség nélkül képzelhetetlen. Korunk 
mozgató eszméinek végére mérhetetlen sokasága szinte 
kiáltozik a philosophia út in. Az életfelfogásnak mé
lyítését és kibővítését célzó életphilosophia minden 
műveltségnek mellőzhetetlen feltétele.

Az embernek helyes és alapvető művelődését 
célzó nevelés tehát nem nélkülözheti a művelődési 
ideálnak filozófiai oldalát.

A nevelésnek és az oktatásnak bizonyos konser
vativ jellegűnek kell lennie, hogy a folyton haladó 
élettel lépést tarthasson. Ma az iskola is a különböző 
tudományoknál számol a változott életállapotokkal. 
Különböző oldalról újabb meg újabb pedagógiai mód
szerekkel s új meg új tantárgyakkal állanak elő. De 
ezek a tudományos bővítések és átalakulások aztán le 
is rontották a régi iskola egységes jellegét. Félő, hogy 
az új iskolai rendszer a maga véghetetlen gazdag és 
változatos tantartalmával nélkülözi az egységet és a 
rendszerességet s a speciálstúdiuinok tömkelegében 
vész el. Nem akarnak hallani a művelődésnek huma
nista ideáljáról, de annak realista alakjával máig sin
csenek tisztában. Mai reáliskoláink művelődése a hu
manista műveltséget nem pótolja s nem is nyújt egy
séges összműveltséget.

A mai oktatásnak s művelődési ideáljának nincs 
egységes alapja és célja. A tananyag sokoldalúsága 
mellett figyelmen kívül hagyja az ismeretek egységes 
összefüggését. A tanulóban pedig nincs meg a képes
ség az ismeretek egységesítésére. Csak az oktatásnak 
valódi mélyítésével és nem kibővítésével lehet e ba
jon segíteni.

Azt a kérdést: való-e a tudomány az iskolába, 
meglehetősen értelmetlenül szokták föltenni. A tudo

mányos foglalkozás, mint olyan csakugyan nem az 
iskola feladata. De természetesen az iskolának élő 
kontaktusban (Fühlung haben) kell maradnia a tudo
mánnyal, hogy a tudományos ismeretek halmazából föl
vegye azt a szellemi élettartalmat, mely az emberek 
általános műveltségétől elválaszthatatlan. Népszerű 
fejtegetésekkel a tudományok vívmányai a legszélesebb 
körökbe mennek át s azokról az ifjúság is vesz tudo
mást. De bármilyen dicséretes is a tudományok nép
szerűsítésére irányúló az a törekvés, ép annyira veszé
lyessé is válhatik. Különösen természettud. és bölcse
leti téren ily népszerűsítéssel egy lazább felvilágoso
dásnak egyengették az utat. Az oktatásnak egyik fon
tos feladata elkerülni e veszélyt, a mi csak úgy lehet
séges, ha mélyebb philos. szellemével veszi föl szak
szerű módon a tudományos vívmányokat.

Az általános philos. műveltségnek szükségessége 
pedig korunk szellemi életének követelményeiből kö
vetkezik épúgy, mint mai oktatásunknak módjából. A 
philos. képzésnek alakinak és tárgyinak kell lennie. 
Az összes szakoknak vannak olyan pontjai, a melye
ken a tudományos szellem mélyebb és átfogóbb fel
fogásra s az öntudatos gondolkozás törvényeire van 
utalva, s így a tananyag helyesebb értelmezése ma
gának a gondolkozásnak gyakorlásává válik. A gon
dolkozásra való minden nevelésnek bizonyos mértékig 
a philos. gondolkozásra való nevelésnek kell lennie, 
mert a philos gondolkozás alapja minden tudományos, 
tehat helyes gondolkozásnak. De tárgyi tekintetben is 
minden tudományos szak a philos műveltséget szol
gálhatja, ha t. i. kiemeli azokat a philos. problémá
kat, a melyek bármely tudományos tananyag helyes 
kezeléséből önként következnek. A philosophiának 
figyelembe vétele tehát az oktatás terén jelenti magá
nak az oktatásnak is a mélyítését és megtermékenyí
tését. Éhez pedtg nem a tantervnek külső átalakítása, 
hanem a módszernek s a tananyagnak életteljesebb 
kezelése szükséges.

E philos. mozzanatokkal elkerülhetjük az okta
tás széttorgácsolását. Egységesítő hatalomnak bizo
nyul itt a philosóphia s az ember philos. műveltsége 
ezáltal az oktatás alapjává és céljává válik. Ami ilyen 
bölcseletiig mélyített oktatáshoz szükséges, az nem 
valamely iskolaszerű philosóphia, hanem valódi élet
bölcselet, mely aztán az általános műveltség ideáljának 
megvalósítására s — már a régiek szerint is a valódi 
erényes és bölcs életre vezet. A philos. irányú szak
oktatás egymaga ezt a feladatot meg nem oldhatja ha
nem kiegészítésül szüksége van olyan előkészítő jel
legű philos. propadeutókai oktatásra, mely ezt az egy
séges célt külsőleg is dokumentálja. Ne is le
gyen philos. dogmatika, hanem szabad fejtegetése 
azoknak a philos problémáknak, amelyek az egységek 
világ és életfelfogáshoz szükségesek. A szakoktatásnak 
a philosophiára vezető különböző fonalai itt kapcso
lódnak össze. A logika vagy psyichológia problémáinak 
e fejtegetésénél fontosabb egyes gondolkodók problémái
nak beható tárgyalása. Ilyen oktatás a bölcseletből saphi- 
losophiailag mélyített oktatás kölcsönösen feltételezik 
és támogatják egymást, s mindkettő az általános mű
veltség szükségképi alkotórésze. Úgy legyen!

Eperjes. Dr. Szlávtk Mátyás.

Bölcsészeti és neveléstudományi dolgozatok. 
Irta: Koller István 75. 1. Ára 2 K. Budapest 1914. 
Kókai Lajos könyvkereskedése. A szerző ismerős az
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„Evang. Lap“ olvasói előtt. Könyvében összegyűjtött 
theológiai, filozófiai és padegógiai munkáinak egyike- 
másika lapunkban jelent meg. A kérdések, melyekkel 
foglalkozik, korunk égető kérdései, amikre a szerző 
felelni szeretne, de sokszor csak tépelődik, tűnődik 
felettük. Az olvasó gondolkodásának a felkeltésére a 
legjobb módszer ez. S a szerző a gondolkodás, az 
igazság keresésének a felkeltésében látja épen a célját. 
Mint a liberális theológia hive értekezik a vallásnak 
korunkban való jelentőségéről, a protestantizmus állás
pontjáról korunk tudományos és sociális mozgalmai
val szemben, a vallás lényegéről és a vallás tanításá
ról stb. stb. Dolgozataiból az önállóságra való törek
vés, az eredetiség fénye tör elő, ami értéket ád e mun
kának. Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk.

Geist des Ostens Monatsschrift für volkstüm
liche Asiatenkunde. Herausgeber dr. H. von Staden. 
Verlag des Ostens München. Kelet világa a maga vál
tozatos képeivel vonzó és érdekes az európai ember 
számára. Ázsia népei kultúrájának, költészetének, val
lásának, gondolkodásának a megismerése — különö
sen mióta a közlekedés gyorsasága következtében az 
érintkezés mind gyakoribb — mind jobban kívánatos 
és természetes az európai emberre. A „Geist de Os
tens c. folyóirat rendszeresen és alaposan akarja a fentjel- 
zett célt szolgálni. Képekkel illusztrálva mutatja be Délin- 
dia hegyi törzseinek életét, beszél Turkesztán lakosságá
ról. Japán lírából, az ind. költészetből, a perzsa mistiká- 
ból közöl szemelvényeket. Néhány érdekes chinai hu
mort is hoz. Aki Ázsia népei szokásai, kultúrája, iro
dalma stb. iránt érdeklődik, az sok értékes és hasz
nos dolgot olvashat e folyóiratban

Hit és tudás harmóniája. Bernát István a 
Kálvin szövetség elnökének a dunamelléki ref. egy
házkerület! egyházi értekezletén elmondott megnyitó 
beszéde, jelent meg füzet alakban. Kik szívesen fog
lalkoznak ilyen kérdésekkel, azoknak nem lesz érdek
telen ez a kis füzet, mely már cime után is felkelt
heti az érdeklődést. Nagy tájékozódást árul el a mű 
szerzője az idegen írók ismeretéről és következetes 
vonatkozásai, mind aktuálisak. A füzet Hornyánszky 
Viktor kiadásában jelent meg. f.

Barla Szabó Titusz: A halotti beszéd kora, 
keletkezési helye és szerzője. Lőcse, 1913. Ára 
50 fillér.

Nemcsak a szakember, de minden művelt magyar 
ember érdeklődésére tart igényt e kis füzet, mely leg
régibb nyelvemlékünk keletkezése körülményeit új vi
lágításba igyekszik helyezni. Megállapítja, hogy helyes
írásában provengal elemek is mutatkoznak; hogy 
szerzője az idegen irodalmakban jártas szerzetes volt, 
aki egyideig a XII. század folyamán Franciaországból 
hazánkba telepített szerzetesrendek valamelyikének a 
társaságában élt, pl. a sz. Egyedről címzett simeghi

monostorban és innen kerülhettek aztán a pozsony. 
megyei Deákiba, melyet ma általában a H. B. kelet
kezési helyének tartanak.

A szerző megállapításait a szakkritika fogja bonc
kés alá venni. De az az egy bizonyos, hogy szerző a 
román nyelvekben kitűnő jártassággal bir és hogy el
mélete nem egy pontban igen tetszetősnek látszik.

Zivuska Jenő: A filozófia története Thales- 
től Platónig. Besztercebánya, 1912. Ára 6 korona.

Hogy mennyire élő, hatékony erő mind e mai 
napig a görög gondolkodás, mennyire ragadja meg ma 
is a gondolkodó elméket, annak fényes tanú bizony
sága ez a könyv, mely ritka hivatottsággal és élve
zetes modorban tárgyalja a görög filozófiát és oly 
őszinte lelkesedéssel, hogy bizonyára hasonló lelkese
dést fog gyújtani olvasóiban is. Mint a könyvének a 
címe mutatja, a szerző a görög filozófiának első kor
szakát tárgyalja, azt, amelyben a filozófiai gondolatok, 
szempontok csodálatos változatossága lép elénk és 
melyben gyönyörűen szemlélhetjük, hogyan bontogatja 
szárnyait a görög szellem. Először a külső világ köti 
le figyelmét, az eredetét és mivoltát kutatja (természet- 
filozófia); majd magára eszmélvén az embert kezdi 
vizsgálni és megjelenik a szofisztika harcai közepette 
a görögök egyike: Sokrates. Az ő jellemzése a könyv 
legszebb részeihez tartozik, művészi ihlettel rajzolja 
meg szerzőnk az ó-görög ethos ezen megtestesülését. 
Bizton reméljük, hogy egy következő kötetben hasonló 
virtuozitással fogja Plafont és Aristotelest is megraj
zolni, hisz ők hárman a legszebb görögeszmék kifeje
zői, egy bensőleg összefüggő sorozatnak a tagjai. Sz.

Hol van megírva? Dohányos János, a buda
pesti vallásos iratokat terjesztő társulat titkára (Bpest 
VII. Hársfa-u. 33.) „Hol van megírva“ címen igen prak
tikus és hézagpótló munkát szándékozik kiadni, mely 
mindenkit megkímél a hosszas keresgéléstől, hogy 
ha valamely bibliai mondás származását, pontos -elő
fordulási helyét akarja megállapítani. A 2—300 ol
dalra tervezett zsebbiblia alakú könyvecske 1914. 
novemberében fog megjelenni. Előfizetési ára P60 K, 
bolti ára 2*20 kor. és a portóköltség lesz. Megrende
léseket a szerző fenti cimére kell küldeni. Lelkész 
olvasóink figyelmét felhívjuk erre a könyvecskére!

A „Belmisszió“ c. Luther társasági folyóirat 
második száma érdekes és hasznos tartalommal jelent 
meg. Zimmermann Rezső a betheli belmisszió mun
káról ír, Paulik János a belmisszió szolgálatában álló 
irodalmat ismerteti. Tartalmaz egy cikket fordításban 
Paul le Seur-től, aki a Berlin városi misszió felügyelője: 
Megfigyeléseim Amerikában címmel. Krupec István 
missziói szuperintendensek választását ajánlja cikkében. 
Laczkó János a belmisszió fejlesztése fontos eszkö
zének a colleda behozatalát tartja. Konfirmációi emlékfák 
ültetése ajánlása után belmisszió hírek és irodalom 
közlésével záródik a folyóirat.
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KÜLÖNFÉLE.

A balassagyarmati evangélikus egyesület
február 22-én vasárnap felolvasó estélyt rendezett, me
lyen Zsilinszky Mihály v. b. t. t. ny. államtitkár tar
tott nagy figyelemmel hallgatott, értékes felolvasást, 
melyben a protestantizmus jelenkori feladatait vázolta, 
a felekezetek között való viszonosságot és egyenlősé
get, egymás megértését és megbecsülését, mindenek- 
felett pedig azt hangsúlyozta, hogy ha a mi szédüle
tes haladással hivalkodó korunk hit és szeretet dol
gában csak a jézusi, az evangéliumi állapotokat és 
eszményeket tudná valóra váltani, akkor sokkal szebb, 
sokkal testvériesebb és sokkal jobb volna, mint most 
van, mikor gyöngeszívü emberek egyrészt állatvédő 
egyesületekbe tömörülnek, másrészt pedig legális há
borúkban ezer meg ezer számra öldöklik egymást. A 
nagyszámú és díszes közönséget megkapta a felolva
sás nemes egyszerűséggel előadott sok magvas gon
dolata s lelkes ovációval köszönte meg a nagynevű 
felolvasó által nyújtott okulást. A program többi szá
mai is szépen sikerültek. Nagy elismerést aratott a 
Kondor Lenke és Wágner Márton által előadott melo
dráma. Az előadások után táncmulatság volt. A jól 
sikerült estélyen ott volt az egyesület sok buzgó tag
ján kívül Nógrádvármegye szine-java: Baltik Frigyes 
dr. püspök, Beniczky Árpád kér. felügyelő, Okolicsá- 
nyi Gyula esp. felügyelő, Frenyo Gyula főesperes, 
báró Prónay Mihály főispán és sokan mások. A mu
latság sikere érdekében Kardos Gyula lelkész és Szűcs 
Sándor dolgoztak fáradhatatlanul.

Lelkésziktatás Szarvason. Bartos Pál újonnan 
választott szarvasi lelkészt február 22-én iktatta hiva
talába Keviczky László esperes helyettes. Az ünnepé
lyes aktus előbb tót nyelvű, majd utána magyar nyelvű 
isteni tiszteleten ment véghez. A beiktatásnál segéd
keztek Gajdács Pál, Placsko István és Kellő Gusztáv 
lelkészek. Délben a lelkészlakon volt szükebb körű 
közebéd, este pedig az Árpád-szállóban 160 terítékű 
bankett. Az Ur kegyelme legyen a gyülekezeten és új 
szolgáján.

A losonczi egyházban az 1913. év folyamán 
szül. 43 fiú, 40 leány, összesen 83 gyermek, ezek kö
zül törvénytelen 9. Konfirmáltatott 25 fiú, 38 leány, 
összesen 63 gyermek. Házasságot kötött 20 tiszta és 
14 vegyes vallású pár, kik közül 6 pár kötött meg
egyezést a mi javunkra. Meghalt 82 egyén. Úrvacso
rával élt a 3000 lélekszámú egyházban 1500 hivő. Az 
egyházban élénk belmissziói munka folyik. Különösen

a nőegylet fejt ki áldásos tevékenységet. Most a már
cius 7-én tartandó nagyszabású nőegyleti estélyre foly
nak az előkészületek, ezen Wolf József lelkész új ope
rettjéből adnak elő műkedvelők részleteket, melyhez 
a zenét Grill Richárdné szül. Wohlforth Anna szerezte.

A testi (Nógrád m.) lelkészt állásra február 
15-én Frenyó Gyula főesperes elnöklete alatt tartott 
egyházi közgyűlésen Halasa Péter liptószentmiklósi se
gédlelkész, Vrablicza Béla oláhpataki lelkész és Zsi
linszky Károly nógrádi esp. slelkész jelöltettek. A pró
baszónoklatok most folynak. A választás március 15-én 
lesz. Mint megbízható forrásból értesülünk a .tót nem
zetiségi“ jelölt érdekében egyesek minden követ meg
mozgatnak s igyekeznek a népet a pártjára hódítani.

Tanitóválasztás. A hévizgyörki leányegyház 
megüresedett I. tanítói állására egyhangúlag Brezovszky 
József tanítót választotta meg. Működéséhez Isten 
áldását kívánjuk.

Reversális statisztika. A m. kir. központi sta
tisztikai hivatal havi közleményei alapján a gyerme
kek vallására vonatkozó megjegyzéseknél, következő- 
képen állapíthatjuk meg az ág. h. evangélikus és re
formátus egyházak 1913. évi előzetes (nem végleges 
amennyiben egy-két elmaradt, vagy kijavított adat csak 
a később megjelenő statisztikai évkönyvben zárul le 
hitelesen) nyereség és veszteség számláját:

Veszteség Nyereség
Evang. Reform. Evang. Ref .rm.

Januárban 46 1 . — . —
Februárban 31 . 29 . — . —
Márciusban . 17 — — . 34
Áprilisban 62 — . — . 17
Májusban 43 . 12 . — . —
J ú n iu s b a n .................... . . 29 . 36 . — . —
Júliusban 38 . — — . 21
A ugustusban ................ 48 . 18 . — . —
Szeptemberben . . . . 26 . 16 . — —
Októberben 20 — — . 10
Novemberben................ . . 81 . 54 . — —
Decemberben................ 12 . — . — . 44

összesen . . . 453 . 166 — . 126
A veszteség a reformátusok részéről 40.
Kassa. Homola István,

ev. lelkész,

A beszterczebányai Evang. Egyesület Sztehlo 
Gerő tiszteletbeli és választott elnök vezetése mellett 
február 15-én tartotta meg évi közgyűlését. Dr. Ora- 
vecz Ödön titkár terjesztette elő az egylet múlt évi 
életéről a jelentését. Az egylet múlt évi bevétele 13072 
K, kiadása 13060 K volt. Vagyonállása jelenleg 83590 
K. A múlt évi gyarapodás circa 4000 K. A jövő évi 
költségvetés 13084 K bevételt és 13039 K kiadást tervez.
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Vallásos estély. A szatmári evang. templom
egyesület f. hó 22-én vallásos estét és szeretetven- 
dégséget rendezett, melyen Mayer Endre, az eperjesi 
theol. akad. dékánja tartott felolvasást.

Alapítvány. Maier Jánosné salgótarjáni acél
gyári mérnök igazán vallásos lelkületű neje néhai 
atyja Kresz János emlékére a salgótarjáni egyház ja
vára egy 500 koronás alapítványt tett, melynek kama
tain a vallástanból jeles előmenetelü s jó magaviseletü 
evang. iskolás gyermekek részére jutalomkönyveket 
kell venni. Bárcsak sok ilyen kegyes jóltevőnk volna.

Anyakönyvi kivonatok bélyegmentessége. A 
m. kir. honvédelmi minister 15257. elnöki szám alatt 
kiadott rendelete értelmében mindazon esetekben, 
mikor az 1912. évi XXX. törvénycikk (a véderő
törvény) 86. §-a értelmében a törvény végrehajtása 
céljából adatnak be beadványok úgy a beadványok 
és jegyzőkönyvek, mint a hozzájuk szükséges segéd
iratok (tehát anyakönyvi kivonatok, családi értesítők is) 
ha csupán erre a célra szolgálnak, feltételesen bélyeg- 
mentesek. A segédiratok bélyegmentesen való kiállí
tása alkalmával a bélyeg és illetéktörvények és szabá
lyok 10. §-ába megállapított záradék feljegyzendő.

Óvónők figyelmébe. A vall. és közokt. minis
ter űr a hódmezővásárhelyi áll. óvónőképző intézetben 
a már gyakorlatban lévő óvónők részére f. évi július 
hó 1-től kezdődőleg három hétre terjedő óvónői to
vábbképző tanfolyamot fog rendeztetni. Az érdeklődők 
forduljanak az illetékes vármegyei kir. tanfelügyelőhöz.

Alkoholellenes iskolai nap. A dunáninneni 
egyházkerület kerületi gyűlésén határozatilag kimondta, 
hogy böjt első vasárnapja előtti szombaton, azaz feb
ruár hó 28-án alkoholellenes iskolai napot fognak tar
tani. Az esperesek fölhívják a nap megtartására az 
egyházközségek lelkészeit és tőlük erről jelentést kérnek.

Miniszteri rendelet a hazai üvegipar érde
kében. A vall. és közokt. miniszter elrendelte, hogy 
minden magyarhoni, bármely fokú tanintézet köteles 
laboratóriumi üvegszükségletét a zsolnai üveggyár ha
zai iparraktárából beszerezni. Külföldi laboratóriumi 
üvegkészitmények csakis miniszteri engedély alapján 
szerezhetők be. E rendeletet közölte egyházunk püs
pökeivel, hogy a fennhatóságuk alatt álló iskoláknál 
ők is hasonlókép járjanak el.

KÜLFÖLD.
A frankfurti egyetem ez év októberében meg

nyílik, még pedig csak öt fakultással. ‘Jogi, orvosi, 
filozófiai, természettudományi és társadalomtudományi 
ill. gazdasági fakultás lesz az igyetemen, theologiai 
nem. A theologiai fakultás érdekében történt felszóla
lásoknak, röpiratoknak és tárgyalásoknak eddig nem 
volt meg az óhajtott eredményük. (Lásd: Evang. LaD. 
1913. évi 34. sz.-t.)

Kant emléke. Königsberg város képviselőtes
tülete nemrég azt határozta el, hogy Kant holttestét 
mostani helyéről exhumáltatni fogja, mert a fölébe 
emelt emlék, a Stoa Kantiana dűledezőben van és 
restaurálási kísérletekkel sem lehet soká fenntartani, 
átszállíttatja a kőnigsbergi dómba és ott ötvenezer 
márka költséggel a nagy filozófus jelentőségéhez illő 
síremléket emeltet. Ez a határozat nem talált általános 
tetszésre. Igaz ugyan, hogy a kőnigsbergi dóm egy
úttal az egyetem temploma is, azonban sokan mégis 
különösnek találják, hogy annak a Kantnak a földi 
maradványai, aki a vallás egyházias formáját kritikai 
bölcseletével alaposan megingatta, épen egy templom
ban találjanak örök nyugvóhelyet. Kant filozófiájának 
és szellemének a tisztelői azért egy külön emlék alko
tásának az eszméjét pendítették meg. Az eszme nem
csak Kőnigsbergben, hanem szélesebb körben is vissz^ 
hangot keltett, már több nagyobb adomány is érkezett 
a Kant-mauzoleumra, mely előzetes számítások szerint 
negyedmillió márkába fog kerülni. Ebben a mauzó
leumban fogják Kant koporsóját elhelyezni. (F. Z.)

A teljes vasárnapi munkaszünet elrendelése 
ellen 26 kérvény adatott be a magyar képviselőházhoz, 
melyekben zsidó kereskedők sokalják a két egymás 
után következő ünnepnapot. Németországban egy ki
csit komolyabban tárgyalják a kérdést az érdekeltek. 
A Gesellschaft für Sociale Reform a birodalmi gyű
léshez egy, 42 hasonló egyesület által támogatott ösz- 
szesen 700,000 érdekelt óhaját tartalmazó kérvényt 
adott be. A kérvény teljes vasárnapi munkaszünetet 
követel úgy a kereskedelemben, mint az iparban. Az 
irodákban kivétel nélkül követelik a munkaszünetet az 
u. n. közszükségletet képező árucikkeket árusító üz
letekben pedig legfeljebb két órán át lehessen árusí
tani, azonban ez a két óra okvetlen a főistentisztele
tek ideje előttre essék. Kivételt csak a karácsony előtt 
levő két vasárnap képezzen, amikor legfeljebb öt órán 
át nyitva lehetnek az üzletek. A törvény hatálya ter
jesztessék ki a fogyasztási szövetkezetekre, a vendég
lőkre és színházakra is még pedig olyan formában, 
hogy az ezek szolgálatában álló keresk. alkalmazottak 
egy munkában töltött vasárnap után valamelyik hét
köznap kapjanak szabad napot. Ugyanez legyen a rend 
a gyógyszertárakban is, ahol pedig több gyógyszertár 
van, azok váltakozva legyenek nyitva. A vasárnapi 
munkaszünetről szóló törvény minden üzletben és mű
helyben ki legyen függesztve. A beadványt Berlepsch 
volt keresk. miniszter írta alá.

Leleményes papok. Hogy mennyire lehet épí
teni az emberek hiszékenységére és kihasználni azok
nak a babonára való hajlandóságukat, mutatja egy 
normandiai (Franciaország) lelkész leleményessége. Az 
automobilon járók testi épsége és lelki üdvössége 
feküdt nagyon az ő szívén. Szent Kristófról elnevezett
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»védjegyet“ ajánlott azért az automobilokon és a 
kerékpáron utazóknak, amely megvédi őket a szeren
csétlenségtől. 25 centim az ára egy olyan védjegynek, 
amelynek nagy lett a kereslete. Gazdag idegenek sok
szor bankókkal fizetnek érte. Egy másik pap azoknak 
a lelkeknek a megmentéséről akar gondoskodni, akik 
nem jutnak egyenesen az üdvösségre, hanem a tisztí
tótűzben vannak feltartóztatva. Miséket olvastat, amiért 
Ielkekkint csak egy sou-t követel évenkint. Ezt pedig 
hirdetted mindenfelé 12 nyelven, miután külön nyom
dát állított fel erre a célra. Az üzlet fényesen sikerült 
és tucat számra jönnek a megrendelések.

Az Evang. Őrálló nt. felelős szerkesztőjének lapja 8. számában 
megjelent nyilatkozatára rövid a válaszom. J\ Theologiai Szaklap ügyében 
közölt f e lh ív ás  és k é ré sh e z  fűzött megjegyzésemet az után a foto
gráfia“ után is fenntartom, amit rólam ebből az incidensből kifolyólag 
sebtében közzétenni szíveskedett. — Wert nem arról van szó, hogy én 
csak „testvér", „nagytudományu",, de csak „ifjú óriás" vagyok és nem 
vagyok olyan független nagy úr és pénzes ember, mint Sztehlo Kornél, 
tehát jobban meg kell egymást értenünk. Ez mind igaz lehet, azon a 
tényen  azonban, hogy a szóban forgó értesítést az Evang. Lap szo
kás s z e r in t  e lk ésv e  kapta, nem változtat. Ezen nem változtat az 
sem, hogy ebben az esetben a többi lapok is mind csak az Örálló után 
kapták meg a közleményt. Azért megjegyzésemet a nyilatkozat dacára 
is fenn kell tartanom. A nyilatkozat részleteire nem okvetlen szükséges 
kitérnem, azért nem is kívánok velők foglalkozni. Wig csak lehet, ke
rülöm a céltalan polémiát.

A SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Lapunk mai két cikke úgy illik egymásra, mint a kérdésre 

a felelet. Az egyház a tanároktól több, egyházi téren is megnyi
latkozó tevékenységet kivan, a tanárok pedig, hogy az egyházi 

életben gyakrabban részt vehessenek, hivatalos megbízást kérnek.
Az egyház és az iskola között nagy az elh'degülés Ennek 

egyik bizonyítéka mai vezércikkünk. A félreértések és bajok el
távolítása fontos feladat. Ezt azonban nem annyira szabályren
deletek végrehajtása, mint inkább egymást megértő és támogató 
munkásrág által kellene megtenni. A vezércikk az egyház szem 
pontjából nézi a dolgot. Nekünk papoknak igazán faj latnunk, 
hogy épen tanáraink hogyan húzódnak az egyházi életben való 
részvételtől s hogyan korlátozzák még átok is, akik a külön
böző fokú közgyűléseknek a tagjai, müködésöket kizárólag a 
tanügyi dolgokra. Pedig mennyi munka, mily sok feladat várna 
rá:ok az egyház kereten belül. Mennyi társadalmi, irodalmi és tu
dományos munka! A javulásnak, javításnak, a haladás és a foly
tonos reformálás előmozdításának inennyi lehetősége kínálkozik 
mindnyájunk számára! .

Az éremnek van másik oldala is. Az egyház iskolaügyeit 
intézők tudhatják, mi az igazság abban a lesújtó kritikában, 
melyet legutóbb „Dr Böhm Károly élete és munkássága• c. nagy 
munkában fájdalommal olvastunk Kajlós (Keller) Imre mezőtúri 
áll. felsőbb leányiskolái igazgató tollából, mely így hangzik:

„De hogy mennyit kellett Böhmnek küzdenie, fáradnia, 
dolgoznia, amíg egyhaza részéről ily szokatlanul nagy elismerést 
kaphatott, azt leginkább azok a protestáns tanemberek értékelik 
és értik meg, akiknek valaha is dolguk volt presbitériummal, 
iskolaszékkel, egyházi felügyelőségekkel stb., amely intézmények 
kapva-kapnak minden alkalmon, ha bármiben is gáncsoiódhatnak 
és kellemetlenkedhetnek a tanároknak, igazgatóknak és magának 
az iskolának is, de segítő kezüket ritkán és igen kevesen nyújtják 
a tanügy munkásainak és a kultúra melegágyának: az iskolának

„B’hm maga is so’cszor érezte ezt . . .  ezért írja panaszo
san egyik barátjának: „ . . , egy élet tele küzdelemmel, hálát
lansággal megkeserítve, elismerés nélkül — nem érdemi', hogy 
nagyon utána vágyakozzunk. Az én működésem is olyan, ha a 
főliszt, püspök úr rés éröl nem hallanék itt-ott buzdító szót s 
kollégáimtól nem találkoznám a legnagyobb bizalommal, azt 
kellene gondolnom, hogy mindaz, amit én teszek, rosszul van 
téve s kárára válik az egyháznak. Soha a mi egyházunk elöljárói 
részéről a legkisebb elismeréssel, buzdítással, támogatással nem 
találkoztam . . .“

Ennek a jellemzésnek nem volna szabad igaznak lennie. 
De hogy a jövóbgn ne legyen igaz, arra feltétlenül törekednünk 
kell.

Leipzig. Az első félévre a lap meg van fizetve. A cím
változás dolgában intézkedtem. Szives iidvöz'et!

n /ÍR C N S  15.
E gyházi beszéd  március 15-re. Irta: Ferencz Gyula dr. K —-40
U gyanaz. Irta Mészáros J á n o s .......................................... „ —-30
Ugyanaz Imákkal. írták : Arany László és dr. Masznyik

E n d r e ........................................................................................ .....  —*30
H a zaszerete t .  (Tizenegy hazafias alkalmi beszéd ünne

pélyekre ) Itta: Danóczy A n t a l ......................................„ 1*—
M árciusi dalok. Irta: Ábrányi E m il ..................................„ —*30
5zabadság. Haza. Újabb márciusi dalok. Irta: Ábrányi

E m i l ...........................................................• ........................ .....  —-20
1848. március 15. tö rtén ete .) Irta: Gracza György . „ —*30

T ö rtén e lm i és isk o la i já té k o k  :

Március 15. Alkalmi színjáték. Irta: Pásztor Józséf . . K — 80 
S zab a d sá g  Ünnepe. Ifjúsági színjáték. Irta: Pásztor
^ J ó z s e f ..............................................................................................—-80
ö r e g  honvéd, jelenet. Irta: Balla Miklós .................„ —*80
A honvéd. Színjáték Irta: Balogh Kálmán „ — 80
A hazaáruló. Színjáték. Irta: Erdélyi Z o l tá n ...................... — 80
Talpra M agyart Ifjúsági színjáték. Irta: Majthényi György „ —*80

K A P H A T Ó  K :

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN.
BUDAPEST, IV. KAPERMAYER KÁROLY-UTCA I.

Legcélszerűbb az összeget postabélyegekben 
: vagy postautalványon előre beküldeni. :

)0g~ P o r tó ra  20  f il lé r t  k érek .

Toronyórákat
i gyárt minden nagyságban, első

rendű modern kivitelben a

Uillamis óra- is toronyóra Hír
BUDAPEST, S iiv -u lcn  32.

B udapest s z é k e s fő v á r o s  szerző d , to ro n y ó rá sa  
Több arany éremmel kitüntetve.

Előnyös fizetési feltételek. Költségvetés díjtalan
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Iparos és nem kereskedő 

35 éve fennálló kér, cégi
K észit és j a v it ; K elyhet, borkancsót, 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Army, ezüst, kina- 
ezüst, bronzból, művészies és egvsze ü ki
vitelben. K >lyhek stb. tárgyak valódi 
tűz- galvé nyozása és ezüstözése jót
á llá ssa l. Te ajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt razshol rendelést tesz, mél,- 
tőztassék  egy árjegyzéket kérni, me^ 
lyet ingyen  és bérm entve küld.

K éri nagybecsű pártfogását

Bittner János
egyházi szerek  m űötvöse.

Budapest, IX., Lónyai-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.) •—»

H d R n o N i u n o T
e lism er t Legjobb gyártm ányokat szá llít

m agyarországi legnagyobb hangszergyár
STOWASSER J. S5.ÍÜS5:

a jav, Rákóczi-tárogató feltalálója.
-»—»  ___________ -d- It. L ánchid-u. 5.

9—14. s S l l C I & p C S l í )  Gyár: Öntőház-u. 3.
és ajánlja  m indennem ű gyárában k észü lt h angszereit, ú gyszin tén  
húrokat és han gszera lkatrészek et. Á rjegyzék  díjm entesen kü ldetik .

ORGONA GYÁR.
Elismert legelsörangú műremekek

a világhírű ZIMHhRMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sászár- és L ukácsfürdőnél.) 
H arm onium -árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

Villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonáján k, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója-

Rieger Ottó
cs. és kir. udvari sz á llító

a S zen t-S ir  lovagja  és a Ferenc J ó z se f  
rend tulajdonosa.

Budapest, X., S zig ligeti-u tca  29 . s z -
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemcshangu orgonákat szállít. 
37 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú* 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árb n teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja. — Katalógus*«!, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
9—15 natra dijmenteten szolgál.

K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V
me\ynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
ut án, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéssM t o k k a l ..................................... 2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobóiban ....................  8 „ — „
Párnázott borjuburkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

metszéssel, dobozban .................... .... . 12 „ — „
D allam os könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melvek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nc.Kul) 
legalább J példányt rendelnek meg, 25°'0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv prof. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban.
Vászonkötésbcn, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjubőrkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: Im ádságok és Buzgőlkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

flo rn p sz liy  i t o r  ü ö n p i l i v i l i ,  Budapest. (I. Mu é í m i . 4.

KEMÉNY LAJOS, MOHR HENRIK, SZIMONIDESZ 
:: LAJOS, SZÜTS GÁBOR és WOLF JÓZSEF :: 

egyházi beszédei,

„JÉZUSSAL EGY ÚTON .. *
című prédikációgyűjtemény öt koronáért kap
ható könyvkereskedésekben és e lap szerkesz

tőjénél Nagybörzsönyben (Hont m.)

A D U IN K . 
HASZNÁLATRA

M Ű V É SZ I KIVITELŰ TÜZ ES 
* ' BÉTÖ?fÉSMENTÉS.UJ PÁNCÉL

TAKARÉKPERSE4YT
—  BÁRKINEK*

PESTMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁRrt
BUDAPEST.iv.Kötő-uIca 8.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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E VANGÉLIKUS LAP
E G Y H Á Z I ,  I SKOLAI  É S  T Á R S A D A L H I  H E T I L A P .

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap szerkesztősége elm ére Nagy- 
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol —

Főszerkesztő: SZTEHLO KOKNÁL 
Felelős szerkeszti? SZIHONIDIiSZ LAJOS 

Fömunkatársak :
h o r n y A n h z k y  a l a d a m

LIC. P I Z f t L Y  0 I>An tm S Z H L H K Y I  ÖDÖN ür .

Az előfizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t ő «  d i j a i
Kcész oldal 28 K., féloldal I4 K., ncgyeduldal 7 K. Kisebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
ti fill. Többször megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  Sass János: A protestánsok a válás ellen. — Jeszenszky Károly S.: Adóalapi segélyek. — Krupec István: Visszhang 
a magas Szitává aljáról . . .  — Lie. Witte. Van-e értelme Jápánb?n a missziónak? — Nagy Lajos. Ének bábéi vizeinél 
— Különféle. — Hirdetések.

A protestánsok a válás ellen.
A protestáns világban — miként e lap 

híreiből is tudjuk — mozgalom indult meg, 
mely a házasfelek elválásának megnehezítését 
tűzte ki célul. Egyik legelterjedtebb politikai 
napilap* jónak látja nemcsak felszólalni e tö
rekvés ellen, hanem egyszersmind úgy tüntetni 
fel azt, mint valami „szellemi istenháta mögötti- 
ségben, sancta simplicitas ködében tenyésző 
bolondgombat.“ A cikk írója nem tartotta szük
ségesnek, hogy magát megnevezve nyílt sisakkal 
lépjen ki a küzdőtérre, de ez egyéni ízlés dolga. 
Ahoz azonban már szó fér, hogy kárhoztató 
Ítéletet mond a mozgalom felett a nélkül, hogy 
annak célját legalább gondos figyelemben ré- 
sesítette volna. Azt tálálja ugyanis a nyájas 
olvasó elé, hogy a protestánsok javaslata „nem 
kevesebbről álmodik, mint a válás megszünte
tésének törvényhozási kieszközléséről.“ Pedig 
a megnehezítés és a megszüntetés közt talán 
van egy kis külömbség. De hasonló felületessé
get árul el korunk szellemi irányainak értéke
lésében is, midőn azt akarja elhitetni a világgal, 
hogy „a protestantismusnál sokkal szabadabb 
szellemű tényezők vették át a felvilágosultság 
és az igazságosság felé haladás irányítását.“

Tagadhatlan tény az, hogy a mily felüle
tességet árulnak el a cikkíró nyilatkozatai, épen 
oly nagy mértékű könnyelműség mutatkozik 
korunkban a házasság kötéseknél. A házasságra 
lépni kívánó férfi vagy nő elegendőnek tartja, 
ha az előtte megjelenő személynek tetszetős az 
alakja, vagy ha vagyonos, vagy magas össze-

• PeMi Hírlap 1'. 14. febr. 22-iki szám.

köttetései vannak, minélfogva vele szép carri- 
erct csinálhat. Minden további önvizsgálat, minden 
megfontolás nélkül kész vele egy egész életre 
szóló szövetséget kötni a nélkül, hogy a há
zasság állandósága s a békés, boldog családi 
élet leglényegesebb föltételei felöl szükségesnek 
találná csak gondolkodni is. Schiller bölcs sza
vai: „Prüfe sich, wer ewig bindet, ob sich das 
Herz zum Herzen findet“ egészen feledésbe 
mentek.

Az életbölcsesség nélkül kötött házasságok 
eredménye aztán a tömérdek boldogtalanság, a 
válóperek nagy fokú szaporodása, a családi 
életnek, minden társadalom fentartó erény meleg
ágyának elzüllése, az űj nemzedék erkölcsi fo
gyatékossága. És innen származik aztán az a 
végeden sok szenvedés, mely felől korunkban 
társadalmi különbség nélkül mindenki panasz
kodik, melyet lehetetlen, hogy maga a cikkíró 
is lépten-nyomon ne érezne. Igen természetes, 
hogy minél könnyebb a házasság felbontása, 
annál gyakoriabbak a könnyelmű házasságok, 
annál kevésbé képes a család emberi s társa
dalmi rendeltetésének megfelelni, annál súlyo
sabbak lesznek a társadalomban minden egyesnek 
szenvedései. Mert ha a betöréses lopások sza
porodását oly módon akarjuk meggátolni, hogy 
megtiltjuk az ajtók bezárását, bizonyos, hogy a 
betörések ritkábban fordulnak elő, de annál 
gyakoriabbak lesznek a tolvajlások, minél fogva 
ilyen tiltó rendelet ellen a cikkíró is minden 
valószínűség szerint kézzel-Iábbal protestálna.

A midőn tehát valamely mozgalom — bár
honnan induljon ki — a válást megnehezíteni
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(nem megszüntetni) igyekszik, ennek nem más 
mint egyedül az a célja, hogy a házasulni 
szándékozó egyéneket több komolyságra, ala
posabb megfontolásra serkentse, sőt kénysze
rítse s így a boldogtalan házasságok szaporo
dása elé némi akadályt gördítsen, a miért is a 
társadalom hálájára érdemesíti magát.

A protestáns szellem tehát ezen a téren is 
az emberi lélek jólétének, a társadalmi nyuga
lomnak hűséges őreként nyilvánult meg. Bebi
zonyította, hogy ő neki vannak legérzékenyebb 
szervei, a melyek valamely korcs fejlődés ve
szélyes következményeiről jó előre tudomást 
szereznek. Ne féltse tehát a cikkíró a Protes
tantismus vezérszerepét a modern áramlatok 
titáni támadásaitól. A mennyiben ezek az áram
latok az emberi nem általános tökéletesedésére 
nézve üdvösek, a Protestantismus felszívja azokat 
és áthatja az igazi szabadságnak — nem a 
zabolátlanságnak — életadó szellemével. Amely 
irányzatok ellenben az emberiséget nem Isten 
felé, nem a tökéletesedés útján vezetnék, ha
nem vagy az állatiasságba sülyesztenék, vagy 
társadalom romboló féktelenségbe terelnék, 
azokat az emberiség haladásának méltóságos 
folyamából partra vetvén elsorvasztja. Nincs 
hatalom, mely a protestantismust magasztos 
hivatása teréről leszoríthatná. Sass János.

*
Napilappal nehéz n künk polémiába bocsátkoznunk vagy 

híreiket, okoskodásaikat cáfolgatnunk. Túlságos lassúak vagyunk 
hozzá. Azonban néha erre is szükség van és nagy igazságot 
mond k. munkatársunk cikkét kisérő levelében . . . csak nem 
tűrhetünk minden ütést a somogyi ködmenes közönyösségével, 
ki hosszú percekig mozdulatlanul hallgatta, hogy pufog vaiatni 
körülötte, míg végre hátrafordulva észreveszi, hogy az ö hátát 
püfölik “ Bár valamennyiünkben több volna az önérzet s ne 
hagynók mindig magunkat . . . (Szerk.)

Adóalapi segélyek.
Az 1914-ik évvel a rendes adóalapi segélyeknél 

új 10 éves ciklus kezdődik. A bizottságok már is 
nagyban dolgoznak a beérkezett kérvények elintézésén. 
Valóban nem kis munka hárul reájuk, mert amint az 
egyházi lapokból értesültünk: összesen 739 kérvény 
érkezett be. Ez a hatalmas szám is azt mutatja, hogy 
bizony szegények vagyunk, segélyre szorulunk.

Amint hirlik az előadók elsőbb is az állami adó 
50%-áig fognak számításokat tenni. Hová lett tehát már 
a 35%! Lehet azonban, hogy még ez is alacsony numerus 
clausus lesz! Hiába sok. az eszkimó kevés a fóka!

Kétséget nem szenved, hogy e rendes adóalapi 
segélyek célja egyháztagjaink nyomasztó egyháziadó- 
terhein könnyíteni. Hogy ez mennyire fontos dolog 
abból a szempontból is, hogy az aránytalanul keve
sebb adóval megterhelt róm. kath. hívekkel szemben 
ne legyen a mi egyházunk övéi részére anyagilag 
csak terhet jelentő s előnyt alig nyújtó intézménnyé — 
bizonyításra nem szorul. Mert hisz számbeli csökkené
sünk egyik nem lényegtelen oka épen híveink nagy 
megadóztatása.

Segítenünk hát, amennyire módunkban áll, első
rangú kötelességünk e téren is

Önkéntelenül is felmerül azonban az a kérdés, 
vájjon helyes, igazságos és célravezető-e ha egy
szerűen az állami s egyházi adó aránynak bizonyos meg
határozott magasságát vesszük alapul és minden másra 
való tekintet nélkül a segélyezésre jogosultságot csakis 
ettől az aránytól tesszük függővé!?

Az egyforma mértékkel való mérés kétségen kí
vül a legigazságosabb s ha akkora összeg állana ren
delkezésünkre, hogy azzal lehetőleg mindenütt annyira 
letudnánk szorítani a híveink által eddig fizetett egyház
adót, hogy az többé felül nem múlná a róm. kath. 
vagy általán más vallásfelekezetüek által fizetett há
nyadot — habozás nélkül e mellé állnánk. Ámde je
lenleg még nagyon vérmes remény volna ekkora állam
segélyről álmodoznunk. Az 1848. XX. t.-c. végre
hajtására gondolunk pedig szinte egyenest utópia.

jelen helyzetünkben ott kell elsősorban segítségre 
sietnünk, ahol a szükség legnagyob. Ez azonban ko
rántsem ott van, ahol a hívek fizetett egyházadója 
állami adójuknak le gnagyobb százaléka. A legnagyobb 
szükség ott van, ahol az egyháziadó nagysága miatt 
a más valíásúak híveket hódítanak el tőlünk. Tehát 
oly helyeken, hol a lakosság nagyon vegyes s a más 
valíásúak nincsenek oly nagy egyháziadóval meg
terhelve.

Ä segélykérvények sorsát eldöntő bizottságnak 
ezt a körülményt egy pillanatra sem szabad szem elől 
tévesztenie.

Elsősorban városi gyülekezeteink jönnek itt te
kintetbe, ahol tudvalevőleg a legnagyobb az érintke
zés más vallásuakkal s ahol, mivel alig egy-két kivé
tellel mindig a mi híveink alkotják a kisebbséget, 
egyházi adóterhük|is nagyobb, hacsak nincs valami 
alapítványuk, esetleg jól jövedelmező ingatlanuk. De ez 
esetben nem is folyamodnának segélyért.

Az ember szükségkép összehasonlítást tesz az 
egyes dolgok között s elsősorban azokközt, ami a 
zsebét^is érdekli. Összehasonlítja maga egyházi adóját 
a más valíásúak által fizetettel. S ha azt találja, hogy 
az övé nagyobb, a legtöbb esetben méltatlankodik s 
még jó, ha nem keresi az alkalmat, hogy az előnyö
sebb egyház tagjává legyen!
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Ezért fölötte fontos a más vallásuakkal vegyest 
élő híveink egyházi megadóztatása, főleg a városi 
gyülekezetekben. A városi ember rendesen rosszabb 
fizető i s ; lehet hogy azért, mert a megélhetése is 
nehezebb lehet, mert rendesen nem is oly buzgó 
templombajáró, mint a falusi. Ugyannyira, hogy amíg 
a falusi ember állami adójának sokszor 50—Ö0 sőt 
100" -át is szívesen fizeti, a városi annak esetleg 
10—20" -át is soknak találja.

A figyelem tehát a segély osztásnál elsősorban 
arra irányuljon, vájjon az illető gyülekezet hívei va
lamely helység túlnyomó részét alkotják-e s így nem 
fognak-e arra a gondolatra jönni: mért fizessek én 
többet, mint r más vallásu? Tisztán vagy túlnyomó 
részben evangélikus községekben ez az eset nem 
igen fog előállni, annál inkább azonban a vegyes 
vallásúak között.

Az egyenlő mértékkel mérts helyébe elsősorban 
hát a célravezetőséget kell állítani *

A cél e teher könnyítés mellett az, hogy egy 
okkal kevesebb legyen az ellentáborba való párto
lásra. Ez ok pedig a nagy adó, ami elsőbb is ve
gyes lakosú helységbeli híveinknek ötlik szemébe és 
ejti őket gondolkozóba.

E szempontok szemmeltartását várjuk a munkál
kodó bizottságoktól s hisszük okosan, helyesen, cél
szerűen cselekszenek majd. , , „ , _J JcKzrn.t ihy Karoly S.

Uisszli! a mai» Szitnija aljarái a sdiweiczi lira az euro- 
pal tereszttiÉn eiazalOoz a krisztusi beless el országuk a há

borúskor nemzetekhez való eljövetele holtában. .
Kis falumnak templomteréről látható a hegyek 

királynéja: a Szitnya, melynek turistái gondozását a 
Kárpátegylet szitnyai fiókja vállalta s teljesíti serényen 
és sikerrel is annyiban, hogy a Selmecbánya s vidé
kére ránduló utazók a hegyek királynéjának hozzáfér
hetőségével nem úgy vann; k, mint a római utasok 
legtöbbje, akik Rómába menvén a római pápát még
sem láthatják, (kismagam sem láttam, noha a 11,000 
szobás paplakot művészi nevezetességeiért jól bejár
tam). A szitnyacsucsi Kóburg-pavilion széles perifériá
kon mutatkozván messziről, még a nagy Duna szobi 
partjáról is látható, elérve pedig teljesen rendelkezésre 
áll tábori ágyaival a fáradt s látcsövével a tudomány- 
szomjas turistának.

Hátha még a pavilion mellett keresztyén góthives 
templom mutatna tornyával utat a magasságos egekbe !

• Az adóalapi segélyek eloszlásánál a köze .-yház eminens 
érdeke, hogy városi ^yülekezeleink igényei is kiciégítessenek. 
Nagy kár, hogy nem teremtett egyházunk ezekből a segélyekből 
mindjárt kezdetben akkora tartalékalapot, amelyből veszélyeztetett 
helyeken segítséget nyújthatott volna. Most már nehéz lesr el
térni a szabálytól és kivé eleket statuálni. (Szcrk.)

De liát templomi imádkozás e vadregényes helyen, 
akár a felhőlakta ormokon, akár lejebb a lankás n tgy 
tisztáson, talán csak ábránd, legalább ev. prot. szem
pontból. A protestánsok nem építenek kálváriákat, ahol 
ők építenek Istenházat kövekből, ott községi közösség, 
falu, egyház s veteményes kert, iskola is kell. De el
tekintve prot. és róni. kath. vallási szempontoktól is, 
nagy kérdés, vájjon Szitnya hegyén, ahol a pavillonon 
s kurta korcsmán, egyúttal juhásztanyán kívül dús 
flóra, izes fülegelő, sziklatenger, óriási fenyőtábor víz
hiány s tanulságos história bőven van — alakulhatna-e 
község, épülhetne-e templom, ha mindjárt a gyönge em
ber erős technikája jól és bőven tudna is villámhárí
tókról gondoskodni a gyakori égiháboruk villámai ellen ?

Hát ilyen templomnak tűnik föl merengő lelkem 
előtt a schweiczi felhívás hatálya folytán a schweiczi 
tervezett egyházi békekongressus, vagy mondjuk béke- 
templom, mint a keresztyén egyházaknak a hódító s 
bosszuló háborúk fegyvereit leszerelő aktiója boldog- 
ságos sikerének szent symboluma! Nem lehetetlen 
ugyan ily templom, e siker, — de majdnem lehetetlen! 
Még pedig azért, mert az emberi szív ifjúkorától fogva 
rossz, önző, azaz igaz szeretet nélkül való, keresi a maga 
s nem más hasznát; ezen igyekezet pedig a háború
ságoknak — nemzeteknél s egyeseknél egyaránt — a 
főoka. Itt valóban szentek egyességére s isteni csodára 
van szükség!

A schweiczi felhívás magasztos szavai szerint 
azonban itt az idő, hogy az egyházak küldöttei ösze- 
gyülekezvén „sz motvessenek arról, hogy az egyházak 
a népek közt a jog és békesség gondolatának a ter
jesztésében mennyit tehetnek, hogy ezáltal a katonai 
terhek csökkentését és háborús veszedelmek eltávoz- 
tatás .t lehetővé tegyek, . . .“ „s az állig felfegyver
zett Európába tele tüdővel belekialtsák: Békesség a 
földön és az emberekhez jóakarat! . . . Együtt kell 
azon munkálkodniok, hogy a brutális erőszak önkényét 
a jog uralma, a háborút pedig a döntőbíróság váltsa 
fel“ stb.

Ki tagadn-á e felhívás szavának igazság ideálját 
s a vállalkozás magasztosságát, mely vitéze Jézusunk
nak ne imádkoznék a keresztyének táborában, buzgón, 
a nemes békeszándék kivételének lehetőségéért? Hiszen 
az egyetemes béke és a jog uralma e földön isteni 
követelmény! A szeretet s béke vallása pedig, a ke
resztyén vallás az embernek Istenhez való legtöké
letesebb viszonyát tanítja! a keresztyénség maga a 
legtökéletesebb emberiség! csakhogy — sajna, a ke
resztyénség igazi eszméje nem öltött testet még az 
emberiségben s ennyiben azon régi egyházrttyai mon
dásnak: „anima humana naturaliter Christiana“ igaz
sága még mindig bizonyítandó, eljövendő, megvaló
sítandó s teljes napfényre hozandó, míg ellenben az 
uralomratörő emberi önzés, s bosszútól lihegő Kain- 
testvéri harag sötét eszméje, a „homo homini lupus“
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elmélete és gyakorlata elűzendő a sötétség fogcsikor
gató kárhozatos országába!

Ezt célozza mind a berni szózat s nyomán a 
kongresszus, melynek rendezőit s tervezőit; Ris, Ryser, 
Biletter Simon és Savary lelkészeket s Dr. L. Emery 
professort szivünk-lelkünk legmélyéről üdvözöljük. 
Schweicz gyönyörű földje nem csoda, hogy ily mennybe 
vivő eszméket termelj Szeretik is hazájokat Teli fiai! 
A nagy világban meggazdagodott schweicziak — amint 
azt a köztük botanizálva barangolt Kossuth Lajos 
nagy hazánkfia megfigyelé s mondá 35 esztendővel 
ezelőtt jelen sorok írójának az itáliai Monsummanó- 
ban — vissza, hazatérnek öregen meghalni, hogy szép 
hazájuk édes hantjai haló porukat takarják, lelkűk 
pedig mennyhez való közelség földöntúli reményének 
köntösébe öltözködjék.

A békeeszmének a fenséges Schweicznil bizo
nyára alkalmasabb győzedelmi talaja nincsen!

Hágában van európai parlamenteknek béke
palotája ; egy tudós, kozmopolisz néven világfővárost 
tervez, a melyben az egyetemes békeügy is otthonra 
lelne; Bernben pedig lehet s legyen az összes ke
resztyén egyházaknak béketemploma. Templomot kö
vekből szokás építeni, de ennek a templomnak első
sorban hús és vérből való békeszerető, istenfélő 
emberi szivekből kell állnia; azt építsük s erősítsük 
mindenekelőtt! Óh vájjon megérjük-e a világbéke 
missiójának szervezését? vagy pedig a világbéke esz
méje is csak fölmerül, egy ideig csillog, aztán elmerül 
nem bírván az emberi harci szenvedély zúgó habjaival!

De ám, ha az, kihez viharban-vészben esdve 
kiáltunk: „Uram segíts, mert elveszünk!“ velünk van 
s mi vele és mi ha bízunk benne, Ő bizton s idején 
főikéi, hogy megdorgálja a habokat — s az eszme, 
a békeeszme ! — miként az Isten Igéje — megáll!

A felhívás megvan ! Mit válaszoljunk ? Azt, hogy 
csatlakozzunk! S a jó Isten adja meg azt nekünk 
— esdünk — hogy ne csalatkozzunk!

A gyarló, bűnös ember — talán épen azért, hogy 
érzi bűnöségét, de érzi egyszersmind jobbratermettsé- 
gét — sokszor felbuzdul a jóra s igazra. Emlékeze
tünkbe idézhetjük az angol-búr háború idejéből a 
magyarhoni prot. lelkészek mozgalmát, amely abban 
állott, hogy sok száz ev. s ref. magyarhoni lelkész 
feliratban fordúlt volt az angolok királyához azon ké
relmével, hogy az angol-búr testvérháborúnak vége 
szakíttassék. A kérelem sorsa ismeretlen, ki számol 
be a tengercsöppel ? annyi azonban áll, hogy a kére
lem megszületett, megnőtt s életútjára ment, a háború 
pedig megszűnt.

Czikkem végéhez akarnék jutni. Szitnyával kezd
tem azt, Szitnyával végzem. S a végén — jó remé
nyekben megnövekedvén — hiszem már azt is, hogy 
Szitnyán is épülhet templom. Hány templom létesül 
oly helyeken, ahol azelőtt gondolni sem merte azt

emberfia, de ha a vágy a lélek tövén kelt s a szó és 
a tett erős, az ember pedig elriaszthatatlan és Isten 
akarja, meglesz a templom, meg is lett úgy Jeruzsá
lemben, mint Betlehemben, sőt épült épen prot. tem
plom magában Rómában is ezer akadály romjain!

Szerény élettapasztalatból és hogy a szitnyai 
templomra visszatérhessek, legyen szabad felhoznom, 
hogy a nem csekély nehézségeket okozott ipolysági 
ág. hitv. ev. missziói templom építésének első idő
szakaszaiban történt, hogy a templomépitő bizottság 
akkori buzgó elnökével Ivánka László nagybirtokossal, 
akinek — szakértő gazdálkodási szenvedélye miatt — 
kiváló lelki qualitásait az egyházi életben különben 
végtelen sajnálatunkra nélkülözzük, — sorsom elvitt a 
hontmegyei szitnyaalji Szentantal községbe is, a Fer- 
dinándok, Borisok, Stefániák, Klementinák, belga 
királynék és a régebb időkben Kóburg Lujzák híres 
kastélyába, amelyben a hány nap az évben, annyi 
ablak, a hány hét annyi szoba, a hány hónap annyi 
kürtő s a hány évszak annyi kapu vagyon, s a kas
tély ura: Kóburg Fülöp herceg épen akkor itt tar
tózkodott vadászattal foglalatoskodván. Ivánka-féle 
váltott pompás paripák rohanvást vittek a Koháry- 
Koburg reziden ia felé, hogy délelőtt 10 órakor, a be
jelentett időben pontosan megjelenhessünk az audientián 
s kérjünk jó egy pár szál építő fát nagy Szitnya 
óriási fenyőtáborából. A herceg nagyon szívesen fo
gadott s a kérelem teljesítéséről nyomban intézkedett 
s továbbad kedélyes beszélgetés közben — templo
mokról s vasutakról lévén szó — e sorok írója kapta 
magát s Őfensége magas figyelmébe ajánlotta azt, 
hogy a felhők felett égre néző ősi hercegi tulajdont 
képező fenséges Szitnya hegyére egy fogaskerekű 
vasutat építtetni kegyeskedjék, mert ha e vasút meg
lesz utána keresztyén templom is ott a csúcson mi
hamar épülni fog.-(Mondjam-e, hogy mint ev. lelkész 
ev. templomot gondoltam, már csak azért is, hogy a 
vallásüldözések idejében Szitnya vadonjaiban bujdosva 
s rejtve élt és titkon fungált ev. lelkész bús élet- 
története az utódoknál a jövendőben vidámra javít
tassák !) A fenséges úr mosolygott és nem mondta, 
hogy Szitnyára vasút s templom lehetetlen s bucsu- 
záskor, másodszor is mosolygott, mert én másodszor 
is pengettem a fogaskerekű eszméjét, kérve, hogy azt 
Őfensége el ne feledje.

Végezetül, hogy ad rem proximam et fortissimam 
szóljak, ág. hitv. ev. egyházunknak a schweiczi világ- 
kongressuson való képviseltetéséről, azt és annyit bá
torkodom javasolni, hogy ha — Tnint ezt e b. Lap 
f. szerkesztője ajánlotta — a főtisz. püspöki kar föl
karolva az eszmét a képviseletről intézkedni kegyes
kedik, rendben van a dolog, de ha — netán idő
rövidség okából — ez nem történhetnék meg, akkor 
— ami talán a leghelyesebb — az ev. egyet, gyűlés 
mélt. és főt. elnöksége lesz szives az egyetemes gyű
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lés utólagos jóváhagyásának bizonyára biztos remé
nyében a képviseletről idején gondoskodni; igy 
ejthető szerény véleményünk szerint, a legalmasabb 
módja annak, hogy f. évi ápr. 15-ig való bejelentés
sel 1915. évben Bern városában mi is elmulasztha- 
tatlanul hozzájáruljunk ahhoz, hogy istenteremtette 
földünk gyöngyén : ragyogó Helvétiában az áldásos és 
állandó emberi békéhez s általa az égbe vezérlő szel
lemi utakról való világtörténelmi jelentőségűvé válható 
keresztyén közegyházi tanácskozásokból a mi Sionunk 
is kivegye a maga részét.

S hisszük legvégül még azt, hogy a beke jegyé
ben utazó testvéreket, úgy a hivatalosan kiküldötte
ket, mint az ügy iránti lelkesedésből hozzájuk csatla
kozott férfi vagy női hitsorsosainkat a honmaradottak 
hő imáj i útjokon kisérni, erősíteni s lelkesíteni fogja 
azon szent feladat megoldásának szándékában, hogy 
„pax nobiscum“ meg „ora et labora“ jelszavakkal 
ostromolhassák az eget s az égi Gondviselést a földi 
békesség adományáért a béke fejedelmének: a Jézus 
Krisztusnak mindörökkön örökké áldott nevében!

k ru p ec  István.

Van e értelme Japánban a missziónak?
Azt, hogy Afrikában, a Csendesoceán szigetein, 

Indiában és Chinában szükség van misszionár usokra, 
sokan belátják. Mert köztudomású, hogy ezek a népek 
milyen nagy nyomorúságban élnek. Kő szive van annak, 
aki ezt a nyomorúságot ismeri és nem igyekszik rajta 
segiteni. Hanem mire való Japánba misszionáriusokat 
küldeni, mikor ez az ország bámulatos rátermettséggel 
mindössze negyven esztendő alatt elsajátította, sőt — 
amint némelyek hiszik, — bizonyos dolgokban tűi is 

.haladta a nyugati műveltséget? Nem hiába való pénz 
és erő pazarlás ez? Nem azt bizonyitja-e ennek az 
országnak a virágzó fejlődése, hogy ez a nép megél 
Jézus vallása nélkül is? Nem érnek-e többet ezen nép 
számára a régi nemes vallások, mint a keresztyénség?

Az, aki Japánban missziót teljesít, sokszor hall 
ilyen kérdéseket. Ezekre a kérdésekre azonban könnyű 
a felelet. Japán gyors átváltozása örvendetes tény, mely 
előtt a legnagyobb tisztelettel kell meghajolnunk. De 
az még nagy kérdés, hogy Japán tényleg elsajátí- 
totta-e a nyugati műveltséget. A másik feladat pedig 
az, hogy a mi műveltségünket a japán nép és föld 
jellemével összhangzásba hozzuk. Ezen feladat telje
sítése még a kezdet kezdetének a stádiumában van. 
Mert ami műveltségünk nemcsak a mütőkés és a vil
lamos drót, az ágyuk és repülőgépek, óriási gyárak 
és áruházak ismeretéből és tulajdonából áll, ezt az 
anyagi kultúrát ami szellemi és erkölcsi kultúránk hozta 
létre és látja el folytonosan uj életerővel. A mi szel
lemi műveltségünkről még Japán nem sokat tud. De 
hogyha Japán csakugyan a müveit népek sorába akarja

magát felküzdeni, tovább akar versenyezni a többi 
kulturnéppel, akkor azt az erkölcsi kultúrát kell saját 
élete alapjául vennie, amely a mi kultúránk alapjául 
szolgál: a keresztyénségét.

Az anyagi kultúra erkölcsi előfeltételei nélkül 
való elsajátításának a sajnálatos következményei már 
most is konstatálhatok Japánban. Sok a panasz az 
erkölcsi sülyedésre, a fiatalság hiába tanul jó iskolák
ban, a szabadosság, szerénytelenség és engedetlenség 
szelleme terjed közöttük s ez nem biztató jel a jövőre 
nézve. A régi vallások képtelenek arra, hogy a népet 
erkölcsileg ujjáteremtsék és vallásos szükségleteit ki
elégítsék. A shintoizmust az állam azért dédelgeti, mert 
azt tanítja, hogy Japán császárai istenektől származnak 
s ezzel az alattvalói hűség biztos támaszának látszik. 
Azonban ez a vallás teljesen gépies, babonás bálvány
imádássá s üres szertartások végzésévé vált. A budd
hizmus pedig soha sem lesz a haladás előmozdítója, 
mely az embert bátor küzdelemre, a természeten való 
győzelemre sarkalja, mert, ámbár Japánban sok keresz
tyén tant és keresztyén szokást átvett (gyermekisten
tiszteletek, ifjúsági egyletek), minden tana lemondás, 
panasz és ettől a bajokkal terhes élettől való szaba
dulást prédikál.

Ezért van Japánnak a keresztyénségr.e nagy szük
sége s ezért végeztek jó és áldott njunkát azok, 
akik Japánban a keresztyénséget terjesztették, Nem is 
hiába dolgoztak, mert japánban már 70,000, evangéli
kus keresztyén van. Egy ideig a Japánok azt hitték, 
hogy csupa illendőségből, ahogy az európai ruhákat 
hordták, úgy át kell venniök a keresztyénséget is. 
Ezalatt a rövid idő alatt sokan lettek keresztyénekké, de 
csak külsőleg, azért örülnünk kell annak, hogy ennek az 
időnek vége. A keresztyénség most is gyarapszik, 
azonban most már lassúbb és egészségesebb a gya
rapodása. Aki most keresztyén lesz, az meggyőződés
ből csatlakozik a keresztyénséghez. Sok fiatal, komoly 
hivő tagja van a keresztyén egyházaknak és van sok 
derék japán pap is már.

Azonban az az óra még nem érkezett el, hogy 
azt mondhassuk a japánoknak: most már gondoskod
jatok a magatok emberségéből arról, hogy országotok 
keresztyén legyen. Van ugyan már Japánban olyan 
keresztyén egyház, melynek csupa benszüJött tagja 
van, ez a kumai-egyház. Azonban a keresztyénség még 
mindig nem vert elég szilárdan gyökeret, a meglévő 
egyházak is igen kicsinyek még ahhoz, hogy magokat 
is fenntartsák és az egész ország evangelizálásáról is 
gondoskodhassanak. 70,000 keresztény l Ez szép szám 
ugyan, azonban Japánnak 50 millió a lakossága. Ha 
ezekhez a katholikusokat is hozzászámítjuk, kiknek a 
száma 60,000 még akkor is kicsiny szám ez az egész 
nép számához viszonyítva — 30 millió japánnak csak 
felületes ismeretei vannak a keresztyénségről, vagy 
egyáltalán fogalma sincs róla. Van három olyan tartó-
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mány, amelyben egy misszioniárius sincsen, más tar
tományban egy-két misszionárius működik. Az evan
gélikus keresztyének 75—80%-a hat nagy városban 
lakik. (Tokió, Kioto, Osaka, Kobe, Yokohama, Sendai). 
E?ért a nép maga alig tud valamit a keresztyénségről.

Ilyen* körülmények között igazán nem lehet azt 
állítani, hogy a misszió Japánban már elvégezte volna 
a dolgát A munka egy csekély hányadával is alig bir
kózott még meg. .Az igaz, hogy ezeket az eredménye
ket* rövid idő alatt érte el. Hanem azért a misszió 
valamenni barátjának energikus munkájára van szük
ség, hogy a misszió a jövőbe ilyen eredményeket tud

jo n  elérni. -
Ebből a munkából veszi ki a részét az „Allge

meiner Evangelisch-Protestantischer-Missionsverein“ is, 
melynek szintén szüksége van támogatásra s amely 
meg is érdemli azt. Elég, ha egy dologra hivatkozunk. 
Ennek a missziónak a szolgálatában áll egy japán pré
dikátor, Aoki, ki a chibai tanítóképző intézet tanítvá
nyai közt ért el nagy eredményeket. Már több fiatal 
tanítót meg is keresztelt. Ezek a tanítók különböző 
•tartományokban és falvakban nyernek majd alkalmazást 
s a keresztyénség képviselői és terjesztői lesznek majd 
a pogányok között. És terjeszteni fogják az evangélium 
világosságát. *•

V -Japánnak még nagy szüksége van a misszióra, 
-azért a misszió munkája megérdemli az érdeklődést 

és az áldozatkész támogatást.
Berlin. Lie. Witte.

Ének Bábel vizeinél.
Ülünk nagy bánattal, Bábel vize mentén, 
hárfánkat szomorú füzekre akasztjuk. 
Megemlékszünk gyakran szomorú sorsunkról, 
Temetői kertek sírásra fakasztó 
5 intő keresztjéről,
Bús keresztek alatt porladó vérünkről,
Végkép lecsukódott, megtört szempárokról: 
Kialudt, elhamvadt életvulkánokról 
S szomorú magunkról,
Kik sírunk, gyászolunk Bábel vize mentén, 
Csendesen zokogva.

Függnek a hárfák is,
Szomorú füzeknek lecsüngő ágain.

Jaj kinek is volna hárfázó jó kedve,
Ki is tudna mostan nótázni, kacagni,
Vigságos éneket vígan eldalolni,
Mikor, —  ha felnyitjuk .mélázó szemünket 
Szomorú füzeknek lehajló ágai 
Sirhalmot takarnak;
Mikor, —  ha lecsukjuk könnyes bús szemünket 
S aludni szeretnénk és álmodni róluk —  
ügy szivünkbe markol erős hanghulláma 
Egy nem is rég hallott —  temetői dalnok.

Szomorú füzeknek nyirkos, bús árnyába 
Halotti torosak mindennap az esték,
Kisértetes árnyak kelnek, riadoznak,
5 egymást kergetődzve suhannak az éjbe —
Óh jaj, a mi sátrunk, Bábel vize mentén 
Csak föl ne keresnék.

Bábel vize mentén hideg szelek járnak.
A szomszéd nyoszolyán megremeg valaki 
Didergőn, vacogva —
Éji köntösöm is ő reá terítem 
És beszédbe kezdek, remegő lágy tetstéi 
Forrón átkarolva :

—  Lásd, milyen az Élet. Mostoha, kegyetlen.
Nem szabadna soha nevetni, kacagni,
Mert minden kacajért meg kell robotolni,
Jaj, minden mosolyért, nászéji szent csókért 
Könnyekkel adózva sírásra fakadni.

—  Lásd, milyen az Élet. Rút, irigy, zsugori, 
Romokon tobzódó, kárörvendő, kaján, 
nem hőköl az vissza bús arcok láttára 
Meg sem is indul a kesergő bús szivek 
Fol-föl búgó jaján.

—  Lásd milyen az Élet. —  Ügy remeg a tested. 
Simulj hozzám jobban —
Bábel vizeinél metsző szelek járnak, 
bogy álmod szép legyen:
Majd elsimogatom összegyúrt párnádat 
5 beszélek majd másról,
Az Élet színesebb, vonzóbb sugaráról,
Gyászunkban osztozó szerető szivekről 
Baráti hűségről,
Sugaras lei kékről
Hegyeket mozgató örök Szeretetről.

Milyen volt az Élet?! —  Mostoha, kegyetlen 
Rút, irigy, zsugori, kárörvendő, kaján,
Hogy megenyhült mégis ugye a bánatunk 
Velünk együttérző, gyászunkban osztozó 
Bús családi körben —  a Szeretet szaván.

Milyen volt az Élet?! —  S mi lett volna velünk 
Mikor minden, minden föltámádt ellenünk,
5 nem szállt volna felénk hivó, meleg szózat 
.—  Szomorú füzekre akasztottam hárfám,
Jaj, nem is talátok, hogy is találhatnék 
E nagy lelki szépség, szivbeli gazdagság 
Tolmácsolására mindent visszaadó 
Igaz, méltó szókat.

Bábel vize mentén kezd a2 ég derülni 
Mintha nem járnának olyan metsző szelek.
Mintha a szivünk is kissé megenyhülne,
Mintha a szomorú füzekre akasztott 
Hárfa is zendülne —  —  —
Vagy nem is a hárfa ? —
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hanem lelkünk titkos, forró imádsága 
Zeng belé az éjbe s harsan mint a kürtszó,
Hogy riadva kelnek, suhannak az árnyak;

Isten, jó Istenünk, remegő hű szolgád 
és szolgaleányid,
Akiknek Babilon bfls vizei mentén 
Készítettél sátrat
Kiáltanak hozzád hittel, bizalommal.
Úgy van jól, amint Te bölcsen elrendelted 
Csak akiknek szivén bánatunk megenyhült 
Csak azokat áldd meg mind a két kezeddel 
Mind a két karoddal.
Bábel vize mentén soha ne készítsél
a számunkra sátrat, —
remegő, hQ szolgád s  szolgáló leányod
Kiált föl a melyből, sírások partiról
óh hallgasd meg Atyánk felbúgó imánkat.

Bábel vize mentén langyos szellő támad,
S langyos éji szélre fol-fol sir a hárfa 
Vagy tán nem is az, de álmodó lelkűnknek 
Titkos szent imája: csendes zokogása.

Gyúró. Nagy Lajos

KÜLÖNFÉLE.

Az iglói ev. D iakonissza Nöegyesület immár 
öt évi áldásdús működése után — március hó elsején 
tartotta VI. igen látogatott közgyűlését. Özv. Sender 
Endréné tartalmas, vallásos érzülettől mélyen áthatott 
elnöki jelentéséből, mely az 1913. egyesületi évnek hű 
képét adja, a következőket vesszük k i: Az egyesület
nek 334 tagja van; ezek közül 41 alapító (50 K), 228 
rendes (évi 2 K) és 5 pártoló tag, (évi 2 K-náI keve- 
vebb tagsági díjjal.) — önkéntes adományokból be
folyt az elmúlt évben 1014 22 K, ami legjobban iga
zolja úgy az egyesületi tagok áldozatkészségét, vala
mint azt az általános kedveltséget és elismerést, mely- 
lyel az egyházközség minden tagja ezen nemes és hu
mánus intézmény iránt viseltetik. De rá is szolgál erre 
úgy az egyesület magasztos céljaival, mint a kebelé
ben a legnagyobb megelégedésre működő két diako
nissza-nővér is, akik igazán önfeláldozóan végezték 
azt a nehéz munkát, melyet az elmúlt évben a Min
denható bölcs akarata rájuk rótt. 22 beteget ápoltak 
152 egész és 14 fél napon és 224 éjszakán át. Ezért 
474*50 K ápolási dij folyt be az egyesület pénztárába. 
Ezenfelül 25 szegény betegnek 626 esetben nyújtottak 
díjtalanul segítséget. A betegápolás mellett a gyerme
kek vallásos érzületét is fejlesztették a nővérek a he
tenként kétszer megtartott Füzérkékben, melyeket az 
egész éven átlag 20—30 leányka látogatott. S az el
nökség — mely résztvett néhány szülővel együtt a 
diakonissza-otthonban rendezett karácsonyi ünnepélyen, 
hol a leánykák az égő fa körül énekelték a megható 
karácsonyi énekeket, elmondták az evangyéliuinot és 
az epistolát, szavalták a szivet-lelket nemesítő protes
táns hitben megirt szebbnél-szebb költeményeket — 
csak a legnagyobb elismerés hangján mondhat köszö
netét a nővéreknek és nem hangsúlyozhatja eléggé, 
hogy a szülők saját jól felfogott érdekükben küldjék

leánykáikat ezen összejövetelekre. — De a nővérek 
gondja a cselédlányokra is kiterjed, kilenc ezek közül 
áll tndóan látogatta a vasárnap délután számukra ren
dezett Dienstboten-Kränzcheiit. Kiemelkedő ese
ménye volt az egyesületi évnek a szeptember hónap
ban úgy anyagilag, mint erkölcsileg a legnagyobb si
kerrel megtartott templomi hangverseny, melynek tiszta 
jövedelme (1 koronás belépti-dij és 161 50 K felülfi- 
zetés mellett) 387*68 K volt, melyből az egyesület 200 
/C-val az egyház kebelében orgona-alapot létesített. — 
Az elnökség indítvány ra a közgyűlés elhatározta, hogy 
az egyházi szellem élesztősére, az evangélikusok közt 
való összet irtás emelésére, a hitélet fejlesztésére, vé
dekezésül úgy a vörös szocializmus, mint a fekete 
klerikalizmus ellen, vallásos estéket fog rendezni, 
melyek elseje márc. 28-án lesz. — A felülvizsgált zár
számadások szerint az egyesület vagyona az 1913. év 
végén 9782 94 K  volt. Bizony szép eredmény öt évi 
működés útin, különösen ha még megemlítjük, hogy 
ezidő alatt a diakonissza-otthont — 2 szobát és kony
hát — szépen berendezte az egyesület és egy jó har- 
móniumot is vett a nővéreknek. Az öt év alatt mint 
önkéntes adomány befolyt 4159*67 K, mint hagyomány 
1200 K. Három év óta 1000 K segélyt kap az egye
sület Igló városától egy második nővér eltartására, 
viszont az egyesület kötelezte magát, hogy a város 
minden lakosát, felekezeti különbség nélkül, ápolásban 
részesíti, a város szegényeit pedig ingyen ápoltatja. 
— A gyűlés végén az egyházközség nevében 
dr Walser Gyula Mkész szép szavakban mondott kö
szönetét az elnökségnek fáradtságot nem ismerő lel
kes munkájáért.

Szeretetvendégség. A budapesti deák-téri Kon
firmált Lányok Egylete március hó elsején tartotta 
első szeretetvendégségét szép és előkelő közönség 
részvételével. Az egylet komoly, határozott evangéliumi 
irányú tagjai, akik vasárnapi-iskolákat vezetnek, biblia
órákat, szükebb körű vallásos tárgyakkal foglalkozó 
összejöveteleket, énekléssel és könnyebb de komoly 
felolvasásokkal élénkített varró-órákat tartanak, ezzel 
az estével egy új, szép eredménnyel bíztató munka
térre léptek. A sikerült, kedvesen és fesztelenül ko
moly este énekléssel s a Broschkó G. Adolf lelkész 
imádságával kezdődött. Ezután Kayser Margit lelke 
egész gyöngéd finomságával szavalta el Várady 
„Szivárvány“ c. költeményét; a tea felszolgálás előtt 
Marcsek I. s.-lelkész üdvözölte a megjelenteket. Az 
estély központja a Megyercsy Béla tartalmas elő
adása s a br. Podmaniczky Pál írásmagyarázata volt; 
előbbi a „férfiak és nők a keresztyén munkában“ c. 
tartott kedvesen ismertető, de komoly gondolatokat 
ébresztő előadást, utóbbi pedig a keresztyénséget, 
mint életerőt s elérhető ideált állította a hallgatóság 
elé. Beszéde s imádsága közvetlen, de erőteljes bi
zonyságtétel volt. Közben Dirner Gusztáv orvostan
hallgató játszotta el hegedűn igen hatásosan Bach 
áriáját és Hubay Bercensét Szent-Istványi Juliska zon
gora kísérete mellett. Az estét Bedecs Vilma gondosan 
és ügyesen előadott szavalata — Vargha Gyuláné : 
„Győzelem“ cimü költeménye zárta be.

A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 
által Selmecbányán fentartott Csemez tanítóképző 
mellé már régen volt tervbevéve egy internátus. Most, 
hogy a pénzügyi helyzet már javult az építés meg fog 
indulni. Az internátus a tanítóképző telkére van ter
vezve. Két emeletes épület lesz. Földszinten tanári és
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iskolaszolgai lakás, mosókonyha s egyéb mellék- 
helyiségek, az I. emeleten a tanulók dolgozó szobái, 
fürdő és gyakorló helyiségek, a II. emeleten a háló
termek mosdó-szobáikkal, betegszoba találnak helyet. 
Az intézet 80 tanulót lesz képes befogadni. Összes 
költségére 160.000 korona van előirányozva.

Kitüntetés. A király Kardos Sámuel maglódi 
evangélikus elemi iskolai tanítónak a népnevelés te
rén kifejtett sok évi sikeres működése elismeréséül 
az arany érdemkeresztet adományozta.

Az aradi ev. egyház 1913. évi jelentését
Frint Lajos lelkész állította össze, melyből kitűnik, 
hogy ez a fontos őrhely a hívek összegyűjtésének, 
építésének, oktatásának nagy feladatait lelkiismeretesen 
teljesíti. Az egyházközség területén született 62 gyer
mek (12 törvénytelen). Esküdött 4 tiszta !8 vegyes 
vallású pár. Aradon azonban 43 olyan házasság köt
tetett, melyben az egyik fél evang. volt. Ezek közül 
i3 pár templomban nem áldotta meg a házasságát! 
Meghaltak 52-en, konfirmáitatott 34 gyermek. Úr
vacsorával élt 474 egyén, ezekközt 11 beteg és 8 ma
gányosan urvacsorázó volt. Áttért 2, kitért 2 nő. Az 
aradi és környékbeli iskolákba 362 evang, tanuló 
jár, kiket a lelkész, a vallástanító és 3 evang. tanítónő 
tanítanak. Nagy megpróbáltatás az egyházra nézve, 
hogy új ablakkereteket kellett 8600 koronán szerezni, 
mihez a vallás- és közoktatásügyi min. 2000, egyes 
áldozatkész hívek 920 koronát adományoztak. Ki kell 
cserélni a fűtükészüléket is és gondoskodni kell az 
egyháznak orgonáról is. Ezek a jövő feladatai. Adja 
Isten, hogy a hívek áldozatkészsége ne lankadjon s a 
bölcs vezetők megtalálják a legcélravezetőbb módját 
az egyházi szükségletek kielégítésének. Az egyháznak 
juttatott adományok összege 4165*79 korona. A be
bevételek és kiadások összege közel 400u0 korona. 
Az egyház tiszta vagyona 196132*39 korona.

A gyúrói ev. egyházközség február 21-én tar
totta zárszámadási közgyűlését Dr Händel Béla fel
ügyelő és Nagy Lajos lelkész elnöklete alatt. Ennek 
az alig 450 lélekből álló s csak pár évtizeddel előbb 
anyásított egyházközségnek évi bevétele volt 6041*11 
K, kiadása pedig 5752*10 K. Ezek a tételek azonban 
csak az egyházközségi tagok különös áldozatkészsége 
és ügybuzgalma révén szerepelhetnek, amennyiben az 
amúgy is súlyos rendes egyházi adózáson kívül 1000 
koronán fölül van a hívek önkéntes adakozása az el
múlt esztendőben már föl is állított orgona költségei
nek fedezésére. Az 1912-ik esztendőben lelkészlakot 
emelt a gyülekezet 11000 K költséggel. — Az egyház- 
megyei gyűlés jegyzőkönyvének idevonatkozó szakasza 
ezeket mondja: Megörökítésre méltó az egyházköz
ségnek ama — szinte manapság párját ritkító, áldo
zatkészsége, melynek az építéskor tantijeiét adta. Szinte 
hihetetlenül hangzik, de ép ezért érdemes is a följegy
zésre, hogy az építés körül a hívek magukra vállaltak 
minden kocsifuvc.r teljesítést s midőn a legnagyobb 
aratási időben a tégla elfogyott, 25 kaszás ember tette 
le kaszáját és ment egy teljes napot igénybe vevő 
ingyen fuvart teljesíteni. Az elmúlt 1913-as esztendő
ben pedig az elnökség buzdító szózatára a már emlí
tett orgona-alapra egy közgyűlésen a tagok 800 koro
nán felül ajánlottak meg. De elől járt jó példában úgy 
a felügyelő, mint a leikész, mert mindketten 100—100 
koronával járultak hozzá az orgona felállításához, 
amit 2100 korona költséggel be is szereztek a Rieger-

cégtől. A példa áll úgy az egyházközség tagjai, mint 
a vezetők részéről, csak követőkre találjon mindenfelé.

Vallásos est Szatmáron. Az alig hat éve alakult
szatmárnémeti evang. egyházunk minden izében sike
rült estét rendezett február hó 22-én. A ref. nőiskolák 
tornacsarnoka zsúfolásig megtelt előkelő közönséggel, 
mely osztatlan rokonérzéssel kiséri a kis egyházközség 
minden mozdulatát. Megnyitóul Duszik Lajos lelkész 
tartott bibliamagyarázatot Ján. VIII. 51. felett, azt fej
tegetvén, hogy Krisztus tanítása szerint az élet csak 
akkor örök, tehát akkor igazi és halál-nélküli, ha Is
tenben való, az ilyen élet eredményei konzerválódnak 
az örök világtervben, mint porszemek az épületben; 
majd befejezőül üdvözölte az estélyen felolvasást tar
tott Mayer Endre theol. akad. dékánt. Nagy hatást 
keltett a „Megfagyott gyermek“ c. melodráma zongora, 
harmonium, hegvdű kísérettel s a ref. nőiskolák ének
karának közreműködésével. Az est közzéppontja Mayer 
Endre theol. dékán előadása volt, melynek tárgyát az 
evangélium eszméinek gyors elterjedése, rohamos hó
dítása képezte. A minden részletében tudományosan 
mély és amellett mind végig lebilincselően érdekes 
előadást megértő lelkesedéssel s zúgó tapssal hono
rálta az est közönsége. A következő müsorszámok — 
mint solo-ének, zongora játék és szavalat, — harmo
nikus keretéül szolgáltak a szellemi résznek, az est 
igazi céljának: az evangélizációnak. A vallásos est 
után szeretet vendégség volt a Társas kör helyiségeiben^ 
Oly hatalmas közönség telepedett le a dúsan megte
rített asztalok köré, aminőt Szatmár ritkán lát együtt; 
a szeretetvendégség rendezése az egyház kebelében 
fennálló nőegylet — a Templomegyesület — érdeme, 
melynek hölgybizottsága — élén Markó Kálmánná,. 
Szlávi Dezsőné elnökökkel s a lelkészelnökkel — fá- 
radhatlan buzgóságot fejtettek ki az est sikere érde
kében. Eltekintve az 10Ó0 K-ra rúgó tiszta haszontól 
megbecsülhetlen a fejlődő egyházzal szemben meg
nyilvánult nagy rokonérzés, mely erős biztatás a to
vábbi ernyedetlen munkára.

Nőegyletek. Az erdélyi szász evang. egyház 
területén 34 egyházban nincs nőegylet. Ezek közül 16 
a beszterczei konsistoriumhoz tartozik. A többiben van. 
Mi megfordítva azokat az egyházakat tudnók könnyeb
ben számontartani, ahol van nőegylet, mert a nőegylet 
híjával levő egyházaknak se szeri se száma.

Felügyelőválasztások. Az alsólehnici egyház 
Faigei Károly szepesófalvai gyószerészt, a szepesvár- 
aljai egyhez pedig Fest Győző eddigi isk. felügyelőt 
választotta meg egyházi felügyelőnek. — A horvát- 
szlavon egyházmegyében a Weiss Mihály elhalálozása 
folytán megüresedett felügyelői tisztségbe a gyüleke
zetek egyhangú bizalma id. Keítenbach András föld- 
birtokost emelte. Beiktatása az egyházmegye évi köz
gyűlése alkalmával lesz. Isten áldása legyen műkö
désükön.

Halálozás. Simkovics János hibbei lelkészt liptói 
esperest és családját mély gyászba borította leányá
nak, Margitnak febr. 22-én történt halála. Gyászukban 
őszinte részvéttel osztozunk. — Wagner Rudolfné a 
kőszegi ev. felsőbbleányiskola kézimunka tanítónője 
február hó 22-én, 44. életévében rövid, kínos szenve
dés után elhunyt. Temetése általános részvét mellett 
február 24-én ment végbe.

Segédlelkészi meghívás. A miskolci gyüleke
zet segédlelkészül meghívta Odor Lajos paksi káplánt.



Mosoni esperessé az esperességbeli egyházak 
egyhangúlag Ulicsny Endre János miklóshalmi lelkész- 
alesperest választották meg.

Lelkészválasztás. A nagyszokolyi gyülekezet 
egyhangú lelkesedéssel Fábry László helybeli administ- 
rátort választotta meg lelkészéül.

A péterii ev. egyházban folyó hó 22-én tartott 
lelkészjeiülö közgyűlése 8 pályázó közül Csaba Gyula 
újcsanálosi és Farkas József rimaráhói lelkészeket je
lölte. Utóbb, március 1-én, előbbi március 15-én tart 
próbaszónoklatot. (8-án monori vásár, a mikor nem 
lehet próbabeszédet tartani.) A választás március 
22-én lesz.

Lelkészavatásra meghívás A sárvári evang. 
gyülekezet folyó évi február hó 15-én tartott köz
gyűlése felkérte Gyurátz Ferenc püspököt, hogy a 
folyó évben a lelkészavatást Sárvárott végezze. Az ily 
egyházi ünnepség mindig a legjobb hatással van a 
hívek lelki életére és igy csak örülni lehet, hogy év- 
ről-évre más és más gyülekezetek hívják a püspököt 
lelkészavatásra.

A „Tanítók Szava“ c. tanügyi folyóirat szer
kesztését ideiglenesen Meskó Károly galgagutai lelkész
társunk vette a kezébe. A havonként megjelenő folyó
irat fenntartása és a szerkesztő személyére vonatkozó 
intézkedés megtétele a dunáninneni kér tanító-egylet 
joga és kötelessége. Meskó Károly igazán önzetlen 
vállalkozásával csak a lap megszűnését akarta meg
akadályozni. Ez is bizonysága annak, hogy vannak 
még a tanügyért áldozatra is kész lelkészeink. Meskó 
Károly vállalkozását bizonuyára rokonszenvvel fogad
ják a „Tanítók Szava“ olvasói is.

Üresedésben van a tolna-baranya somogyi 
egyházmegyében lévő bikácsi és mucsfai lelkészt állo
más. Mindkettőben az istentisztelet nyelve német. Az 
állások nem kongruások. A pályázatokat inárc. 15-ig 
kell Horváth Sándor főespereshez (Paks Tolna-m.) 
beküldeni.

A SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
A z, Ének Bibel vizeinél" c. költeményt a költő dr. Novotny 

Lajosoknak ajánlja.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS.
Felejthetetlen Sándorunk elhunyta alkalmával 

sokan felkerestek résztvevő soraikkal bennünket. 
A szívből jövő részvétért ezúton mondunk hálás 
köszönetét mindenkinek, ki a nehéz napokban 
velünk érzett. Különös hálát érzünk a pozsonyi 
theol. tanári kar és a theol. akad. ifjúság iránt, 
kik elsők voltak a résztvevők sorában s osztoz
tak velünk bánatunkban. A jó Isten áldja meg 
őket érte.

A Bernáth-család.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A gőmöri ág. hitv. ev, egyházmegyébe kebelezett 

sajógömöri magyar nyelvű egyház megürült Ielkés2i 
állásra, a lelkészválasztási szabályrendelet 14. §-a alapján

pályázatot hirdet
Ezen lelkészt állással a következő javadalmazás 

van egybekötve: 1. Kényelmes négy szobás lakás nagy 
kertekkel. 2. Az egyház nem kongruás.

Jelentkezések 1914 évi március hó 16-ig az 
alulírott főespereshez küldendők.

Rimaszombat és Rozsnyó, 1914. inárc. 2.
Kubinyi Géza lerray Gyula
egyházmegyei felügyelő. főcspere«.
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1848. m á r c iu s  IS. tö rtén ete .) Irta: G raeza G yörgy „ —*30
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M árcius  IS. Alkalmi színjáték. Irta: P á szto r  J ó z s é f  . . K —-80 
S z a b a d s á g  Clnnepe. Ifjúsági színjáték. Irta: P á szto r
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ö r e g  h o n v éd .  Jelenet. Irta: B alta  M iklós .....................„ —*80
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K A P H A T Ó  K:

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN.
B U D A P E S T , IV. K AH ERM AYER KÁROLY-UTCA 1.

Legcélszerűbb az összeget postabélyegekben 
: vagy postautalványon előre beküldeni. :

MT- Portóra 20 fillért kérek.

Toronyórákat
gyárt minden nagyságban, első

rendű modern kivitelben a

Uillamos in -  és to m p ra  p í r
BUDAPEST, S-iv-utca .>2.

B udapest sz é k e s fő v á r o s  szerző d , to ro n y ó rá sn  
Több arany éremmel kitüntetve.

Előnyös fizetési feltételek. Költségvetés díjtalan

Evangélikus Lap. 10. sz.
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Iparos és nem kereskedő 

35 éve fennálló kér. cég!
K észít és j a v í t : K elyhet, borkancsót. 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Arany, ezüst, kina- 
eziist, bronzból, művészies és eg.sze ü ki
vitelben. K elyhek stb. tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és ezüstözése jó t
á llá ssa l. Tervrajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt m sh ol rendelést tesz, m él- 
tóztassék  egy árjegyzéket kérni, m e
lyet ingyen  és bérm entve küld.

K é r i  n a g y b e c s ű  p á r t f o g á s á t

B i t t n e r  J á n o s
egyházi szerek  m üötvöse. 

Budapest, IX., Lónyai-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.) . »—«

ÍI/lRnomunOT
elism ert legjobb gyártmányokat szállít

m agyarországi legnagyobb hangszergyár
STOWASSER J. 5 ,*Sí:

a jav, Rákóczi-íárogató feltalálója.
■75—0  j  _  _ _  ~ -4- I i .  L á n c h id -u .  5.

10—14 G y á r: Ö n tö h á z -u .  3.

é s  a j á n l j a  m in d e n n e m ű  g y á r á b a n  k é s z ü l t  h a n g s z e r e i t ,  ú g y s z in té n  
h ú r o k a t  é s  h a  n g s z e r a lk a t r é s z e k e t .  Á r je g y z é k  d í jm e n te s e n  k ü ld e t ik .

ORGONA~GYÁR.
Villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonáján k, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
cs. é s  k i r .  u d v a r i  s z á l l í t ó

a  S z e n t - S i r  lo v a g ja  é s  a  F e re n c  J ó z s e f  
r e n d  tu la jd o n o s a .

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek’ mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerti (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
37 év óla 190) orgonái szállított, közte a 
kirá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (SO változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitái.)>at és hangolásokat a legmérsékeltebb árb*n teljesít. Orgona 
jókarbm tartását cl vállal.a. — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
10—15 natra dijmenteten szolgál.

K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V
melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 

igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.
A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések

ben van állandóan raktáron:
Félvászonkötésben, lábián kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

mi.* Iszéss I t o k k a l ..................................... 2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobo b a n ....................  8 „ — „
Párnázott borjuU rkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „ 
Müelefántcsontkölés, táblán kehellyel, arany-

metszéssel, dobozban .................... . . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyhá ak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nj.xul) 
legalább J péld nyt rendének mee, 25° ,,-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási köilséget mindenkpr a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sánthci Károly: Őrangyal. Imakönyv prof. ifjak és leányok» 

különösen konfirmáltak szán ára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban.
Vászri kötéshf n, \ örösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnázoit borjub rkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: imádságok és Buzgőlkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal x K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

r liuvliiailivaiiia. RiidaiEst. 0. 12-11. d

KEMÉNY LAJOS, MOHR HENRIK, 5ZIM.QNIOESZ 
:: LAJOS, SZÜTS GÁBOR és WOLF JÓZSEF :: 

egyházi beszédei,

„JÉZUSSAL EGY Ú TO N ..
című prédikációgyűjtemény öt koronáért kap
ható könyvkereskedésekben és e lap szerkesz

tőjénél Nagybörzsönyben (Hont m.)

ADUNK
HASZNÁLATRA1»

M Ű V É S Z I  KIVITELŰ TŰZ fcS 
BETÖRÉSMENTES.UJ PÁNCÉL

TAKARÉKPERSELYT
. B Á R K I  IN E K -  "

BUDAPEST.iv. K ö tő -u tca  8 .

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Arm osrtiaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  ISKOLAI ÉS T ÁRS ADALHI  HETILAP.

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
n lap szerkesztősége elm ére Nagy
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 

— hiányzó lapszámokat a nyomda pótol —

Főszerkesztő: SZTEMLO KO«NÉI. 
Felelős szerkesztő: SZinONIDESZ I AJOS 

FóntunkatAmk :
h o h n y A n s z k y  a i . a d a k

LIC. F I Z É L Y  ÖD Ö N  c  S Z Ü L É N Y l  ÖD Ö N  dr .

Az előfizetés ára : Egész évre 12 K.f 
Fél évre G K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  di j a:
Egész oldal 2-> K., Ivloldal I« K., negyedoldal 
7 K. kisebb hirdetése» (pályázatok) f in d en  s/ava 
6 fill. Többször megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  L. F: Ö .• Kívánatos és szükséges-e egyetem es vállás? Puszik Lajos. Egy nyílt kérdés. A dogma és a szabad  
kutatás. Sz L. Magyar Ibsen prédikációk. — Tüdős István dr. püspök beiktatása. — Különféle. — Szerkesztő
közlése. — Hirdetések.

Hivánatis es mím-t elemes vallas 1
A történelem számos példát mutat, amikor 

p o lit ik a i, n e m z e t is é g i s z e m p o n tb ó l szük
séges és kívánatos volt az „egyM vallás. Egyip
tomban 3P00 évvel azelőtt Amenhotep fáraó 
az istenkultusz egységesítésével akarta biztosí
tani és megerősíteni a birodalom egységét. 
Arábia szétszórt törzsei egyesítésére kívánatos 
volt az Izlam mint egyetemes vallás. így ad
ták meg X V. Lajos a róni katholicizmussal, 
Erzsébet pedig az anglikanismussal országuk 
egységét.

Politikus, szociológus számára kétségkívül 
fontos, érdekes kérdés ez. A theológust e kér
dés inkább magának a vallásnak a szempont
jából érdekli: vagyis tekintettel magára a val
lásra kívánatos, lehetséges és szükséges-e egye
temes vallás?

Két nagy ellenfél a tradicionalismus és 
rationalismus ebben a kérdésben megegyeznek. 
A tradicionalismus mindenütt megszentelt tekin
télyre, kinyilatkoztatásokra hivatkozik s ezért a 
mások vallását tévelygésnek, eretnekségnek te
kinti. Elismeri ugyan, hogy van bennük valami 
kis igazság. De a valódi az igazi az övé s 
ebből kifolyólag egyetemes vallás nemcsak kí
vánatos, hanem szükségszerűen az övé.

A rationalismus a történeti vallásokat az 
egyetemes vallás megnyilvánulásainak tekinti. 
Azért egyszerűen a meglevő vallásokból elvonja 
a közös vonásokat s azok képezik az egyete
mes vallást, amely a történetileg keletkezett 
vallásokat van hivatva helyettesíteni.

A vallásoknak történet kritikai szempont
ból való vizsgálása e kérdést uj világításba 
helyezi. A szabadelvű keresztyénség és val
lásos előrehaladás jegyében összeült párisi vi
lágkongresszuson (1913.) Rudolf Otto göttingeni 
theol. tanár helyezte ebbe a világításba. Az ő 
nyomán foglalkozunk mi is e kérdéssel.*

A történet kritikai irány a vallásokat az 
ember lelki élete hajtásainak tekinti. Azok ter
mészetesen sok ponton mutatnak egyezést, de 
különböznek is egymástól. Mindegyiknek meg
van a maga egyéni, sajátos jelleme, lelke, ami 
egyiket a másiktól megkiilömbözteti. Egyiknek 
magasabb értéke, nagyobb hatása van a lélekre és 
a kedélyre, mint a másiknak. A keresztyén val
lás a maga sajátos jelleménél fogva felül van 
a többi vallásalakulatoknak De nem úgy mint 
az igazság a hazugság fölött, hanem úgy, mint 
Plato Aristoteles fölött, nem úgy mint úr a rab
szolga fölött, hanem mint elsőszülöttet testvérei 
fölött.

Ebből a szempontból egyáltalán nem kívá
natos egyes vallások legértékesebb elemeinek 
az összekeverése s azokból egyetemes vallás 
alkotása. De meg ez nem is lehetséges. A val
lások közötti hasonlóság és analógiák dilettáns 
játéka még nem jelenti azok lényegének, sajá
tos szellemének a megismerését. Hiszen hindu, 
izlam, keresztyén dogmatikák 507o-a könnyen 
átírhatók egymásba. De nem irható át a tékozló 
fiú története a Koránba és viszont a Faticha 
az uj szövetségbe. Fontosabb és kívánatosabb

♦ Előadása, amely a kérdés megvitatása alapjául szolgált 
a Christlich e Weit 19 3. évi. 52-ik számában jelent meg.
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a vallások individualizálása, mint univerzalizá- 
lása. Ami az egyes vallások különös szellemé
nek finom és valódi felfogását, ideálban, érzés
ben, életirányban való kipunatolásáí, időszerű 
fejlesztését jelenti. A vallások összehasonlításá
nak is csupán ez a célja. Analógiák és a forma 
megegyezések megtalálása csak kezdete és nem 
a vége ezeknek a vizsgálódásoknak.

Az individualizálásra való törekvés azon
ban a vallás történeti alakulatai közt való küz
delmet készíti elő. Japánban, Chinábari a budd
hizmus organizálása irodalmilag, egyházilag meg
kezdődött. De primitiv formáiban is hasonló 
mozgalom indult meg. Óriási küzdelem készül, 
aminek talán akkor jön el a nagy ideje, ami
kor nem politikai rendszerek és gazdasági ér
dekek, hanem az emberiség vallásai kerülnek 
szembe, amikor nem mithológiai és dogmatikai 
küzdelmek, hanem ideál ideállal, élemény éle- 
ménnyel áll majd szembe s amikor mindenki
nek meg kell mondania, hogy mije van valóban.

De mi lesz akkor? Lesz-e nyugalom lap
pangó feszültséggel? Vagy a vallásos érzés a 
küzdelemben oly formákban nyilatkozik meg a 
milyenről még fogalmunk smcs? Vagy végül 
mégis a magasabb rendű szellem győzelme? 
Aki saját vallásáról is a legjobban meg van 
győződve, az sem kivánhat mást, mint azt az 
időt. Kívánnia kell, hogy hite erejét a más hite 
felett megmutassa.

A történet kritikai vizsgálódás körébe he
lyezve a kérdést, az egyetemes vallás tehát 
kívánatosnak és szükségesnek nem mondható.

Vannak azonban olyan pontok, ahol a val
lás történeti alakulatainak közös vonatkozásai 
vannak, ahol univerzalizálásról lehet és kell is 
beszélni. A hitetlenség ellen küzd minden val
lás. Az erkölcsi követelmények és ideálok ugyan
azon volta Amerika és Anglia különféle hitfele- 
kezetei közt egyetemes feladatot, ugyanazt az 
életkort írja elő. Pár évvel azelőtt Japán 3 nagy 
vallása fogott kezet, hogy közösen munkálkod
jék a nép és az ifjúság vallásos nevelése érde
kében.

Egyetemes vonatkozások keletkeznek a val
lások közt ama nagy munkában is, amelynek 
célja, hogy fejlődésében a vallás megtisztuljon,

idealizálódjék s megszabaduljon azoktól az 
omladékoktól, melyek a múltból maradtak rá. 
Ez az érdek és munkaközösségét alkotja meg 
és keresi az összefüggést minden hasonló tö
rekvéssel, természetesen a saját vallása terüle
tén túl is.

Egyetemes vonatkozást teremt az a köve
telmény, hogy aki a vallással theoretikailag fog
lalkozik a különböző vallások lényegével, 
mivoltával ismerős legyen. Minden theológia, 
legyen keresztyén, zsidó, vagy hindu, ha modern 
és tudomány akar lenni, akkor ez irányban 
mentül gazdagabban kell megnyilatkoznia.

Egyetemes vonatkozásokat ébreszt a misz- 
szió. Az a misszió, amely nem politikai vagy 
kereskedelmi célokat szolgál, hanem őszintén 
és igazán feltárja, odaadja saját vallása élet
tartalmát és nem csupán a héját a külső rend
szerét. Az ilyen missziónak azonban érzéke van 
a másféle vallásos megnyilatkozások iránt is s 
azért a vallások közt való együttérzésre, köl
csönös fejlődésre és tisztulásra nézve kívánatos is.

Mindezek a körülmények azonban még 
távolról sem vezetnek oda, hogy egyetemes 
vallás kívánatos és szükséges volna. Az univer- 
zálás az egyéni jellemző vonások elmosódását 
jelentené. Bár tagadhatatlan, hogy hol különö
sen különböző vallásos közösségek egymás 
mellett élnek, az általános vallás folyamatban 
van, a mely mint „religio publica“ abból a 
néhány gondolatból áll, hogy az egyes embe
rek és nemzetek életét az Isten irányítja, tőle 
jön a boldogság, tőle a baj is. Ez lehetővé 
teszi, hogy gondolatokat, hangulatokat himnu
szokat cseréljenek ki és a nagy többség szá
mára általános vallást hozzanak létre. De az 
egyetemes vallás sohasem lesz képes az egyes 
vallások valódi lényegét, a lelkét magába venni 
s mint olyan nem pótolhatja a vallás történeti 
alakulatait.

L. F. Ö.

Egy nyílt kérdés.
(A dogma és  a s/ .abadkutatás.)

Meddig terjedhet a dogmák terén a szabadkuta
tás joga? íme itt van a felelet Pál apostol eme sza
vaiban: „. . . a Lélek mindeneket vizsgál, még az 
Istennek mélységeit is.“ (I. Kor. II. 10.) Az ismeretek
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világa végtelen s e világban szabadon szállhat a lélek 
magaslatok felé, szabadon bocsátkozhat alá a mélysé
gek mélységeibe: az Isten-eszme végtelenségébe is. 
A megismerés nagy kincseire vágyó lélek repülni akar 
ismeretlen, fel nem fedezett igazságok felé, zörgeti- 
döngeti a nagy titok ajtait, kérdéseket kiált bele a 
végtelenségbe: ez az élete. Ebben korlátozni, repülésre 
szétterjesztett szárnyait megnyirbálni, vagy összekötözni, 
egyértelmű isteni jogának elkobzásával s az istenség
hez vezető útnak hitvány, emberi kéztákolta sorompó
val való elzárásával. Az ismeretek utáni vágyódás a 
lélek ősszerelme az igazsághoz.

Felséges ősjoga ez; de s/ent kényszere is.
Egyházunk csak aláírta a lélek ez ősjogát, midőn 

a gondolatszabadságot s a szabadkutatás jogát irta 
zászlajára. Mint máskép nem is tehetett: hisz ez volt 
megteremtője. Luther a wormsi gyűlésen kijelenti: „ha 
csak a szent írásból, vagy egyéb világos okokkal meg 
nem győznek**; e szavaiban is benne van a nagy tö
rekvés a jobb, erősebb igazság felé. Az egyszer meg
ismert igazság szerinte lépcsőtök; biztos, hogy van 
még fölötte egy másik is, hisz az igazság felé vezető 
út végtelen. Krisztus is hallgatással válaszolt Pilátus 
kérdésére: mi az igazság? A választ majd ott kapjuk 
meg, ahol más szemekkel látunk.

A dogmák a hit anyagának tömörítései. Kifeje
zései formák, melyekben a hit anyagának többé-ke- 
vésbbé széles látószögbeállitott szemlélete rögzittetett 
meg. Kérdés most már: vájjon ezek egy fejlett bb 
kifejezési készséggel rendelkező korban is körülkerített, 
elzárt, tilalmas területek-e, melyekbe az ismerő, bon
coló értelemmel belépni nem szabad, vagy a tisztul- 
tabb ismeretekre vágyó lélek ezekhez is hozzáférkőz- 
het s behatóbb szemügyre veheti ? Esetleg más, ki
fejezőbb formába öntheti őket? . . .

Ez a kérdés szélesebbre kiírva körülbelül így 
hangzik: — azok a tudományos igazságok, m Iveket a 
kutató, exegetáló, philosophiában fegyelmezett theoló- 
giai tudósok kibányásznak, vájjon forgalomba hozha- 
tók-e az egyház fémjelzése nélkül? Más szóval: min
den tudományosan megmért igazság követelheti-e, hogy 
az egyház dogmatikai igazságállqmányába felvétessék 
s az általa esetleg megdöntötték kiselejteztesenek ? Vagy: 
a theológus szabadkutatás-joga föltétlen-e: a kutató 
léleknek csak öncéljait kell követnie s minden más 
érdek, minden más apológiára kötelező tekintet mér
séklése alól teljesen független?

Sőt végül odáig élesülhet ez a kérdés: vájjon a 
tudományos kutatás eredményeire állva egy  ú j d o g- 
m a t i k a i  r e f o r m á c i ó  tételeit szegezhetik-e fel a 
hittudósok egyházunk ajtajára s indíthatnak-e forra
dalmat az egyház dogmatikai rendje ellen ? . . . Csi
nálhatnak-e új reformációt?

Tehát addig differenciálódik a kérdés, hogy a 
tudománynak csak a saját érdekeit kell-e szemelőtt 
tartania, céljait minden akadályokon keresztül is meg

kell közelítenie, vagy figyelni tartozik az egyház — mint 
intézmény — által megszántott mesgyékre s igyekeznie 
kell azokon belül mozognia?

Minden gondolkozni tudó és szerető embernek 
megvannak speciális felfogásai a vizsgálódásai körébe 
eső dolgokról. Megvan a saját egyéni véleménye. 
Egyedül lelkiismeretétől függ, hogy ki tudja-e egyen
líteni az ellentéteket — ha vannak — az egyéni fel
fogás és a konfesszió között? Megtud-e lelkiismere
tesen egyezkedni a megismerésre vágyó lélek törek
vésével s a védelmére bízott intézmény érdekével ?

A hiba ott van, ahol az egyszer megismert igaz
ságokkal — mint felguritott ágyukkal — bombázni, 
tördelni kezdjük egyházunk dogmatikai bástyáit . . . 
mi. akiknek védelmeznünk kell, akik a hitvallást ma
gunkévá tettük ! Ez nemcsak megtévelyedés; több an
nál: lekiismcretlenség, sót annál is több: árulás!

De vele egyértelmű s egyenlő súlyú vétséget kö
vetek el, midőn a magam igazságait, — melyeknek 
csalhatatlanságát elvégre is csak a rövidlátás, vagy a 
makacsság követelheti — az egyház terhére és veszé
lyére hozom forgalomba, midőn annak nevében hir
detek olyat, amit soha sem vallott magáénak.

Legszentebb nem is emberi — lelki jogom a 
szabadkutatás, vizsgálódás, de lelkészi kötelességem, 
hogy ahhoz a lobogóhoz hü maradjak, mely alá ka
tonának felesküdtem. A többi a legszemélyesebb ügyem; 
lelkiismeretem itélőszéke előtt állok.

Nekünk p o z i t í v  i r á n y b a n  kell kutatnunk, 
ebben az irányban kell erősebb igazságokhoz köze
lednünk. Az a hiba, hogy az egyházban is van anarchia, 
sőt vannak bevallott dogmatikai anarchisták. Ez a leg- 
vaskosabb lelkiismeretlenség. Bent maradni az akol- 
ban a farkassá lett báránynak s pusztítani. Nem a 
hitvallás kötelező ereje, lelkiismeret itt a védelem: 
becsületes férfiak, lovagias urak lelkiismerete! . . .

*
De fordítsuk csak meg az érmet. Ennek is van 

feje és írása.
Az tény, hogy az egyházunk dogmatikája a re

formáció nagy állandó fejlődés elvét nem igazolja. 
Interdiktummal ugyan nem lakatoltuk le ajtaját, de 
nyitva sem hagytuk. Pedig van nekünk a sok egyéb 
mellett egy gyönyörű dogmatikai elvünk, amelynek talán 
minden dogmatikusunk kifejezést ad müve zárószavai
ban. Az t. i. hogy dogmatikánknak a reformációban 
lüktető egységes fejlődési elv szerint haladni kell az 
az exegesis megszilárdult, megpróbált eredményei s a 
józan ész — ime a két lutheri kritérium ! — követel
ményei szerint a teljesebb és tökéletesebb igazság 
felé. Ott van, hogy a reformáció nem egy merev, bevégzett 
fait accompli, hanem örök fejlődés a jobb teljesebb 
igazság felé; igy lesz egyházunk a világosság és sza
badság egyháza.

Bizony ebből is — mint sok egyébből — írott 
malíisztot csináltunk. Az elv ott porosodik, mint a
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botanikai múzeumok üvegszekrénye alatt a virág
magvak — mintául, ahelyett hogy kihoznók a nap
fényre, bevezetnők egyházi életünk mechanizmusába.

És kérdem: nem volna-e szükséges, üdvös, ha 
egyházunk nem mint intézmény élné csupán a maga 
szervezeti életét vegetálva, pontosan adminisztrálva, 
mostohán államsegélyezve, h a n e m mi n t  s z e l l e mi  
k ö z ö s s é g  is megnyilatkoznék, ha dogmatikai igaz
ságainkat is igyekeznők a mai levegőben, a mai tudo
mány intenzivebb világításában bemutatni, megérteni 
és megértetni . . . ? így lehet annak a nagy anta- 
gonizmusnak gyökerét kivágni, mely a hivatalos egy
ház dogmatikáját s az értelmes, gondolkozásban gyö
nyörködő és éppen azért értékes lelkek felfogását el
választja egymástól. Nem vesszük-e észre, hogy észre
vétlenül szépen lesiklottunk a régi ösvényről ? A régi 
zsinatok symbolikus iratait felszívtuk s a formula 
concordiae-val, 1590-ben szépen le is zártuk dogma
tikánkat, ajtaja elé hengerítettük a hítvallási kötelezett
ség kőszikláját ? A régi, patinával bevont igazságok 
„nebánts“ virágokká lőnek s ezekkel kövezzük agyon 
az egyéniséget, a gondolatszabadságot. Nem haladt a 
világ 1590 óta? Níncs-e szükség reá, hogy ezeket a 
hittudományi igazságokat a ma szemüvege alá he
lyezzük ?

Én nem féltem a gondos vizsgálattól. Ám vesse 
mérlegébe az értelmes ész: csak súlyosságukról 
fogunk meggyőződni, nagyon szegényes volna s na
gyon reménytelen a mi igazságunk, ha tartósságát, 
szilárdságát csak az a hét pecsét védelmezné, mely a 
szabadkutatás, vizsgálódás elől elzárná. A mi erőnk 
éppen abban van, hogy nálunk nincs kényszerkeresz- 
tyénség, hanem személyes, öntudatos. És a személyes
ség a mi egyházunk varázsa, ereje.* „Mi választott 
nép, királyi papság vagyunk.“ Ezt a gyönyörű elvet 
koboznók el, ha a szabadkutatás jogát megnyirbálnék.

Ez a kutatás mindaddig, míg az a pozitív törek
vés vezeti, hogy hitemet értelmem jóváhagyása által 
is erősebbé bensőbbé, hitvallásomat szem élyesebbé 
tegyem, csak áldásos, üdvös, erősítő lehet, mert sze
mélyes, öntudatos és meggyőzödéses hitet nevel; 
azonban a mint ez a kutatás aláaknázza egyházunk dog
matikai épületét, amint az a negativ, skeptikus törek
vés vezeti, hogy megdöntse a régi és megmért igaz
ságokat — ezeket a tartó oszlopokat — abban a 
pillanatban szembe kell állanunk vele!

Egy kutatásnak van csak jogosultsága intra muros 
az egyház falain belől a positivnek!

Épp ezért kérdéssé tehető: vájjon nem volna-e 
szükséges, ha a gondolkozni szerető egyéniségek — 
világiak és lelkészek — valami fórumon találkoznának 
a hitigazságok személyes értelmi felszívására?? Ahol

* Úrvacsora-elméletünk is ezt fejezi ki. midőn élvezésének 
áldását egyedül a hívő léleiv személyes megtérésétől, bünbána- 
tának komolyságától teszi íüggővé s a kiszolgáltató személyét 
megfosztja a közbenjárói bitorolt méltóságtól.

az egyházuk mélységes szeretetétől, de a megismerés 
vágyától vezetett lelkek találkozót adnának egymás
nak s szembenéznének kétségeikkel, összemérnék fel
fogásaikat s a szellemi kohóban a színtiszta meg
győződés választódnék ki ?

Valami ilyen sorompóba kellene összehívni egy kis 
mérkőzésre az ismeretszomjas és lelkiismeretes hívőket.

Lehet, hogy ez túlságos bizarr, lehetetlen gon
dolat, de rámutatok arra a lehetetlen állapotra, amely 
megszületését elősegítette.

Gondoljuk meg, hogy nemzedékek öltözködnek 
évről-évre a Lutherkabátba, akiknek nincs egységes, 
megszilárdult dogmatikai álláspontjuk, mert nincsenek 
egységes nevelő hatás alatt: a tanári katedrákon a leg
ellentétesebb dogmatikai felfogások zűrzavarában nem 
tud differenciálódni az a lélek, amelyik érettségi bizo
nyítványa mellett is éretlen az önálló kritikai vizsgá
lódásra ; hiszen abban a korban mindenki impresio- 
nista. Idő kell, míg a kiilömböző hatások alól ki tud 
birkózni a lélek s választást tud tenni a plus és minus, 
a pozitív és negativ között.

Ez a kezünk alatt levő kérdés első sorban a 
tanárokat érinti. A tanári kathedrákon az egyház hit
tartalmát kell ismertetni s a tanárok egyensúlyozzák 
magukat a tanszabadság, magyarul a gondolat-, a lé- 
lekszabadság és a konfessziószerű kötelezettség, a 
kathedra kötelessége között. Ám legyen meg a tanár
nak privát véleménye: lélekérték az melyet meg kell 
becsülnünk, a hiba ott van — s ez ellen felemeljük 
tiltakozásunkat, — hogy ezek a privátvélemények az 
egyház közfelfogásának patentját hamisítanák magukra.

Az a körülmény is nyugtalanító, ingató hatással 
van a lelkésznövendékekre, hogy az egyes tanszakok 
között mines kölcsönhatás, kicserélődés : pl. az exe
gesis olyan szép, okos eredményeket raktároz el a 
nélkül, hogy ezeket át lehetne vinni a dogmatika vám
sorompóján. Ott van pl. a keresztségi formula. Az 
exegesis világosan kifejti jelentőségét, midőn a „bap- 
tizmát“' „bemerítés“-nek, az Isten közösségébe való 
bemerítésnek fordítja, mi pedig ma is az Atyának, 
Fiúnak s Szent-Lélek nevében keresztelünk! A bemerítés 
egészen más jelentőséget fejez ki, mint a keresztelés. 
Az lényeg, ez forma.

Valljuk meg, hogy az ifjú Timótheusainkat oda
dobtuk a Robinson szigetére: éljenek meg, ahogy tudnak, 
hadd keressék ott a Péntek nyomait.

így van ez. És így nem jól van.
A kutatás szabadsága így csak egy privát lelki 

sport magánhasználatra, az igazságokat gyűjtögetjük, 
mint a használt bélyeget, de ezekkel mint értékekkel 
nem léphetünk fel a nyilvános egyházi élet piacán, ott 
gondosan vigyázunk a glédába-állásra az egyházi igaz
ságok vonalán.

Valami ilyen antagonizmust látok én egyházunk 
lelki életében, nagy áldás volna, ha ez csak az én 
szemem káprázata volna!
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Neveljünk a dogmatikában is meggyőzödéses, 
egy házias szellemű lelkészeket! Abban a szellemi vál
ságban, mely korunkban kigyomlálja a korcsigazságokat, 
egyházunknak kettőzött gonddal kell vigyáznia: elég 
erősen áll-e? Egyházaink közönségének müveit rétege 
belül felekezetnélküli, kivid, a keresztlevelében evan
gélikus, mert vallásos meggyőződésre csak a lelki 
egységre eljutott meggyőzödéses lelkészek nevelhetnek ! 
Mi pedig dogmatikai igazságokkal csak a theológiákon 
foglalkoztunk, kikerülve belőlük a durva, poros élet 
verejtéke és izgalma mellett legjobb esetben is csak 
amolyan vasárnapi kirándulásokat teszünk a dogmatika 
virányos bérceire. Pedig a behatóbb, mélyebb foglal
kozás — nagy kincsbányászás.

Nekünk — ha van férfias küzdelemre kedvünk — 
a gondolkozó főket kell közelebb hoznunk egyházunk 
leikéhez. Tessék megfigyelni: más útja nincs ennek, 
mintha nem állig gombolkozva, hanem nyitott kebellel 
és szemmel állunk eléje korunk szellemi tusára hívó 
lelkének, ha az evangélium levegőjébe kapcsoljuk 
napjaink nagy szellemi törekvéseit, ha dogmáinkat a 
mai kor nyelvére fordítjuk.

Ehhez minden kell, minden célra vezet, csak egy 
nem: a merev orthodoxia! Egyházunk szellemi tartal
mának nem lehet egy halott Nirvánává lennie, hanem 
élnie, mozognia, folyton és folyton fel kell frissülnie. 
Ez a mozgásban tartó, élénkítő erő a szabadkutatás!

Hol ér ez véget? Hol kezdődik a hitvallás kö
telező ereje?

Ott, ahol az egyház szellemi birodalmának határ
bástyái emelkednek, ahol a tovább haladás kilépést 
jelent az egyház szellemi levegőjéből, ahol az ellen
séges tábor sáncai kezdődnek. Mi tiszteséges békét 
köthetünk a modern kor leikével, a régi igazságokat 
belehelyezhetjük a levegőjébe, azonban csak azért, 
hogy a mai divatos bálványok elé boruljunk, nem 
szabad, agyonütnünk őket. A mi utunk más, a mi fej
lődésünk célja más, boldogságunk is más. Addig mégis 
lépést tartva egy irányban haladunk vele, míg meg 
nem állunk a mi szellemi kilengési határunkon a meg
ismert és megmart igazságok biztos, szilárd talaján, a 
melyen túl márja meg nem szilárdult eszmék a puhány- 
gondolatok ingoványa kezdődik s a határon nem le- 
törten, de öntudatosan kiáltjuk feléje: non possumus, 
a zászlót nem hagyhatjuk el! Veled, a meddig lehet, 
nélküled, sőt ellened, ahol kell!

Az öntudat maga a differenciálódás, a kiilömb- 
ségtevés képessége a személy és minden más létező 
között. Van felekezeti öntudat is.

Ez az öntudat a szabad kutatás határán majd 
megszólal: itt a Rubikon ! . . .

Szatmár, 1914. jan. 15.
l)U5zik Lajos

szatmári ev. lelkész.

Hagyat* Ibsen prédikációk.
Németországban újabban mind gyakrabban elő

fordul is  divatossá kezd válni az a szokás, hogy a 
papok nem csak bibliai textusokról prédikálnak, hanem 
modern és túlságos modern kérdéseket is fejtegetnek 
a szószéken. Ezt természetesen nem azért teszik, mert 
uj igazságokat akarnak az evangélium helyett prédi
kálni, hanem azért, hogy ezeket a kérdéseket az evan
gélium világosságába helyezzék. Különösen az 1905. 
Schiller-ünnepségek alkalmával tartottak sok helyen 
„Schiller-prédikációkat“, melyek között Burggraf brémai 
lelkész kísérlete keltett legnagyobb érdeklődést. Kalt
hoff ugyancsak Brémában Nietzsche gondolataival fog
lalkozott a szószéken („Zarathustrapredigten“). 1909-ben 
pedig Fehlen Emil, szintén brémai lelkész, Ibsen drá
máiról beszélt egy prédikációsorozatban, mely „Alles 
oder Nichts“ Kanzelreden über Henrik Ibsens Schaus
piele c. alatt a Die Tat kiadásában Lipcsében jelent 
meg (2 kiadás, 1911.).

A példa nálunk is követőre talált. Kirchknopf 
Gusztáv kolozsvári ág. hitv. ev. városi pap 1912. 
Adventjén három vasárnap Ibsen Franri c. drámája 
kapcsán Ibsen keresztyénségéről, államáról és egyhá- 
z'ról elmélkedett. Ezeket a beszédeit közkívánatra — 
„elbocsájtotta széles e világra“, (ipsissima verba!) — 
kézirat gyanánt kiadta. Ezekről a beszédekről a „Pro
testáns Szemle“ 193. évi 7. füzetében emlékezett meg. 
Az ismertetés írója: Sz. Af. azt írja a beszédekről: „E 
beszédek rendkívül színesek, élénkek és tartalmasak. 
Mint irót Kirchknopfot Kenessey, Paulik, Izsók s a kath. 
egyházban Prohászka mellé helyezem, ki modern s 
mégis evangéliumi minden izében.“ (468, 1.) Ez az 
elismerés Kirchknopf műve sz-'mára szerény vélemé
nyem szerint kevés, mert elmélkedései nemcsak hazai 
mértékkel mérve állják meg helyöket, hanem külföldi 
viszonylatban is határozottan felveszik a versenyt pl. 
Fehlen ihsen prédikációival.

Hogy ez nem üres áll tás, hanem tény, melyre 
prédikáció irodalmunk nívója érdekében büszkén hivat
kozhatunk, azt minden szives olvasó be fogja látni, 
ha összehasonlítja Kirchknopf elmélkedéseit Fehlen 
beszédeivel. Mivel nem mindenki van abban a hely
zetben, hogy ezt az összehasonlítást megtehesse, e 
munka megkönnyítésére szemelvényül leközlünk hasá
bosán Fehlen első beszédének (Brand. 1. Das Chris
tentum) a bevezetéséből negyedfél oldalt s a másik 
hasábon szembe állítjuk vele Kirchknopf G. első elmél
kedésének a bevezetését. (Megjegyzem, hogy mindkét 
idézetet in extenso közlöm, nem pedig csak kívána
tosán, csupán az egyezéseket kiemelve.)

Az érdekes összehasonlításra alkalmat nyújt rész
leteket itt következnek:

Pelden Emil: „Alles oder Kirchknopf Gusztáv „Min- 
Nichts“ ciinü kötetében a den és mindenekben Krisz- 
11 —14. lapokon olvassuk: tus“ 12—15. lapjain ez áll:
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Beginnen wir mit Brand, die
sem gewaltigen dramatischem 
Gedichte, das min mit Recht 
den grössten Geisteswerken an 
die Seite gestellt hat. Es ist 
gleichsam die Ouvetüre zu allen 
folgenden Dichtungen Alle Mo
tive die später selbständig aus
gearbeitet sind, klingen hier 
durch. „Alles oder nichts.“ Das 
ist die Ueberschrift Brands wie 
die Ueberschrifr, der gesamten 
Werke Ibsens und mit eindring
licher Gewalt, gleichsam pro
grammatisch, klingts auf jeder 
„Seite der Dichtung 'Mensch du 
sollst wollen! Nur dadurch bist 
du Mensch, wirst du Selbst, — 
das Höchste, was du hier auf 
Erden werden kannst.“

Wie Zara)hustra—Nietzsche 
k'agt: „Wahrlich meine Freunde, 
ich wandle unter Menschen, wie 
unter Bruchstücken und Glied
massen von Menschen, Dieses 
ist meinem Auge das F ürchter- 
liche. dass ich den Menschen 
zertrümmert finde und zerstreut, 
wie über ein Schlacht- und 
Schlächter feld hin “, so ruft Brand 
a u s:

(8 sor idézet)

Das ganze Leben der Men
schen ist Brand nur „Fratze“, 
haltlose unglückschaffende Halb- 
hei .

Dem gegenüber will er die 
Menschen zu Ganzen werden 
lassen, zu Persönlichkeiten um
schaffen :

Menschen hab’ ich schaffen wollen 
Neu und ganz nach Gottes Bildnis, 
Kein verzerrtes Sein.

Er wird Pfarrer in einem klei
nen armseligen Orte seiner Hei
mat, hoch oben im Norden. Seine 
Mutter, die ihr Vermögen durch 
Geiz und Unrecht erworben, 
lässt er ohne Sakrament sterben, 
weil sie sich weigert zum Zei
chen ihrer Bekehrung alles Un
recht erworbene Gut wegzuge- 
geben. Sein Kind verliert er in 
der sonnenarmen Einöde, weil 
er auf seinen Posten ausharren 
muss.

. . , Igyekezetein útjában az 
első pihenő Ibsennek „Brand“ 
című drámai költeménye Egy 
nagy prófétai léleknek azon első 
terméke, melyet az egész világ- 
irodalom egyhangú hozsánnával 
üdvözölt, s melyben megcsen
dülnek mindazon motivu nők, 
melyek később mesteri keretet 
kapjak egyenkint

Brand mottója „Mindent vagy 
semmit,“ Brand alapgondolata, 
mely jellegzetes törekvése a mes
ter összes műveinek, hogy az 
„ember“ fogalomnak mai for
mája, mai definíciója helytelen, 
hogy „embernek lenni“, „ember 
lehetni“ nem megalázás, hanem 
dicsőség.

Ennek következtében Ibsen 
követelménye: Ember neked 
csak akarnod kell, hogy „em
berré“ lehess!

Ibsen-Brand, akárcsak Nietz
sche a jelenkor emberét egy 
torzképnek és szentnek csak azt 
a törekvést tartja, mely egészek
ké, személyiségekké“ isten kép
másaivá“ akarja az élő embert 
„átteremteni.“

Brand pap. Papja egy pici, 
kopár hegyoldalba kapaszkodó, 
kevés lelket számláló gyülekezet
nek.

Brand pap, aki megveti tulaj
don édes anyját, mert fösvény
séggel és tiszte;ségtelen eszkö
zökkel szerzett vagyonát, a meg
bánás külső jeléül nem akarja a 
szegények közt kiosztani. Konok- 
ságáí még a halálos ágyán sem 
tudja megbocsátani.

Sein Weib stirbt gebroche
nen Herzens, erdrückt von 
der strengen Forderung der her
ben Liebe, stirbt mit derErkennt- 
niss: „Wer Jehova schaut, — 
stirbt.“

Mit dem von der Mutter er
erbten Sündengelde baut Brand 
eine Sühnekirche. Höheren Gei- 
stesflug soll sie schaffen! — 
Wohl ersteht die neue Kirche. 
Doch wo ist der neue Geist? 
Brand findet ihn innerhalb der 
Kirche nicht! Er sagt sich los 
von ihr und wirft dess zürn Zei
chen den Schlüssel der neuer
bauten Gotteshauses in den rei
senden Bergstrom. Das Volk, 
das zu ihm emporschaut, for
dert er auf, mit ihm in die Hö
hen zu steigen um ein Volk von 
Priestern zu werden. Begeiste
rung erfasst die Menge, die ihm 
mit dem Rufe folgt: „Eins ist 
Leben und Goit dienen.“

Doch die Begeisterung ist ein 
schnell verflackerndes Strohfeu
er, Sobald Opfer notwendig 
werden, versagt die Menge! 
Und wie sie fnren, dass der 
Streit ewig währen und der Lohn 
eine Dornenkrone sein solle, da 
halten sich von den kirchlichen 
ur.d staatlichen Behörden auf- 
geheizt, für betrogen Mit stei
nen treiben sie den Führer von 
sich und kehren von der freien 
Bergshöhe des Ideals indie Son- 
nenarmer dunstige Niederung 
des Tageslebens zurück — tau
schen die Ideale gegen Geringe 
ein.

Todeswund und todesmatt 
bleibt Brand zurück. Von allen 
Seiten treten Versuchungen an 
ihn heran, abzulassen von dem 
todbringenden Grundsätze „Al
les oder nichts1* zu schreien zum 
kirchlichen Erlöser, zum Erlöser, 
der ausser ihm lebt. Aber er 
überwindet diese Versuchungen! 
Und treu gegen sich selbt geht

er in den Tod. Eine Lawine 
durch den Schluss der Wahn
sinnigen Gerd, die bezeichnen
der Weise allein bei ihm dem 
Idealisten, ausgehalten hat, ins 
Rollen gebracht, begräbt den 
Helden. Sterbend stellt er an 
Gott die grosse Frage, ob der 
ernste Wille ausreiche zur „Er-

Kcin Kompromiss zwischen 
Ideal und Wirklichkeit! Dem 
Ideale nachleben, oder der Lust 
des Augenblicks — eines oder 
das andere, das ist die Losung!

(8 sor idézet.)

Das verlangt Brand von sei
nem Weibe, das verlangt er von 
allen Menschen, das verlangt er 
aber auch von sich selbst. Tat
sächlich lebt er nach diesem 
Grundsätze, Er weiss es :
Das Wort ist wie im Meer der Pfad, 
Doch tiefe Wegspur lässt die Tat.

Wer andere iühren will — muss 
vorangehen !

Eszmény, ideál és minden- 
napiságközt nincs konipromisz- 
szum.Vagy eszményeknek élünk, 
vagy a köznapiságnak. Vagy 
„ideális emberek“ vagyunk, vagv 
szürke emberkék, akiknek éietét 
nem teszi változatossá csodás 
titokzatos elem. Mert az embert 
„titokzatosság“ veszi körül!

Ily életet követel Brand fele
ségétől, híveitől, minden ember
től s ilyenre törekszik ő maga 
is. Önmagától követeli ezt első 
sorban, mert e lv e: aki mások
nak vezetője akar lenni, kell, 
hogy előijárjon és pedig azzal 
a tudattal: „A szó olyan, mint 
a tengeren az ösvény. Látható 
csapása csak a tettnek van".
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Brand pap, aki az apának imá
datával csügg egyetlen pici fián, 
de aki beteg fiának egészségé
ért nem tudja elcserélni a zord 
éjszaknak levegőjét, aderüsdél- 
nekenyhefuvalmával azért, mert 
kicsinyes körülményekkel vál
toztatni az „Ur akaratán“ nem 
szabad neki. aki esküvel fogadott 
sirig tartó hűséget Urának.

Brand pap, ki kimondhatatlan 
rajongással szereti feleségét és 
mikor eltemeti, nem visel érte 
öntudatlan, külsőségekben pom
pázó gyászt. Mert a gyász meg
köti az életet s megingathatóvó 
teszi a nézetrt, az elvet, Hisz 
felesége „a halálnál erfsebb és 
a koporsónál keményebb“ sze
retetnek a súlya alatt azzal ros- 
kadt össze: „Aki Jehovát nézi, 
meghal.“

Brand pap, aki az anyjától 
örökölt „Judás pénzzel“ egy 
templomot épít, „Legyen az — 
úgymond vára — a magasba törő 
szellemnek“. A templom elké
szült, de nem töltötte be hiva
tását. Nem lett azzá, amivé len
nie kellett volna. Ezért bezárja 
annak kapuját, kulcsát betemeti 
a rohanó hegyi patak zúgó ára
datába. Hiveit, akik rajongással 
veszik körű', az „ideális lelki- 
pásztort“ felszólítja; kövessék őt 
mindazok, akik közelebb kíván-, 
nak jutni Istenhez, kövessék őt 
a magas hegyek közé. És kö
veti öt — az egész falu, mert 
szerintük: „Élni és Istent keresni 
e g y !“

De e lelkesedés a köznapi 
feliángolás szalmatű ze volt.Mert 
amint megtudják, hogy az em
ber törekvő küzdelmének jutal
ma „töviskorona“, hogy száraz 
korót arat, ahol szereteíet vet, 
kövekkel dobálják meg papjukat 
é i visszatérnek

falujokba1 „elcserélni eszményü
ket besózott halakkal“.

Brand egyedül marad, azaz 
hogy felkeresi egy-egy jó aka
ratú hivő, hogy elvének feladá
sára bírja, hogy lebeszélje né

zetéről, hogy megingassa a „Min
dent vagy semmit“ jelszóra fel
épített világát, hogy rábirja a 
lemondásra azon egyház alkotta 
megváltótól, aki rajta kivül áll 
és megölője az életnek. Brand 
a megváltó heroiszmusával űzi 
el magától boldogsága sátánjait. 
Ő hű marad önmagához. Mind
össze csak azt kérdezi Istentől,

mielőtt az őrült leány (Gerd) 
lövése által megindított lavina 
eltemetné „elég-e ez erős aka
rat a megváltáshoz? A felelet 
szerint: Isten „deus caritatis“, 
aki — mint ilyen, —
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retlung“. Die Antwort lautet: 
„Er ist deus caritatis“ d. h .: 
Gott ist ein Gott der Liebe, der 
das ernste wollen für die Tal 
selbst selten lässt “

Was hat de. Held erreicht mit 
seinem Grundsätze „Alles oder 
nichts ?“

Er hat sein Kind, sein Weib, 
sich selbst geopfert. Sein Los 
ist: äusserer Untergang. Er der 
„das Dämonendrei S umpfsinn, 
Leichtsinn und Wahnsinn“ besie
gen wollte, ist ihm . um Opfer 
gefallen. A-'cr — er ist sich selbst 
treu geblieben, und hat so den 
grössten Sieg erru gen. — das 
grösste Glück em pfunden.------

„Allei oder nichts1’ ! Das war 
der Grundsatz aller derer, die 
ihrem Volke voranging«, n. Die 
„Ecce homo“-GestaU, die aus 
ferner Zeit .u  uns herübt rgrüsst, 
hält uns die gleiche Predigt, wie 
Brand in moderner Zeit. „Alles 
oder nichts“ das muss gefordert 
werden können von jedem, der 
seinen Mitmenschen vorangehen 
will

Welche Warung für den fei
gen Egoismus I Bist du nicht 
tähig Opfer zu bringen, so lass 
es. Lass es ja! Aber sei ganz 
was du bist. Die halben sind die 
Zerstörer des Ideals und des 
Fortschrittes. Ideal und Entwick
lung fordern Opfer. Willst du ein 
Ganzer sein,

so sei bereit unterzugehen. Im 
untergehen siegst du. — Das ist 
das, was Brand uns lehrt, wenn 
wir ihn im allgemeinen betrach
ten.

Wir finden in dieser Dichtung 
den Grundsatz; „Alle3 oder 
nichts" besonders angewandt 
auf Christentum, Staat und Kir
che.

Betrachten wir einmal seine 
An Wendung auf das Christentum.

„az erős akaratot teltnek minő
síti."

Mit ért el Brand „mindent 
vagy semmit elvével".

Elvesztette feleségét, eltemet te 
édes iát, feláldozta híveit, el
hagyta templomát, elzárta ma
gát a zajos világból. Ö aki a 
„dümonok széni háromsága": 
a bárgyuság a könnyelműség 
és az őrültség ellen küzdött, 
ezeknek lett snjnálatraméltó tel
jes áldozata? De mi az áldozat? 
Az Istenben való egyéni bol
dogságnak koronája, megdicső
ülése az embernek, egyesülés a 
tökéletessel!

Igaza van Ibsennek — Brand- 
nak? Aki végiglapozza a törté
net könyvét, „akinek van sze
me a látásra" az a népek hal
hatatlanjainak krónikájában a 
„mindent vagy scmmii" elvet 
látja a sorok közé írva. A le
tűnt nagy idők, „Ecce homo" 
alakjai ugyanazt hirdetik, amit 
Brand Tehát „mindent vagy 
semmit“ ez az az elv, amely elé- 
f öltétele minden vezetésre hivott 
embernek.

Ha nem vagy képes ezért ál
dozatra, úgy — Testvér — ne 
próbálj veze'ni mást! Ha igen, 
úgy hozd ni g, de egészen. A ha
ladásnak, az es. menyekrek le
romboló! azok, — akik félúton 
megállnak, letört cxBtenciák, az 
ennek kufárjai — lelketlen ego
isták! Ha egész ember akarsz 
lenni, miként Jézus „úgy fényes- 
kedni és világolni az emberek 
előtt, hogy azok látva a te cse
lekedeteidet dicsérjék az ömeny- 
nyei atyjukat (Mát. 5. 16.) akkor 
át kell csillannia mindenekben 
azon erőnek, ellenállhatatlan 
jézusi felfogásnak: Én megdicső- 
ítlck Téged a földön, elvégezem  
a munkát, melyet reám biz tál, 
hogy elvégezzem a2 t.Gán. 17.4.) 
Es ha olyan ember akarsz lenni, 
aki csak az élet végén meri fel
vetni a kérdést: „én és az Atya 
egyek vagyunk-e?" ha jellem, 
karakter, egyéniség akarsz lenni, 
úgy viseld az ezzel járó dicső
séget, légy kész az áldozatra, a 
halálra is, — és győzni fogsz, 
győzni fog benned az ige, ál
talad az eszm e! — Erre hnit 
meg engem Ibsen — Brand!

És én úgy vélem — Testvé
reim! — hogy a Brand-félc ta
nítást van okom alkalmazni a 
mai kor keresztyénségére, álla
mára es u

De maradjunk ma a Biand 
követelte kercsztyénség mellett. 
Állítsuk ma azt a jézusi evan
gélium világosságába I

Ezt a párhuzamot tetszésünk szerint folytathat
nék, ha elegendő helyünk volna. Mert mind a három 
beszéden vörös vonalként végig vonul ez az örven
detes egyezés, mely a tárgy választásban, az anyag 
elosztásában, a gondolatmenetben, a fontosabb citá

tumokban s néhol a kifejezésekben is határozottan 
konstatálható. Csak két különbség van. Az egyik az, 
hogy Földen Brémában aktuális eseményekre céloz 
ilt-ott, Kirchknopf pedig Kolozsváron is aktuális ese
ményeket megtárgyal — a Brémában aktuális citátu
mon kiviil. A másik az, hogy Felden a maga bevallása 
szerint radikális férfiú, Kirchknopf azonban bizonyára 
élénken tiltakoznék a radikalizmus gyanúja ellen. Ezzel 
nem is szabad illetni őt. Füzetének az előszava, beszé
deinek a bevezetése és egyes részletei bibliai citátu
maikkal tényleg bizonyítják is ennek az ellenkezőjét. 
Annál örvendetesebb azonban, hogy a „liberális pro
testantizmus“ leszólásában és lenézésében a két, látszó
lag egymástól nagyon távol álló lbsen-kutató nézete 
megint csodálatosan egyezik. (Felden i. m. 23. I. 
Kirchknopf i. m. 21. I.)

Azt hiszem, ki van zárva az a lehetőség, hogy 
Felden munkája — noha Kirchknopf füzetének az elő
szavában felemlíti s egy helyütt egyik beszédében 
Felden egy nézetét jelek között idézi is, 20. 1. — 
Kirchknopfot befolyásolta volna. Lehetetlennek tartom, 
hogy a radikális Feldentől kölcsönözte volna két-há- 
rorn lapon át majdnem szóról-szóra az idézett fejtege
téseket. Tövisről szőlőt, bojtorjánról fügét nem szo
kott szedni az, akinek bibliai idézetek képezik a min
dennapi eledelét.

Az egyezés azonban letagadhatatlanul megvan s 
csodálatos és megmagyarázhatatlan lelki rokonságra 
mutat.

Akárhogy forgatom a dolgot, nem tudom meg
fejteni, hogy egy radikális „pásztor“ és egy pozitív 
pap, ki „egyéniségek, személyiségek, szent idealizmus
sal és áldozatkészséggel telitett határozott karakterek“ 
után kiált s azokat szeretne „ebben a mi enervált 
világunkban“, hogyan gondolkodhatnak ilyen bámula
tosan egyformán ?! Nem tudok attól a gondolattól 
szabadulni, hogy közelebb vagyunk mint gondolnók 
ama ésaiási jövendölés beteljesedéséhez mely szerint 
lesz idő, mikor majd a farkas és a bárány, a párduc 
és a kecskegida együtt laknak, egymás mellett feküsz- 
nek — egymást megértik és egyformán fognak gon
dolkozni. (Jes. 11. 6.)

Nem rosszabb egy radikális a farkasnál és a 
párducnál és ime mégis milyen bámulatos rokonság 
van az ő gondolatai és egy olyan pap gondolatai 
között, akiknek János ev. 14. 5. 6. és Róni. 1. 16. a 
jelmondata ! ? . . .

A magyar úttörők kicsiny gárdája egy taggal 
megint szaporodott. Remélhetőleg minden kétséget 
kizárólag sikerült kimutatnunk, hogy nemcsak hazai 
írókkal, hanem külföldi Ibsen-ismerőkkel is kiállja az 
összehasonlítást.

Szim onidesz Lajos.
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Tüdős István dr. püspök beiktatása.
Febr. 9-én délután 3 órakor tartotta az ORLE. választ

mányi gyűlését, a melyben Dr Balthazár Dezső elnöklete 
alatt szép számú tagok gyűltek egybe az ország min
den részéből. Az alkalmat ama körülmény szülte, hogy 
az O. R. L. E. egyik illusztris alelnökét Dr Tüdős 
Istvánt a tiszáninneni kerület főpásztori méltóságába 
iktatta be. Az a meleg ünnepeltetés, mely az egyesü
let elnökét szinte kitüntetőleg s elemi erővel érte, nyil
ván tanúskodott az 0. R. L. E-ben rejlő hatalmas erő
ről, mely a szeretet fegyvereivel hódító munkájának 
zenitjét érte el, midőn alelnökét is püspöki méltóságba 
emelte. A gyűlés legkiemelkedőbb pontja a Kálvineum 
ügyei mellett ama határozat volt, hogy az O. R. L. E. 
választmánya testületileg belép az Orsz. Prot. Szövet
ségbe, egy minden prot. testületet egybeolvasztó szent 
szövetkezetbe.

Másnap d. e. 9 órakor gyülekezett a tisztelgők tes
tületé. Dókus Ernő, Gyula és László, Domahidy Ele
mér Hajdu-vm. főispánja, Dr Tarnay Gyula Borsod- 
vm. főispánja, Dr Balthazár Dezső tiszántúli ref. püs
pök, Geduly Henrik tiszaker. ág. h. ev. püspök, 
Turóczy Pál hegyaljai főesperes, Beniczky Árpád dun. 
inneni kér. felügyelő, Csók György miskolci lelkész, 
a debreceni és sárospataki főiskolák képviselői a kon- 
vent, az összes e. kerületek a tiszáninneni e. megyék 
esperesei, főgondnokai, testületéi az 0. R. L. E. a ka
tonaság és számos lelkész és világi tag.

A templom zsúfolásig megtelt a hivatalos szemé
lyiségekkel. Dókus Ernő főgondnok a gyülekezeti ének 
s a miskolczi polg. dalos egylet éneke után megnyit
ván az e. kér. közgyűlést, a jegyzőkönyv felolvasása 
után Dr Tüdős Istvánt 201 szótöbséggel megválasztott 
püspökké nyilvánította ki s kinevezte a bizottságot a 
megválasztott püspök meghívására. Az uj ifjú püspök 
megjelent a gyülekezet szine előtt, nyílt tekintete, egye
nes, bátor fellépése lenyűgözte még azok lelkét is, 
akik benne elvi ellenséget láttak. Néhány szó kíséretében át
vette hivatala jelvényét, a Miskolci Dalegylet ének
hangjai alatt a szószékre lépett. Aki kezét az eke szarvára 
veti, ne azokra nézzen a melyek hátul vannak, hanem 
amelyek előtte vannak, hangzott a beszéd textusa. A 
hagyományoktól való élés bizonytalanságot szül, a 
múltra való visszaemlékezésből nem fakad keresztyén 
élet, uj utakra, uj csapásokra van szükség, hogy az Is
ten országa megépítésének igazi munkásai legyünk. 
Súlyos és mély igazságok tárháza volt az a beszéd, 
mely mint főpásztori programm, uj irányt jelent a ti
száninneni ref. e. kerület életében. Ha kell szembe 
szállók az államhatalommal is, midőn prot. érde
keink megvédéséről lesz szó. S aki ismeri Dr Tüdős 
Istvánt, aki a tettek embere, tudja, hiszi, hogy meg is 
teszi. Csodálatos erő rejlett abban a beszédben, mely 
hol megnyugtatott, hol lángra gyújtott, hol könnyeket 
csalt a szemekbe. — A Hymnus hangjai mellett osz
lott szét a gyülekezet, hogy a további ünneplésből is 
kivegye a maga részét.

A beiktatott püspök azután a városháza nagy
termébe vonult, hol a püspök a tisztelgéseket fogadta. 
A lelkes üdvözlések közül kiemelkedő volt Geduly 
Henrik tiszai evang. püspök magasszárnyalásu üdvöz
lése, az 1848. XX. c. végrehajtása tárgyában tett nyi
latkozata; ennek elérése érdekében a két testvér fele- 
kezetnek egyesült erővel, megértő szellemben való 
működésre való felhívása. Korunk szégyenének jelenti

ki Geduly püspök, hogy egy törvény, mely szentesítve 
van, meghozatala után 40 év múlva sincs végrehajtva^ 
Hangsúlyozza, hogy ne csupán külsőleg, formaszerint, 
hanem benső, őszinte egyetértéssel kell a két protes
táns felekezetnek tömörülnie érdekeinek megóvására, 
a lelkiismereti szabadság közös elvi alapjának propa
gálására. Feltűnő volt a két fiatal püspöknek a test
véries együttérzésből fakadó ama kijelentése, hogy 
azonnal deklarálnák az uniót, ha egyedül tőlük függne 
a kérdés megoldása. Idők jele, hogy immár a hivata- 
talos vezérek is kezdenek a lényegi álláspontra he
lyezkedni.

Az evangélikus testvérfelekezett után Dr Balthazár 
Dezső, az ORLE üdvözölte a beiktatott püspököt. Az 
üdvözlők közt ott voltak a Miskolc városi és politikai 
hatóságok, a helyőrség, a különböző felekezetek kül
döttjei, mindnyájan bizalmuknak és ragaszkodásuknak 
adva kifejezést az új püspök egyénisége és működése 
iránt.

A küldöttségek tisztelgése után díszes közebéd 
volt a Korona szálloda nagytermében, melyen kép
viselve volt nem csupán a helyi, vármegyei érdekelt
ség, de a szomszédos kerületek is. A szebbnél-szebb 
felköszöntők között kiemelkedett Dr Tüdős felköszön
tője a királyra és a kér. főgondnokára, Dókus Gyula 
főrendiházi tagra, Dr Radácsy György sárospataki 
theol. tanáré az evang. testvér felekezet képviselőjére 
Geduly Henrik ev. püspökre, aki meleghangon kö
szönte meg az üdvözlést, kifejezve azt a reményét, 
hogy a protestantizmus céljainak munkálására hű 
és erős munkást nyert úgy a ref. kerület, mint a 
magyar protest, összessége az új püspökben. A díszes 
közönség egy lélekemelő ünnep emlékével oszlott szét 
az uj püspök ünnepeltetése után.

Tóth József.

KÜLÖNFÉLE.

T ö rv é n y ja v a s la t  a  le lk ész i fize tés 
ren d e zé sé rő l. A zsinati pénzügyibizottság ál
tal, a lelkészi fizetés rendezéséről előadói ja
vaslat kidolgozásával megbízott G y ü rk y  Pál e 
munkálatával elkészült, sőt azt már ki is nyo
matta: egyenlőre azonban csak a bizottsági 
tagok tanulmányozására szükséges példány
számban. A törvényjavaslat 35 szakaszból áll 
s terjedelmes indokolás támogatja, több sta
tisztikai táblázattal, továbbá a s z ü k s é g le t  ki
számításával és a fe d e z e t kimutatásával. Mint
hogy a bizottság elnöke S z te h lo  Kornél, ez idő 
szerint déli Franciaországban üdül, a bizottság 
csak a jövő hó közepén fogja a javaslatot 
tárgyalni. Mihelyt a bizottsági tárgyalás retor- 
táján keresztül ment, akkor aztán szélesebb 
körben kerül nyilvánosságra.
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Az új dunántúli reform átus püspök Németh 
István dr. pápai theol. ak. d. tanár egyházkerületi főjegyző 
lett, ki 304 szavazat közül 2Ki szavazatot Kapott. Az 
új püspök a horvát-szlavon missziói egyházak meg
alapítása körül szerzett magának érdemeket. Németh 
valószínűleg a komáromi papságban is utóda lesz 
Antal Gábornak. A komáromi egyház tekintélyes része 
ugyanis arra törekszik, hogy az új püspököt hívja 
meg az üresedésben levő lelkészi állásra. Az új 
püspököt diszes és felelősségteljes állásában mi is 
tisztelettel köszöntjük s működésére. Isten áldását kí
vánjuk.

Kitüntetés. A király Brocskó Lajosnak, a „Prot. 
Országos Árvaház“ igazgatójának az .'rvanevelés 
terén kifejtett sok évi sikeres tevékenysége elismeré
séül a királyi tanácsosi cimet adományozta. — Pest- 
vármegye hoffman Sámuelhishartai tanítónak I0U kor. 
jutalmat szavazott meg a magyar beszéd sikeres taní
tása körül szerzett érdemeinek < (ismeréséül.

P ro testáns Este. Március 7-én volt a Protestáns 
Esték XXXIII. sorozatának megnyitója. Az első szó a 
kegyeleté volt, amennyiben Kovács Sándor teol. akad. 
tanár benső megemlékezésben méltatti Antal Gábor 
az időközben elhunyt református püspök érdemeit, 
melyeket mint az anyaegyesület a „Protest. Irodalmi 
Társaság“ elnöke szerzett hosszú időn át kifejtett mun
káságával. Az első este felolvasója liancsó Antal teol. 
akad. igazgató volt, aki „Az unaloméról tartott elő
adásában szemléletes közvetlenséggel fejtette ki témáját. 
Tárgyalása első felében az unalom lélektani bevezetését 
majd fogalmazását nyújtotta párhuzamba állítva a szé
dületes ellentétes lelki tüneményével. Azután kereste 
az unalomnak az emberben levő benső okait és ezt 
egyrészt a szellemesség hiányában, másrészt az érze
lemvilág ürességében találta meg. Igyekezett kimutatni, 
hogy az unalom hiányzik a természetből, az kultúr- 
produktum, amennyiben sem az egészséges gyermek, 
sem az egyszerű ember nem ismeri. Innét tudja aztán 
megérteni, hogy az unalmat a műveltség fokmérőjévé 
tették és hogy annak szinte sportszerű gyakorlása a 
mai filiszterek nagy többségénél előkelőség számba 
megy a blazirtság formájában. Azonban nyilvánvaló, 
hogy az igazi műveltség fokmérője sohasem lehet ez 
a könnyen ragadó blazirtság, hanem inkább az álta
lános és őszinte értelmi és kedélybeli érdeklődés, az 
ami az unalomnak is egyetlen biztos ellenszere lehet, 
a szellemesnél nagyobb és sokoldalúbb kiművelése 
és a szív világának minél mélyebb és fogékonyabb 
kifinomítása. A felolvasás után Masznyik Endre dr. 
teol. akad. igazgató olvasta fel Szabolcska Mihály 
három legújabb költeményét: „A tél“, „Ha viszate- 
kintek“ és „Hír a falunkból“ című kedves verseket. 
Az estéhez a teol. akad. énekkar énekszámai vonták 
meg a keretet Friihwirth Samu akad. éneklanár veze
tésével. Az esiét szép közönség hallgatta vedig — A

következő estéken: Március 14-én Szelcnyi Ödön dr. 
theol. akad. tanár Nietsche — Az Antikrisztus, 21-én 
Sziklay Ferenc dr kassai áll. főreálisk. tanár Győry 
Vilmos, mint vallásos költő, 28-án pedig Adumis Gyula 
hitoktató lelkész a közösségi mozgalmakról fog fel
olvasást tartani.

A szarvasi főgimnázium új felügyelője. A
szarvasi főgimnázium felügyelőbizottságának elnöki 
tisztébe a közbizalom Báró Solymossy Lajos földbir
tokost, az aradbékési egyházmegye felügyelőjét emelte. 
Az új felügyelő márc. 7-én érkezett Szarvasra, hogy meg
kezdje felügyelői működését. A vasútállomáson a tanári 
kar élén az igazgatóval fogadta a magas vendéget, 
kinek tiszteletére ünnepi vendégséget szerzett a tanári 
kar. Maga a beköszöntő azonban kedves keretben 
történt, mert ugyanezen estén vallásos estét rendezett 
a főgimnázium buzgó vallástanára Mendől Lajos, melyen 
az igazgató tanár Mocskonyi József az ott megjelent 
felügyelőt ékes beszédben üdvözölte, a felügyelő meg
hatottál! mondott köszönetét e kedves fogadtatásért. 
A beiktatást Pctrovics Soma Csanádi esperes végezte, 
egyben a legnagyobb elismeréssel emlékezve meg az 
elhunyt Veres József nagy érdemeiről, nemkülönben a 
visszalépő felügyelőről, Haviár Daniról, akinek a szarvasi 
tanintézet fejlesztése körül elévülhetetlen érdemei 
vannak. Az uj felügyelőnek működése elé a legnagyobb 
reménnyel tekintünk: a hathatósabb államsegély re
ménye az ő közbenjárása folytán — hisszük — meg 
fog valósulni.

Meghívás próbaszónoklatra. A lajos-komáromi 
evang. gyülekezet próbaszónoklatra fölkérte Sparas 
Elek némethidegkúti és Endreffy János Selmecbányái 
segédlelkészt. Sparas próbaszónoklatát már megtartotta, 
Endreffy március hó 15-én fogja megtartani.

A lesti papválasztás nagyobb hullámokat ver. 
A fellázított és felizgatott és ennek következtében el
vadult nép oly tiszteletlenül és türelmetlenül viseltetik 
minden egyházi intézkedéssel szemben, hogy a fő
esperes kénytelen volt a választási aktust felfüggesz
teni s kénytelen volt a püspökhöz fordulni adminisz
trátor kirendelése iránt. Megbízható forrásunk lelketlen 
izgatók kezemunkáját látja a dologban. Hisszük, hogy 
a kerületi elnökség megtalálja az indulatok lecsillapí
tásának s a konkolyhintés megakadályozásának mód
ját is.

Lelkésznieghivás. Vályi Gusztáv volt sajógömöri 
lelkészt, ki február 25-én köszönt le állásáról az Ame
rikában levő detroiti magyar ev. egyházközség hívta 
meg lelkészül.

Az óbuda-ujlaki egyház 1913. évi jelentését 
Móhr Henrik lelkész teszi közzé. Ez az alig pár éves 
múltra visszatekintő egyházunk szépen gyarapszik. 
Buzgón gyűjt az építendő templomra, kántori állást 
szervezett, melyre Mendől Ernő volt orosházi kántort 
választotta meg. Kétszázhetven tanuló hitoktatásáról
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gondoskodik heti 29 órában, melyek közül a lelkész 
24 órát végez. Van népkönyvtára, ifjúsági egylete, van 
1124 koronás karácsonyfa alapja, melynek adományok 
által megtoldott jövedelméből 32 szegénynek szerzett 
örömteljes karácsonyt. A templomépítési alap már
50.000 koronára rúg. Népmozgalmi adatai: született 
43 gyermek (6 törvénytelen), konfirmáltatott 27, es- 
kettetett 24, köztük 19 vegyesvallásu. Harminchat eset
ben volt valamelyik házasulandó evang. Reverzális 
adatott javunkra 13, kárunkra 11 esetben. Meghalt 33. 
Úrvacsorával éltek 300-an.

Az „Ifjú Évek“ hazafias estélye. Algőver Andor 
egyetlen ifjúsági lapunknak az „Ifjú Évek“-nek a szer
kesztője e hó 11-én szerdán munkatársainak a közre
működésével az íparosképző Prot. Egylet nagytermé
ben, igen dús programmá hazafias estélyt rendezett. 
Az estély legkiemelkedőbb pontjait Vályí Lajos, jog
hallgató szépen átgondolt, tartalmas ünnepibeszéde, 
Szlávik Janka, lelkes szavalata és végül „Sixti Pál“ 
előadása képezték. Ez a hazafias vonatkozású élet
kép a német deákéletet mutatja be búcsúkneipe kere
tében. Sixti Pál egy szépen lefolyt év után honába 
visszaténi készül, miután hazájának a grófi családban 
hű barátokat szerzett. Távozása előtt a gróf búcsú- 
kneipére hivja egybe Sixti barátait. A kedélyes kneipe 
után elérkezett a válás ideje, de csak ideiglenesé, 
mert Sixti biztositékot nyer, hogy a közeljövőben a 
főur családja is követi őt. Sixti és magyar társai a 
Hymnus hangjai mellett indulnak szép hazájuk felé. 
Ennek a műnek a folytatását képezi az „Allheim 
grófné“ c. életkép. Itt már mint magyar főurakkal ta
lálkozunk Frigyes gróf utódaival, akik új hónuk sze- 
retetének szép tanúságát adják. A szerző — Algőver 
Andor — a teológiának szánt mű befejező része 
elkészítését kilátásba helyezi.

A reformáció négyszáz éves évfordulójára 
mindenfelé gyűjtenek, még pedig szebb eredménnyel 
mint nálunk. Az osztrák-német evangélikus iskolák 
fenntartására alakult „Lutherverein“ 1913. december 
31-éig már 224,000 márkát gyűjtött ezeknek az isko
láknak és megvan a valószínűség arra, hogy 1917-ig 
össze is hozza az egy millió márkát, amit célul kitű
zött maga elé.

A debreceni Kálvinszoborra gyűjtés utján
30.000 korona folyt már be a szoborbizottsághoz. Ezt 
az összeget hatvanezer koronára akarják kiegészíttetni, 
azért tovább gyűjtenek. A Kálvineum, az Orsz. ref. 
lelkészegyesület által emelendő árvaház építési tervei 
jóváhagyattak, az épület augusztusra elkészül. Egyelőre 
heiven papi árva számára lesz benne hely. Ezen ár ;a- 
ház létesítéséhez a kultuszministerium százezer koro
nával járult hozzá. A faanyagot a földmivelésügyi mi- 
nisteriumtól küldöttség utján fogják kérni.

Nőegyletek c. híradásunk (10. sz.) kiegészitése- 
kép közöljük, hogy az erdélyi szász evang. egyházban 
lévő nőegyletek szövetségének a kötelékébe 1912-ben 
198 helyi nőegylet tartozott, melyek szükségleteik fede
zésére 70000 koronát fordítottak. Maga az általános 
ev. nőegylet három tanítónőnek, két óvónőnek és hat

gyermekmenhely vezetőnőnek juttatott stipendiumot, 
segélyezett három gyermekmenhelyt, 200 koronával 
támogatta az egyházi árvaházat és 700 koronával főző
tanfolyamok létrejöttét tette lehetővé. A besztercei 
konsistorium helyreigazíttatta a kimutatást. E szerint 
nem 16, hanem csak 11 anya és 3 leány, vagyis ösz- 
szesen 14 egyházban nincs a területén nőegylet.

Az Óbuda—újlaki egyháznak 1900 kötetből álló 
népkönyvtára van. A könyvtár gyarapításához a vallás 
és közokt. ministerium a Múzeumok és könyvtárak 
országos főfelügyelősége által 500 koronával járult 
hozzá. Kéler Napoleon nagyobb számú könyvet ado
mányozott, Herman Miksa 110 koronát gyűjtött a 
könyvtár részére. A könyvtárt százhetvenen vették 
igénybe, kik több mint 6000 kötetet vettek kölcsön.

A Bethlen Gábor Kör e hó 7-én a Bethlen-
Otthon javára igen sikerűit táncmulatságot rendezett.

A pozsnnyi evang. népiskola márc. 7-én d. 
u. iskolai ünnepélyt rendezett. Az „Ev. Férfiak és Ifjak'* 
szövetkezetében márc. 9-án az egyházi énekkar közre
működése mellett vetített képekkel illusztrált előadást 
tartott Lie. Schmidt K. J. esperes-lelkész a szent földről.

Adatok a kongruához. 1912-ben 3836 róm. 
katholikus és görögkatholikus lelkész és 1014 segéd- 
lelkész kongruájának a kiegészítésére kellett 3,234.124 
korona. Ebből a vallásalap 1,200.000 koronát fedezett, 
az állam 1,334,124 koronát, a főpapok pedig 700,000 
koronát adtak hozzá.

A lelkész költözködési költségei szokásjog 
alapján a községet terhelik. Az „Egyházi Közlöny“- 
ben olvassuk azt a különösen hangzó hirt, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi minister 52640/1913. számú 
rendeletével feloldotta a közigazgatási bizottságnak 
azon határozatát, mellyel Essert János csataljai plé
bánost 11P06 korona költözködési költségének a meg
térítése iránt Csatalja község pénztárával szemben tá
masztott követelésével elutasította. A miniszter köte
lezte Csat alj a községet az említett 11V06 kor. költöz
ködési költség viselésére. Indokolásában kimondja, hogy 
így kellett határoznia, mivel ama, az egész országban 
élő szokásjogot mely szerint a lelkész költözködési 
költségeit a község viseli, jelen esetben Csatalja köz
ségben is folytatott gyakorlat igazolja és megerősíti. 
Ez a döntés, határozottaii figyelemreméltó. Mi eddig 
úgy tudtuk, hogy a papokat az egyházközségek költöz
tetik, a másik az egész országban élő szokásjog is
meretlen előttünk!

Továbbképző tanfolyamok. A vall. és közokt 
ügyi minister a korábbi évekhez hasonlóan ezidén is 
julius hó 1-től 22-ig terjedő időben tanítói és tanító
női továbbképző tanfolyamot fog tartatni és pedig 
tanítók számára az aradi, bajai, bpesti, iglói, kiskun- 
félegyházai, kolozsvári, losonci, ináramarosszigeti és 
temesvári áll. tanítóképző intézetekben, a tanitónők 
részére pedig az eperjesi, szepsiszentgyörgyi és sza
badkai áll. el. iskolai tanítóképző intézetekben. Mind
egyik tanfolyamra 50—50 hallgató vétetik fel, akik 
közül tanfolyamonként 30—30 hallgató állami költségen
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kap az intézet internátusában szállást és étkezést s 
«zenfelül 15—15 korona utazási költségben is részesül. 
A saját költségükre jelentkezők ingyen szidást és 
mérsékelt áron étkezést is kapnak a képző intézetében. 
Akik ezen továbbképző tanfolyamokon résztvenni óhaj 
tanak, bélyegtelen folyamodványaikat nyújtsák be f. évi 
március hó 20-ig közvetlenül az illetékes tanfelügyelők
höz. A fent felsorolt tanfolyamok bármelyikére való 
felvételért bármilyen jePegfi elemi népiskolánál működő 
okleveles tanítók és tanítónők folyamodhatnak.

A SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Duszik Lajos szatmári lelkésznek mai szánomban 

közölt cikke eredetileg - ha jól tudom — felelet volt 
egy „püspöki kérdőpontra“. Mindenben nem fedi a 
nézetünket. Azonban ha temperamentumos kijelentései 
mellé itt ott kérdőjelet t hetnénk is, mégis szívesen 
közöltük, mert igen sok értékes gondolat van benne. 
Nagyon fontos annak a hangsúlyozása, hogy nekünk a 
gondolkodó főket kell közelebb hoznunk egyházunkhoz. 
Jól esik azt a követelményt hallanunk, hogy a theol. 
oktatás célja egységes világnézet nyújtása s az is na
gyon igaz, hogy e világ szelleme és a keresztyénség 
szelleme két különböző dolog, nekünk ez utóbbit kell 
ápolnunk. Mindmegannyi óriási feladat (és külön cikk
téma). Ezeket a feladatokat egyházunk csak akkor 
teljesítheti, hogyha a haladással fog kezet s nem kor
látozza a szellemi szabadságot. Ha a korral lépést 
tartva, önmagát folyton korrigálva jár az igazság út
ján s nemcsak sziliből, hanem tényleg alkalmazko
dik a jelenkor és i ma emberének a szükségleteihez. 
Csak így teljesítheti jó lei kiismerettel azt a nagy 
neve l ő  feladatot, melyre hivatva van, hogy t. i. 
buzgó és öntudatos, szabad polgárokat: istenfiakat 
neveljen Isten országának.

LEQOJdBB KÖNYVEK.
P rotestán s eütjltázi I t t z i M t á s i  lórvenytár 1 5 2 3 — 1313.

Ö sszegyűjtötte id. Hegedűs János. Ára 16 korona.

Bólcsésáeti és oíkIísM iií m i-
Ir ta : Koller István. Ára 1 korona.

Az orszaüos eiázi ilppoli és alapiéi Mésélicz.
Ir ta : Zsilinszky Mihál. Ára 60 fillér.

l u n t t i l l  ü i l k  tízéves i u l a i  i i l i M i m .
Irta : Harsány! Sándor. Ára 2 korona.

K A P H A T Ó :

Kókai Lajos könyvkereskedéseben.
Budapest, Kám erm ayer-utca 1. szám.

M u grcn d elósk or cé lsz e rű  az ö ssz eg e t  
p o s ta u tu lv á n y o n  e lő r e  b ek ü ld en i. 

P o rtó ra  20 f i l lé r t  k érek .
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Legújabb könyvek.

NáQYPÉNTEKI PdSSIÓ.
Fordította és összeállította:

TÖRTÉL! LAJOS ev. s. lelkész
Egyes példány ára 30 fillér, 10) példányon felüli ren
delésnél példányonkint 20 fillér. — Alakja a Dunán
túli uj énekeskönyv alakjával egyezik sahhoz csatolható. 

Szives megrendelések a
L u th erT ársas  igkönyvkereskedésében (Budapest, 
V ili., SzentHir ifvi utca 51/a) intézendők.

io r o n y ó r á k a t
gvárt minden nagyságban, első

rendű modern kivitelben a

Uillios óra- is lomyira ipr
BUDAPEST, S«.iv-utca 32.

B udapest s z é k e s fő v á r o s  szerző d .to ro n y  órása  
Több arany er.mmjl kitüntetve.

Előnyös Íl.et5si felt telek. KöUséyveté; dijta’an 1/1

KecsUeméthy István
Kommentár Hoséa könyvéhez . . 6 —
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Iparos és nem kereskedő 

35 éve fennálló kér. cég!
K észit és j a v i t ; K elyhet, boikancsót, 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Arany, ezüst, kina- 
eziist, bronzból, művészies és egésze ü ki
vitelben. K elyhek stb. tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és ezüstözése jót
á llá ssa l. Tervrajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt m .sh o l rendelést tesz, raél- 
tóztassék  egy árjegyzéket kérn i, m e
lyet ingyen és bérm entve küld.

K éri nagybecsű pártfogását

Bittner János
egyházi szerek  m űötvöse. 

Budapest, IX., Lónyai-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.) n—>«

Elismert legelsörangú műremekek
a világhírű ZIMflhRMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁN D O R
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sászár- és Lukácsíürdó'nél.)
Harmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

n d R n o N i u n o T
elism ert legjobb gyártmányokat szállit

magyarországi legnagyobb hangszergyár
STOWASSER J. SvízS:

a jav, Rákóczi-tárogató feltalálói?.

11 — 14 1 3  udap'est, I i. L ánchid-u. 5. 
Gyár: Ö ntőliáz-u. 3.

és ajánlja m indennem ű gyárában k észü lt h a n gszereit, ú gyszin tén  
húrokat és han gszera lkatrészek et. Á rjegyzék  díjm entesen k ü ldetik .

ORGONA GYÁR
Villamos gépekkel ! eren.Iezcít cs. és kir. udv. orgona ;yár. Hazánk legnagyobb 
templom o gf-náián , a t irály orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

FJ.egei» O 1 1> ó
cs. és kir. udvari sz á llitó

a S zen t-S ir  lovagja és a Ferenc József  
rend tulajdonosa.

Budapest, X., Szigiigeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái; tartós, uemcshangu orgonákat szállit. 
37 év óta 190« orgonát szállított, közte a 
kirá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (S0  változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitáij at és h tagolásokat a legmérsckelfcbb árb n teljesít. Orgona 
jókarb'ii tartá.sái elváltába. — Katalógussá', tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
Jl— 5 uatra dijmenteten szolgál.

K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V
melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 

így a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.
A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések

ben van állandóan raktáron:
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ »vörös-

metszéss I t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű bő rkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssé', tokka!............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kthelyivel, 

aranymetszéssel, dobo ban . . . . . .  8 „ — „
Párnázott borjubí'rkötésber, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
MüeIefántcsontkötés,tábl?nkóhellyel,arany- 

melszéssel, dobozban . . . . . . .  12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ........................................ .... — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és taninfézetek, melvek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nj.Kul) 
legalább j példányt rendelnek mer, 25° 0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költségei mindenkor a rendel ) egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Karoly: Őrangyal. Imakön) v rrot. ifjak és leányok» 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban.
Vászoi kötésbi n, ) örösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjub rkötcs' en aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József; Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prof. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszései, lókkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal b K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

HorngBSZliu l i l o r  t i in k ia l lU n ia l i ,  E tó p is i. i). A M é n i- i i .  í

KÉMÉI 17 LAJ03, MOHR HENRIK, SZIMONIDESZ 
:: LAJOS, SZÖTS GÁBOR és WOLF JÓZSEF :: 

egyházi beszédei,

„JÉZUSSAL EGY ÚTON...«
című prédikációgyujtemény öt koronáért kap
ható könyvkereskedésekben és e !ap szerkesz

tőjénél nagybörzsönyben (Hont m.)

| | | | p

ADUNK
HASZNÁLATRA

MŰVÉSZI KIVITELŰ TŰZ ES 
A BETÖRÉSMENTES,ÜJ PÁNCÉL

TAKARÉKPERSEWT
#7 . ... bárkinek

PESTMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁRpt
BUDAPEST.iv. K ö tő -u tca  8 .

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranvosmaróion.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI, .  ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési es hirdetési dijak 
a lap sze r k e s z tő sé g e  c ím ére  Nag>- 
börzsönybe (Hontmcgye) küldendők.

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol —

Főszerkesztő: SZTEHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő: SZIHONIDLSZ l.AJOf 

FAmunkatArsik:
i i o r n y A k k x k y  a l a d A k

L1C. F1ZÉ1.Y  O nö .N  é i  » Z n L Í I .N Y I  ÖD Ö N  d

Az e lő f ize té s  á ra :  Egész évre 12 K.( 
Fél évre ü K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t ő *  d i j a :
Egész oldal >  K ,  léloldal II K., ncgycdoldal 

j 7 K. Kisebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
6 fill. Többször rncRjelcnö hirdetésnélárengedés.

T a r t a l o m :  Baruth Károly: Adualapi segélyek. — Alberti Emu: Konfirmációi emléklapok. — Ifi. Berzsenyi Jenő: A protestan- 
ti'inus és a ha'adas Vis zliang Sass János cikkére.) — Irodalom. — Fölhívás és kéteiem lapuik valamennyi olva
sójához. — Különféle. — Hirdetések.

Adóalapi segélyek.
Jeszenszky Károly S. ily címen az „Evan

gélikus i apM f. évi 10. számában arról ir, hogy 
az adóalapi segély percentes szétosztása nem 
szerencsés és nem célravezető eljárás. A cikk
írónak teljesen igaza van. Az elmúlt öt évi cik
lus tapasztalata azt a tanúságot nyújtotta, hogy 
a percentes szétosztás, amellyel egyenlő elbá
násban akarták részesíteni a gyülekezeteket, 
igen sok, sőt a legtöbb esetben egyenlőtlensé
get és méltánytalanságot eredményezett. Ez a 
tény köztudomású. Adósságokkal küzdő és épít
kező egyházak rendkívüli terhei a szabályren
delet értelmében figyelembe sem vehetők. Pe
dig az egyes egyházközségekben nem a rendes 
évröl-évre ismétlődő egyházi adóteher m iatt p a 
naszkodnak és elégedetlenkednek. hanem il)cn 
tünetek ott mutatkoznaV, ahol építkezés és adós
ságtörlesztés következtében nagy a hívek rend
kívüli eg)'házi adója. És eppen ezen a bajon 
nem segít a percentes szétosztás, mert az a 
néhány ezer korona, amit erre a célra osztha
tott ki a bizottság, nem igen jöhet számba. E 
rendszer hibáját talán még a legeklatánsabban 
mutatja az a körülmény, hogy éppen a legsze
gényebb egyházak: a m issió-körök  esnek el a 
segélyektől, pedig ezeknek gyámolitása eminens, 
közegyházi érdek. Általában különösebb figye
lemmel kellene lenni azokra a gyülekezetekre, 
amelyeknek hivei más vallásuak közt laknak s a 
városi egyházakra, ahol a legtöbbnyire kicsi ugyan 
az egyházi adó, de emelni mégsem lehet, mert

nehezebb a megélhetés és nagy a társadal
mi adó.

A megkezdődő új 10 éves ciklusra ismét 
a régi, a szabályrendeletben lefektetett elvek 
szerint folyik a szétosztás munkálata. Ha tény
leg e szerint osztatnék fel, akkor azok a hiá
nyok, melyekre az elmúlt öt év tapasztalata 
mutatott rá, egyáltalán nem lennének pó
tolva.

Ezen a bajon az egyetemes gyűlés köny- 
nyen segíthet. Az adóalapi szabályrendeletet 
helyezze hatályon kívül s állapítson meg más 
alapelveket. H atározza el, hogy a rendelkezésre 
álló adóalapi segélyt kél (esetleg egyenlő) ösz-  
szegre osztja . A z  összeg egyik felét a rendkí
vüli kiadásokkal megterhelt egy ház hívek és a 
küzködő missiákörök felsegitésére fordítja. Ezzel 
segít a legégetőbb szükségen és ezzel szüntet 
meg igen sok panaszt és elégedetlenséget. A z  
adóalapi segély másik fele meg mindig nagyon 
elég lesz arra , hogy azza l apasztassék a ren
des adóteher o tt, ahol az aránytalanul magas.

Az adóalapi bizottsági előadók most folyó 
munkája ez által nem válik feleslegessé, mert 
az új átszámításnak alapja lenne s azt könyiivé 
tenné és igy a segélyek kiosztása sem szen
vedne késedelmet.

Ezt az indítványt fűzöm Jeszenszky Károly 
cikkéhez, akinek megfigyeléseit és észrevételeit 
nagyon alaposaknak és igazaknak tartom.

Baráth Károly
ev. lelkész.
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Konfirmációi emléklapok.
A konfirmáció egyházi cselekményeink és szoká

saink leghatalabbja és mégis ez a legnépszerűbb közöt
tük. Megtartása legtöbbször a családi és polgári élet 
egyik legjelentősebb forduló pontjához, — a gyermek
kor lezárása, a hivatásos munka megkezdése és a zord, 
komoly életbe való kilépés fontos eseményeihez fűző
dik. A konfirmáció célja a gyermeknek vallási és er
kölcsi irányban való tájékoztatása es erősítése ievén, 
nagyon kívánatos, hogy a konfirmáció ezt a hatását 
később is, — amikor a gyermek vezetése már nincs 
az egyház hatalmában, — az életbe kibocsátott gyer
mekkel éreztethesse és hogy őt később is valami em
lékkel, jellel a konfirmáció jelentős eseményére emlé
keztesse. Ezen emlékeztető cél elérését a konfirmációi 
emléklap adása szolgálja, amelynek az a célja, hogy 
annak későbbi időkinti megszemlélése az embert a 
konfirmációra emlékeztetve, őt valami vallásos csele
kedetre, vagy erkölcsös tényre serkentse.

Azonban ezen lapok adása más célt is szolgál. 
Ezen lapok azon forrás, amelyből a keresztyén fiatal
ságot valódi keresztyén művészettel táplálhatjuk és a 
vallásos művészet megértésére nevelhetjük. A konfir
máció nemcsak alkalmat ad, de kötelességünkké is 
teszi, hogy a keresztyén fiatalságunkat, a szép iránti 
fogékony korában a keresztyén népies művészet gaz
dag kincseivel megajándékozzuk. Az egyház feladata, 
hogy a konfirmandusokat a keresztyén mesterek re
mekműveivel megismertesse, amelyik ezt nem teszi, 
fiatalságunkat megfosztja azon magasfokú psychológiai 
művészet élvezetétől, amely jellemző népies íypusok- 
ban állítja a lelkünk elé, hogy az áhitatos érzés ben- 
sőleg mikép éli át a megváltó cselekedeteit.

A kérdés igen nagy horderejű. Száz meg száz 
ember egyetlen egyszer érintkezik életében valódi val
lásos művészettel akkor, amikor a konfirmációs em
léklapjára tekint, különben rosszul rajzolt, rikítóan 
színezett, Ízléstelen vásári képek között éli le az éleiét.

Noha az emléklapok adása nem mai szokás, 
mégis azok kiválasztása nem könnyű dolog. A lelkész
nek gondosan meg kell fontolnia, hogy az ő konfir
mandusai részére melyik lap lenne a legmegfelelőbb, 
— nem elég, hogy a kiválasztott lap a lelkész eszté
tikai élvezetét kielégítse, vagy éppen csak neki mond
jon valami epületes dolgot.

Az emléklapok adása másfél évtized óta külön
féle kísérletek terepe. Azon vágytól vezéreltetve, hogy 
mindig jobbat nyújts nak és hogy a gyermek ne csak 
egyszerű emléket kapjon, hanem a legjobbat, mindig 
uj és uj lapokat adunk ki. Természetesen a legköz
vetlenebbül érdekeltek, a lelkészek és a konfirmandu
sok ítélete, megszokás, ízlés és műveltség szerint igen 
különböző. A konfirmandusok ízlése általában még 
igen. kiforratlan és inkább a művészieden, érzelgős, 
silány munka nyeri meg tetszésüket.

Minő lapot kell tehát ajánlani?
Ezen kérdésre adandó feleletünknél figyelembe 

keil vennünk azt, hogy az emléklapnak minő célt kell 
szolgálnia általában. A lapok lényeges alkotó része, 
rendeltetésüknek megfelelően vallásos tárgyú kép és 
alkalmas szöveg. Nélkülözlietlen kellék továbbá, hogy 
az emléklap szép, hatásos, kifejező, színes és olcsó 
legyen. A lapok tartalm ira nézve, különböző megol
dású módozatok kínálkoznak.

1. A lap az egyházi cselekmény végrehajtásának 
puszta okmánya legyen-e? Ily lap péld. a szülőfalu 
templomának a képével igen szép emlékül szolgálhat, 
de csak akkor, ha a templom képe képes lesz majd 
az emberhez azon egyszerű és tiszta hangon beszélni, 
a minőn a gyermekhez szólott.

2. Lényegileg közvetlenül a konfirmáció cselek
ményére emlékeztető kép legyen-e? Ilyenek péld. a 
Luther-társaság szép lapjai. Csak az a baj, hogy cl 
ily lapok legtöbbje symbolikus mellék dolgokkal túl 
van terhelve és túl szentimentális.

3. Eredetileg nem konfirmáció lapnak készült 
vallásos kép? Oly kép, amelynek a konfirmációhoz 
semmi köze — minden szépsége dacára, konfirmációs 
lapnak természetesen nem alkalmas, hanem szükséges, 
hogy a képben igaz protestáns népies művészeti szem
pontok a kofirm dóra vonatkozásban könnyen és jól 
kifejezésre juss mák.

. .Beszélik, ho.gy a középkorban Thüringiában a 
nép egy francia hitszónokot követett anélkül, hogy ér
tette volna a szavát, hanem egyedül a lebilincselő 
egyéniségének a hatása által győzetett le, a tolvaj 
visszaadta amit lopott, az iszákos eltörte a palackját 
stb. mindezt annak a hatása alatt, amit láttak. Amit a 
nagy képző művész szellemi nagysága megalkot, az is 
iiyen hitszónoklat szavak nélkül. A konfirmandus la
pokból is olyant kell adni, ami állandóan az ember
hez szól, a kép gondolata magasztos, komoly és mély, 
de lehetőleg egyszerű é-s a szemlélőre nagy és állandó 
benyomás gyakorlására alkalmas legyen.

Merültek fel oly vélemények is, hogy az emlék
lapok kiválasztását a gyermekekre kell bízni és hogy 
nem szabad egy bizonyos typusú vallásos képet a 
népre ráerőszakolni, különösen olyat, amelyet a nép 
meg nem ért. Ezzel szemben azt tartom, hogy a gyer
mek választása a lelkész művészeti nevelésének az 
eredménye, jó és helyes választhatás végett a gyer
mekeket az új protestáns művészet szellemébe beve
zetni, a fiatalságot művészetre nevelni kell. A népben 
a nepies, vallásos, művészeti érdeklődés ébresztése az 
egyház feladata és a lelkész teendője. Megtörténhetik 
pedig ez magából az ügyből, egységes gondolattal, 
átlátszó eszmével egyöntetűen teremtett művészi értékű 
képek adása által. Az emléklap elsősorban egy meg
történt esemény emlékéül szolgáljon, a követelmény 
tehát, hogy ezen esemény a képben tisztán nyilvánul-
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jón, a kép alakja pedig a kép tartalmának legmegfelelőbb 
kifejezője legyen.

A képek lehetnek:
a) apró képecskék, egy pár vir g. kereszt, stb. 

Ily képek az előrebocsátottaknál fogva és noha áhí
tatot keltők lehetnek, de művészi tekintetben förtel
mesek — a célnak meg nem felelnek.

b) Régi mesterek hires képeinek színes re print ak
ciói: Nézzünk egy néhány legszebb képet!

Tiziano: Az adópénz. A képben nagy kedélyhan
gulat és lelki mélység nyilvánul. Azon jelenetet ábrá
zolja. a midőn Krisztus a csapdát állítani megkísérlő 
farizeusnak azon kérdésére, szabad-e a császárnak 
adót fizetni, azt válaszolta: „Adjátok meg a császárnak, 
a mi a császáré, az Istennek, a mi az Istené.“ A kép 
élesen tűnteti fel a nemesség és az aljasság közötti 
ellentétet, az isteni küldetés tudatát és a bujkáló kap
zsiságot, a mester fenséges felsőbbséget szemben a 
kisértő kétszínű álnokságával. A kép gyönyörű, de 
benne a konfirmációhoz vonatkozást találni nem igen 
lehet. Magii a felírás: „Emlékezésül a konfirmációra“ 
— talán még sem elég.

Dürer: Négy apostol. A képen Pál apostol a 
férfiasán szilárd határozottság ősképe; Márk lobogó 
élénk szeme nyughatatlan belső tűzre vall; Péter egy 
jóindulatú férfi fáradt egykedvű arca, — végül János 
nemes alakjáról csupa megnyerő vonás sugárzik k i; 
különösen Szt. Pál harcos és Szt. János gondolkodó 
alakja alkalmas lehetne, hogy ifjúságunk emlékezetébe 
mintaképül bevésődjék.

Dürer Feszület: Krisztus bánatos szép arcú alakja, 
a fájdalomtól kinyílott szája és a komor fekete ég: 
a szenvedés megható képe és mint ilyen konfirmációi 
emléknek nem igen alkalmas.

Lionardo: Úrvacsora. Ezen kép nem azon úrva
csorát ábrázolja, a mikor Krisztus azt mondta: „Vegyétek 
és egyétek, ez az én testem“, hanem azon úrvacsorát, 
a mikor fájdalomtól megtörve felkiáltott: „Közületek 
valaki el fog árulni!“ Jézus szavai mennykőcsapásként 
hatottak az apostolokra, a lelki mozgalmak egész ská
láját szólaltatják meg és az asztaltársakon különböző
kép megnyilvánuló ezen indulatokat hatásosan és 
meggyőzően ábrázolja e kép.

Lionardo: Szakáltalan Jézus. Krisztus ezen szavai: 
„Ezt cselekedtem te éretted, de te mit műveltél én 
érettem“ ? Konfirmandusok részére igen értékes intelem.

Mindezek s a többi világhírű képek remek
szépek ugyan, de a modern, különösen pedig a népies 
ízlésnek meg nem felelnek.

Vizsgáljunk egy néhány új mestert.
Uhdét, aki a népéletnek vallási tartalmat adott, 

alaptalanul vádolták azzal, hogy a szentet profanizálta, 
holott az fogja fel az evangélium tanait eredeti tiszta
ságukban. Itt van pl. a tavi beszéd; úgy a Megváltó, 
s hallgatói egyszerű valódisága, valamint a tavi táj
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remek esthajnala igen hűséges. Itt van továbbá: „Krisztus 
Urunk légy vendégünk“ című ismert Krisztus je lenete, 
amelyet egy még ma is milliók által mondott asztali 
imádságban érzünk. Szép és benső gondolat, Kiisztust 
az egyszerű ácsmester fiát szerény külsejében a mai 
népéletünkbe bevezetni; mennyivel több valódi val
lásosság van ezen szegény emberek alakjain, a kik a 
Megváltót kérik, hogy szerény étkezésüket ossza meg 
velük és a törődött, de határtalan jóságot kisugárzó 
Krisztus alakján, mint a régi biblíás festők sablonos 
typusain és szépen fésült Krisztusain.

Gebhardt szinte a vallásos festészet új, — a rca- 
lismus — programmját vallotta; ő is naponta látott, 
valódi élethü embereket ábrázol a képein; jellemfeíein 
a vallásos élet minden fokozata igen hatásosan nyil
vánul egészen a rajongásig; ilyen pl. a hegyi beszéde, 
ahol Krisztus szintén extasisos mozgékonyságban hir
deti a nagy etikai igazságokat, lábainál pedig az áhitatos 
nép; az emberi typusok ily tömegét és az isteni ige 
ily különböző kiszolgáltatását ritkán ábrázolta valaki 
ily mélységgel.

De mindezen mesterek géniusza elhalványul a 
francia Eugene Burnand tündöklő új csillaga előtt; 
Burnand az új keresztyén művészet igaz képviselője. 
Előttünk fekszik „Paraboles“ czimű müve, melynél 
szebbet, magasztosabbat, bensőbbet kevés ember alko
tott. Ebben a müvében bámuló szemeink elé az új 
vallásos művészet oly remekeit t'rja a művész, ame
lyeket büszke öntudattal protestáns t ilajon nőtt mü- 
történeti virágoknak nevezhetünk és mint a modern 
keresztyén művelődési szükségletnek legmegfelelőbbet 
ajánlhatunk.

Mig Lionardo, Dürer stb. művészeténél lelkűnk
nek a vallásos művészettel való rokonsága a hagyo
mányos művészeti nevelésen alapszik, addig Burnand- 
nál ezen rokonság a művész átélt küzdelmein alapszik, 
ö a haladás törvényeit és a természetes felfogást kö
vetve, a keresztyén képvilág újjáalakításáért küzdött, 
nem formai okokból, hanem benső hitből oly tapasz
talatokból, a melyek Krisztus alakját vízióként állítják 
a mai életünk közepébe öt akként ábrázolva a mint 
a mester szeme látta.

Különösen két képe ragadja meg a szemlélő 
osztatlan tetszését: az okos és balga szüzek és a talen
tumok. Mig a legtöbb konf. emléklapnál a konfirmá
cióra való közvetlen vonatkozást nélkülözzük, addig 
Burnand ezen két lapja nem lehetne mélyebb tartalmúf 
ha egyenesen konfirmációi czélokra készültek volna. 
Mindkét lap témája : az életünkről való számadás a 
nagy beszámoló napon. A gondolatok mélységét még 
fokozzák a már emberi életből vett különféle jellemek. 
Az első, — leányok részére, — két alakot hoz; a 
virrasztó szűz ideális alakját, a női világ lényének és 
működésének gyönyörű symbolumát, a négy okos 
szűz remek csoportját, álmukban a jövendő esemény

Evangélikus Lap. 12. sz.



4. oldal, Evangélikus Lap. 12. sz. 1914. március 21.

örömteljes gondolatával mindegyiket más vallásos 
typusban, végül a közömbös arcú két balga szüzet.

A másik kép — fiúk részére — a háromféle 
szolgában háromféle typust hoz, a kiválót, a köze
peset és a hasznavehetetlent. Ezen typusokat a gyer
mek a jövendő változatos életében egykönnyen elfe
lejteni nem fogja.

Gebhardt, Uhde, Burnand a katholicizmus ősi 
birodalmát, a keresztény művészetet elfoglalták és ma 
az újkori vallásos művészet vezetőivé lettek. Köteles
sége tehát minden tudatos protestánsnak, hogy gyer
mekeinek konfirmációi emlékül azon művészek mes
termüveit adja, amely mesterek a fiatalságunkat az 
evangélikus egyház művészettel teljes korszakába beve
zetik. Minthogy a modern konfirmációi emléklap vezér- 
motivumát a keresztyén művészet magasztos gondolatai 
kell hogy képezzék, ezen művészet termékeiből kell 
választanunk.

A vallásos szépművészetnek az egyház szolgá
latába kell állnia; a mint a reformáció egyháza, a 
mint Luther nem idegenkedett a művészettől, sőt te- 
remtőleg működött, ép úgy fel kell a mai egyháznak 
is az új protestáns művészetet karolnia, felhasználva 
belőle azt a mi céljaira alkalmas. Protestáns meste
reink az egyházaknak a legjobbat nyújtják, rajtunk 
áll, hogy azt megértsük és megértessük. Minden idő 
a nagy művészei által fejezi ki az érzelmeit és gon
dolatait. Ezen művészeink működése által a bibliai 
történet alakjai a protestáns világunkba lépnek be, 
mindazzal, a mi számunkra mondani valójuk van. Ezen 
képek által népünk mindennapi kenyér gyanánt olyas
mit kap, a mi a legmagasabb művészi igényeknek 
megfelel.

Minthogy a nép azt tartja becsben, a mit maga 
megfizet, arra kell törekedni, hogy a konfirmandusok 
az emléklapjaikat maguk fizessék meg és azokat be is 
kereztessék. Bekeretezett művészi emléklap legyen a 
keresztyén népművészet megoldott problémája.

Vallástalan napjainkban szükségünk van egy esz
közre, — a nélkül hogy ezzel a katholikus egyház kép 
szolgálatához közelednénk, — a melynek segélyével a 
vallásos tárgyú müveket épülés végett a nép szeme 
elé hozzuk, az egyszerű úgy mint a művelt ember ma 
a vallásban is szemléltetést kíván. Támogassuk tehát 
az igét a művészettel!

Alberti Ernő
kir, törvényszéki biró.

A protestantizmus és a haladás.
(Visszhang Sass János cikkére )

Irta: ifj. Berzsenyi Jenő.

Már régebben óhajtottam újból jelentkezni e lap 
hasábjain, de e szándékom megvalósításában nem egy 
ok gátolt. Olvasva azonban az „Evangélikus Lap“ 10. 
számának vezető cikkét, nem bírtam többé közönyös

maradni azért, mert a tárgyalt kérdés nem is annyira 
egyházi kérdés, mint inkább társadalmi kérdés.

Távol legyen tőlem az egyház mint moralis té
nyező jogát elvitatni ahhoz, hogy ezeket a társadalmi 
kérdéseket figyelemmel kisérje, sőt kritikát gyakoroljon 
a tények fölött, de szerény véleményem az, hogy n 
házassági elválás kérdését első sorban a társadalom 
szempontjából kell tekinteni és elbírálni.

Sass János úr cikke „egyik legelterjedtebb napi
lapunk“ ama közleményével foglalkozik, amely felszólalt 
az ellen a mozgalom ellen, amely a protestáns világban 
a házasfelek elválásának megnehezítését tűzte ki célul.

A cikkíró úrnak erre vonatkozó elmélkedését 
óhajtom a következőkben bírálat tárgyává tenni:

„Nagymértékű könnyelműség mutatkozik korunk
ban a házasság kötésnél“, mondja a cikkíró úr. Nem 
vitatom azt, hogy az nincsen így, de általánosságbarr 
ily jellemzést adni korunk családi életéről még sem 
mernék. Tagadhatatlan tény az, hogy vannak elegen, 
akik könnyelműen kötnek házasságot, hogy ezek a 
házasságok szülik a tömérdek boldogtalanságot, ámde 
a könnyelmű házasságokat az elválás könnyűségének 
csak az tulajdoníthatja, aki az ember, mint társadalmi 
lény psychologiájába bele nem lát, aki a társadalmi 
élet törvényeit nem ismeri.

Oh nem ! Házasságokat nem annak folytán kötnek 
könnyelműen, hogy a válás könnyű.

Nincs az a könnyelmű házasságkötés, amelynél 
a felek a válásra, vagy így" a 'Válás könnyűségére 
gondolnának. A házasuló felek inkább azt hiszik, hogy 
boldogságuk egész életükön át fog tartani s válásra 
nem kerülend a sor.

A válás megnehezítésével nem fogjuk a könnyelmű 
házasságok, a boldogtalan házasságok számát csök
kenteni.

A válás megnehezítésével több komolyságra sem 
fogjuk a házasuló feleket serkenteni.

Az egyének komolyságát nem a házassági elválás 
megnehezítése, hanem a józan, a kor fejlődésével lépést 
tartó, munkásságra buzdító, akaraterő-képző nevelés 
idézheti csak elő.

Ha tehát a fiatal egyének, akikből a házasulok 
kikerülnek, — nem elég érettek, — úgy tulajdonítsuk 
ezt a neveléssel foglalkozó egyének, intézetek avagy a mai 
— sajnos sok helyütt dédelgető — nevelési rendszer 
hibájának és ne a házassági törvényhozásnak.

Tagadom azt is, hogy a házasság-felbontás aka
dályozásában „a protestáns szellem az emberi lélek 
jólétének, a társadalmi nyugalomnak hűséges őreként 
nyilvánult volna meg.“

Vájjon miként nyilvánul meg, egy az állam erő
szakossága által fenntartott rossz házasságban „az ember 
lélek jóléte“ ?

Az egymáshoz nem illő házastársak viszálykodása 
vájjon a társadalmi nyugalmat szolgálja-e ?
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Harmóniát teremthetünk e a házasságban akkor, 
amikor a gyűlölködő házastársakat közös tömlöcbe 
zárva tartjuk ?

Azt hiszem, hogy ez az eljárás tán inkább talál 
társadalmi elkeseredést, mint társadalmi nyugalmat 
szülni.

Aztán a házasságok boldogtalanságát sem lehet 
mindig a felek val ímelyike könnyelműségének ter
hére róni.

Nagyon gyakori az az eset, hogy a házasságot 
az egyik fél nagy körültekintéssel igyekezte megkötni, 
de kiválasztottját, — aki jó színésznek bizonyult, — 
nem sikerült kellőleg kiismernie a házasság előtt s 
csak a házasságban juthatott annak felismerésére, hogy 
nem oly élettársat választott magának, mint amilyet a 
házassági előtti időben maga előtt látni vélt.

Vájjon ezt az úgy szólván hibáján kívül történt 
tévedését soha se hozhassa helyre és boldogtalanság
ban töltse el egész életét?

Oh nem 1 A társadalmi embernek joga van a 
boldogsághoz. Ennek megszerzésében vagy vissza
szerzésében öt semmiféle hatalom nem gátolhatja.

Azt hiszem, hogy nemcsak egy államnak, de az 
egyháznak is érdeke az, hogy tagjai megelégedettek, 
boldogok legyenek. Minthogy pedig a házassági el
válás megnehezítése ezt az érdeket nem szolgálja, nem 
habozom kijelenteni azt a szent meggyőződésemet, 
hogy a házassági elválás megnehezítése a protestáns 
szellemmel ellentétben áll.

Ám nehezítse meg az egyház az elválásokat! Egy 
pozitív eredményt biztosan el fog vele érni.

Boldog házasságok helyett elő fogja mozdítani 
a boldog liaisonokat.

Mert a boldogságra törekvő egyén a boldogságért 
mindent el fog követni, bármit mondjon is a törvény, 
s ezzel a ténnyel számolnia kell a hatalomnak is.

IRODALOM

Konfirmációi emléklapok. Különböző kiadású 
konfirmanduslapokból egy kis gyűjtemény fekszik előt
tem. A minálunk megjelent konfirmanduslapok olcsók, 
azonban nem szépek és nem sok művészi kvalitással 
dicsekedhetnek. Legszebbek a Luther Társaság által 
kiadott lapok. Áruk igaz, hogy 30 fillér, de ezt a pénzt 
leghamarább megérik. A Hornyánszky Viktornál meg
jelentek sokkal olcsóbbak, azonban természetes, mint 
ár, úgy hatás tekintetében sem hasonlíthatók össze a 
Luther-Társaság két színes lapjával. Ezenfelül a szöve
gük is rossz. Ugyanez a Ruttkay Sándor által kiadott 
konfirmandus lapról.

A külföldi lapokat csak német egyházakban le
het használni, mert a szövegük német, azonban ezek 
megérdemelnék, hogy nálunk is minél szélesebb kör

ben irmertekké legyenek. Tévedés volna azt hinni, hogy 
ez is mind mestermunka. Ezek között is sok a vásári 
portéka. ízléstelenségükkel, rossz rajzukkal kellemetle
nül tűnnek fel az Agentur der Rauhen Hauses (Ham
burg) lapjai. Egész másképen hatnak a Vandenhoeck 
u. Ruprecht cég által (Göttingen) kiadott Pfannsch- 
midt-féle lapok. Azonban ezek sem kiválóak s azt 
bizonyítják, hogy nem minden művész tud Krisztust 
rajzolni és festeni, hogyha a festés is a foglalkozása. 
A Frobenius A. G. (Vereinigte Kunstanstalten und Buch
druckereien, Basel) Yelin Dürwoang képeket terjeszt. 
Ezek meglehetős élénk színezésű, jól megrajzolt, ha
tásos lapok : Diirrwang hegyi beszédet ábrázoló képén 
azonban Jézus alakja nagyon rossz.

A Kunstwartverlag (Georg D. W. Callwey, Mün
chen) régi mesterek képei fölé nyomatta oda ezt a 
pár szót: „Erinnerung an die Konfirmation“ s ezáltal 
emléklapokká léptette őket elő. Ezért azután van a 
lapjai között sok olyan, mely nem a legalkalmasabb 
emlék. Ilyen például Tizian „Adógaras“ cimü képe, 
Rembrand több müvének a lenyomata, Dürer keresztre- 
feszitett Krisztusa. Mint reprodukciók ezek a lapok na
gyon jól sikerültek, igen szépek és bámulatosan ol
csók. Tizian képe 30x25 cm. nagyságban mindössze 
30 Ff. 36 fillér. Ugyanitt jelent meg Uhde gyönyörű 
képe is: „Komm Herr Jesu, sei unser Gast.“

A konfirmációi emléklapok kiadása körül nagy 
érdemeket szerzett magának Koch Dávid dr theol., aki 
különösen Gebhardt és Uhde valamint újabban Burnand 
minden tekintetben értékes képeinek terjesztésével 
nagyon sokat tett az igazi protestáns szellemű művé
szet népszerűsítésére. Ezeket a lapokat előbb az Al
brecht Dürer Haus terjesztette, most pedig a Verlag 
für Volkskunst (Rich Keutel, Stuttgart, Marienplatz 12.) 
vette át őket. A Verlag für Volkskunst több sorozat 
szebbnél-szebb konfirmanduslapot terjeszt. Ezek kö
zött kiváló helyet foglalnak el a Gebhardt és Uhde 
képek, különösen azonban Bu r n a n d  képei azok, 
amelyek legjobban megragadják a szemlélőt és a vá
logatót. Aki tudni akarja, hogy olcsó, de azért igazán 
ízléses és művészi konfirmanduslapok terén a német 
sokszorosító-művészet mennyire vitte, szerezze meg a 
Verlag für Volkskunst nagyon olcsó és igen szép kon
firmanduslapjait. Az árak 20—40 Pf. közt ingadoznak.

Olvasóink számára tartogatunk egy meglepetést. Az 
„Evangélikus Lapu kiadásában e napokban megjelenik 
Burnand két, konfirmációi émléklapnak kiválóan al
kalmas példázat illusztrációja. Az egyik a talentumok
ról, a másik pedig a szüzekről szóló példázatot érzé
kelteti. A lapok 36X27 cm. nagyságúak. A kép raj
tuk 25X15*5 cm. A képek színesek. Mindössze az 
van alájuk nyomva „Emlékül!“; ez alatt van annyi üres 
hely, hogy egy emlékmondatot s a szükséges ajánlást 
kiki kedve szerint ráírhassa. A sajátkezű dedikáció 
többet ér akármilyen cifra előnyomatott formulánál és
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legjobban megfelel annak a benső viszonynak, mely 
a konfirmáló lelkész és tanítványa között van. A ké
pek kifogástalan kivitelét R. Keutel stuttgarti müinté- 
zete garantálja. Tömeges vételnél az áruk kb. 30 fillér 
lesz. Az egyik kép fiúknak, a másik leányoknak lesz 
kedves ajándék.

Ezen a kettőn kívül Gebhardtnak az „Utolsó 
vacsora“ cimü képét is ki szándékozom az „Evang. 
Lap“ kiadásában adni,; azok számára, akik Burnand 
sajátos művészetével nem tudnának megbarátkozni. 
Ez azonban még nem kész.

Ha a képek kész lesznek, darabonként 50 fillérért, 
levélbélyeg ellenében megküldöm őket azoknak, akik 
irántuk érdeklődnek.

Szim onides Lajos.

Die Gleichnisse Jesu, illustriert von Eugene 
Burnand, Mit Vorwort u. Bilderklärungen von Pfarrer D. 
theol. David- Koch. Verlag für Volkskunst (R. Keutel) 
Stuttgart. Második kiadás. Ára 15 Mk. =  18 kor.

Burnand megpróbálkozott a nagy feladattal s az 
sikerült is neki. Hat évi visszavonultságban töltött 
művészi alkotó munkába került, míg bele tudott merülni 
Jézus példázataiba s azokból az érzékelhetőt papirra 
vetette, száz kartonon megteremtette gyönyörű példá
zat illusztrációit. A feladat nehéz. Egy képben a pél
dázat realisztikus felének is csak egy mozzanatát le
het megrögzíteni. Hol marad az istenországa, amit a 
bevezetésül előrebocsátott jelenet, esemény vagy tör
ténet példáz és a kettőnek a hasonlatossága, közös 
vonása, mely a két egymástól különben távol álló vi
lág között a kapcsolatot megteremti. A festőnek, az 
ábrázoló művészetnek nem állanak a rendelkezésére 
azok az eszközök, melyek képessé tennék a példá
zatokba rejtett igazságok teljes érzékeltetésére. Jézus 
példázatainak egyik fele azonban egyszerű, igen 
könnyen megrajzolható kép: egy magvető, konkoly
hintő, kincskereső, gyöngyhalász, pásztor, egy vér
befagyott emberen megkönyörülő szamaritánus, a 
rongyokban járó Lázár és a vígan lakmározó 
gazdag, nagyszerű lakodalom, virrasztó lányok és 
több efféle, a mindennapi életből vett ember és 
történet. Ezeket nagyszerűen meg lehet rajzolni. A meg
rajzolt emberek karakterét is kifejezésre lehet juttatni. 
Jézus példázatának ezt a felét Burnand mesterien ve
tette papirra. Egy pár abszolút megrajzolhatatlan pél
dázat („hasonlatos a mennyek országa a mustármag
hoz“ . . .) mellett vannak remek, illusztrációi. Ezek 
között feltűnnek az irgalmas szamaritánus, a talentu
mokról, a gyilkos szőlőmivesekről, a gazdag és Lázár
ról szóló példázatok és történetekhez rajzolt képek. 
Koch Dávid ezekhez a képekhez bevezetést irt, a ké
peket egy pár szóval magyarázta s mindegyik kép 
mellé lenyomatta a példázat szövegét. A könyv kiállí
tása kifogástalan. A közölt képek mind igen jól sike
rültek. A könyv nagyon alkalmas ünnepi ajándék bárki 
számára. Megszerzését, a Burnand képekkel való meg
ismerkedést lapunk olvasóinak a legmelegebben ajánl
hatjuk.

Sz. L.

Felhívás és kérelem lapunk valamennyi olvasójához!

Dr W. S täh l in egloffsteini lelkész, az „R rc h iv  fű r 
R e lig io n sp sych o lo g ie “ szerkesztője a protestáns énekesköny
vekről nagyobb szabású tanulmányt ir.

Ehhez a tanulmányhoz adatokat gyűjt s arra kér mindenkit, 
aki őt céljának elérésében támogatni akarja, hogy közölje vele, 
melyik az az ö t egyházi ének, melyet leg jobban  s melyik 
az az öt, amelyet legkevésbé szeret,

R válaszok egy darab papirosra Írandók, Minden feleletet 
adó legyen szives erre a papirosra korát, nemét, fo g la lk o z á 
sát, á l lását  és val lását  ráirni és azt, hogy milyen énekesköny
vet használ, Rz énekeket lehetőleg emlékeze tbő l  kell össze
válogatni s igen fontos az, hogy mindenki egy pár egyszerű és 
m indenek fe le t t  őszinte szóval  meg is okol ja,  hogy m it 
szeret a felsorolt énekeken, (Minő szerepet játszanak Ítéletében 
az ének formája, egyes helyei, tartalma, dallama, emlékei stb.

Minél többen lesznek szívesek erre a kérdésre válaszolni, 
annál megbízhatóbb és értékesebb lesz a tanulmány. Rzért külö
nösen a lelkész, vallástanár és tanitó urakat, nőegyletek és ifjú
sági egyletek vezetőit kérjük bizalommal minél több adat gyűj
tésére,

R válaszokban elég az énekek első sorának a közlése.. 
Természetes, hogy a tanulmány nem csupán német énekekkel 
foglalkozik, hanem ha sikerül elegendő adatot összegyűjtenünk ki 
fog terjeszkedni a magyar evang. és református és a tót énekekre is.

Rz összegyűjtött adatokat mielőbb kérjük az alulírottak 
cimére beküldeni, R válaszokat csak tudományos célra fogjuk 
felhasználni.

1914. március 15. 5ZIMONIDESZ L/TJOS
ev. lelkész Nagybörzsöny (Hont-m.)

CZEGLÉDY SÁNDOR 
ref. lelkész Nagysalló (Bars-m )

KÜLÖNFÉLE.

Nőegyleti estély. Erkölcsi és anyagi sikerekben 
egyaránt gazdag, tárgysorsjátékkal egybekötött hang
versenyt rendezett f. hó 7-én a Losonci Evang. Nő
egylet. A műsor, mely minden izében magas művészi 
színvonalon állott, mintegy 600 főnyi előkelő közönség 
előtt 50 műkedvelő közreműködésével folyt le. Előadásra 
kerültek: 1. a) Schumann: Liebesgarten. b) Mendels-  
son: Lied ohne Worte, c) Mozart: Menuetto. Elő
adták: Fözmayer József (hegedűn), Riszner Ede (gor
donkán), Radványi Blanka (zongorán). 2. a) Csiky J : 
Csalogató, b) Tosti: Ninon, c) Hildach: Lenz. Éne
kelte: Pisznerné, Congedi Adrienne, Riszner Ede zon- 
gorakiséretével. 3. Wildenbruch-Ábrányi E. : A boszor
kány dala. (melodráma). Zenéjét szerezte: Schillinge 
Előadta: Somló Károlyné zongorakisérete mellett Koz- 
lay Kálmán. 4 Izisz ünnep, (daljáték-részlet) Irta: Wolf 
József, zenéjét szerezte: Grillné, Wohlfahrt Annna. A 
templom részére beszerzendő drágamüvű orgonára 
fordított tiszta jövedelem meghaladja az 1500 koronát, 
dacára a nagy kiadásoknak. — Messze vezetne felso
rolni az összes egyéneket, csak névleg is, akik az es
tély létrehozatalában mint rendezők illetve szereplők 
szép érdemeket szereztek, annyi azonban általában 
elmondható, hogy a nemes idealizmustól sarkalt veze
tőség ezúttal is megerősítette a közvéleményt, hogy az 
Ev. Nőegylet estélyei megérdemlik a közönség párat
lanul álló érdeklődését és céljai elősegítését.
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A fasori Evangélikus Jótékony Nöegylet már
cius 2 1-én a fasori főgimnázium dísztermében thea- 
estélyt rendez, melyen zeneszámok, szavalat és énekek 
is fogják szórakoztatni a közönséget.

A lőcsei Gusztáv Adolf nőegyletnek 230 tagja 
van. A vagyona: 16364 korona. A múlt évi bevétele: 
2484 10 korona; kiadása: 161079 korona. Szegények 
segélyezésére 1600 koronát fordított az egylet az elmúlt 
évben. A március 8-án tartott tisztújitáson újra vá
lasztották az egylet funcionáriusait. Az egylet elnöke 
lllgen Antalné, titkára Fábrv Sándor. A közgyűlés 
keretében Vozáry Miksa felső leányisk. ta tár a gyer
meknevelésről tartott érdekes előadást, melyet a közön
ség nagy érdeklődéssel hallgatott végig.

Március 15-ike. A bajai protestáns egy
házak hazafias istentisztelet keretében ünnepelték meg 
a 48-as nagy napok emlékét március 15-én. A refor
mátus templomban Széles Áron lelkész, az evangélikus 
templomban pedig Imrék Samu lelkész tartott hazafias 
lelkesedéstől áthatott s a mai sz» moru korb I egy 
boldogabb jövőbe tekintő szép ünnepi beszédet az 
az összegyűlt lelkes hallgatóságnak, mely valláskülönb
ség nélkül töltötte meg a szép ünnepen mindkét egy
ház templomát. Az evangélikus templomban az ünnepi 
hangulatot nagyban emelték a helybeli állami tanitó- 
képzöintézet protestáns növendékeinek Karig Emil 
tanár által n ;gy ügyességgel és hozzáértéssel betanított 
szép hazafias énekei, valamint Karig tanár kedves 
orgonajátéka is. — A váczi ev. elemi népiskola tanuló 
ifjúsága ez évben is megünnepelte a szabadság ki
vívásának évfordulóját: ének, alkalmi költemények és 
színdarab előadásával. A nevezetes évforduló előesté
jén saját iskolájukban tartották meg az ünnepséget, 
de március 5-én tekintettel az iskola szűk voltára a 
siketnéma intézet dísztermének színpadán ismételték 
meg az ünnepségét. Anagyterem tényleg zsúfolásig meg
telt előkelő közönséggel, mely a legnagyobb c isme
rés hangján magasztalta a kis fiúk és lányok készültségét, 
ügyes fellépését. Egy ének után Balla Miklós „Az öreg 
honvéd“ cimii dialógját, azután Erdélyi Zoltán: „A 
ha/.aáruló“ cimii egy felvonásos kis színdarabját s 
végül: Pásztor József: „A szabadság ünnepe cimü 
darabját adták elő. Közben nehány szép költeményt 
is szavaltak el olyan sikerrel, hogy a váczi kis egy
ház ezt a 2 napot méltán legszebb napja közé sorozhatja.

Halálozások Hámos László báró, Gömörmegye 
volt főispánja márc. 14-én hosszas betegség után 
Budapesten, hatvanhét éves korában meghalt Hámos 
László régebben országgyűlési képviselő volt, később 
főispánja lett Gömörmegyének Mikor föispáni állásából 
távozott, a király a bárói rangot adományozta i ek. 
Mint a rozsnyói ev. polg. leányiskola iskolaszéki el
nöke egyházunkban is levékeny munkát fejtet; ki — 
Ej napokban hunyt el Szeberényi István kir. közjegyző 
67. e.es korában Apatinban. Néhai Dr Szeberényi 
Gusztáv bányakerül. püspök Közkedveltségne örvendő, 
legidősebb fia, nagyműveltségü, egyházát szerető férfiú 
volt. Talán ez volta bűne, melyért az apatini r. katli. plé
bános nem érdemesítette, hogy családbelieinek megkere
sésére harangozta<son neki. Az intelligencia felfolya
modására a harangozást a püspök is megtagadta. A 
halotii szertartást jobbára más valiású népes közönség 
általános megelégedésére és épülésére Lombos Alfred 
t stvérünk végezte Zomborból. A megboldogultat özve
gyén és családján kívül Szeberényi Maliid Olár^vics 
Sománé, Dr Szeberényi Lajos, Szeberényi Ottilia Várady

Szatmáry Aristidné, Szeberényi Mariska özv. Dr Jeszen
szky Pálné testvérei gyászolják. Nyugodjék békében. 
— Mudron Pál a turócszentmártoni evang. egyház 
egyik buzgó tagja m irc. 9 én Teschenben meghalt. 
Holttetemét Turócszentmárlonba hozták, hol e hó 12-én 
telték örök nyugalomra.

A m agyar paedagogiai tá rsaságban  dr Sze-
lényi Ödön theol. tanár, lapunk főinunkatársa, e hó 
21-én tartotta meg Budapesten székfoglaló értekezését 
„Egy régi magyar paedagogusról.“ Erről az esemény
ről lapunk jövő számában remélhetőleg részletesebb 
tudósítást hozhatunk.

Tem etés idegen pappal. Pécsett a belvárosi 
kath. plébániahiva'al megtagadta egy kath. halottól 
az egyházi funkciót azzal az indokolással, hog. az 
illető csak polgári házasságai kötött. Az özvegs a 
pécsi evangélikus lelkészi hivatalhoz fordult és Por
koláb Gyula lelkész készséggé! vállalta a temétési 
funkciót. Az az igazi kath. pap, aki komolyan veszi a 
maga dolgát. Nem ismer sem irgalmat, sem ember
séget, nem néz se Istent, se embert, az egyházi fegye
lem érdekében. Kívánunk mentői több ilyen papot. 
Ezek tesznek a legtöbbet a jó katholikusok — észre- 
téritése érdekében! A kívülről jövő kritikára nem ad
nak semmit. Az ilyen eljárás azonban mindenütt meg
teszi a magáét.

Korpótlék. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Tóth József fancsali lelkésznek, ki már 1913. nov. 
hó 1-én töltötte be rendes lelkészi szolgálatának 5. 
évét, 1914. január hó 1-től 400 kort, Kurek Pál kiétei, 
Lincényi Lajos nagyveszerényi, Lajda Vilmos nagy- 
palugyai és Palkovics Pál alsószik ási lelkészek ré
szére 1914. évi túl. hó 1-től egyenkint évi 400—400 
korona korpótlékot engedélyezett.

A debreceni egyetemen huszonhét rendes gta- 
nári állás lesz. A theologiai fakultásnak 7, a bölcsé
szeti és jogi karnak 10— 10 rendes tanára lesz. A the
ologiai tanszékek igy oszlanak meg: van ószövetségi 
és újszövetségi irás magyarázati, egyháztörténeti, dog
matikai, külön vallásbölcseszet-vallástörténeti és két 
gyakorlati theologiai tanszék. A tanári állásokra a val
lás és közoktatásügyi miniszter kiirta a pályázatot, mely 
március 31-én jár le. Ugyancsak most irta ki a kultusz- 
miniszter a pozsonyi jogi tanszékekre is a pályázatot. 
Pozsonyban 13 rendes tanár lesz a jogi fakultáson. 
A debreceniek m u ti» tartanak tőle, hogy ez a pozsonyi 
egyetemnek szélesebb alapokra való fektetését jelent
heti, ami az egyetem érdekében túlságos áldozatokra 
kényszerített Debrecennek határozott megrövidítése 
volna s azzal vigasztalják magukat, hogy hátha ez a 
tanszék többlet a helyi viszonyok által diktált kény
szerűség és rövid időn belül „Debrecen is megkapja 
mindazt, amire kultúrája és anyagi áldozatai fejében 
teljes joga van.“

A lőwenl egyetem  diákjai zavarodnak. A zavargás 
oka a.' a spiclirends'.er, mellyel mind n lépésüket figyelemmel 
kisér.k a klerikálisok. Lakást csak a prorektor tudtával fogad- 
h Úriak tel. A prorektor csak olyan hazba enged diákot, ahol a 
lakásadó buzgó katholikus, aki nemcsak polgári, hanem eg' há
zilag is megáldott házasságban él s akinek leányai nincsenek. A 
diakoknak olyan vendéglőbe, ah vá nem kathol knsok is eljárnak, 
nem szabad jármok, a színházba, nyilvános táncmulatságra nem 
s/abad elmenniök. Mihelyt ezek ellen a szabályok ellen vétenek, 
a vétség csodálatosképen a prorektor tudomására jut s t. rm^sze- 
tesen nem is marad büntetés nélkül. Ez a szigorú rend felbő
szítette a diákokat, a wallon és fiammand diákok félretéve az 
egymás iránt való kölcsönös gyűlöletet, együtt vették fel a küz
delmet ez ellen a rendszer ellen. (Fr. Z )
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Iparos és nem kereskedő 

35 éve fennálló kér. cég!
K észít és ja v ít;  K elyhet, boikancsót, 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Ar íny, ezüst, kina- 
eziist, bronzból, művészies és egisze ü ki
vitelben. K elyhek stb. tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és ezüstözése jót
á llá ssa l. Tervrajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt m shol rendelést tesz, m él- 
tóztassék  egy árjegyzéket kérni, m e
lyet ingyen és bérm entve küld.

K éri nagybecsű pártfogását

Bittner János
egyházi szerek m űötvöse.

Budapest, IX., Lónyai-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.) u—«

Elismert legelsörangú műremekek
a világhírű ZIMflhRMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁN D O R
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sászár- és L u kácsiürdönél.)
Harmonium-arjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V
melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
EgéS2 vászonköiésben „ „ vörös-

mc'tszéss I tokkal .....................................  2 „ 80 „
Egyszerű b'rkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kthelyivel, 

aranymetszéssel, dobo ban . . . . . .  8 „ — „
Párnázott borjubi rkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Miielefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany- 

metszéssel. dobozban  ̂ . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................. —- „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ivj.kJ )  
legalább j  példányt rendelnek mer, 25° 0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv rrot. ifjak és leányok» 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban- 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjubörkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „ 

Székács József: Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal .w K. Párnázott torjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

HornyánszHu l i i e r  M i n l U M m ,  Budapest. 9. AHadéiia-i. 4.

n / i R n o N i u n o T
elism ert legjobb gyártmányokat szállít

m agyarországi legnagyobb hangszergyár
STOWASSER J.

a jav, Rákóczi-tárogató feltalálója. 

1 2 - 1 4  Budapest, Gyár: Ö ntőház-u. 3.
és ajánlja  m indennem ű gyárában k észü lt h angszereit, úgyszin tén  
húrokat és han gszera lkatrészek et. Á rjegyzék  díjm entesen küldetik .

ORGONA GYÁR.
Villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonáján k, a király orgo. ájának (koronázási templom) alkotója*

IRieger Ofc ti ó
cs. é s  k ir . u d v a ri s z á l l í tó

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  é s  a F eren c  J ó z s e f  
ren d  tu la jd o n o sa .

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltétetek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerii (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
37 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (60 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsekeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja. — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
12—15 natra dijmenteten szolgál.

L e g ú j a b b  k ö n y v e k ,
Protea eiizi üiMi Tirvéntár 1523—1913.

Összegyűjtötte^!. Hegedűs János. Ára 16 korona.
Bölossszérss rtMuyi igzatoft.

Irta: Koller István. Ára 2 korona.

dz országos eiizi alapon és alapltvánph Meséhez.
Irta: Zsilinszky Mihál. Ára 60 fillér.

Homesleadi eiiz tízéves jiieumi emlóHHonuve.
Irta: Harsányi Sándor. Ára 2 korona.
Kecskeméthy István

Kommentár Hoséa könyvéhez . . . 6.— 
Szimonldesz Lajos

Élt=e Jézus ? ............................................ 1.—
Barla-Szabó T itusz

Legrégibb magyar nyelvemlékünk a 
Halotti Beszéd kora, keletkezési helye
és s z e r z ő je ............................................ —.50

Harsányi Sándor
Imádság és p réd ik áció ..................... —.50

Adam s John
Az oktatás alapelveif ford. Hamvai 
Erzsébet dr.........................................  1.20

K A P H A T Ó :

Kókai Lajos könyvkereskedéseben.
Budapest, Kámermayer-utca 1. szám.

Megrendeléskor célszerű az összeget 
postautalványon előre beküldeni. 
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A \í \M  l i z e t t s t l  rciidezésÉftl szóló M i m i i t .
Csetneki Gyürky Pál esperes, az egyetemes nyug- 

dijmtézet ügyvivője megfelelt annak a feladatnak, amit 
a zsinati lelkész fizetésrendezési bizottság reábizott, elké
szítette kinyomattasa bizottság tagjaival közölte javaslatát.

Ezt a javaslatot, mely a tárgyalás alapjául fog 
szolgálni, a következőkben ismertetjük.

Az előadó a kongruatörvényre való tekintettel az 
alapfizetés emelése ellen foglalt állást. E szerint a ja
vaslat meghagyja mindenkinek azt a fizetését, amit 
jelenleg élvez s ami a lakásból, a hozzája tar«07Ó 
kertből s az egyház által hiványilag biztosított fizetés
ből áll. (3) Ez a fizetés a kongruatörvény értelmében 
legalább 1600 korona, a segéd lelkészeké 1000 korona. 
(10.) A fizetést részleteiben és egészében az egyhdz- 
község garantálja, a lelkész nem kerülhet abba a hely
zetbe, hogy közvetlenül a hívein keresse a járandó
ságát. (7). A haszonélvezett ingatlanok összes állami 
és községi terheit szintén az egyház viseli. (8.) A 
fizetés le nem szállítható, (6.) a kongruáról sem mond
hat le a lelkész csík felsőbb egyház hatóság jóvá
hagyásával. (12.) Az eredeti javadalmi tételek más 
egyenértékű javadalmi tételekkel felcserélhetek, vagy 
pénzegyenértékre válthatók (5.)

A lelkészi fizetések rendezése korpótlék és csa
ládipótlék rendszeresítése útján történik. (2.)

A k o r  p ó t l é k  rendszeresítése által öt évenként 
400—400 koronával emelkednék a lelkészek fizetése, 
még pedig öt ízben. (14.) A korpótlék jogosultság 
alapja a rendes lelkészi szolgálat, a hitoktatói, vagy 
segédlelkészi szolgálatból csak az öt éven felüli évek 
számíttatnak be, azok is csak fele részben. (17). A 
korpótlék mindig az öt évi időköz betöltése után kö
vetkező január vagy julius 1-én lesz esedékes. (16.) 
Átmenetileg azok a lelkészek, kiknek 1913. január 1-én 
már 5, illetőleg 10 betöltött szolgálati évök van, egy, 
illetve két korpótlékot kapnak, a többi lelkészeknek a 
korpótlék jogosultsága 1913. január 1-étöl számittatik.

Korpótlékot minden lelkész kap, a horvátországiak is, 
ezenfelül a püspöki irodavezetők, a püspöki misszio
náriusok. A hitoktatók és kántorok fél korpótlékra 
tarthatnak igényt, ez is csak 1913. január 1 étöl szá
mított szolgálati éveik után jár nekik. (15 is 19). A 
korpótlék fedezetéül szolgál az állam által nyújtott 
korpótlák és az államsegély, a többi a pót l éka l apból  
fedeztetik (20) Ha az államsegély megszűnik, a kor
pótlék folyósítása is besziintettetik, még pedig a leg
közelebbi zsinat intézkedéséig. (21.) A korpótléknak 
a nyugdijb i való beszámithatóságáról majd egyetemes 
szabályrendelet intézkedik. (22.)

A c s a l á d i  p ó t l é k  élvezete tekintetében kü
lönbség lesz a kongruás és nem kongruás lelkészek 
között. (24) A kongruás lelkészek feleségük után éven
ként 400 koronát, 24 éven alóli gyermekeik után 200 
koronát kapnak. A nem kongruásúk a feleségük után 
csak 200 koronát és legfeljebb két gyermek után 
100—100 koronát kapnak. Az olyan gyermekek 
után, kik nem otthon tanulnak mindegyik lelkész a 
a gyermekek számának a korlátozása nélkül egyenkint 
100 korona iskoláztatási pótlékot kap. (25.) Megszűnik 
a pótlék ha valamelyik gyermek 24 éves kora előtt 
is önálló keresethez jut, vagy ha a leány férjhez megy. 
A nyugalomba vonuló lelkész családja nem kap pót
lékot s az özvegyek és árvák is csak az elhalálozás 
után eső félévre kapják meg. (26) A püspöki iroda
vezetők, másodlelkészek és misszionáriusok, a hit
oktatók és kántorok szintén kapják ezeket a pótléko
kat, csakhogy a nem kongruás lelkészek mértékével. 
(27) A pótlékok fedezésére pótlékalap létesittetik, (28.) 
melyben a lelkészsegélyezési alap egész vagyonával 
beolvasztatik (31.) s amelybe minden adóköteles evang. 
hivő állami adójának 5n/„-át tartozik évenként be
fizetni. (28.) Az 5‘7,,-ből 3" ,,-ot egyenlőre az adó- 
csökkentési alapból az egyetemes egyház fedez, tény
leg csak 2 ’.„ rovatik ki az adózó egyháztagokra. (29.) 
A kongruás és nem kongruás lelkészek csoportja közt 
levő nagyobb aránytalanságok kiegyenlítése végett a
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pótlékalap évi feleslegéből egyeseknek rendkívüli pót
léksegély engedélyezhető. (32.) A családi pótlék a 
nyugdíjba be nem számittatik.

A lelkészfizetésrendezési törvény végrehajtása az 
egyet, pénzügyi bizottság hatáskörébe utaltatik, ez 
pótlékalapi előadót választ s az egyet, közgyűlés által 
jóváhagyandó ügyrendet készít. (35.)

Ez a 35 §-ból álló törvény lényege s tartalma. 
A hozzácsatolt indokolásban az előadó s a javaslat 
készítője hangsúlyozza, hogy javaslata a lehetőség 
határain belül mozog. A 150 lelkész fizetésrendezési 
tervezete megvalósíthatatlan, mert nincs meg hüzzá a 
kellő pénz s a lelkészi fizetés egyenlővé tétele sem 
egyeztethető össze az osztó igazsággal. A lelkész 
egyesület memorandumában követelt mértékig sem 
lehet a lelkészi fizetéseket emelni, azaz nem lehet 
őket a tanárokéval egyenlővé tenni, mert a zsinati 
törvényhozás a kormánnyal nem rendelkezhetik s nem 
építhet elvárásra.

A kongruasegélyre a rendezésnél mindenütt te
kintettel kellett lenni. A korpótlék már megvan ha 
nem is minden lelkész kapja az áll. törvény szerint, 
a családi pótlék rendszeresítése pedig a segítés egyet
len módja. „Ennek az alkalmazásánál nem kell attól 
tartania az egyháznak, hogy az államot megelőzi, mert 
beláthatatlan időre bizonyosnak látszik, hogy az állam
kormány nem fog családi pótlékot rendszeresíttetni 
mindaddig, mig a róm. kath. klérus mai hatalmi be
folyását érvényesíteni tudja.“

A törvényjavaslatot örömmel üdvözöljük. A nagy 
érdekeltség természetesen számos követelést fog tá
masztani a javaslattal szemben s bizonyára kifogá
solni valót is fog találni benne eleget.

Egy bizonyos. Ezzel a javaslattal egyházunk lel
készeinek fizetés javítás iránt támasztott igényei ki
jutottak a puszta tervezgetés kátyújából. Ezt a javas
latot most már addig kell gyúrni és dagasztani, amíg 
lehetőleg mindenki jogos igényeit kielégíti. sz. l.

Lapunk hasábjait a javaslat megbeszélésére szívesen fel
ajánljuk. 1

Adóalap! segélyek.
Az „Ev. Lap“ 10. számában Jeszenszky Károly 

e címen cikket írt, melyből azt veszem ki, hogy ő a 
terhes adózás által főkép a nagyobb számú és ked
vezőbb adózási viszonyok közt élő más vallásúak közé 
ékelt városi gyülekezeteinket látja veszélyeztetettnek és 
segélyre az adóarányon felül is leginkább rászorulónak.

Azt teljes mértékben koncedálom, hogy a segélyek 
szétosztásánál nem helyes pusztán az adóarányra te
kinteni. A kérvényező gyülekezet speciális helyzetét, 
localis elhelyezettségét is számba kell venni. Mert bi
zonyos dolog, hogy míg az egyik gyülekezetben ko

moly szó nélkül fizetik a 60—807,-ot, addig a másik
ban már a 20—30°/<> is komoly elégedetlenséget s 
hitehagyást szül.

De a városi gyülekezeteket semmi esetre sem 
tolnám előtérbe. Bizonyos, hogy azokban is vannak 
nehézségek, mik rendezésre várnak; de azt tartom, 
hogy közel sem oly nagy a veszély beékelt városi, 
mint beékelt falusi gyülekezetekben.

A városi gyülekezetekben mindig van több-keve
sebb intelligens egyháztag, aki magasabb szempontból 
bírálja el azt a kérdést, hogy miért kell neki egyháza 
szükségleteire többet áldozni, mint pl. a kitholikus 
egyháztagnak. Városi gyülekezetekben mindig van több
kevesebb egyháztag, aki az egyházak kialaku'ásának 
történelmét is ismeri és érti; s ennek folytán tudja és 
méltányolja, hogy miért kell neki 100 koronákat fizetni, 
holott a hasonló viszonyok közt élő kath. atyjafia 
ugyanakkor 5—10 koronákat fizet egyhazának. S bizo
nyos, hogy az ilyen egyháztagok szó nélkül fizetik be 
aránytalan egyh. adójukat is. És bizonyos az is, hogy 
az ilyen szó nélkül adózó intelligens egyháztag pél
dája nincs hatás nélkül a resistanciára inkább hajlandó 
nem intelligens elemre sem.

Egész máskép áll azonban a dolog a beékelt 
falusi gyülekezeteknél. Itt nincs a történelmi magasla
ton álló intelligenciának élő példaadása. Itt feltétlenül 
végzetes a másvallású helyzetével való összehasonlí
tás. S itt kell — szerény véleményem szerint, — első
sorban segíteni és menteni!

Itt is azonban különbséget kell tenni katholiku- 
sok és reformátusok közé ékelt gyülekezetek közt. A 
katholikusok közé beékelt gyülekezetei nem kell fél
teni. A katholicizmustól őszintén idegenkedik a mi né
pünk zöme. Hozzászokott már ahhoz is, hQgy inkább 
fizet, semhogy pápista legyen.

Komoly veszély fenyegeti azonban a reformátu
sok közé beékelt gyülekezeteinket (itt elismerem, hogy 
a városiakat is!) Az elvi ellentéteket a két egyház kö
zött (vagyis helyesebben : dogmatikai ellentéteket) úgy
szólván csak a pap tudja. Az egyháztagok inkább csak 
a jelentéktelen külsőségeket látják. De ezek mellett a 
jelentéktelen külsőségek mellett látják manapság azt a 
különbözetet is, amit egyh. adózásuk tényleg felmutat. 
A református manapság már sokkal kevesebb adót 
fizet! S a kevesebb adófizetés fénye tulemeli ami egy
házunk tagjait á mutatkozó külsőségeken s szívja 
ellenállhatatlanul szívja őket bele a ref. egyháztestbe.

Bizton merem állítani, hogy ami a ref. egyház 
statiszt. kimutatásban szereplő veszteségeit reverzálisok 
és áttérések címén úgy, ahogy ellensúlyozza, az java
részt az ev. egyház kárára Íródik; Íródik pedig azért, 
mert jobb adózási viszonyok közt élő ref. egyházakba 
beékelt s anyaglag kellőleg nem istápolt ev. gyüleke
zeteink elég szép számmal vannak!

Ezeket, a ref. egyházba beékelt ev. gyülekezete
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két kell segélyezni és megmenteni! (akár városiak, akár 
falusiak legyenek azok!

Van nekem pl. egy reformátusok közé ékelt 
filiám: Pálfa. Az evangélikusok adója itt 5 0 '0. körül 
jár. S ez nem is volna baj, ha csak katholikus volna 
a környezet. De mikor a reformátusok, kik emlékeze
tük szerint is néhány év előtt még nagyobb terhet 
viseltek náluk, ma csak félannyit fizetnek, ez már vég
zetes baj; annyira végzetes és az evang. hívekre annyira 
csüggesztően ható baj, hogy ha nagyobb megterhelte- 
tésük tovább tart, az amúgy is vegyes házasságokkal 
átszőtt kisded evangélikusság ellenállhatatlanul eltűnik.

S nagyon sok ilyen Pálfánk van nekünk.
A reformátusok közé beékelt ev. gyülekezeteket 

kell különösképen segíteni, hogy a pusztulástól meg
mentessenek !

Sárszentlőrinc. Uohár i.ás/.ió.
ev. lelkész.

I A R C A.
Levél a francia R iviéráról.

Igen tisztelt Szerkesztő U r!
Mint már utolsó levelemben emlitém, abba a 

szerencsés helyzetbe jutottam, hogy kedves ismerő
sökkel útnak indulhattam Franciaország világhírű ten
gerpartjaira, Menton-ba. Fényes luxusvonat hozott ide. 
A milyen fényes, olyan kényelmetlen. De mit törődünk 
ilyenkor kényelemmel, alvással, ha szinte repülünk 
vágyaink színhelyére. 27 ó ra ! S még az időt is más
ként kell számítani mint odahaza nálunk, hát ez csak 
nagy dolog. Vagy nem ? És ez a gyönyörű, beszédes 
tenger. A színe mindig más. Csak tegnap láttam épp 
oly kéknek, aminőre a levelezőlapokon pingálják. Tud 
biz’ az szürke is lenni, zöld is, s milyen ezüstös, mi
kor a teli hold nézegeti onnan felülről. Bizony mon
dom, hogy most esténként, holdtölténél én csak a hab
leányok gyönyörű táncát nézem, vizsgálom és látom benne.

Ilyenkor visszaszállnak gondolataim a távol ha
zába, vissza azokhoz, akik most ott nézik az eget. 
Eljutok Nagybörzsönyig, hitsorsosainkhoz s elgondo
lom, hogy talán érdekelné is őket, amiket itt látok és 
tapasztalatok különösen itteni hitsorsosainkról. Veszem 
hát a tollat, belemártom ugyanabba a kalamárisba, a 
melyikből kedves „Urambátyám,“ lapunk érdemes fő
szerkesztője szedi tollára nagyfontosságú gondolatait. 
Hátha az én toliam is ékesebb lesz s többet tud, ha 
abból a téntából táplálom.

Az első napokban csak pihentem, élveztem, még 
olvasni sem tudtam, annyira hatott rám a sok új és 
szép, amit itt látok.

Reggelenként az erkélyről szemlélem a halászok 
nehéz munkáját, amint tizenhatan is húzzák hosszú 
kötélen a partra az előző napon kivetett hálót. Igen 
szegény, szerény igényű emberek lehetnek ezek a ha

lászok külsejük után Ítélve. Lakásuk a régi Mentone, 
középkori rozoga házaival és szűk sikátoraival, melyek 
egy kissé Pozsony leégett ghettójára emlékeztetnek. 
Egy pár család áll össze s annak minden felnőtt tagja 
közösen dolgozik, férfiak, nők, fiatalok, öregek egy
aránt. Beletelik néha egy óra, míg a háló a partra 
kerül. Ebben az évszakban csupa picike hal van benne,
3—4 cm. hosszúak, de vederszámra. Néha 2—3, de 
ha kedvez a szerencse 6 vederre való is van egy-egy 
hálóban. A parton már állnak a kofák és más vevők 
s megkezdődik a vásár, amely oly hangosan folyik, 
hogy jóféle veszekedésnek is beillik. Ezeket az ici
pici halacskákat ők kitűnő eledelnek tartják. Aki mun
kaközben megéhezett, mindjárt ott a helyszínén jóízűen 
elkölt egy marékkai azon nyersen. Csak jó, hogy az 
ízlés olyan sokféle; én még a szagoktól is irtózom.

A halászok az egyedüli munkás emberek, akiket 
itt körülöttem látok, a többi mind pihen, elvez, mulat. 
Igaz, itt vannak még a szorgalmas monte-carlói játé
kosok. Engem valóságos utálat fog el látásukra. Hát 
ezek is Isten képére teremtett emberek?

De van itt egy igen kedves, finomlelkü, jószivü 
földink, ki Mentonnak állandó lakója s általa megis
mertünk egy lelkes kis csapatot, akik, amíg mi a vi
rágcsatát élveztük, vagy egy szintén magyar, t. i. po
zsonyi származású, előkelő cukrásznál kitűnő kávét 
szürcsöltünk: szorgalmasan árulták a maguk készítette 
szép kézimunkákat jótékony célra. Vevőik bizony nem 
a gazdag, nagyrészt milliomos fürdővendégekből kerül
tek ki, hanem amit maguk készítettek, maguk vették 
meg is s így szinte minden idegen segítség nélkül 
tartják fenn az itteni kicsi önálló protestáns egyházat 
s annak sokfele, jótékony intézményét.

És ebben a katholikus országban, a melyben 
azonban az állam egy vallásfelekezetet sem segít, sőt 
az állami intézetekben egyenesen tiltva van Istent még 
csak említeni is — a protestantizmus hódit, hívei sza
porodnak.

Kérem is igen tisztelt Szerkesztő Ur által a mi 
protestáns híveinket, ha ide kerülnek, gondoljanak 
ezekre a derék emberekre, s a monte-carlói banknak 
szánt frankokat adják inkább nekik. Higyjék el nekem, 
hogy emberi méltóságukra és idegeikre ez sokkal jó
tékonyabb hatással lesz, mint a játék. De félre minden 
monte-carlói emlékkel, igazán kár volna minden gon
dolatért, melyet erre a biinbarlangra vesztegetnénk. 
Elég nagy baj az a szomszédságának, hogy egyáltalán 
létezik.

Lélekemelőbb hely a mi kedves Mentonunk és 
abban különösen kedvesek derék, protestáns testvé
reink. Sajnos nem beszélem a nyelvöket s igy tulaj
donképpen csak eggyel ismerkedhettem meg igazán: 
Mile Naef-fel. És ami kedves házigazdánkkal a Bristol- 
szálloda tulajdonosával, aki szintén buzgó tagja egy
házának. Mile Naef tud németül s mi több magyarul
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tanul, mert hozzánk készül. Meg akarja ismerni Ma
gyarországot, melynek nagy költőjét, Petőfit olvassa. 
Titokban ő is szokott verselni, úgy hallom igen ügyesen.

Schweicban született, talán azért olyan kitartó 
mindenben, amihez fog. Mindig mások javát munkálja 
s Isten áldása kiséri tevékenységét. Szép eredménye
ket tud már felmutatni. Vagyonilag független, önálló; 
testvérei mind hazájukba maradtak, nagy tekintélyű, 
tudós emberek. Az egyik a hires építész és archeoló
gus: Naef, kinek tanácsát a német császár is kikéri.

Mile Naef édes anyjával járt ide évekig, s midőn 
ez öt év előtt meghalt, ő végleg itt maradt. Tudta, 
hogy itt tág tere van jótékonyságának.

Vagy 18 év előtt ide jött Németországból Hahn 
bárónő; összegyűjtötte bizonyos napokon a szegény 
felügyelet nélküli gyermekeket, foglalkozott velők, meg
tanította őket hasznos kézimunkákra, beszélgetés s 
vallási elbeszélésekkel képezte jellemöket. Segítőtársa 
volt már akkor is Naef kisasszony. Hahn bárónő ké
sőbb Amerikába ment s talán 5 év előtt Naef k. a. 
vette fel újból e félbe maradt munkát. Talált gyerme
keket, akikre ráfért az ő gondozása. Először csak 
kettőt. Hamar lett belőle 8, majd 12. Kicsi lakásában 
foglalkoztatta őket minden csütörtök délután, amikor 
iskolába nem kell menniök. Varrogatnak maguknak 
kötényeket, ügy sejtem, az anyagot is jótevőjüktől 
kapják. Különösen jellemök képzésére fektet nagy súlyt 
s a vallás a legfontosabb, természetesen a protestáns 
vallás. Öntudatosan veti el annak megvát a fiatal, fo
gékony kedélyekbe; s néha bizony nem jó szemmel 
is nézhetik hath, testvéreink, amikor hitsorsosaik fiatal 
csemetéi a prot. egyházi énekeket oly lelkesen éneklik. 
Pártfogoltjainak nagyrésze ugyanis kath. de mind
annyian önként jelentkeznek. Egy neme a térítésnek 
biz’ ez amint örömmel tapasztaltam.

De egy magánember teszi, azzal az állam nem 
törődik itt — megteheti. Nálunk már nehezen menne 
az ilyesmi, hatalmas papságunk ugyancsak beleszólna. 
De van nekünk otthon a térítésen kívül elég teendőnk, 
ráfér a mi népünkre is a nevelés különösen a sok 
alkoholista szülő szerencsétlen gyermekére.

Mile Naef kicsiny serege 28-ra emelkedett. He
lyiséget kellett bérelni számukra. De miből, mikor ő 
jövedelmének nagy részét már is a szegényekre és 
egyházára költi. A jó példa hat. Alig hallják meg ba
rátai mire van szüksége, önként adakoznak a nemes 
célra, nem várva felszólításra. De legtöbbet ád egy 
szegény fiú, ki szintén részesült iskolája jellemképzé
sében.

Ennek fogadott anyja Mentonban csempészettel 
foglalkozik. Naef k. a. először iskolájában foglalkozott 
vele, majd kiküldte Schweicba és ott neveltette. Kell 
ennél nagyobb jutalom?

Mi is élveztük a kisasszony szeretetreméltóságát, 
meghívott bennünket szép kis otthonába teára. Vígan

pergett a magyar szó kedves schweici háziasszonyunk 
francia házában. Még a szobalánya is beszél magya
rul, nálunk tanulta. Olyan kedves, tanulságos délután 
volt ez a március 15-iki, hogy legkedvesebb emlékünk 
gyanánt fogjuk megőrizni mindvégig. A társaság egyik 
tagja még a hymnust is eljátszotta.

Örülnék, ha otthonomban viszonozhatnám ezt 
neki. Fog-e ő rajtunk annyit épülni, tőlünk valamit 
tanulhatni? Félek, nem sokat. Tudunk mi is lelkesedni 
nemes célokért, de olyan kitartóan munkálkodni aligha. 
De a mit eddig talán még nem is tudunk, miért ne 
tanulhatnók meg. Tüzzük ki életcélul mi magyar nők 
is a gyermekmentést, különösen mi, kiktől az ég meg
tagadta áldását, hogy saját családjában, a maga gyer
mekei körében munkálja a jót.

Ne legyen összejöveteleinknél legkedvesebb tár
gyunk az emberszólás. (Különben, mentségünkre legyen 
mondva, ebből még a müveit férfiak is sajnos bőven 
kiveszik részüket a boros pohár vagy söröskancsó 
mellett.)

Versenyezzünk abban, beszéljünk arról hol 
lehetne valakin segíteni. Igaz, hogy Jézus azt mondja: 
„Ne tudja a te balkezed, a mit a jobbkezed mivel.“ 
De inkább csak beszéljünk róla, és cselekdjünk is.

Mile Naef is így neveli jóra kicsinyeit. Kapnak 
egy közös dobozt. Ebbe beledobják a papirszelete- 
ket, melyre névtelenül ráírták a jót, amit az elmúlt 
héten tettek. Jóltevőjük átolvassa azokat s közösen 
megbeszélik őket. Ez a jótékonysági gyermekliga. Ki
terjed egész Franciaországra: úgy mondják, hogy az 
eszme Amerikából jött. Jó kézben, okosan vezetve, 
szép eredményeket szülhet.

A mi a gyermekeket neveli, néha a nagyok kö
zött is elkelne. Milyen sok érdekesről szólhatnánk így 
egy-egy csésze jó kávécskánál.

De nem egy új egylet alkotására gondolok, ha
nem önálló munkálkodásra. Minden művelt nő mutat
hasson fel legalább egy idegen gyermeket, aki bol
dogulását neki köszöni.

A mentoni protestáns egyház jótékony intézmé
nyeit emlegettem s mindeddig egyről sem beszéltem. 
Nem volt időm mindennel behatóan foglalkozni. Tu
dom, hogy kitűnő iskolájuk van, ’ német és francia 
nyelvű templomuk és papjuk. Lelkes, buzgó papok, 
kik a gyakorlati keresztyénséget mivelik; erre itt 
Monte-Carlo közvetlen szomszédságában nagy szük
ség van.

Csekély anyagi erővel, de annál több jóakarattal 
állították itt fel egy fiókjátanagy nemzetközi ligának, mely
nek neve: „Union internationale des Amies de la Jeune 
fille.“ A protestáns tagok vették fel ezt a nevet. Jelvényük 
egy csillag, benne e két betű összefonva: A. F.

A kath. tagok megkülönböztetésül: „Protectrice 
de la jeune fille“-nek nevezik magukat s jelvényükben 
az A. betű helyett a P. betű van.
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Az itteni intézetnek igazgatónője most egy ma
gyar nő. Hogy mi célja a ligának azt hiszem már 
nálunk is eléggé ismeretes.

Most már végzem is tulhosszúra nyúlt levelem. 
Mint hallom, odahaza még késik a tavasz, s igy a 
meleg kályha mellett talán lesz türelme soraimat vé
gig olvasni

Szívélyesen üdvözli tisztelő hive
Menton, 1914. III/ 17-én. Kráiiknő.

I) taiimas az integrál Hal ellen *
Az egyház az oltártól küldi híveit a világba a 

cselekvésre. Ite missa est, ismétli naponkint napkelettől 
napnyugatig. Menjetek, ki-ki a maga hivatása körébe 
és dolgozzatok. Az oltárról szól a küldetés s az oltárról 
jön az erő. Akik magukkal viszik az élet kenyerének 
erejét, azokban megbízik az egyház. Ezekben meg
vannak a katholikus tevékenység belső biztosítékai és 
erőforrásai. Ezek nem lesznek terméketlen álmodozók, 
nem gyönge, bizalmatlan, gyámoltalan emberek, akik 
csak jajgatni tudnak, hanem erőtől duzzadó, jókedvű 
munkások soha nem csüggedő reménnyel és bizalom
mal, igazi katholikus munkások, az aktiv egyház buzgó 
gyermekei.

Ezek a munka hevében tévedhetnek s az illetékes 
egyházi tekintélyek szerető figyelmeztetésére rászorul
hatnak, de sohasem érdemlik meg testvéreink kíméletlen 
kritikáját és szándékaiknak félremagyarázását. Mindig 
van annyi erejük, hogy az egyháznak anyai intéseit 
megfogadják s ezekben az intésekben inkább mun
kájuk megbecsülését és igaz sikereinek hő óhajtását 
fogják látni. Ám a testvéreknek marakodó akadékos
kodása könnyen leszorítja őket az aktivitás teréről s 
igy megfosztja az egyházat sokszor a legértékesebb 
munkájától. Újabb időben fájó szívvel láttuk a külföldön 
a legtevékenyebb katholikusok ellen irányuló kritika 
pusztítását épen olyan oldalról, ahol magukai még 
katholikusabbaknak, integrális katholikusoknak tartották. 
Végtelenül sajnálnám, ha egyes szomorú jelekből azt 
kellene következtetnem, hogy az integrálkatholikus 
kritika hazánkban is megkezdené bénító, negativ mű
ködését. Komolyan kell figyelmeztetnem hazánk k a to 
likusait, hogy .becsüljék meg amugyis annyira kevés 
katholikus munkásainkat és álljunk melléjük őszinte, 
igaz lélekkel és lelkesedéssel. Ha vannak hibák vagy 
gyanús kikezdések: iparkodjunk a dolgot magunk 
között tisztázni és elintézni. De ne kapaszkodjunk egy- 
egy rosszul megválasztott szóba vagy szerencsétlen 
kifejezésbe, hanem nézzük a katholikus tevékenységnek 
igazi kritériumait: a munkások bensőséges katholikus 
életét, jószándékát és munkájuknak egészséges gyü
mölcseit.

* Lásd »Evangélikus Lap“ 7. sz. „Ki az igazi katholikus?“ 
c. cikket.

Nem azok az integrális katholikusok, akik a csen
des háttérben felelősség nélkül a kritika szúró fulánk- 
jával lesik a küzdőket, hogy egy megfontolatlan moz
dulatnál rögtön megsebezzék őket, hanem azok a bátor 
küzdők és fáradhatatlan munkások, akiket Krisztus 
szeretete fiz a tevékenységre és a küzdelemre Krisztus 
ellenségei ellen. Nem katholikus, annál kevésbé integ
rálkatholikus eljárás az összeesküvő iparkodás, bizo
nyos neme a fölényességnek, mások vakmerő meg
ítélése és meggyanusitása. A katholicizmus pozitív erő, 
amely gyanútlanul, Istenbe vetett bizalommal dolgozik 
s elsősorban munkájának áldásos eredményeivel akarja 
a maga igazát bizonyítani. Ex fructibus eorum cog
noscetis eos. Nincsen az egyháznak új névre szüksége. 
Dicsőséges, érdemekben gazdag és a mártírok vérében 
azott név a katholikus. Igaz kifejezője Krisztus igaz 
egyházának, az egy, szent, apostoli egyháznak. S igaz 
kifejezője a krisztusi munkának. Aki a katholikuson 
felül még más jelzőre szorul, az akarva nem akarva 
már megkülönbözteti magát az egyháztól.

Óvakodjunk ettől a veszedelmes lépéstől s legyünk 
valamennyien katholikusok, édes gyermekei az egy
háznak, szerető testvérek, telve erővel és munkakedvvel.

üosy lieszüloilneli a relmiM t relormació 400 éves \Mum.
Erről az Orsz. Ref. Lelkészegyesület miskolci 

választmányi ülésén volt szó. Egyik jubileumi alkotá
suk a Kálviné um lesz Hajdúböszörményben, a lelkész
özvegyek és a lelkészárvák menedékhelye. Már épül. 
Még pedig egyelőre hetven gyermek számává. A kul
tuszminiszter adott hozzá százezer koronát, a föld- 
mivelésügyi adja a fát, a ref. egyházak adják össze a 
szaporán hulló koronákat, Baltazár Dezső püspök és 
az ORLE többi vezetői teljes odaadással és nem lan
kadó energiával dolgoznak, agitálnak érdekében. Ez 
már nem terv, hanem mondhatni: valóság! . .

Másik jubileumi alkotásuk a magyarázatos biblia. 
Ennek a megvalósítása is csak idő kérdése. Pénz van 
hozzá. A munkatársak ivenként 100 korona tisztelet
dijat kapnak érte, a revizor és a szerkesztő pedig 40 
koronát. A tiszteletdíj ugyan egy kicsit bőségesen van 
megszabva, mert külföldön tudományos értekezéseket 
etc. csak 12—20 márkákért szoktak írni. Azonban 
hogyha ezért a pénzért igazán jó munkát kap a Lel
készegyesület, akkor minden rendben van. A jó munka 
minden pénzt megér. Nagy kérdés az is, hogy a sok 
munkatárs a revizor és szerkesztő munkája dacára is, 
képes lesz-e egyöntetű, egységes munkát produkálni. 
Mert az anyag túlságosan szét van darabolva. Minden 
evangéliumot más dolgoz fel, Pál apostol leveleit 
nyolc munkatárs között osztották szét. A munka fel
osztása ez: Az evangéliumok közül Mátéé Lencz Géza 
dr.-nak, Márké Kecskeméthy István dr.-nak, Lukácsé 
Lukácsy Imrének, Jánosé Csánky Benjáminnak jutott.
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Az apostolok cselekedeteit Márton Lajos magyarázza. 
A római levelet Erdős József dr.-nak, a két korinthusi 
és a filippi levelet Czeglédy Sándornak, a galatákét 
Szabó Aladár dr.-nak, az efezusit Pongrácz Józsefnek, 
a kolosseit S. Szabó Józsefnek, a két thessalonikeit és a 
zsidókhoz írottat Rohoska Józsefnek, a Timotheushoz 
és Titushoz írott leveleket Ravasz Lászlónak, a File- 
monhoz Írottat és Judásét Mészáros Jánosnak juttatták. 
Jakabét Juhász László magyarázza, Péter leveleit Csi- 
kesz Sándor és Jánoséit Veress Jenő. A gyakorlati 
részeket Kiss Ferencz és Kovács István dr. írják meg. 
Az egész mü 1917-re megjelenik; az ára48korona lesz.

Végül Lencz Géza indítványára 1917-ben nagy
szabású kongresszust tartanak, melyen a reformáció 
jelentősége és az ORLE jubileumi alkotásai fognak 
kellő méltatásra találni.

Csupa reális s már biztosítottnak tekinthető alko
tás az, amivel a reformátusok ünnepelni készülnek. 
Adjon az Isten munkáikhoz jó előmenetelt! Mi fejetlen 
és igazi vezér nélkül tévelygő, céltalanul bolyongó, 
csak terveket szülő vajúdásban nyavalygó evangéli
kusok tanuljunk tőlük! . . Nálunk minden embernek 
más terve van s mindenki a maga csemetéjét — mely 
sajnos, sokszor csak életképtelen szörnyszülött — 
dédelgeti. Ahányan vagyunk, annyifelé gyűjtünk, pénzt 
azonban csodálatosképen alig tudunk valamit össze
hozni. Nincs senkink, aki ezért a jubileumért is iga
zán lelkesedne, a dolgot amúgy istenigazában meg
fogná és lendítene rajta.

Mi eddig csak terveket és — határozatokat hoz
tunk létre. A határozatok azonban végrehajtatlanul 
belefulladnak nem jó, nem olcsó és nem gyors köz- 
igazgatásunk végtelen papirosmocsarába.

Ez a szomorú való!
Nem csoda, hogyha egy egyszerű hír megírása

kor is keserűség fojtogatja az embert e tehetetlenség, 
a végelgyengülés felé való közeledésünk láttára és 
hogy számunkra mindennapi eseményről való híradást 
feddéssel, prédikációval kell végeznie a legtárgyilago- 
sabb és a csak kötelességszerüen iró krónikásnak is.

Krónikás.

KÜLÖNFÉLE.

A „Magyar Paedagogiai T ársaság“ március 
21-én d. u. 5 órakor Fináczy Ernő dr. elnöklete alatt 
ülést tartott, amelyen Szelényi Ödön dr. mondotta el 
„Egy régi magyar paedagogus“ címmel székfoglalóját. 
Az előadó mindenekelőtt a társaság bizalmát köszönte 
meg, hogy rendes tagul választotta. Előadása beve
zetésében rámutatott arra, hogy mivel nincs tüzetes 
magyar neveléstörténetünk, először céltudatos munka- 
felosztás alapján adatok gyűjtésével és feldolgozásával 
kell foglalkoznunk. Ezt a célt kívánja előadásával

szolgálni. Azután rátért arra, hogy a XVIII. századot 
irodalomtörténetünk nemzetietlen kornak nevezi és 
mégis azt mondhatjuk, hogy tudományos tekintetben 
ez a kor az európai művelődés hatását mutatja. A 
nevezetesebb paedagógai elméletek nálunk is éreztet
ték hatásukat. A XVIII. sz. végén és azontúl is az is
kolák története szorosan összefügg ez egyházak és 
hitközségek történetével, azért az előadó a munkafel
osztásnak megfelelően az evangélikus tanügyre szorít
kozik és előadásában a német filantropinizmus hatá
sát iparkodik kimutatni a honi protestáns iskolákban. 
Azután ismertette ennek az iránynak hazánkban való 
terjedését, első híveit, akik között a legkiválóbb Ge- 
nersich János (1761—1823.) volt. A hangyaszorgalmú 
és fáradhatatlan tudós értelmesen és higgadtan irt, 
igaz, hogy minden nagyobb eredetiség nélkül; de vi
szont nem is követte vakon mestereit, mert műveiben 
a nevelői és tanári működése idejében szerzett alapos 
ismereteit megtoldotta a saját tapasztalataiból leszűrt 
gyakorlati tanácsokkal is. Az előadó ismertette és nagy 
tudománnyal taglalta azután ennek a régi magyar paeda- 
gogusnak négy legnevezetesebb munkáját, amelyek 
közül kettő az iskolai nevelésről, egy a nőnevelésről 
szól, egy pedig javaslatait tartalmazza az iskolák re
formálásához. A befejezés Genersich méltatása volt: 
nem találunk nála egy tudományos, filozófiai alapon 
felépült paedagogiát; az az érdeme mégis megvan, 
hogy a filantroponisták paedagogiájának főképviselője 
hazánkban és így ő is'egy előkészítője ä jövő nem
zeti fejlődésének, amiért a magyar neveléstörténetben 
helyet kell neki adnunk. Az érdekes előadást nagy 
tetszéssel fogadták, mert az előadó becses adalékokat 
fedezett fel és bocsátott közre a filantropinizmus 
magyarországi történetéhez.

S. Qy.

Felügyelő választás. Libertiny Gusztáv utóda 
a felügyelői székben Bodó Péter uradalmi igazgató 
lett, akit a felsőzellei evang. egyház egyhangúlag vá
lasztott meg. A régi buzgó evang. családból származó 
felügyelőt mi is üdvözöljük s munkájára Isten áldását 
kérjük.

Nagy adomány. A nagyszebeni általános taka
rékpénztár a tavalyi üzletévében elért 330,000 koronányi 
tiszta nyereségéből a nagyszebeni ev. egyháznak 87,700 
koronát, a szász egyházkerületnek 15,000 koronát, a 
nőegyleteknek 5400 koronát a j á n d é k o z o t t ,  vagyis 
a tiszta jövedelemnek majdnem cgyharmad részét 
108,100 koronát juttatott egyházi célra. Valóban feje
delmi adomány!

Adományok. A besztercebányai evang. egyház
tanács márc. 20-án tartott ülésén melegen üdvözölte 
a felügyelővé választott id. Burkovszky Kálmánt, aki 
a polgári leányiskola alapjára 500, az aggápolónak 
50 koronát adományozott. — Néhai özv. Stadtrucker 
Jánosné az érsekújvári evang. egyháznak végrendele-
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tileg 200 koronát adományozott. Isten áldása legyen 
az adományokon.

Az Evangélikus Tanára és Tanítók Orszá
gos Egyesületének évi közgyűlése ez idén az el
nökség intézkedése folytán Budapesten, a fasori ev. 
főgimnáziumbanfa pünkösdi szünidőben, junius 2—5-án 
lesz. A közgyűlés tulajdonképen Aszódra volt tervezve, 
de az ottani leányiskolák n. é. igazgatójának, Oeschger 
Adélnek elhunyta folytán az elnökség Budapest mellett 
döntött.

A magyar baptisták mozgalmat indítottak egy
házuk teljes átszervezésére, ennek a megbeszélésére 
Nagyváradon kongresszust fognak tartani s nagyarányú 
építkezésekbe kezdenek. Tanítók és lelkészek nevelé
sére amerikai és angol segítséggel 200,000 koronás 
missziói iskolát építenek. Ez lesz Magyarországon 
az egyetlen ilyen iskola, mert a Budapesten fenntartott 
ideiglenes missziói iskola már évekkel ezelőtt megszűnt.

Az assakürti egyház és a hozzája tartozó szór
ványok állapotáról Zathureczky László lelkész lelki
pásztori szózata örvendetes képet fest. A 2086 lélekből 
álló egyház örvendetesen gyarapopott. 81 születéssel 
szemben 51 haláleset áll. Eskettetett 23 pár, konfir- 
máltatott 43 gyermek. Ú rv acso rázó  volt 3008. Az 
egyház hívei 4679 koronányi szeretetadományt hoztak 
össze. Vagyona közel 2000 koronával gyarapodott, 
adóssága nincs. Az egyház hívei is gyarapszanak. Egy 
394 holdas birtokot 16 evang. család vett meg. A 
szórványokban is megvan a buzgóság, az élet. Nyitra- 
pásztó 3000 koronán harangokat szerzett, a nyitrai 
szórványnak közel 9000 korona vagyona van s vagy 
Nyitra, vagy Ság nemsokára abban a helyzetben lesz, 
hogy anyaegyházzá szervezkedhetik. Az odaadó mun
kásságnak szép bizonysága ez az eredmény. Vivat, 
floreat, crescat a nemes egyház ezután is!

A kivándorlók lelki gondozása. Évenkint köz
löm és ismertetem a kivándorlók és visszavándoroltak 
számát. Nagy összegekre rúgnak e számok különösen 
a kivándorlók szempontjából. Ezen statisztikai közle
ményeim kapcsán ismételve rámutattam s felhívtam az 
illetékesek figyelmét arra, hogy mit lehetne és kellene 
vándorló híveink mentése érdekében tenni. Rámutattam 
arra, hogy mit tesz e téren a hazai r. k. egyház, hogy 
e célból a kikötőkben és a kivándorlókat szállító ha
jókon külön e célra missziói lelkészeket alkalmaz. 
Történt e téren valami, nem tudom, de alig hiszem. 
Kíváncsian és nagy reménnyel várjuk a hazatérő Raffay 
lelkésztestvérünknek jelentését és beszámolóját, kikül
detéséről, amerikai útjáról, tapasztalatairól. Talán ez 
fog nagyobb impulsust adni arra, hogy Amerikába 
vándorló híveinkkel többe ttörődjünk és foglalkozzunk. 
Ezúttal ezzel kapcsolatban egy aktuális kérdésre aka
rom az illetékesek becses figyelmét felhívni, nevezetesen 
arra, u mit Bernül István elnök a Kálvin Szövetség 
választmányának f. évi március hó 4-én tartott ülésén

a református egyház szempontjából tett, hogy tegyük 
meg mi azt az evangélikus egyház érdekében. Ugyanis 
a kormány most köti meg az amerikai hajostársasá- 
gokkal a szerződést, indítson azért az egyetemes gyűlés 
arra nézve akciót, hogy a kivándorló hajókon a jövőben 
evang. lelkészek alkalmazásúnak kötelezettsége is biz- 
toslttassék. Homola István ev. lelkész.

Új hygienikus kehely. Dennert R. F. gyára 
Quedlinburgban egy új rendszerű kelyhet talált fel és 
szabadalmaztatott, mely megakadályozza azt. hogy az 
úrvacsorázók a közös kehelynek ugyanazon a pontján 
igyanak s hogy a szájjal már érintkezésbe jött bor a 
kehelybe visszafolyjon. A kehelynek kettős bortartója 
van, a peremére pedig ivócsücskök helyezhetők és kicse- 
rélhetók. Egy ilyen reform kehelynek az ára 69 márka, 
minden további ivócsücsök-betét 20 márka. A kehely 
kivül tartósan ezüstözött, belül pedig aranyozott. A 
gyár régi kelyheknek a felszerelését is elvállalja. Ma
gyarországra Reichart 1. lelkésznek szállított a gyár 
ilyen reform-kelyhet, ki szívesen ad a kehely használ
hatóságáról felvilágosítást. A cime; Höltövény (Erdély.) 
Prospektusokat a gyár kívánatra szívesen küld az 
érdeklődőknek.

Előadások a külm isszióról. Bufe Emil, a baseli 
missziótársulat missziónárusa, aki nyolc évet töltött 
Kamerun őserdejében s a jövő évben oda visszatérni 
szándékozik, márc. 13-ától 21-ig a vasi felső ev. egy
házmegye több gyülekezetében missziói előadásokat 
tart, 22-étŐI 29-éig Budapesten fogja több helyen ve
tített képekkel a kamerumi missziót bemutatni. Az 
ősszel újabb előadó körútra indul s ha németül tudó 
magyar lelkésztestvéreink — kik a vetített képekhez 
fűzött előadást lefordítanák magyarra — kívánatosnak 
tartanák, hogy gyülekezeteiket ily szemléltető módon 
megismertessék a missziói munkával, forduljanak meg
keresésükkel egyenesen a niisszionárus úrhoz (Wien, 
XII. Schönbrunner Schloss-strasse 43.)

A vasárnapi m unkaszünetről uj törvényjavas
lat készült, mely már az érdekeltek kezében van. A 
törvényjavaslat szerint munkaszüneti nap a vasárnap, 
Szent István és Karácsony 1 napja. A munkaszünet a 
munkaszüneti napon hat órakor kezdődik s másnap 
reggeli hat óráig tart. Bizonyos munkák azért ezeken 
a napokon is végezhetők, azonban csak hatósági enge- 
delemmel, ebben az esetben az alkalmazottaknak pót
pihenőre van igényük. Ha valamely üzem természete 
a legalább minden vasárnapon való szünetet sem 
birná el, úgy alkalmazottai valamelyik hétköznap kap
nak 24 órás munkaszünetet, vagy legalább kétszer 
munkaidőre eső 6—6 órás pihenőt. — Az üzletek munka
szüneti napokon csak délelőtt 10 óráig tarthatók nyitva. 
Külön szabályok érvényesek a karácsony elöttre eső 
pár vasárnapon, búcsún, országos vásáron stb. Égetett 
szeszes italok munkaszüneti napokon reggel hattól, dél- m 
előtt 10 óráig árusíthatók. Az irodai munkának szili-
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tén szünetelnie kell a munkaszüneti napokon. A leg
szükségesebb irodai munka délelőtt 9—11-ig, tehát 
két órára van korlátozva. Az irodai alkalmazottak 
szintén legalább minden két hétben egy teljes szabad 
vasárnapra tarthatnak igényt.

A salgótarjáni egyházközség folyó hó 22-én 
tartotta évi rendes közgyűlését. A lelkész évi jelenté
séből, mely különben értesítő alakban nyomtatásban 
is meg fog jelenni, megemlitjük a következőket: Az 
egyház anyagi viszonyait immár teljesen rendezte, ez 
évben 3775 kor. adósságot törlesztve le. Fájdalom 
azonban temploma alapos renoválásra szorult, mely
nek fedezésére ismét körülbelül 12000 korona köl
csönt kell felvennie. Évi bevétele volt 7368 korona 
78 fillér, kiadása 7398 korona 58 fillér, pénztári hiánya 
29 korona 81 f. Hátralékos követelése 743 korona 
16 fillér. Született 62 gyermek, 22 fiú, 40 leány; tör
vényes 58, törvénytelen 4. Meghalt 30, ebbből férfi 
17, nő 13. Természetes szaporulat 32. Esküvő volt 
az ev. egyház szertartása szerint 19. Más egyház szer
tartása szerint 12. Összesen 31. Ebből tiszta evang. 
pár. 2. E szám szomorúan mutatja a salgótarjáni 
egyházban a nagy összekeverődést más vallásuakkal. 
Hasonló példát keveset, vagy épen nem is találunk 
más egyházakban. A lelkésznek valóban folytonosan 
résen kell lenni, hogy nyáját annyira, amennyire meg
tarthassa. Ez helyben; sikerült is, amennyiben itt 
reversalis révén csak 1 vesztesége van. Revesálist kö
töttek helyben hátrányunkra 6, javunkra 5; vidéken 
hátrányunkra 6, javunkra 1. így az összes veszteség 
e téren 6. Áttért tőlünk 4, hozzánk 4, veszteség tehát 
nincs. Konfirmációhoz járult 39. Urvacsvacsorával élt 
677. Iskolába járt helyben 186, vidéken 85. Az egy
ház egyébként úgy anyagi helyzete mint egyebek te
kintetében az előző éviekhez képest határozottan ör
vendetes fellendülést mutat.

Böjti vallásos estéket tart minden vasárnap d. 
u. 5 órakor a templomban a salgótarjáni evang. egy
ház, melyek rendkívül nagy népszerűségnek örvendenek 
felekezet külömbség nélkül. Az esték ének, ima, felol
vasás, szavalatokból állanak. A 3-ik estén márc. 15-ikén 
Dr Kovács Józsefné olvasott fel „A nők s kötelessé
geik“ cimen egy fölötte tanulságos értekezést, melyben 
a nő igazi hivatását abban látja: a nő legyen a férfi 
segítő-társa, hitvestárs és anya. A nő közpályára nem 
való, ha szükségből talán itt is megállja a helyét. De 
ez számára csak egy szükségszerű rossz, melyet szí
vesen fel kell cserélnie a férjhezmenetel és anyasággal. 
De a nőknek van még egy más hivatásuk is s ez az 
egyházi életben a lelkésszel karöltve járó munkálkodás. 
Bizony nagy áldás, ahol a lelkészt egy lelkes hölgy 
gárda veszi körül, mert egyedül állva sohasem végez
het oly sikeres munkát. És az egyház mégis húzódo
zik attól, bogy a nőknek aktiv részvevőst engedjék 
meg a gyűléseinken! A zsinati bizottság csak a pap

választásnál a közvetlen szavazatjogot akarja nekik 
nagy kegyeden megengedni. Nem értjük, miért e nagy 
vonakodás a jog kiterjesztésnél?! Hiszen abból csak 
áldás származhatna egyházunkra, ha hölgytagjaink is 
kicserélhetnék a férfi tagokkal eszméiket. És milyen 
sarkaló dolog volna ez számunkra a munkálkodásra.

Lelkészválasztás. A péteri-i (Pest-m.) ev. egy
házközség folyó évi március hó 22-én az egyház
megyei alelnökségnek, Kruttschnitt Antal alesperes és 
Ivánka Pál esperes másodfelügyelő elnöklete mellett 
tartott közgyűlésében egyhangúlag és közfelkiáltással 
Csaba Gyula ujcsanátosi lelkészt választotta meg lel
készének. A választáshoz az egyháznak és a megválasz
tottnak szerencsét kívánunk. Isten áldja meg az új 
lelkésznek új otthonába való bemenetelét!

A pozsonyi evang. theol. akadémia ifjúsága
márc. 15-én megkoszorúzta a kecskekapui evang. te
metőben jeszenák János báró és Rázgha Pál sírját,, 
lerótta a kegyelet adóját a Petőfi szobornál. D. u. 5 óra
kor változatos programmu ünnepséget rendezett, melyen 
az ünnepi beszédet Wagner György theol. akad. hallgató 
tartotta.

Előadás Jézus életéről. A salgótarjáni evang. 
egyház lelkésze Jeszenszky Károly S. márc. hó 21. és 
22-ikén három szabad előadásban vetített képekkel 
kapcsolatban Jézus életét mutatta be, 21-ikén az is
kolás gyermekeknek, 22-ikén pedig a felnőtteknek. Az 
acélgyári hatalmas olvasótermet mind három alkalom
mal zsúfolásig megtöltötte a közönség, amit mutat az 
is, hogy a csekély 20 filléres belépti dij mellett 175 
korona bevétel volt. Ajánljuk a lelkésztársak figyel
mébe az ilyen Jézus előadások tartását, melyet a 
közönség mindenkor szívesen hallgat és néz meg.

A „Gyámintézet“ XXXI. évfolyamának első szá
ma az új szerkesztő Bándy Endre egyet, gyámint. 
jegyző szerkesztésében jelent meg. Bognár Endre egye
temes gyámintézeti elnök üdvözlése után a szerkesztő 
„Beköszöntőjé“-ben programmot ád, melyben helyesen 
csupán gyámintézeti közlemények és tudnivalók orgá
numának kivánja tekinteni a lapol. A lévai közgyűlé
sen elhangzott üdvözlő beszédek s a némethoni Gusztáv 
Adolf egyesület dolgainak közlése után különfélékkel vég
ződik a tartalmilag és alakilag is^szépen kiállított lap.

A John féle „Teligőz“ mosógép 225,000-nél 
nagyobó számban van mindenfelé elterjedve. A többi 
ilyen fajta gépeket felülmúlja, hogy a fehérnemű mosása 
gőzöltetése egyszerre történik; dobonkint 20 perc alatt; 
a ruha nem lesz dörzsölve, rángatva, szaggatva. Víz, 
szappan, szóda, tüzelő anyag tetemes megtakarítása 
érhető el vele.’ATuhamosás könnyen és gyorsan tör
ténik. A gép egyesít magában vízfőzőüstöt, fűtő, fürdő 
és főzőkályhát. A gép anyaga kiváló, horgonyozása 
rozsdamentes. Kívánatra nem csak árjegyzéket, hanem 
megfelelő feltételek szerint próbára is küld mosógépet 
a John J. A., A. G. cég Wien, VIII., Langegasse 
63/296., vagy pedig bármely vidéki elárusítója, úgy 
hogy bárki is a gép megvétele előtt annak kiválósá
gáról meggyőződhetik.
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◄o Legújabb Könyvelt«

. Protestáns d ilid  ttiziiaziatási íörvénytar 1523— «13.
Ö sszegyűjtötte id. Hegedűs János. Ára 16 korona.

Bölcsészeti és neveléstudományi doiyozatuti.
Ir ta : Koller István. Ára 2 korona.

Az országos c iá z i alapok és alapitfányoli hertieseticz.
I r t a : Zsilinszky Mihál. Ára 60 fillér.

tloiesleadi egaz tizéves jumieuitii tilfikíipR.
Irta : Harsányi Sándor. Ára 2 korona.

K ecskem éthy István
K om m entár Hoséa k ö n y v ih ez  . . . 6 —

Szim onidcsz Lajos
Élt-e Jézus  ? .............................................. L—

Barla-Szatn Titusz
Legrégibb m a g y ar  nyelvem lékünk  a 
Halotti Beszéd kora , keletkezési helye 
és s z e r z ő j e ..............................................—.50

Harsány! Sándor
Im ádság és p r é d i k á c i ó ...................... —.50

Adams John
Az o k ta tá s  a lapelvelf  ford. Hamvai 
E rzsébet dr. . . . .  . . .  1.20

K A P H A T Ó :
Kókai Lajos könyvkereskedéseben.

Budapest, Kám erm ayer-utca 1. szám.
Megrondelóskop célszerű az ÖBüzê et 

poBtautalvanyon «lore beküldeni. 
Portóra 20 fillért kérek.

NAQYPÉNTEKI PASSIÓ.
Fordította és összeállította:

TÖRTEL1 LAJOS ev. s. lelkész
Egyes példány ára 30 fillér, 100 példányon felüli ren
delésnél példányonkint 20 fillér. — Alakja a Dunán
túli uj énekeskönyv alakjával egyezik s ahhoz csatolható. 

Szives megrendelések a
L uther T ársaságkönyvkereskedésében (B udapest, 
V ili., Szentkirályi utca 51 a) intézendök.

á t

Toronyórákat
gyárt minden nagyságban, első

rendű modern kivitelben a

l l i l l M  in -  is  toronyóra nyár
üUDAPHST, Sídv-utca 52.

B udapest sz é k e s fő v á r o s  szerző d . toronycSrása
T ö b b  arany érem m el k itü n tetv e .

E lő n y ö s  fize tés i fe lté te le k . K ö lt s é g v e té s  d íjta lan

A dunántúli a i n. eüyhazlierület ui éneheshöniive a
K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V

melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvaszonkötésben „ „ vörös-

metszéss I t o k k a l ...................................... 2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal.............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kchelylyel,

aranymetszéssel, dobó b a n .....................  8 „ — „
Párnázott borjubi.rkütésbcn, táblán kehely- 

lycl, aranymelsz'sicl, dobozban . . .  12 „ — „ 
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel,arany

metszéssel, dobozban ............................. 12 „ — „
D a lla m o s  k ö n y v e c s k e  a Keresztyén Éne-

k csk ö n v v h ö z ..............................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek  

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nj.Kul) 
legalább » péld myt rende'nek meg, 250/o-os árengedményben 
részesülnek, de a s/állit.isi költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Siinthü K a ro ly :  Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok-» 

kiiNmöscn konfirm iltak srámarn. 1-ik kiad. In 15 em. nagyságban.
Vászonkötésb» n. \ örösinetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párn zoi| borjub 'rkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

S zékács J ó z s e f : Im á d sá g o k  és l lu z g ó lk o d á so k .  Imakönyv 
evang. prot. kér. szamára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

rekele vászonkötés. aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubörkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

ilornyanszhy ilor Ié íié Iímü, Budapest. II. Mimi 4.

KEMÉNY LAJOS, MOHR HENRIK, SZIMONIDESZ 
:: LAJOS, SZÜTS GÁBOR és WOLF JÓZSEF :: 

egyházi beszédei,

„JÉZUSSAL EGY ÚTON . . . “
című prédikációgyüjtem ény öt koronáért kap
ható könyvkereskedésekben és e lap szerkesz

tőjénél Nagybörzsönyben (Hont m.)
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M R n o N m n o T
elism ert legjobb gyártmányokat szállit

magyarországi legnagyobb hangszergyár
STOWASSER J. Své̂ í

a jav, Rákóczi-tárogató feltalálója. 

1 3-14  GyárLön?őhÍ;U-u. £
é s a j á n l j a  m in d e n n e m ű  g y á r á b a n  k é s z ü l t  h a n g s z e r e i t ,  ú g y s z in té n  
tv u ro  k á t  é s  h a n g s z e r a lk a t r é s z e k e t .  Á r je g y z é k  d íjm e n te s e n  k ü ld e t ik .

3^" Elismert legelsörangú műremekek
a világhírű ZIMHERMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harm onium ok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

( C s á s z á r -  é s  L u k á c s f ü r d ő n é l .)  
harmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.

Iparos és nem kereskedő

35 éve fennálló kér. cég!

Villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonáján k, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

K é s z í t  é s  j a v i t ; K e ly h e t ,  borkancsót. 
o ltá rgyertya ta rtó t, keresztet, csillárt, gyer
tyára  és v illanyra stb . Arany, ezüst, kina- 
ezüst, bronzból, m űvészies és egvsze ü k i
vitelben. K e ly h e k  stb . tárgyak v a ló d i 
tű z -  galván aranyozása és ezüstözése j ó t 
á l l á s s a l .  T ervrajz és költségvetés d íjta la 
nul. M ie lő t t  m á s h o l  r e n d e lé s t  te sz ,  m é l-  
tó z ta s s é k  eg y  á r je g y z é k e t  k é r n i ,  m e 
ly e t  in g y e n  é s  b é rm e n tv e  k ü ld .

K é r i  n a g y b e c s ű  p á r t f o g á s á t

Bittner János
e g y h á z i  s z e re k  m ü ö tv ö s e .

Budapest, IX., Lőnyai-utca 23.
(B e já ra t  C z u c z o r -u tc a  f.) «—« ORGONA GYÁR.

Rieger Ottó
cs. é s  k i r .  u d v a r i  s z á l l i tó

a  S z e n t - S i r  lo v a g ja  é s  a  F e re n c  J ó z s e f  
r e n d  tu la jd o n o s a .

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta léghyomás i csőre dszerii (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállit. 
37 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanveröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja. — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
13—í5 natra dijmenteten szolgál.

J / 3 N 5 Z K T  B É W h s ü
TEMESVÁR.

Rózsaiskolák*kertészetitelepe
Ajánlja, a rózsa- 

tenyésztésben 
hosszú éveken át szer
zett tapasztalatai alap
ján nevelt legnemesebb

-rózsafajokat-
kitűnő minőségben, erős 
magas törzsiteket, bo
kor- és futórózsákat.— 
Továbbá bogyós gyü
mölcsfáit mint 
magastö rzsü , 
vagy bokros 
egres, ribizke. 
málna, szeder 
s többi spárga- 
gyökér és eper 
palántáit; gu- 
mós-növé' yeket mint: 
Begonia gumók, 
Gladiolusok, 

cannák, tuba
rózsák stb. cserjék 
és évelcs növényeit.

■ " —  - ■ :--:
Á rjegyzék  le  v e le z ő -  
laponi m eg k eresés
re, ingyen rs bér-

m entve ::

John-féle
» -  ff

a ruhát hófehérre mossa, tökéletesen 
kíméli es rendkívüli megtakarításokat 
hoz időben, munkában és pénzben. —
Több mint 225.000 drb van elterjedve.

L A J O l i l  R . - I . M . O I I L ,  L a i W  k
^ D E O O O O E I ^
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Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap sze r k e s z tő sé g e  e lm ére Nagy-  
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTEHLO KORNÉL 
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Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  d i j a :
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7 K. K isebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
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T a r t a l o m :  Sz. A lelkészt fizetésrendezési javaslat. -  Sass János A protestantizmus és a válóperek. — Krónikás: Ulster 
D. Sz. ő . Két indítvány. — N . :  A szepsii evangélikusok. — Különféle. — Hirdetések.

A le isz i lizetGsreÉzesi javaslat
A lapunk múlt számában közölt javaslatnak 

indokolása is van. Az indokolás sok fontos és 
a javaslat megértéséhez szükséges megjegyzést, 
adatot, számítást és kimutatást tartalmaz.

* Vegyük ezeket is sorra.
A javaslatból csak úgy lehfet törvény, hogyha 

megelégsz k a lehetővel és kivihetövel s 
nem kíván többet annál, mint ami ma elérhető. 
A másik szempont, amit nem szabad szem elől 
téveszteni: a kongrua-törvény, melynek jóté
teményeit kár volna kockára tenni az alapfizetés 
emelésével, miáltal az állam esetleges fizetés
javítási szándékát is megelöznök. Az alapfizeté
seket nem kell bolygatni s azoknak netaláni 
emelésével nem kell az ajtót magunk mögött 
bezárnunk. Hagyjuk azt nyitva az állam előtt, 
hogy az tekintse függő tartozásának, a kongruás 
alapfizetést a közóhaj szerint 2400 koronára 
emelni.

A korpótlék megállapításánál figyelembe 
kellett vennie az előadónak a korpótlék tör
vényt s pusztán arra szorítkozott, hogy a kor
pótlékot valamennyi lelkésznek kivétel nélkül 
biztosíttassa a törvény által, viszont azonban 
szem előtt kellett tartania azt, hogy az egyetemes 
egyház korpótlékul csak azt adhatja s csak 
azt adja is, amit e célra állam segélyképen  
kap. Mindössze a hitoktatók és kántorok kb. 
7300 koronára tehető korpótléka fedezendő más 
forrásból.

„Az egyetemes egyház mai helyzetében, 
az adott viszonyok és körülmények közt, a lel
készek fizetésének javítására e gyet l en  út és

mód, melynek alkalmazása iránt a zsinatnak 
szabad keze van, — a c sa l ádi  pót l ék rend
s z e r e s í t é s e . “

„Ennek alkalmazásánál nem kell attól tar
tania a zsinatnak, hogy ezzel az egyetemes 
egyház kárára mege l őz i  az ál lamot,  mert 
beláthatatlan időre bizonyosnak látszik, hogy az 
államkormány nem fog családi pótlékot rend
szeresíteni a lelkészek számára mindaddig, amíg 
a róni. kath. klérus mai hatalmi befolyását ér
vényesíteni tudja.“

A pótlékot nemcsak gyermekeik után kell 
a lelkészeknek adni, hanem lehetőleg úgy, hogy 
azáltal a f i z e t é s ük  is lehetőleg eme l t e s s ék .  
Gyermekek után járó pótlékot 226 lelkész nem 
kapna, ellenben nőtlen vagy özvegy lelkész 
csak 98 van. Figyelembe veendő az is, hogy a 
feleséghez kötött pótlék állandóbb természetű, 
mint amelyet a lelkész gyermekei után legfel
jebb ezeknek a nagykorúságáig élvezhet.

A szükségelt összeg nagyságát nyolc sta
tisztikai táblázatba csoportosított adattömegből 
lehet kiszámítani.

Ezek a statisztikai adatok fontosak is, ér
dekesek is, azért egy párat kiragadunk belőlük.

709 lelkészi állomáson 694 evang. lelkész 
működik, 15 állás betölteílen, nincs öt éves 
szolgálati ideje 204-nek, legalább öt éve szolgál 
103, legalább tíz éve 69, legalább tizenöt éve 
64, legalább húsz éve 71, huszonöt évnél több 
ideje 183 lelkész. Nős lelkész van 596, nőtlen 
vagy özvegy 98, nincs 24 éven alóli gyermeke 
226-nak. Egy huszonnégy éven alóli gyermeke 
van 135-nek, kettő 133-nak, három 90-nek, négy 
50-nek, öt 34-nek, hat 14-nek, hét hatnak, nyolc
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háromnak és kilenc kettőnek. A huszonnégy 
éven aló! levő gyermekek száma 1212, ezekből 
állása, fizetése van 63-nak. Ha csak két gyer
mek után járna korpótlék, a jogosultak száma 
801 volna. Nem otthon tanul 376. A kongruás 
lelkészek (362) között több a nőtlen és özvegy 
(61), mint a nem kongruások között (37). Nincs 
huszonnégy éven alól levő gyermeke 132 kong- 
ruásnak és 94 nem kongruásnak.

Nem lelkész igényes van 35, ezek közül 
püspöki irodai alkalmazott 10, hitoktató 11, 
kántor 14. Ezek közül nős 22, nincs igényjo
gosult gyermeke 18-nak. Huszonnégy éven alól 
levő gyermekeik száma 41.

A szükséglet főbb tételei a következők. A 
korpótlék államsegély keretén kívül esők (hor- 
vát-szlavonország-i lelkészek, püspöki irodave
zetők és misszionáriusok, hitoktatók és kántorok) 
számára kell kb. 26300 korona korpótlékra. A 
családi pótlékra kell 343,500 korona, ebből 
217,500 korona a kongruások, 118,500 korona 
a nem kongruások számára.

A fizetésrendezés fedezetéül szolgál az 
állam által nyújtott korpótlék, a lelkészsegélye
zési alap dotációja, a többi a .közalapi adó 
módjára kirovandó 2"<>-os új adóból és az 
egyetemes egyházi adócsökkentési alapból el
vonandó 37o pó tad ó b ó l fedezendő. Az új két 
százalékos adó hozna 164,000 koronát a lel
készsegélyezési alap 70,000 és a 37„ pótadó
246,000 koronát. Az egyet, adócsökkentési alap
nak 460,000 kor. helyett még mindig maradna 
háromszázezer koronája, amit szétoszhatna.

A terjedelmes és nagy körültekintéssel ösz- 
szehordott adathalmazt tartalmazó indokolást a 
javaslat készítője e szavakkal fejezi be:

„Lelkem teljes buzgalmával igyekeztem 
betölteni a rám rótt feladatot, a lelkészi fizetés 
rendezését célzó jelen javaslatom kidolgozása 
által. Éppoly melegséggel ajánlom azt elfoga
dásra abban a meggyőződésben, hogy a zsinat 
minden többi törvény alkotásába életet önteni 
elsősorban a lelkészek hivatottak, akiktől oda
adó, sikeres és áldásos működés joggal csak 
úgy várható, ha nem nyomja őket a munka
kedvet emésztő családfenntartási gond.“

„Viszont a netán radikálisabb és vérme-

sebb óhajtásokat tápláló lelkésztársak lássák be 
indokolásom érveinek mérlegelése folytán, hogy 
egyházunk mai helyzetében az adott viszonyok 
és körülmények közt, anyagi helyzetük javítása 
céljából a javasoltnál alig lehet egyéb és több 
kivihető és elérhető.“

A P rotestan tism u s és a válóperek.
A házassági válóperek szaporodásának ügye 

eléggé fontos mind társadalmi, mind protestáns egy
házi szempontból arra nézve, hogy igyekezzünk azt 
lehetőleg minden oldalról megvilágítani. A fődolog az, 
hogy a közérdek indítsa gondolkozásunk kerekét, az 
vezérelje kezünkben a tollat. Annálfogva rendezzük azt 
oly módon, hogy a kérdés az olvasó s általában min
den érdeklődő előtt minél tisztábban, minél átlátszób- 
ban álljon és az ellentétek kiegyenlítése minél köny- 
nyebb legyen.

Arról szó sincs, hogy protestáns ember „a gyű
lölködő házastársakat közös tömlöcbe zárva tartani" 
akarná. Mert az bizonyos, hogy a mig az ember em
ber, addig eltévesztett, nem sikerült házasságkötések 
mindig lesznek. Ettől a bajtól, valamint a betegségek
től óvakodni lehet, de annak ellenében az embert biz
tosan megőrizni nem áli senkinek hatalmában. Az is 
kétségtelen, hogy a házastársak áldatlan viszálya nem
csak a valódi életet mérgezi meg, hanem mivel az a 
gyermekek nevelése tekintetében se felelhet meg a 
házasság rendeltetésének, ennélfogva a társadalmi 
jólétre nézve is veszedelmes. Es teljesen igaza van ifj. 
Berzsenyi Jenő urnák, hogy „a házassági elválás kér
dését elsősorban a társadalom szempontjából kell 
tekinteni s elbírálni." A ki cikkemet figyelemmel olvasta, 
annak észre is kellett vennie, hogy a boldogtalan há
zasságok és válóperek rohamos szaporodását én is 
társadalmi betegség tünetének tartom.

A társadalmi jólét, nyugalom, a közerkölcsök, 
valamint az egyesek lelki békéjének érdeke megkö
veteli, hogy az elhibázott élet helyreigazítható legyen. 
Igaz keresztyéni szellemből következik tehát, hogy az 
emberi gyarlóságból származó tévedés előtt a feltá
madás kapuját zárva ne tartsuk. Nem is hiszem, hogy 
jó protestáns lélek elfogadna oly törvényt, mely sze
rint a házasság felbontása semmikép se legyen lehet
séges. Cikkemben is mindjárt legelői hangsúlyoztam, 
hogy ama mozgalomban nem a válás megszüntetésé
nek gondolata ébredt fel.

Abban is teljesen igazat adok ifj. Berzsenyi Jenő 
urnák, hogy „házasságokat nem annak folytán kötnek 
könnyelműen, mert a válás könnyű." Valóban nem ez 
és nem is állítottam, hogy ez volna az ok. A köny- 
nyelmü ember, mikor házasságot köt, nem gondol 
arra, hogy könnyű lesz majd az elválás. De nem gon-
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dől «arra sem, hogy boldogsága az egész életen át fog 
tartani. Nem gondol egyáltalában a jövőre, hanem 
egyedül a jelen csillogó előnyeit veszi számításba sa  
boldog házasélet leglényegesebb föltételeiről egészen 
megfeledkezik. És teljes mértékben osztom ifj. Ber
zsenyi Jenő ur véleményét, hogy ezt a könnyelműsé
get, a komolyságnak, az életboldogság utáni benső 
vágynak, az Isten és emberek előtti tiszta életre való 
törekvésnek nagyfokú hiányát egyedül a jóházi neve
lés, a békés családi élet és a nevelő intézetek eszmé
nyibb irányú szelleme szüntetheti meg. Oda jutunk 
vissza tehát, hogy mindenekelőtt a családi élet mai 
tökéletlenségére mint a könnyelműség okára kell fő- 
figyelmet fordítani. Ha megszűnik az ok, elmarad az 
okozat.

Azonban ne feledjük, hogy a mai nevelés hely
telen irányát máról holnapra megváltoztatni nem lehet. 
Sok idő kell ahoz, hogy ezt az irányt más, helyesebb, 
a társadalomra nézve iidvösebb váltsa fel. De addig 
is, inig a boldogtalan házasságok okát elháríthatnók, 
gondoskodni szükséges, hogy azok elé legalább némi 
akadályt gördítsünk.

Ténnyel állunk szemközt, melyet ifj. Berzsenyi 
Jenő ur is elismer, talán nincs is senki, ki azt el nem 
ismerné. Korcs fejlődés jelenségei mutatkoznak társa
dalmunkban, mely járványként terjedve veszélyezteti 
a gyermekek nevelésének elhanyagolása folytán a köz
erkölcsöket és miként a láng az őszi avarban harapó- 
zik tovább és tovább a családi élet boldogságának 
elpusztítására. Gondoskodni kell oly eszközökről, a 
melyek a fellépett baj elhatalmasodásának legalább 
útját állják. Nagy különbség van a közt, hogy a ro
hanó árt feltartóztatni akarjuk-e, vagy csak gátat vetni 
tovább terjedésének. Az élelmiszerek hamisítását se 
szüntetik meg a szigorúbb törvények, de bizonyosan 
akadnak sokan a hamisítani vágyók közt, kiket a ke
mény büntetéstől való félelem legalább is gondolko
zóba ejt. Igaz, hogy „a társadalmi embernek joga van 
a boldogsághoz“ ; de viszont a társadalomtól se lehet 
megtagadni a jogot, hogy a jóléte ellen vétkezőt meg
büntesse.

Törvényhozási intézkedésekkel a könnyelmű em
bert nem lehet átvarázsolni higgadt megfontolással 
cselekvő életbölccsé, de ha figyelmeztetjük helytelen 
lépésének súlyos következményeire, ez által bizonyára 
fölébresztjük lelkében az igyekezetét, hogy a boldog 
élet föltételeit érett komolysággal számba vegye. El
lenben ha könnyítjiik e következmények terhe alól 
való szabadulást, ezzel csa< új kndúletet adunk a 
könnyelműség terjedésének és ugyancsak tág kaput 
nyitunk oly nemű házasságok kötésének, a melyek 
bitorolják e szent intézmény nevét és a melyek inkább 
törvényes „boldog liaison“-ok elnevezésre tarthatnak 
igényt.

Már pedig a ki figyelemmel kiséri társadalmunk

psychologiáját, az mind jól tudja, hogy az ily „bol
dog !iaison“-ok után áhitozók fenhangon hirdetik a 
házassági elválások megkönnyítésének szükségességét. 
És ha siket ülne a kormányzó hatalmat ilyen irányba 
terelni, oly lejtőre jutnánk, melyen tovább és tovább 
sülyedve végre a szabad házasságnak, a családi élet 
megszűnésének örvényébe zuhannánk, a hol a társa
dalmat fenntartó erények gyökerestül kipusztulnak.

E veszedelem előszelét érezte meg a Protestan
tismus és ez az előrelátás indította meg a szóban- 
forgó mozgalmat, minélfogva teljes joggal ismétlem, 
hogy a protestáns szellem ezen a téren is az emberi 
lélek jólétének és a társadalmi nyugalomnak hűséges 
őreként nyilvánult meg.

Sass János.

Ulster.
Az angol liberálizmus a katholikus Írországnak 

önkormányzatot akar adni, Írországnak van azonban 
egy nagyobbára protestánsokból álló tartománya. En
nek a lakosai körömszakadtig védekeznek az — előre 
láthatólag — katholikus önkormányzat ellen

Az első lövés még néni dördült el. A fegyverek 
azonban készen állnak az önkormányzat ellen való 
védelemre. Belfast városában és a környékén szén
raktárakban, csűrökben vannak a golyószórók elrejtve 
s ha talán nem is olyan nagy a számuk, mint sug
dossák, egy pár tucat mégis van belőlük a lázadók 
kezeiigyében. Ma százezer ember van végkép elkese
redve s azt mondja: Inkább agyonlövetem magamat, 
mint hogy katholikus uralom alatt éljek. Ha a száz
ezerből csak öt, vagy tízezer ember marad is akkorára, 
mire bevonul a rendet teremtő angol haderő, még 
akkor is elég dolgot fognak okozni és időbe kerül a 
legyűrésük. Egyenlőre azonban nagyon komplikált a 
helyzet. Az angol katonák nincsenek elragadtatva 
attól a feladattól, amely reájuk vár s inkább ott hagy
ják a hadsereget, minthogy saját hitsorsosaik leigá
zására és merő liberalizmusból katholikus uralom 
alá való hajtására vállalkozzanak.

A „lázadás“ fészke Belfast városa. Egész új vá
ros 1700-ban mindössze öt utcából állott, ma pedig 
Angliának London, Liverpool és Bristol után következő, 
tehát nagyságra negyedik kikötő városa 400,000 lakos
sal. Kereskedelme és ipara óriási. Roppant hajógyárai 
vannak és vászonipara tömérdek munkást foglalkoztat. 
Belfast világkereskedelmi gócpont. Nem csoda, hogyha 
a belfasti vászonszövők és vászonkereskedök nem 
tudnak megbarátkozni azzal a ténnyel, hogy őket, 
kik előtt tárva áll az egész britt világ, nemsokára egy 
kis állam zugügyvédek és hecckáplánok által befolyá
solt a világ folyásáról fogalommal sem biró, maradi 
katholikus ir parasztok által választott parlament fogja 
kormányozni.
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Belfast azonban arról is nevezetes, hogy benne 
a vallási hovatartozandóság kérdése a legfontosabb 
kérdés. Az emberekről legelőbb azt lehet megtudni, 
hogy milyen vallásuak, a foglalkozásuk, állásuk csak 
azután jön. „Menjen el Mr. H-hoz, igen kiváló katho- 
kus ember, nagy szénkereskedése van.“ „Látta már Mr. 
I-t, gyarmatáru kereskedő en gros, befolyásos pres- 
byteriánus.“ A vezető szerep a protestánsoké. Vannak 
katholikus nagykereskedők is, a bankok, gyárak azon
ban protestáns kézben vannak. A protestánsok vagy 
az ir protestáns államegyházhoz, vagy pedig a pres- 
byteriánus egyházhoz tartoznak. Az ir prot. egyház az 
előkelők egyháza, megfelel az angol államegyháznak, 
csak a szervezete más.

Az igazi tűzfészek a presbyteriánus egyház. Ez 
a skót kálvinista egyház egy ága. Az egész Ulster 
és Belfast sem más, mint ir területen levő skót tele- 
pitvény. A presbyteriánusok a 17. századbeli vallás
háborúk hőseinek a kérlelhetetlenségét tisztán meg
őrizték. Vallásosságuk nem a benső érzésekből, ha
nem a gyűlöletből nyer impulzusokat. A főhittétel az, 
hogy a pápától óvakodni kell. Valamikor nem is na
gyon régen volt Belfastban egy ügyvéd, aki azoknak 
a dühös presbyteriánusoknak a védelméből élt, akik 
kiálltak az utcára s ott kívánták a pápát oda, ahol ő 
is együtt főne a többiekkel. Húsz évvel ezelőtt 90—100 
ilyen ügye volt évenként. Tavaly azonban már csak
19. Az erkölcsök Ulsterben is szelídülnek, az indula
tok ellankadnek. A katholicizmus ellen való gyűlölet 
azonban most is nagy. A presbyteriánus lelkészek, 
kiknek hatvan templom áll rendelkezésükre, folyton 
ébren tartják a Róma-ellenes hangulatot. A katholikus 
egyházat nem katholikusnak, hanem rómainak nevezik, 
ezt se Roman-nak mondják, hanem „Romish-“nak. 
Ebben az archaisztikus szóban egyúttal az a kor is 
felelevenedik, mikor a kálvinistákból is szenteltvizzel 
akarták kiűzni a gonoszt s mikor még máglyákon 
sütögették az eretnekeket.

De nemcsak a protestantizmus, hanem a katho
licizmus is agresszív Írországban. Azokat a történe
teket nem igen vagyunk hajlandók manapság elhinni, 
hogy az apa távollétében, hogyan csalják el a pápis
ták a vegyes házasságban élő anyától a leányát, hogy 
kolostorba dughassák, a következő történt azonban 
hiteles: Egy protestáns gyáros felügyelővé léptet elő 
egy katholikus munkást. A felügyelő hatásköróbe tar
tozik a munkások alkalmazása. Pár nap múlva a fel
ügyelő oda áll a gyáros elé s arra kéri, hogy mentse 
fel öt a felügyelőségtől. Miért ? „Mert amióta^felügyelő 
vagyok, nincs otthon sem nekem, sem a családomnak 
a paptól egy nyugodt pillanata. Folyton azt követeli, 
hogy kath. munkásokat alkalmazzak. Már pedig ha 
ezt teszem, magamnak csinálok kárt, mert ezekkel 
nem tudok úgy dolgoztatni, ahogy kell. Inkább nem 
leszek felügyelő.“ Az egyház uralkodni akar.

A protestánsok történeti tradíciói tele vannak 
élénk emlékezetben levő borzalmakkal, volt idő, amikor 
Írországban hátulról lövöldözték le egymást az em
berek, egymás tehenének a tőgyét levágták, egymás 
lovainak a szemét kiszúrták. Ez a múlt áll most ki- 
sértetkép az ir katholikusok és az ulsteri protestánsok 
között. Ezért nem kell az ulsterieknek az ir önkormány-, 
zat. Inkább lázonganak s ugylehet a fegyveres hata
lommal is szembeszállnak, de mégsem nyugszanak 
bele annak a liberálizmusnak az intézkedésébe, mely 
őket kiszolgáltatja a katholikus többség kényére.

Két indítvány.
Alakítsuk át az „Evangélikus Népiskolát“, 

„Ev. Tanügyi Folyóirattá“ !

Az evangélikus tanári és tanító közszellem ha
nyatlásáról panaszkodunk úton-útfélen, de ennek föl- 
élesztése érdekében vajmi keveset teszünk. Az egyetlen 
jelentős dolog, ami e tekintetben az utolsó években 
történt, az evangélikus tanárok, tanítók és tanítónők
nek közös egyesületbe való tömörülése volt. Végtele
nül örvendetes esemény az, mely sok reménnyel biz
tat a jövőt illetőleg, annál is inkább, mert a jelekből 
Ítélve egyesületünk az izmosodás és haladás utján van. 
Csak egy baja van, hogy évente csak 1—2-szer mű
ködik és hogy csak egy „Évkönyvet adhat ki — mindez 
pedig kevés az evangélikus tanerők összeforrasztására, 
kevés arra, hogy minden protestáns tanügyi kérdés 
szőnyegre kerülve alapos megvitatás tárgyát képez
hesse. Állandó orgánumra van szükségünk nekünk is, 
hogy eszméinket kicserélve állandó kontaktusban le
gyünk egymással és ne csak iskoláink jelenével fog
lalkozzunk, de azok múltját is felelevenitsük. Mindezen 
feladatokra érdemes egyházi lapjaink nem alkalmasok, 
bármily szívesen felkarolják is egyébként ügyeinket. 
Uj folyóirat alapítására pedig szűkös agyagi helyzetünk 
miatt aligha gondolhatunk.

Ezért a jelzett célok elérésére a leghelyesebb 
mód az volna, ha az évtizedes múltra visszatekintő 
derék Evangélikus Népiskolát alakítanók át Evang. 
Tanügyi Folyóirattá. Ez lehetne egyesületünk hivatalos 
közlönye, melyben aktuális ügyeinket megbeszélhet- 
nők és e mellett iskoláink történetét is megvilágithat- 
nók. Ez utóbbi feladat is sürgős, mert az adatok foly
ton fogynak. E mellett persz megmaradna az eddigi 
„Évkönyv“ is. A folyóirat szerkesztésén, kiadásán nem 
kellene változtatni, nagyon jó kezekbe van az letéve. 
De bizonyára gazdagodnék szellemileg és anyagilag, 
mikor hasábjait megnyitná az összes iskolafajok szá
mára és mikor egyesületünk tagjai az előfizetők so
rába lépnének. Nem tudom mi az Evang Népiskolá
nak évi költségvetése, de úgy hiszem, hogy csak je
lentéktelenül (1—2 koronával) kellene az egyesületi 
tagdijat emelni, hogy hetenkint jelenhessék meg és 
minden egyesületi tag illetmény gyanánt kaphassa a 
folyóiratot.

Egyelőre ennyi is elég. Nyugodtan várom a hozzá
szólásokat, mert tudom, hogy jószándék vezet javas
latomnál és hogy semmiféle érzékenységet nem sértek.
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A L uther-társaság kiadványainak sikeresebb 
terjesztése.

(A főtitkár sz ives  f igye lm ébe .)

Aki végiglapozta a Luther-tái saság évi jelentéseit, 
annak bizonyára feltűnt, hogy a társaság kiadványai 
épen nem örvendnek valami nagy kelendőségnek. Pedig 
bizonyára nagyon kívánatos, hogy új kiadványainkat ne 
csak a tagok kapják meg, hogy ne csak hivatalból 
vegyék meg az ifjúsági könyvtárak számára hanem, 
hogy lehetőleg az összes ev. hívek, és lehetőleg a refor
mátus olvasó közönség is megismerhesse őket. Erre 
pedig a mi buzgón működő budapesti könyvkereske
désünk forgalma kevés. Ez csak szélesebb körű kol
portázs, bizományi elárúsitás útján lehetséges, ami 
eddig nem igen történt meg. Tudtommal csak a po
zsonyi ev. „Teológusok Otthona“ fáradozik a Luther- 
társasági kiadványok terjesztésén, ellenben sem Kókai 
Lajos (Budapest), sem Hegedűs és Sándor (Debrecen) 
sem Kis Tivadar (Pápa) stb. árjegyzékében kiadvá
nyainknak nyomát sem találni, vagy csak egyeseket 
— kivételesen. Nem üzleti érdek, bár az is, hanem 
elsősorban egyházi, intellektuális erdek kívánja, hogy 
ezen segítsünk, mert a könyv nem arra való, hogy a 
könyvpolcokat és raktárakat töltse meg. hanem hogy 
közkézen forogjon. Ez pedig csak a jelzett úton lehet
séges. A „Prot. Család és Iskola“ könyvei ott szere
pelnek pl. Kis Tivadar könyvjegyzékeben, miért ne 
lehetnének ott a Luther-társaság kiadványai is? Nem 
oly csekély dolog ez, mint ammönek az első tekintetre 
látszik, vagy teljesen átengedjük a tért a „Stephaneum“ 
propagandájának ?

S kolportázs mellett arról is kellene gondoskodni 
hogy a legújabb kiadványuk mindjárt megjelenésök 
után necsak az egyházi, hanem a napilapokban is 
ismertetve lekenek. Sok evangélikus ember és más 
érdeklődő ép ezúton szerezne róla tudomást.

Úgy hisszük, hogy agilis főtitkárunk szívesen tesz 
majd ez irányban valamit!

Dr. S í . ö .

ii s z e is i i  N i i H i i k i s i i  M f l í e l e t ó  t e ip lü io t
A templom felépítése és fiók-egyházzá való szer

vezése ügyében kibocsátott meghívó fényes erkölcsi 
sikert és diadalt eredményezett jeléül annak, hogy — 
a mai, sok tekintetben különössé változott életviszo
nyok között sem halt ki még teljesen a közügyek iránti 
nemes érdeklődés. Az az élénk rokonszenv, mellyel a 
meghívót fogadták — örömteljes bizonyítéka annak, 
hogy az itt élő híveink bár kicsiny, de annál lelkesebb 
tábora, megértette, szivébe fogta mindazt az ékes jel
szót, melyet az itteni vezetőség kibontott zászlójára írt, 
telét adva annak is, hogy Magyarország itt élő haza
fiasán gondolkozó ev. fiainak jó erkölcsi nevelése és 
a hit hűség fokozott mérvű gondozása joggal követel
het méltó és meg nem tagadható fölkarolást, hogy 
mint a magyarságnak szintén hatalmas őrszeme ezen 
itt szervezendő fiók-egyháza protestáns eszméknek s kul
turális hivatásának becsülettel megfelelhessen.

A folyó évi március 25-én elismerésre méltó nagy

érdeklődés mellett megtartott rendkívüli egyházi gyűlés 
lelkesedéssel határozta el azt:

1. Hogy üdvösnek és sürgősnek tartja az itt és 
környékben elszórtan lakó és ezért vallási szempont
ból nehezen gondozható evangélikus közönség számára 
fiókegyháznak létesítését és templom építését esetleg 
azon tervzajzok alapján, amelyet Gerhard Kálmán kassai 
városi mérnök ur — bennünket nagy hálára lekötelezve 
— máris szives készséggel elkészített.

2. Négy tagú helyibizottságot hatalmazott fel arrra, 
hogy Siepsi város tanácsától, templom elhelyezés cél
jára egy alkalmas teleknek adományozását eszközölje ki.

3. Elhatározta egy évtizedek óta teljesen parla
gon fekvő, jövedelmezőség szempontjából értéktelenné 
vált egyik hegyi fekvésű egyházi földjének csere utján 
oly belsőség részlettel való fölcserélését, amely a jö
vőben, mint házhely előnyös áron lesz eladható, vagy 
egyházi célra (papiak) beépíthető.

4. Az építési költségek biztosítása érdekében 
határozattá vált tovább az is, hogy az egyházi felsőbb 
hatóság engedélyétől feltételezetten sürgős és széles 
körű gyűjtési akció indittassék meg.

Sok — és méltán teljes — joggel és reménnyel 
ápolt terv ugyanis az, hogy az új templom Szepsi 
város egyetlen főterén, a róni. katholikus és a refor
matus templomok között állittassék föl;és csak ameny- 
nyiben erre nézve nem remeit akadályok merülnének 
föl, lenne további terv az, hogy az új templom a ró
mai katholikus templomtól északra lenne fölépitve, 
ahol is a központi elhelyezés szintén előnyös megol
dást nyerne.

A gyűlés lefolyását illetőleg nem kívánok rész
letesen megemlékezni arról, hogy mily hatalmas érzé
sek, mily magas gondolatok hangzotiak e l; de mégis 
hálával és szeretettel kell kiemelnünk Homola István 
kassai ev. lelkész es Gerhard Kálmán kassai ev. egy
ház felügyelő kimagasló felszólalását, akik meggyőzően 
mutattak a tervbevett célra, mint minden körülmények 
között megvalósít ,ndó közszükségletre és törekvésre 
és akiknek ékes beszédei nyomán a jelenvoltak lelkes 
tettre buzdultak.

Ez az eredmény azzal a reménnyel kecsegtet, 
hogy mások jószivböl táplálkozó fölsegitésére, és 
anyagi támogatására is számíthatunk. A már elkészült 
költségvetés előirányzatba vett tételei szerint 6000 ko
ronával összes igényeink kielégíthetők lesznek. 3000 
korona készpénzzel máris rendelkezünk a hiányzó 
3000 korona összegyűjtése hisszük, hogy szintén si
kerülni fog. Ezenfelül még azt is reméljük, hogy nem 
csak Istennek ezen szent hajlékát leszünk képesek 
felállítani, hanem templomunk belső berendezését is 
méltóan fogjuk elkészíttethetni.

Szepsi. N.
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KÜLÖNFÉLE.
A budai ev. egyházközség f. hó 25-én tartotta 

tisztújító közgyűlését Scholtz Gusztáv lelkész és Sandy 
Gyula egyházi gondnok elnöklete alatt. A gyűlés szín
helye az ev. iskola tornaterme, talán soha nem foga
dott magába annyi érdeklődőt, mint ez alkalommal, 
midőn a budai ev. társadalom minden rétegéből közel 
200 egyháztag jelent meg. A nagyarányú érdeklődésre 
egészen méltó volt a napirendre kerülő tárgyak fon
tossága s az egyhangúlag hozott határozatok jelentő
sége, miknek következetes keresztül vitele bizonyára 
uj csapást fog vágni e vezető szerepre hivatolt gyüle
kezet életében. A gyülekezet lélekszámának rohamos 
emelkedése s az egyházközség minden téren való fej
lődése, a mely e közgyűlés iránt való lázas érdeklő
désben is megnyilvánult valósággal szétrepesztette 
azokat a szűk kereteket, amik között a gyülekezeti élet 
eddig megfért. Érthető tehát, hogy a közgyűlés miért 
fogadta el egyhangú lelkesedéssel Sandy Gyula elnöklő 
gondnoknak Szmik Lajos kér. ügyész által kiegészített 
indítványát az egyháztanácsosok számának harmincról 
hatvanra való emelésére vonatkozólag. Ehhez az in
dítványhoz csatlakozott Hüttl Ármin s.-lelkésznek nagy 
lelkesedéssel elfogadott propositiója, melynek értelmé
ben az egyházi alkotmányban gyökerező jogánál fogva 
elhatározta a közgyűlés, hogy a felügyelő helyettesíté
sére s az egyház ügyeinek minél tökéletesebb irányí
tása érdekében másodfelügyelőt is választ. Azután egy
hangú lelkesedéssel megválasztotta a közgyűlés egy
házi és iskolai felügyelővé br. Feilitsch Berthoid köz- 
igazgatási bírót, másodfelügyelővé dr. Zelenka Lajos 
kir ítélőtáblái bírót, gondnokká Sándy Gyula építész 
tanárt, jegyzőkké Csáky Adolfot és dr. Sztehlo Aladárt. 
Választottak azután szintén egyhangú felkiáltással 52 
presbytert, úgyhogy a hivatalból való tagokkal együtt 
az egyháztanácsosok száma az E. A.-ban megállapított 
legmagasabb számot a 60-at éri el.

Az uj felügyelő br. Feilitzsch Berthoid a legrégibb 
evangélikus „családok egyikének munkás, köztiszteletben 
álló sarja. Ősei ott voltak a wormsi birodalmi gyűlé
sen (1521) Luther mellett, s a németországi reformátió 
terjesztésében és védelmezésében tevékeny szerepet 
játszottak. A másodfelügyelő s a többi tisztviselők is 
régi, kipróbált oszlopai a budai ev. egyháznak, az új 
presbyterium pedig a társadalom minden rétegéből 
összeállítva határozottan demokratikus színezetű egy
háztanács. Amint az elnöklő gondnok a gyűlést be- 
rekesztő beszédében kifejtette, az előttük álló 6 éves 
cyklusban óriási feladatok megvalósítása vár az egy
házi közbizalom új letéteményeseire. Ebben az idő
szakban kell az egyháznak megépíteni — úgymond — 
az evangélikus árvaházat, s új templomot létrehozni 
a Kelenföldön, hol a város nagyarányú fejlődésével 
kapcsolatban az evangélikus hívek száma egyre nö
vekszik. Adja az Isten, hogy a nagy lelkesedés, mely 
a tisztújító közgyűlésen oly impozánsan nyilvánult 
meg, a nagy alkotások létrehozatalában maradandónak 
s igaznak bizonyuljon.

Őfelsége adománya. Ő. cs. és kir. apostoli fel
sége legfelsőbb magánpénztárából a szentgotthárdi ev. 
gyülekezetnek 200 K-át adományozott.

Hornyánszky Aladár pozsonyi theol. tanár, la
punk főmunkatársa, f. hó 13-án a salgótarjáni egyház 
meghívására Salgótarjánban a vérvádról tart előadást 
tartani.

Kegyeletes alapítvány. Hüttl Ármin lelkész 
testvérünk Istenben boldogult édesanyja emlékére ezer 
koronás alapítványt tett, melynek kamatait a szent- 
györgyi ev. gyülekezet presbyteriuma lesz hivatva évről- 
évre odaítélni egy ottani szegény özvegyasszony vagy 
árvagyermek segélyezésére. Követésre méltó, lélek
emelő módón örökíti meg igyen a hálás gyermek az 
édes anyjának emlékezetét, ki valósággal typusa volt 
a hitbuzgó, önfeláldozó evangélikus nőnek. Adja Isten, 
hogy nagylelkű adománya mindig arra érdemesek ke
zébe jusson, s hiven ápolja a sokak által megsiratott 
s idő előtt elhunyt édes anya áldott emlékezetét.

Vallásos estély. A rákospalotai egyház virág
vasárnapján d. u. 5 órakor vallásos estélyt rendez, 
melynek gazdag műsora sok szellemi és műélvezetet 
igér. Dikán Emilia imádsága, Mezei József s. lelkész 
irásmagyarázata, Sass János máv. főellenőr, lapunk 
munkatársának a felolvasása és Kovácsi Kálmán lel
kész, országgyűlési képviselő zárószavai alkotják majd 
az estély gerincét. A Rákospalotai Egyesült Kaszinó 
énekkara, Müller Józsa ének és Solare Valéria hegedű 
szólója, Walter Emilnek, a kiváló művésznek a har- 
móniumjátéka és a Sramkó Kálmán által vezetett gyü
lekezeti ének adja a komoly tartalomhoz a ragyogó 
keretet. Az előadás jövedelmét az újonnan építendő 
templom javára szánják.

Esperesi értekezlet. A dunántúli egyházkerület 
esperesei egyházi közügyek megbeszélése végett f. é. 
április hó 2^-én Pápin esperesi értekezletre gyűlnek 
össze. Főbb tárgyalás alá kerülő kérdések lesznek a 
belmisszióegyletek szervezése, az egyházkerül, árva
ház ügye, a geresdi egyesség módosított alakban meg
újítása, a lelkészfizetési törvénytervezet bírálata, gyüle
kezeti alapok gyűjtése stb.

Világbéke. A svájci lelkészek a világbéke tár
gyában lelkes felhívást küldtek szét a keresztyén egy
házak vezetőihez, felhiván őket az ez ügyben össze
hívandó conferencián való résztvevősre. A feiüivást lapunk
4. számában közöltük. Püspöki karunk a felhívásra a 
napokban adta meg válaszát, mely szerint a szent esz
méhez szintén hozzájárul, azt a maga részéről is he
lyesli de a tervbe vett gyűlésen résztvevősét sajnálatára 
nem ígérheti meg.

A jezsuitarend visszaállitásánakmárcius29-én
volt száz éve. Mikor a jezsuitarendet XIV. Kelemen 
1773. jul. 21-én kelt „Dominus ac redemptor“ kezdetű 
brevéjével eltörülte, a rendnek 22000 tagja volt, ezek
nek a fele felszentelt pap, kik 669 kollégiumot, 176 
szemináriumot és konviktust tartottak fenn, volt 217 
házuk és 335 rezidenciájuk. 1814. augusztus 8-án VII. 
Pius a jezsuita rendet „Sollicitudo omnium“ kezdetű 
brévéjével újra visszaállította. Az azóta elmúlt száz év 
alatt a jezsuitarend újra megszaporodott. 1910-ben 
már ismét 16545 tagja volt. Befolyásuk is egyre gya
rapszik. Még ahol a rendet kitiltó és eltörlő törvények 
életben vannak, pl. nálunk és Németországban. Még 
ott is nyugodtan dolgoznak és terjeszkednek.

A brassói magyar egyházmegye március 
25-én Apácán missziói ünnepélyt tartott. A lelkészér
tekezletre összegyűlt lelkészek nemcsak saját ügyeiket 
vitatták meg, hanem istentisztelettel kapcsolták össze 
az értekezletet. Az istentiszteleten Kiss Béla bácsfalusi 
lelkész a nap jelentőségét méltató belmissziói beszédet 
mondott, Jónás András barcaújfalusi lelkész felolvasást 
tartott a hitélet ápolására alkalmas egyházi intézmé
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nyékről (vasárnapi iskola, gyermekistentiszt., legény és 
leány egyletek). Délután Petrovics Pál fürészmezei lel
kész tartott egyházi beszédet és katechizációt. Az isten
tiszteleteken az állami el. isk. növendékei Horváth 
Gyula vezetése alatt szebbnél szebb egyházi énekeket 
adtak elő. A kitünően sikerült ünnepély Bohus Pál 
esperes buzgólkodásának az eredménye. A jelentős 
kezdetnek folytatása Csernátfalun lesz, ahol Péter és 
Pál napján tart az esperesség lelkészi kara megint 
ilyen ünnepélyt.

Az Országos Magyar Iskola-Egyesület po
zsonyi ingyenes m agyar tanfolyam ának ezidei 
vizsgája f. hó 16-án este 8 órakor folyt le a theol. 
akadémia épületében. A vizsgát szép közönség hall
gatta végig, ami arra mutat, hogy a társadalomnak 
már e tanfolyamban közvetlenül nem érdékelt rétegei 
is kezdenek e munkának nagyobb figyelmet szentelni. 
A nagy érdeklődés megtalálta a kellő ellenértéket abban 
a sok meleg érzésben, amely át meg átjárta az ember 
szivét, mikor látta, hogy az az oly vegyeskorú sereg, 
őszülő, nagyszakáilú emberek s kis leányok együtt, 
mint melegedett fel kis diákos szorongásából s forr 
eggyé a lelkesedésben. A vizsgálaton három csoport 
vett részt: a német női csoport (tanitó Szántó Róbert
IV. é. theol.), a német férfi csoport (tanító Müller 
Keresztély 1. é. theol.) s a tót csoport (tanitó Reken 
János 111. é. theol.). A feleletek arról tettek bizonyságot, 
hogy a tanitó theológusok nem elégedtek meg a ma
gyar nyelvnek csak a gyakorlati haszon szempontjából 
való tanításával, hanem általános műveltséget is igye
keztek nyújtani tanítványaiknak s a földrajz, természet
rajz, történelem, de különösen az irodalomtörténet 
terén elismerésre méltó eredményt értek is el. A tan
folyamnak 118 hallgatója volt, 109 német és 9 tót 
anyanyelvű. Vizsgálatot tett 24; német 2?, tót 2. Maga 
a szám nem nagy, de az eléri eredmény • a lelkek 
magyarrá formálása bámulatot érdemel. A theol ifjúság 
e munkájával is rászolgált a közönség elismerésére.

Belmissziói vándorszónoklatok A veszprémi 
ev. egyházmegyei belmissziói egylet céljának megva
lósítására feladatai közé felvette belmissziói vándor
szónoklatok tartását is. A böjti időszakban március 
hó 19-én kiszállt Kertára Horváth Dezső veszprémi 
lelkész, 24-én pedig Sárra Ihász Mihály kertai lelkész. 
Mindkét helyen a hivek nagy számban vettek részt a 
böjti istentiszteleten. A jövő befogja igazolni, hogy e 
nagy áldozattal járó egyházépítő munka meg fogja 
teremni gyümölcsét Isten országa javára.

Lelkészválasztás. Klaár Vilmos losonci hitok
tatót a titeli egyház egyhangúlag lelkészévé választotta.

A szepesváraljai zsinat 300 éves jubileumát 
nagy ünnepségek között fogja egyházunk ez évben 
megünnepelni. Ez a zsinat 1614. január 22—24. nap
jain tartatott, resztvettek rajta Ihurzó Kristóf szepesi 
főispán, a szepesi vár birtokosa, Szepes- és Sáros
vármegyék, valamint az öt szabad királyi város (Bártfa, 
Kassa, Kisszeben, Lőcse és Eperjes) evangélikusainak 
a képviselői. A zsinat a meglévő superintendenda 
mellé két újat szervezett, ezekből lett a tiszai kerület. 
A zsinat nagyjában a zsolnai zsinat kánonait fogadta 
el, emellett rendezte a felsőmagyarországi evang. egy
házak viszonyait, hitéletét s nagy hatással volt a ké
sőbbi fejlődés irányítására. A jubileumi ünnepségeken 
részt vesz a tiszai kerület is. A kerületi gyűlés Iglón 
lesz. Augusztus 25-én a kerületi gyűlés átmegy Iglóról

Szepesváraljára. A szepesváraljaijlelkész-alesperes elnök
lete alatt álló bizottság vette a kezébe a rendezést. Az ünne
pélyen valószínűleg ott lesz az egyetemes felügyelő, 
mind a négy püspök, az országgyűlés mindkét házának 
a képviselői, Sáros- és Szepesvármegye küldöttsége.

A sárospataki reform átus főiskola könyvtá
rában Harsányi István, Pilarik Jeremiás evang. lelkész 
és tanár (1647. született) eddig ismeretlen, igen figye
lemre méltó munkáját fedezte fel. A 12 r alakú 213 
lapból álló és 48 szerzetesrend prélátusainak, atyáinak 
és többi lelkészeinek, különösen pedig a jezsuitáknak 
és a bartholomitáknak ajánlott munkácska cime: „Ana- 
torni Desz von den Ungarischen Jesuiten gestellten 
Glaubensbeköntniss, In 22 Articuln bestehende; So 
Denen zum RömischCatholischen Glauben gezwungenen 
Evangelischen Christen daselbsten zu bekennen, vor
gehalten worden; Nebst einem nachdenklichen Anhang, 
Zergliedert durch I. P. L. W. Gedruckt im Jahr Christi 
1686. Harsányi István a „Sárospataki Ref. Lapok“ 13. 
számában ismerteti e munka tartalmát s meggyőző 
okokkal igazolja, hogy e mü szerzője Pilárik Jeremiás.

A „könnyelmű elválások“ statisztikája  is el
készült immár. Ezt a statisztikát Búd János miniszteri 
titkár állította össze. A számok a válások ijesztő prog
resszivitását mutatják. Mig 1881—85-ben átlag éven
ként 999, 1886—90-ben 1048, 1891—95-ben 1288, 
1896—900-ban 1278 volt a válások száma addig az 
1900— 1912. évek között levő időszakban 2095, 3561, 
3827, 7054, 6157, 6294, 6880, 7404, 8132 válás esett 
egy évre. A legnagyobb emelkedés 1907-ben konsta
tálható, mikor több mint háromezerrel lett több a 
válások száma, mint 1906-ban. 1906-tól 1912-ig 112°/0 
az emelkedés. A folyamatba tett válóperek száma ter
mészetesen nagyobb. 1906-ban 7117, 1910-ben 10953, 
1911-ben 10774, 1912-ben 12580 volt a válóperek 
száma. A legtöbb házasságot a „hűtlen elhagyás“ miatt 
bontották fel (6977,, 1912-ben.) A házastársi köteles
ségek súlyos megszegése volt az ok az esetek 
18 6 '/„-ában. A fel bontott házasságok 56*67, ,-a (1912-ben) 
gyermektelen volt, másrészt az 1912-ben felbontott 
házasságokban 4934 életben levő, még kiskorú gyer
mek volt. 1912-ben felbontott 8132 házasság közül a 
férj csak 202 esetben tartozik jogerős ítélettel meg
állapított tartásdijat fizetni. Az egymástól elválasztott 
házastársak 32 '/„-a katholikus, 2370-a református, 
21„/,-a gör. kel., 8°/ft- evangélikus, 677,»-a izraelita. 
Az elválások gyakorisága tekintetében Magyarország 
elég „előkelő helyet“ foglal el az európai államokban, 
ötéves átlagban (1906—1910.) minden 10,000 házas- 
s igkötésre 330 válás esik. (Az előző ötéves lustáim
ban csak 180!!) Ugyanakkor Svájcban 450, Francia- 
országban 380, Németországban 270, Ausztriában 100, 
Olaszországban pedig 34 válás esik tízezer házasság
kötésre. Mi Svájc és Franciaország mögött a harmadik 
helyen állunk.

A lovászpatonai egyháznak a nagydémi fili- 
ával együtt nincs több híve 1330-nál. Az évköny 33 
gyermek születéséről, 21 konfirmálásáról, 6 esküvőről 
és 21 temetésről számol be. Annál többet beszél igazán 
ékesen szóló számokban az évkönyv arról az adakozó 
és páratlanul áldozatkész szellemről, mely a lovász
patonai hívekben honol, melynek ápolása és fejlesz
tése bizonyára az egyet. egyh. gyámintézet elnökének 
Bognár Endrének a nagy érdeme. Alapítványokra 50, 
az évkönyvre 20, a temetőkerítésre 497 78, toronyóra 
alapra 125, szegény gyermekek javára 48*50, legény
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egyletre 7, hajadonok egyletére 2, gazdasági épületek 
javítására 15, új templomra 48, áldottemlékre 25, isten
házára 36, iskolára 1, konfirmandus alapra 16, kon
firmációi emléklapra 840, gyámintézetre 3 T84 koronát 
adtak a lovászpatonaiak. Van ezenkívül takarékmag
tára, melyből 1438 koronát tőkésíthettek. Van a gyü
lekezeti szegények segélyezését lehetővé tevő 434475 
korona összegű alapítványuk. A buzgó tanítók, Nagy 
Lajos és Kiss Kálmán közreműködésével két vallásos 
estét is rendezett az egyház. A kész munkáról szóló 
jelentést örömmel forgattuk. E virágzó nemes gyüle
kezet minden buzgó munkását segítse a jó Isten s 
áldja meg minden közhasznú igyekezetőket jó elő
menetellel!

Németh István püspök beiktatása. Németh 
István dr. dunántúli ref. egyházkerületi püspöknek, 
Antal Gábor utódjának, beiktatási ünnepélye március 
31-én volt Pápán. A beiktatási ünnepélyen képvisel
tették magukat az összes református egyházkerületek, 
a ref. egyetemes konvent Geduly Henrik és Gyurátz 
Ferenc evang. püspökök a testvér egyház nevében és 
a helyi hatóságok. Délelőtt kilenc órakor a főiskola 
dísztermében gyülekeztek, ahonnan a ref. templomba 
vonultak át testületileg. Itt közének után Czike La
jos tatai esperes imával, Tisza István gróf főgondnok 
pedig rövid beszéddel nyitotta meg a rendkívüli köz
gyűlést, Majd Thury Etele dr. felolvasta a püspök
választó szavazatok felbontásáról beterjesztett jegyző
könyvet, mire a közgyűlés Németh Istvánt megválasztott 
püspöknek jelentette ki és állásában megerősítette. 
Négytagú küldöttség ment az új püspökért, aki a nő- 
nevelő intézet növedékeinek karéneke közben jött a 
templomba és nyomban letette az esküt. Tisza István 
gróf főgondnok üdvözölte az új püspököt, aki szék
foglaló beszédet tartott. A főiskolai énekkar után Balt- 
hazár Dezső dr. debreceni püspök tarrtotta az ünnepi 
felavató beszédet. A gyülezet énekével és a küldött
ségek üdvözlésével ért véget a beiktatási ünnepély.

Belmissziói vallásos ünnepély. A veszprémi 
egyházmegye belmissziói egylete hol a Bakony alján, 
hol a Somló tövében jelenik meg, hogy az ev. hívek ev. 
öntudatát felkeltse és a Krisztus követésére serkentsen. 
Legutóbb március 22-én a meglehetősen félreeső kis 
Zalagalsán jelent meg és a következő jól sikerült 
műsor mellett tartott vallásos ünnepélyt: Közének: 
„Isten felséges adománya“. Somogyi Károly somlószől- 
lősi lelkész imája; Nagy Kálmán gecsei lelkész be
széde a belmisszió jelentőségéről. Tanítók quartettje: 
„Térj magadhoz drága Sion“. Dr Danielis Sándor 
sümegi reálisk. tanár felolvasása „Képek a reformáció 
irodalomtörténetéből. Németh Kálmán rigácsi tanító 
szavalata: „Judás“ írta Váradi Antal. Gyermek kar: 
„Ne csüggedj el kicsiny sereg“. Kakas írén pápai 
tanítónő szavalata: „Jairus leánya“ Kecskeméthy István
tól. Záróimádság, közének: „Erős várunk.“ Az ünne
pélyre a filiakból is annyi nép gyűlt össze, hogy a 
templom az összes érdeklődőket be sem fogadhatta. 
Az ünnepély lefolyása után a hívek közt vallásos ira
tokat, képeket, énekeskönyveket terjesztett a belmisz- 
sziói egylet, amiből 28 kor, folyt be, a belmisszió 
egylet javára szedett offertorium (amiből a kész kia

dások fedeztetnek) 18 kor. 29 fill. Ez a siker is bi
zonnyal csak bátorítani fogja az egyletet, hogy továbbra 
is buzgón folytassa áldásos működését ezen megkez
dett utón.

Egyházkerületi törvényszéki ülés. A duna-
földvan lelkész Adorján Ferenc és a gyülekezet taní
tója Rava z Lajos között már régóta elkeseredett ellen
tétek léteznek. Végül mindketten az egyházmegyei tör
vényszéke: hívták fel igazságtételre. Az egyházmegye 
mindkét felet elitélte. Az Ítéletek megfellebbeztetvén a 
keriii. törvényszékhez ez is mindkettőt vétkesnek mondta 
ki és a perköltségek megtérítésén pénzbüníetésie is 
ítélte f. é. március hó 11-én tartott törvényszéki ülésen.

Halálozás. Várpalotán március hó 27-én 68 éves 
korában elhunyt Barabás Gáspár nyug. ev. tanító. 
Egyike volt a legjobb tanítóknak az egyházmegyében, 
kartársai közbecsülését tanúsítja az is, hogy az egyház- 
megyei két tanítóegyesületnek múlt évben történt egybe
olvadásáig a bakonyvidéki tanítóegyesületnek alelnöke 
is volt. Liabb éveiben sok szép elbeszélést és tárcát 
irt az „Ev. népiskolában.“ Halálát nagyszámú rokonság 
gyászolja, temetésén Várpalota közönsége inpozáns 
módon adott kifejezést meleg részvétének. Nyugodjék 
békében.

Eötvös-kör Pozsonyban. Megemlítettük annak 
idején, hogy a nagymultu pozsonyi „Toldy-“kör kleri
kális üzelmek miatt válságba jutott. A tömegesen kilé
pett tagok új irodalmi és társas kört alapítottak, mely 
„Eötvös-kör“ címen március 14-én ideiglenesen meg
alakult. Tagjainak száma már most is meghaladja a 
300 át, (a Toldy-kör tagjainak száma kb. 350) mely 
nemzeti és haladó szellemben óhajtja szolgálni a po
zsonyi társadalmat és a honi kultúrát. Szép jövőre van 
hivatva. Létesítése körül dr Dobrovits Mátyás, dr 
Masznik Endre, Kovács Sándor és Schrődl József sze
reztek kiváló érdemet.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Konfirmandus lapjaink megjelentek. A rendelőknek már 

szétkiildöttük őket, egyik-másik helyre mutatóba szintén ment 
belőlük egy pár példány.

Két koníirmanduslapon Burnand kép van. Az egyik a 
talentumokról, a másik a szüzekről szóló példázat illusztrációja. 
Az egyik fiúk, a másik leányok számára alkalmas emlék. Mind
két lap kifogástalan színes kiállítású.

A ha madikon Gebhardt E. Utolsó vacsorát ábrázoló képe 
van. A sok úrvacsora kép között ez a legszebbek közé tartozik. 
Ez nem színes, valamivel kisebb is, mint a másik kettő.

A Burnand képek két kiadásban kaphatók: „Emlékül!“ 
felírással, vagy anélkül. Mindkét kiadás nemcsak konfirmandus
lapnak, hanem ismétlösök, vasárnapi iskolások részére vizsgái 
jutalomkép gyanánt is jó  lelkiismerettel ajánlható.

A képek ára egyenként 50 fillér, bármelyik képből tíznél 
több rendelése esetén darabonként 30 fillér. Aki a képekért járó 
összeget előre beküldi, annak a képeket bérmentve küldjük meg, 
különben utánvéttel, ebben az esetben a postaköltséget a ren
delő fizeti.

Különben legyen szabad arra utalnunk, amit lapunk 12. 
száma hozott a konfirmanduslapokról. Ez alkalommal egy toll- 
hibát is kiigazítunk. Burnand E. nem francia, hanem svájci festő, 
az elnézés onnan származik, hogy Burnand nagyobbrészt Fran
ciaországban él. A cikkíró úr kifejezett kívánságára ezt ezennel 
a valóságnak megfelelőleg kijavítjuk.
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dr 3 ő n n  KAROLT
élete és m unkássága.

KAJLÓS IMRE szerkesztése m ellett írták  többen. 

Három nagy kötet. Ára együtt 36 kor.

#

AZ FMBÉR ÉS VILÁGA
Philosopfiai kutatások. Ir ta : BÖHM KÁROLY.

1. kötet (elfogyott); II. kötet 6 kor.
III. kötet 6 kor., IV. kötet 8 kor.

#

BÖHM KÁROLY összegyűjtött müvei.
I. kötet. Tanulm ányok, értekezések. 7 korona.

K A P H A T Ó :

Kókai Lajos könyvkereskedéseben.
Budapest, K am erm ayer-utca 1. szám.

P Á L Y Á Z A T .
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Colle- 

giumának tanítóképző intézeténél az 1914/15. isk. évtől 
rendszeresített vallástani és tót nyelvi tanszékre pályá
zatot hirdetek.

A tanszék segédtanárral töltetik be, a kinek java
dalmazása 2000 K törzsfizetés és 720 K lakáspénzben 
állapíttatott meg.

Pályázhatnak oly ev. lelkészt képesítéssel bíró egyé
nek, a kik a nyelv vagy történet tud. tárgyaknak közép- 
vagy polgári iskolában való tanítására képesítve vannak, 
vagy kötelezik magukat, hogy ezen képesítést legfeljebb 
három éven belül megszerzik. A rendes tanárrá való elő
léptetés egyik feltétele ezen képesítés igazolása.

A megválasztott tanár, aki a vallástannak és tót 
nyelvnek, vagy esetleg más tárgynak heti 22 órában 
való tanítására köteleztetik, állását szeptem ber hó 
1 napján elfoglalni tartozik; állásában a Coll. szerve
zeti szabályzat 21. §-a szerint egy próba év után lesz 
véglegesíthető.

A Collegium igazgató választmányához intézett 
pályázati kérvények, a melyekhez a lelkészt és tanári 
oklevélen kívül a nyelv ismeretet, katonai kötelezettséget, 
testi épséget és az eddigi működést igazoló okmányok 
csatolandók, íolvó évi m ájus hó 25 napjáig  a colle- 
giumi tanítóképző igazgatói hivatalához nyújtandók be.

Eperjes, 1914. március 29.
Korbély Géza s. k.

a collegium igazgató választmányának 
egyházi elnOke.

*#• v* > *r4* *•*» ‘ »v* * V» v ’ V  %  ’ V ’ V ’ *V ** *

KEMÉNY LAJOS, MOHR HENRIK, SZIMONIDESZ 
:: LAJOS, SZÜTS GÁBOR és WOLF JÓZSEF :: 

egyházi beszédei,

„JÉZUSSAL EGY ÚTON...“
cimü prédikációgyüjtem ény öt koronáért kap
ható könyvkereskedésekben és e lap szerkesz

tőjénél Nagybörzsönyben (Hont m.)

Toronyórákat
gyárt minden nagyságban, első

rendű modern kivitelben a

ilillim os óra- és toronyóra gyár
BUDAPEST, S^iv-utca ő2.

B u d a p e s t  s z é k e s f ő v á r o s  s z e r z ő d ,  t o r o n v ó r á s a
Több arany eremmel kitüntetve.

Előnyös fizetési feltételek. Költségvetés díjtalan

II dunántúli ü i  t i .  W n i l t l  ni m M m  i  
K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V

melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésben, táblán kthellyel . . .  2 K 20 f.
Flgészv szonkötésben „ „ vörös-

m ets/éss I t o k k a l .....................................  2 „ 80 „
Egyszeri! h rkötésben táblán kehellye!

aranymetszéssel, tokkal.............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylvel,

aranymetszéssel, dobo b a n ..................... 8 „ — „
Párnázott borjúba rkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
MüVlefántcsontkötés, táblánk 'hellyel,arany- 

metszéssel, dobozban . . . .  . . . .  12 „ — „
Dallam os k önyvecske a Keresztyén Éne-

k esk ö n y v h ö z..............................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, inel"ek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.Kul) 
legaláhb j péld ínyt rende’nek mecr, 25°'n-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántlia Károly: Őrangyal. Imakönvv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban.
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjub rkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: Imádságok és Huzgőlkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubörkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

H o m p s z iiy  (llhtar k iD U ikiadilin ta la. Budapest. II. A M n ia - u .  4.



Iparos és nem kereskedő 

35 éve fennálló kér. cég!
K észít és ja v ít;  K elyhet, borkancsót. 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Ar íny, ezüst, kina- 
ezüst, bronzból, művészies és eg sze ü ki
vitelben. K elyhek stb. tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és ezüstözése jót
á llá ssa l. Tervrajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt m áshol rendelést tesz, m él- 
tőztassék  egy árjegyzéket kérni, m e
lyet ingyen és bérm entve küld.

K éri nagybecsű pártfogásál:

Bittner «János
egyházi szerek m űötvöse.

Budapest, IX., Lónyai-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.) «—«

É MRnONUJriOT
elism ert legjobb gyártmányokat szállit

m agyarországi legnagyobb hangszergyár
STOWASSER J. SvfÜS:

a jav, Rákóczi-tárogató feltalálója.

14— 14 Budapest, o W ^ f f i 'z - u . I:
é s  a já n lja  m in d en n em ű  gyá rá b a n  k é s z ü lt  h a n g sz e r e it , ú g y s z in té n  
h ú r o k a t  és  h a n g sz e r a lk a tr é s z e k e t . Á r je g y z é k  d íjm en tesen  k ü ld e tik .
ORGONA GYÁR.

10. oldal. Evangélikus Lap. 14. sz. 1914. április 4.

Elismert legelsőrangú műremekek
a világhirű ZIMMERMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sá szá r - é s  L u k á c s fü r d ő n é l.)  
Harmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

A z e lő t t :
a.

ÉS TÁYLSAJdNSZKT BEM
TEMESVÁR.

Rózsaiskolák*kertészeti telepe
A janija, a rózsa- 

*  ̂ tenyésztésben 
hosszú éveken át szer
zett tapasztalatai alap- 
j ír. nevelt legnemesebb

-rózsafajokat-
kitűnő minőségben, er "s 
magas törzsiieket, bo
kor- és futórózsákat.— 
Továbbá bogyós gyü
mölcsfáit mint: 
magastörzsü , 
vagy bokros 
egres, ribizke, 
málna, szeder 
s többi spárga- 
gyökér ésejpez* 
palántáit # gu- 
mos-növéi yekec mint: 
Begónia gumók, 
Gladiolusok, 

cannák, inulba- 
rózsák stb. cserjék 
és éveit s növényeit.

Á r je g y z é k  l e v e l e z ő 
lapon! m e g k e r e s é s -  
: e , ingyen e s  b ér -  
:: m e n tv e  ::

Villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb- 
templom orgonáján k, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója.

Rieger Ottó
cs. és kir. udvari sz á llító

a Szen t-S ir  lovagja és a Ferenc József  
rend tulajdonosa.

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. s z #
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállit. 
37 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékcltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja. — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
14—15 natra dijmenteten szolgál.

nr o n n l n n

UL ümoj_ J

S O O Q Q E  
V V

Szíri is szóló
szakértők ítélete szerint megfizethetetlen a mi Q

. J AJ A G“ locsolókannáinkon.
A szórásnál eldugulás és csöpö
g és  nem fordul e l ő !  Anyagja: 
erős vasbádog, kész állapotban tű z 
ben horgonyozva s így elpusztít
hatatlan. Model 250/5 (141). Kívá
natra 10 napra próbául eiküldetik.

Feltétel : bérme/ztes visszaküldés.

1Ü0ÜIIR.-T. In, (Ilii, HUSI 63/296.
V

lyKalmár Bezuhan könyvnyomdája, A
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EVANGÉLIKUS LAP
E GYHÁZ I ,  I S KOL AI  É S  T Á R S A D A L H I  H E T I L A P .

Husvét.*)
Már ébredez s kél a virág sirjábul 
És nyitogatja álmából szem é t;
Ég, föld szépségén örvendezve bámul,
S azt súgja! oh mi édes, jó a lét!

Rég porló népek, eltek újra s újra,
Itt Athén, Róma s Alexandria:
Csak rögöt érint az enyészet ujja,
Az eszme él, fenn kell maradnia.

Oh szív h a lo tt ja : d rága  szép reménység,
Édes boldogság, sírba Hw?*?te t t :
Ne bántson, oh ne, a hitetlen kétség,
VI»? még reád az ég kikeletet.

Nyugvó halottak, megdicsöult szentek,
Ti, kiknek sírján köny s virág ragyog: 
Nevetek ma áldottabb, drágább, szentebb, 
Napján az Urnák, ki feltámadott.

Öröm, boldogság, élet ünnepében 
Én sírni tudnék istenigazán :
Mikor támadsz fel új életre, népem, 
Boldogtalan, szegény pártos hazám ?!

S á n t h a  K á r o ly .

Halál és feltámadás.

Elmondok egy történetet, mely harmadfél 
évezreddel ezelőtt, messze Keleten történt. Indi
ában, Buddha korában. Ott élt egy kis faluban, 
Sravastiban, egy szegény család. Egy kis vézna 
lány, Kisagotami volt a család fájának egyetlen 
hajtása. A lány felnőtt, férjhezment, de a férje 
családjában szegénysége miatt nem sok volt a 
becsülete. Csak akkor nyerte meg az ura szivét

* Mutatvány szerzőnek .Isten, Haza, Család“ köteteiből.

is egészen, mikor megszülte első gyermekét, 
kis fiát. A boldogság azonban nem soká tartott, 
a kis fiú nem soká élt. Mire megtanult járni, 
rájött valami csúnya betegség és meghalt. Az 
anya nem tudott hinni a rettenetes valóságban; 
mikor a halotthordók eljöttek a gyermekért, 
hogy elvigyék és megégessék, az anya elker
gette őket; maga vette ölébe halott gyermekét 
s útnak indult azzal az elhatározással: orvos
ságot kell találnom a fiam betegségére! Házról- 
házru iiteiii s mindenütt megkérdezte, nem tud
nak-e a fián segíteni. Az emberek szívszorongva 
néztek utána, ő azonban csak ment, csak kér
dezősködött, mig végre egy okos ember azt 
mondta neki: „Én leányom, a te fiad bajára 
nem tudok orvosságot, azonban ismerek vala
kit, a ki segít rajtad.“ — „Ki az, jó uram?“ 
— „A mester (Buddha.) Menj hozzá leányom 
s kérj ő tőle írt.“ Az asszony elment Budd
hához s mikor ráakadt, félreállt az útjából s 
úgy kérdezte: „Uram, tudsz-e orvosságot a fiam 
bajára?“ — „Igen. Tudok.“ — „Mi az?“
Egy csipetnyi mustármag.“ — „Megszerzem, 
Uram, de honnan, melyik házból vegyem ?“ — 
„Menj abba a házba, amelyben soha sem fiú, 
sem lány, sem más még meg nem halt, ott 
kérj mustármagot.“ Az asszony hálálkodva 
ölébe vette újra halott gyermekét és elment 
megszerezni a mustármagot. Bement a városba 
s bezörgetett a legszélső házba, mustármagot 
kért és megkérdezte: „Ugye, ebben a házban 
még nem halt meg sem fiú, sem leány, sem 
más valaki?“ — Hogy mondhatsz ilyet? Mi 
élők kevesen  vagyunk,  a holtak sokkal

— ------------------------------------- 1----------------
Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap szerkesztősége elmére Nagy
börzsönybe (Hontmegye) küldendők.
— Iliányió lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTEMLO KÖKNÉL 
Felelős szerkesztő: SZIITONIDESZ LAJOS 

FAmunkatársak:
HOHN YAN.SZK Y ALADAM 

LIC. P1Z É L Y  ÖDÖN é i  SZ R L É N Y I ÖDÖN dr.

Az e lő fizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

I l i r d e t c »  d i j n •
Híész oldal 2S K., féloldal 14 K., negycdoldal 
7 K. Kisebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
6 fill. Tftbbször megjelenő hirdetésnél árengedes.

T a r t a l o m :  Súntha K áro ly: Hu»vét — S z . L :  Halál cs feltámadás — D r S ze lén y i Ö d ö n : Strindberg. — D r Z im á n vi D á n ie l:  A 
keres/tyénség és az elet értékelése. — Különféle. — Hirdetések.
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többen  vannak“ — volt a felelet. Otthagyta 
hát a mustármagot s ment tovább házról-házra, 
inig rá nem esteledett. Este felsóhajtott: „Iste
nem, milyen nehéz munka ez a keresés. Eddig 
azt hittem, hogy csak az én fiam halott; 
most már látom, hogy az egész városban, min
denkinek vannak halottai. Több a halott mint 
ahányan mi élők vagyunk!“ Ezek a gondolatok 
enyhítették a fájdalmát s megkeményítették a 
szivét. Letette a fiát s elment a mesterhez. 
Amint ráakadt, félreállt az utjából. A mester 
azt kérdezte tőle: „Ráakadtál a csipetnyi mus
tármagra?“ — „Nem, uram, nem tudtam olyat 
kapni, aminő kellett volna. A városban több a 
halott, mint az élő.“ Erre a mester így szólt 
hozzá: „Te azt hitted, hogy csak a te fiad halt 
meg. Most láthatod, hogy ez az élet törvénye. 
A halál fejedelme, mint zúgó áradat, valameny- 
nyi élő lényt, még vágyainak a megvalósulása 
előtt, belesodorja a pusztulás örvényébe. Aki 
a fiára, vagy a marhájára büszke s akinek lelke 
a földi javakon csügg, azt úgy lepi meg a ha
lál, mint alvó falut az áradás.

Ebben a realisztikus, a halál törvényének 
a kérlelhetetlenségét szemünk elé állító budd
hista történetben megnyilvánuló szellemnek a 
keresztyén vallás szelleme a tökéletes ellentéte. 
A mi mesterünk nem a halál kérlelhetetlenségét 
prédikálta. A mi vallásunk nem az élettel, az 
élet valóságaival, a körülményekkel való meg
alkuvás, a meghajlás és a rezignáció vallása. 
Bennünket, a mi keblünket az erő, a diadalom 
érzete hevíti. A mi evangéliumaink Jézust a 
halálon is diadalmaskodó vitéznek festik, aki 
azt mondja a halott leánynak: „Talitha kumi“ 
— „Leányzó, kelj fel!“ — „És azonnal felkele 
a leány és jár vala, mert tizenkét esztendős 
vala és felette igen elálmélkodának.“ Mikor 
pedig őt magát sírba fektetik, azok, akiknek 
szive telve van iránta való szeretettel, gyön
gédséggel és odaadással, akik elmennek őt ke
servesen megsiratni, testét drága olajokkal és 
kénetekkel megkenni, puha gyolcsba betakarni, 
nem találják meg a holttestet, hanem a halál 
felett diadalmaskodó élet igéit hallják: „Mit 
keresitek a holtak közt az élőt? Nincsen itt. 
F e ltám ado tt.“

Ez a szó új reményt fakaszt, új bátorságot 
önt az elcsüggedt, vigasztalan szomorúsággal 
telt szivekbe Ez a meggyőződés hősökké teszi 
a tanítványokat s ez a hit viszi diadalra a ke- 
resztyénség szent ügyét az Üdvözítő kereszt
halála, a véres üldözések s a világ minden gyű
lölete dacára. Krisztus vitézei nem féltek a ha
láltól s ez a halálmegvetés, a feltámadásba, a 
végső győzedelembe vetett hit megszerezte ne
kik a diadalt!

A husvét ennek a halállal dacoló, minden 
múlandóságon győzedelmeskedő hitnek az ün
nepe. Az elbukott igazság új életre keléséről, 
a megölt, keresztre feszitett Emberfia feltáma
dásáról szóló evangélium gondolatok, érzések, 
törekvések egész sorát váltja ki azokban, kik 
nem maradnak érzéseikkel felszínen, hanem 
átgondolják és át is érzik nap jelentőségét.

Nem mindenkinek van egyforma husvétja. 
Vannak olyanok, kiknek tekintete az üres sírra 
esik s arra alapítják reményeiket. Vannak, akik 
nem tudják felejteni az apostol szavait, hogy: 
„Test és vér nem örökölhetik az Isten orszá
gát“ s mindenekfölött az igazság, diadalán a 
lélek feltámadásán épülnek. Nem mindnyájunk 
szivében van ugyanaz a húrozat kifeszitve s a 
húsvéti örömhír más-más hangokat szólaltat 
meg bennünk.

Egyben azonban egyek vagyunk. Nem fé
lünk a haláltól, nem rettegünk az elmúlástól, 
mert tudjuk, hogy az élet diadalmaskodik min
dig a halálon s hisszük, hogy Isten hatalmas 
keze nem enged bennünket se beleveszni az 
élet vagy a halál sötétségébe', hanem, mint a 
mi Urunkat, úgy bennünket is elvezet az élet 
világosságára.

Mennyi vigasztalás, de mennyi feladat és 
kötelesség, mennyi törekvés és felelősségtudat 
van ebben a hitben! A mi ünneplésünk ne 
legyen hangulat csupán! Erős elhatározásoknak 
kell ünnepeinken születniük és megérniük.

A husvét azt követeli tőlünk, hogy rette
gés nélkül, az örökkévalóság tudatában járjuk 
az élet utait. Kérész életünket ne csupán nap
fényen való sütkérezéssei, játszi enyelgéssel, 
egyéniségünk minden áron való érvényre jutta
tásával, akaratunk kierőszakolásával töltsük,



1914. «április 11. Evangélikus Lap. 15. sz. 3. oldal.

hímem éljünk úgy, hogy a jóért, szépért, az 
igazért hevüljünk s hozzunk áldozatokat. Ezek 
az élet diadalmaskodó, a halállal is dacoló 
értékei.

‘ Sz. L

Strindberg:.
A Rousseau, Nietzsche és hasonló problémák 

mellé egy uj problémát vetett az elmúlt 2 esztendő: 
Strindberg problémát. E problémának több oldala van, 
melyek közül itt csak az az egy érdekel: miért lett ez a 
radikális szellemű iró kaiholikussd, miért kopogott az, 
aki 30 esztendeig vadul támadta a jelen társadalom 
pilléreit, végtére csendes kolostorok ajtaján? Talán az 
ő megtérése is egy tünete a protestantizmusnak ma 
sűrűn hangoztatott hanyatlásának?

Azt hiszem, a Strindberg egyénisége, pályafutása 
kezünkbe adja a feleletet, ha minden fázisa nem is 
világos előttünk. Életét ö maga tárta fel: „Egy szol
gáló fia“, „Egy lélek fejlődése“, „Egy balga vallomása“ 
de különösen, „Inferno“ és „Legendák“ c. munkáiban. 
Ez utóbbi kettő határozottan patológiai jellegű, Strind
berg kezdődő és fokozódó melanchóliájának oly hatá
rozott megnyilvánulási okmánya, hogy az idegorvosok 
le is foglalták a maguk céljaira: pszichiátriái adattár
nak. — De kezdjük az elején

Az 1849. évi január 2 /-én Stockholmban szüle
tett rendkívül finom érzésű költő végtelenül szomorú, 
nyomorúságos gyermekkort ílt át, mely árnyékot ve
tett egész életére és meggyülöltette vele a családi éle
tet. Tompa bosszúérzet fejlődik ki benne közvetlen 
környezete és a társadalom iránt, mely keserű lemon
dásokra és meg nem érdemelt szenvedésekre kárhoz
tatja. Azért ostorozta később oly kíméletlenül a tár-' 
saságot, mert soha nem tudott hozzá illeszkedni. Az 
iskolában is árván,. társtalan maradt. Őszinte, becs
vágya, zárkózottsága az aristokrata álláspont felé von
ják, de elemte a tömeg szószólójának csap fel, azaz, 
hogy e két véglet között hánykolódik változó hangu
latok szerint. További pályája csak fokozza elkesere
dését. Az egyetemet szegénysége és balszerencséje 
miatt nem képes elvégezni, hol tanító, hol meg színész, 
folytonos anyagi zavarok között. Mikor azonban 23 
éves korában első drámáját színre hozza, egyidöre rá 
mosolygott a szerencse. A király évi segéllyel támo
gatja és biztos álláshoz juttatja. De jön a legkeserve
sebb csalódás, még hitt a női ideál létezésében és 
kereste mindenfelé — de hiába. Háromszor nősült 
(1879. 1893. 1901.) és a házasság vége mind a há
romszor válás volt és igy megkezdte harcát a nő ellen.
A nő és férfi viszonyát mint a 2 nemnek elkeseredett, 
sírig tartó kényszerű küzdését fogja fel, amelyben az 
egyiknek vagy a másiknak buknia kell. Legborzasztóbb 
darabja e tekintetben a „Haláltánc“ a sexuális gyűlö

let drámája a világirodalomban. A győztes fél nála 
rendesen a nő alacsony taktikája miatt. Közben törté
neti s természettudományi tanulmányokkal foglalkozott, 
de amim nem tudott harmonikus lelkű költő lenni, 
úgy nem lett igazi tudóssá sem. 1894-ben kezdődött 
súlyos lelki krízise. Elhagyta második feleségét, lemon
dott az irói babérokról és chemiai kísérletezésbe kez
dett, hogy a bölcsek kövét meglelje. Lelki zavar vesz 
rajta erőt. Kerüli az embereket, de magánosságából 
kifejlődik bizonyos üldözési mánia, mely csak akkor 
ér véget, mikor egy kórházba fölvéteti magát. Akkor 
a lelki depresszió enged valamicskét, de csakhamar 
újra jelentkezik más irányban. Az üldözés képzetéhez 
félelem, önvád, bűntudat lép úgyérzi, hogy láthatatlan 
hatalmak üldözik bűnei miatt, (démon mánia). Nincs 
nyugta seholsem, folyton változtatja lakóhelyét Hálás
ból Diepp-be megy, onnan Svédországba utazik, hol 
végre egyik barátja gyógyitóintézetében megfelelő ke
zelést talál. Állapota megjavul, úgy, hogy feleségét és 
leányát felkeresheti Csehországban, csak itt-ott vannak 
visszaesések. 1896-ban hazatérve, Lundban Sveden- 
borg tanúim uyába mélyed. Mitulerösebb lesz benne 
a tudat, hogy bűnöket követett el és azért kell bűn
hődnie. Ekkor fordul a katholicizmuslioz, (1897). de 
eredeti szándékát, hogy kolostorba lépjen, nem való
sította meg. Ezután véget is ér a pszichózisa és a lelki 
viharok után bizonyos egyensúly mutatkozik a kedély
világ ban, de az igazi harmóniát ezután sem érte el. 
írásaiban általában csöndesebb, higgadtabb, a brutális 
hangok nyugodtabb reflexiónak adnak helyet. Teljes 
megnyugvást azonban nem talált.

Strindbergben megvannak az utóbbi 40 évnek 
ugyszóiv n összes művészeti és társadalmi irányzatai. 
A realizmus és romanticizmus, szocializmus és indivi
dualizmus, demokratizmus-feudalizmus, monizmus és 
teizmus egyformán előkerülnek nála. Nincsen központ, 
nincsen cél az ö törekvéseiben. Ö folyton csak küzd, 
lakói, de az ideálokba vetett hit nélkül. Hol a legra
dikálisabb irányzatokhoz, hol meg elvénhedt, a fejlő
dést akadályozó eszmeáramlatokhoz szegődik. Sok 
mindent megél, tie semmi sem köti le. Valami örökös 
elégedetlenség, nyugtalanság, örömtelenség borong 
élete és művészete feiett. Folyton-folyvást végletes, 
hirtelenül változó kontrasztok között hánykolódik a 
lelke. Roppant fogékony volt a szenvedés iránt, hisz 
egész élete végig szenvedés. De ő arra nem képes, 
hogy csöndes megadással viselje azt, sem arra, hogy 
férfias energiával úrrá legyen felette. E helyett hol átko- 
ződik, hol meg töprengés az önkinzásig túlozza szen
vedéseinek újra meg újra való átélését. Hol meg nem 
érdemiednek veszi, mert jobbnak érzi magát mások
nál, amikor aztán csak annál inkább kihívja a kínzá
sokat, hol megérdemlettnek veszi, amikor ismét az 
önvád tövisei sebzik meg. Egyik legszebb drámájában 
a Husvét-ban ezt igy fejezi k i: „s kiengesztel meg
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szenvedett bűneinkért és nekünk mégis tovább kell foly
tatnunk a fizetséget, mert senki sem fizet meg helyet
tünk“. Az Istent egész életén át kereste. Először kör
nyezete rajongó pietizmusa hatott rá, mely állandóan 
csodákat várt és mikor be nem közetkeztek, : z ellen
kező végletbe sodródik, oda dobja magát a minden
ható tudomány keblébe. De ép a tudomány viszi a 
fizikai miszticizmus ösvényeibe. Az okkultizmus és 
spiritizmus hive lesz és ennek módszereivel érzéki 
manifesztációra akarja kényszeríteni az Istent, illetőleg 
a szellemeket. Borzasztó krizist élt át, amelybe csak
hogy bele nem őrült. Egész belső élete elveszti ten
gelyét és ekkor merült fel előtte mint „ultima ratió“ : 
a katholicizmus, a maga csalhatatlan tantekintélyével, 
amint az a pápában megtestesül. Ez is éppen nem 
példátlan dolog. A gondolkodás forradalmárai, a fenn
álló intézmények kérlelhetetlen kritikusai nem egyszer 
a kolostorban értek véget. A harcban belefáradt, a 
véresre marcangolt lelkek biztos talajra vágyódnak, 
hol a küzdelmek véget érnek és ezt feltalálni vélik a 
katholikus egyházban a maga évezredes tradíciójával, 
rituáléjával, megdönthetetleneknek hitt dogmáival. Ezzel 
szemben a protestantizmus senkit sem menthet fel a 
lelki tusákíól, az Isten birtokáért folytatott küzdelem
től. Jelszava: „küzdj és bízva bízzál“, mert a küzde
lemben Jézus Krisztus isteni alakja támogatja az em
bert. De aki keresztül ment e küzdelmen, annak élete 
elnyerte a béke, boldogság, szilárdság jellegét. A pro
testantizmus ugyanis azt hangsúlyozza, hogy csak a sze
mélyes meggyőződésen alapuló, a személyes erömegfe- 
szitéssel kiküzdött hit az igazi vallás, csak az ilyen módon 
szerzett vallásos hit, vallásos világnézet megy át az 
illető személyiségnek vérébe és válik életének alkotó
részévé. De akiben nincsenek meg az önálló meggyő
ződés organikus kifejlődhetésének a feltételei, akinek 
belső világa tengelytelen az elé hiába állítjuk a Jézus 
Krisztus tiszta evangéliumát, az görcsösen kapaszkodik 
majd egy külső tekintélyhez, egy megdönthetetlen gondo
latrendszerhez és végre is a katholicismus révében fog 
kikötni.

Strindberg háborgó lelke is itt talált félig meddig 
megnyugvást. Mert teljes megnyugvás itt sem jutott 
osztályrészéül. A katholicizmusnak az érzékeket meg
ragadó oldala megragadta, de teljesen nem hallgattatta 
el kételyeit. Képtelen volt mindenestül elfogadni annak 
tanait és igy skeptikus, „problematikus természet“ 
maradt a sírig. Centrumtalan világot hagyott ránk, de 
tanulságosat és tanulságos különösen istenkeresése.

Dr. Szelényi Ödön.

A M i s é i  és ii élet érlelése.
I.

A „szabad gondolat“ és az ezen felépülő „uj 
erkölcstan“ apostolainak igen nagy gondjuk van arra,

hogy a vallás, főképen a keresztyénség alapjait meg
rendítsék. Legelső támadásukat a katholicizmus ellen 
intézték. Részint és főképen eleinte azért, mert ebben 
találták a legtöbb „el- és kivetni vaiót;“ részint, mert 
benne,- mint a legerősebb hatalmi tényezőben a leg
veszedelmesebb ellenségüket látták és gyűlölték ; részint, 
hogy a protestantizmust, legalább egyelőre lekenyerez- 
zék, s szövetségre vagy semlegességre bírják. Hogy 
azonban az első ellenségnél nem állanak meg, előre
látható volt. Vannak pályák, a melyeken lehetetlen a 
félúton megállani; ügyek, melyeket félig elintézni rosz- 
szabb, mint elintézetlenül hagyni, háborúk, a melyek 
csakis az egyik ellenfél teljes és végleges letörésével 
fejeződnek be. Akik a keresztyén vallásban nem akar
nak és nem tudnak egyebet látni, mint egy hivatását 
jól-rosszúí teljesített, de már elvénhedt és így a pusz
tulásra megérett intézményt, — már pedig ez a leg
enyhébb és legsze idebb ama vélemények között, me
lyeket a keresztyénség ellenségei felőle táplálnak — 
azokra nézve a katholicizmus bukása (ha egyáltalán 
bekövetkeznék) csak féleredményt jelent. Nekik a ke
resztyénség megsemmisítésére van szükségük. Szerin
tük a keresztyénség elő- és b litéletes csökönyös vi
lágnézet, maradi, avult sőt élettelen életfilozófia, az 
optimizmus leplébe burkolt beteges pesszimizmus, a 
szabad akarat álarcával hitegető- f.talizmus, a szeretet 
eszméinek maszlagával hódító és mérgező humaniz
mus: ezek pedig nem egyebek, mInt az emberiség 
boldogságát és egészségét veszélyeztető és pusztító 
kóros és káros bacillusok, a melyek ellen a szabad 
gondolat, új erkölcstan eszméinek szérumát kell az 
emberiségbe beoltani s ez által védekezni. A keresztyén
ség ellen küzdeni kell s le kell győzni, legföljebb 
egyes felekezetekre később kerül a sor, amint nem 
ehet a test valamennyi betegségét sem egyszerre gyó
gyítani.

E bár lassan terjedő, de azért mindinkább elha
rapódzó vélemények olvasásakor és hallatára minden
esetre felmerül az a kérdés: hol talált az ellenség a 
a keresztyénség várában rést, a melyen át beröpítheti 
mérges nyilait, kaput, melyen belopódzhatott? Mert 
mindenesetre különös, hogy épen a keresztyénség so
rait iparkodnak megbontani, holott, ha az új aposto
lok eszméiknek üdvözítő voltáról akarják meggyőzni 
az emberiséget, igen célszerűen megtehetnék a civili
zálatlan vad fajok közt, a melyeket egy csapásra vagy 
igen rövid idő alatt kiragadhatnának a tudatlanság 
sötétségéből és ezáltal megmutathatnák, mennyivel 
magasabban állnak és mennyivel hatékonyabbak a vi
lág boldogításában az ő eszméik. Erre azonban nem 
vállalkoznak, hanem a keresztyénségtől porhanyóvá 
tett talajon akarnak munkálkodni. Ebben az esetben 
azonban legyenek tisztelettel és hálával iránta és ne 
siettessék az ő, szerintük természetszerű, biztosan el
jövendő elmúlását.
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A felmerült kérdésre óhajtok válaszolni és rámu
tatni egy-egy résre, kapura. Néhány félreértés és foga
lomzavar üti a rést, nyitja a kaput, a rossz indulat tá
gítja azt, tárja ki ezt.

A keresztyénség ellen felhozzák azt, az emberek 
egyetemét igen közelről érintő vádat, hogy az életről 
és ennek értékéről hamis képzeteket, illetve fogalma
kat alkot és hirdet. A vád a keresztyén vallás alap
felfogásából indul ki és több — látszólagos — ellent
mondáson alapul.

Lássuk a dolog mibenlétét.
A keresztyénségnek az élet értékelésével össze

függő eszméi, illetve nézetei a következő három gon
dolatkörben mozognak:

1. A földi élet mivolta.
2. A tulvilági élet, ennek felbecsülése a földi élet 

rovására, a kettőnek viszonya egymáshoz.
3. A vértanúság, jelentősége és megítélése.
Az említett támadó nézet szintén igy jelöli meg 

a tévedések és hibák irányait. Kiindul abból, hogy a 
keresztyénség az elet mivoltának szabatos meghatáro
zása helyett megelégszik annak a kinyilatkoztatásával, 
hogy az élet Isten ajándéka. Tehát a metafizikai kö
dös eszmék érthetetlen homályába burkolja ezt a hoz
zánk igen közellevő jelenséget és nemcsak nem törek
szik a megfejtésére, hanem egyszerűen útját állja az 
igazságot kiderítő tudományos vizsgálódásoknak. Ennek 
a véleménynek elfogadásával ugyanis az élet valódi 
értékét a keresztyén meg sem ismerheti, mert ami az 
Isten adománya, az okvetlenül becses, tehát az élet 
föltétlenül értékes, nem a benne rejlő tulajdonságok
nál fogva, hanem mert Isten ajándéka. De értékesnek 
— szigorúan véve — csak azt tarthatjuk, aminek érté 
kéről meggyőződtünk, ennek a tapasztaláson és gon
dolkodáson alapuló meggyőződésnek a megszerzését 
azonban az említett a priori felfogás egyenesen és 
határozottan kizárja.

A keresztyénségnek az öngyilkosságról táplált 
véleménye is ama iranscendentalis nézet járma alatt 
nyög, — így szól a támadás, amennyiben az öngyil
kosságot főképen, sőt majdnem kizárólag azért tartja 
helytelennek, illetve bűnnek, mert Isten ellen követik 
el, megvetvén az ő ajándékát, míg a misok iránti kö
telességek megszegése, a szakadatlan fejlődés zavarta
lan folytonosságának megbolygatása, a fajfentartó hi
vatás betöltésének elmulasztása, a legfontosabb köz
érdekek megsértése és egyéb következmények csak 
másodsorban jönnek számításba. Ez is arra vall, hogy 
a keresztyénség az életben magában nem talál sok 
becses tulajdonságot s a meglévő, de a kinyilatkozta
tás ködében észre nem vett igazi értékek helyett, illetve 
ezek pótlásaképen kénytelen földöntúli nézetekkel, mes
terséges eszközökkel fokozni az élet becsét.

A vád szerint az ajándék-elmélet sérti az emberi 
méltóságot, a mint ez az életfő céljának megállapításá

ból is kitűnik, amely t. i. nem egyéb, mint tetszés az 
Istennek, az Isten dicsőségének munkálása. Az ember 
ezáltal lesülyed a hű rabszolga vagy hű állat szín
vonalára, a kinek és amelynek fő kiválósága a hűség 
és engedelmesség az ur és gazda iránt. A keresztyén
ség az Isten törvényei iránt való föltétien engedelmes
séget emeli az erények csúcsára, ami által egyúttal az 
embert képtelené teszi önálló célok öntudatos kitűzé
sére és elérésére, pedig az ember előtt az élet csak 
úgy ér valamit, ha maga is tud tartalmat önteni be- 
leje, és annál többet ér, minél nagyobb rész jut az 
ő tudatos tevékenységének. S milyen élet az, a mely 
az önállóságról s más javakról való lemondásban 
merül ki és ezt igen nagyra becsüli, a helyett, hogy 
az önérzetes munkában, a megalkuvást nem ismerő 
határozott törekvésben nyilvánulna meg és erre intené, 
buzdítaná az embert. Itt ellentmondást is talál a 
keresztyénellenes felfogás. Ha ugyanis az élet Isten 
ajándéka, csak szép és jó lehet, de így miért kí
vánja a keresztyen erkölcs például a vágyak mér
séklését meg elfojtását s az ezzel járó folytonos le
mondást, hiszen elvégre a vágyakat is csak az ad
hatta, aki az életet; azután meg a sűrű, sőt folytonos 
lemondás örömtelenné, szóval értéktelenné teszi az 
életet. Az igazi keresztyén ennélfogva nem ismeri az 
életet és nem is tudja megbecsülni.

Nagyjában a vázolt gondolatmenet a foglalata 
ama véleményeknek, a melyek a keresztyénségnek az 
élet helyes értékelésére való képtelenségét hirdetik a 
mai tudományosan képzett s edzett gondolkodású vi
lágban es ennek következtében a keresztyénség mun
kaképtelenségéről es csődjéről is említést tesznek. Ta
gadhatatlan, hogy a gondolatoknak ilyen összetűzése 
ellen a felületes szemlélő nemcsak nem emel kifogást, 
hanem igaznak fogadván el az érvelést, meg is hódol 
neki. De más világításban jelenik meg az egész azok 
előtt, akik önállóan a maguk lábán is tudnak haladni 
a gondolatok országútján és akik nem hajlandók az 
álkövetkeztetések délibábjait valóságok gyanánt fel
fogni, noha talán gyönyörködnek bennük, esetleg meg 
is csodálják őket.

Az a körülmény, hogy a keresztyén az életet 
Isten ajándékának tartja, egyáltalában nem jelenti az 
élet való értékének félreismerését, legföljebb az anyagi 
érték növelését egy másfajta érték hozzátételével. Vala
minek az értékét egyáltalában nem csökkenti az illető 
dolognak ajándék volta. Ellenkezőleg! Hanem is min
den esetben, de a legtöbbször igen jelentékenyen 
emeli bármely tárgynak a becsét az a tudat, hogy 
ajándékba kaptuk olyan valakitől, a kit tisztelünk vagy 
szeretünk. Egy ibolyacsokor vagy bokréta vagy könyv 
magában esetleg nem sokat ér, de annak a tudata, 
hogy egy előttünk kedves ember adta nekünk, nagyon 
fokozhatja — a mi számunkra — az értékét. Ugyanis 
az úgynevezett reális értéken kívül van még ethikai
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értékök is, a mely anyagilag megfizethetetlen. Híres 
emberek alkotásai, ereklyéi végtelen becsüket épen 
ama kapcsolatnak köszönhetik, a mely az alkotóhoz 
vagy az egykori birtokoshoz fűzi őket.

A keresztyén épen eme meggyőződése révén az 
életnek nemcsak relatív értékét ismeri, hanem képzete 
van annak abszolút értékéről is. T. i. nem a szerint 
becsüli többre vagy kevesebbre, hogy mennyi jót, örö
met, hasznot stb. nyújt neki, hanem magát az életet, 
minden velejáró kellemességtől eltekintve, kincsnek 
tartja, épen azért, mert észrevesz benne valamit, a mi 
mindig, mindenütt és minden körülmények között be
cses, tehát abszolút becsü. És ennek forrása az a hit, 
hogy életét Istennek köszönheti. Ugyancsak ezért nem
csak a saját életének becsét ismeri, hanem tudatában 
van, mit ér embertársa élete, a melyet Jézus útmuta
tása nyomán még megkeserítenie sem szabad.

Az öngyilkosságtól csupán az és csak addig fog 
visszariadni, a ki és a meddig az élet abszolút érté
kének tudatában van. E tekintetben pedig a keresztyén 
előbbre van másoknál; mert mindazok az indítékok 
és alkalmak, a melyek másokra hatnak, az ő számára 
is megvannak. Az öngyilkosságnak forrása az élet ér
tékének tökéletlen ismerete vagy félreismerése. Ha az 
ember csak relatív értékeket tud fölfedezni az életben, 
igen könnyen juthat abba a helyzetbe, hogy számára 
a viszonylagos értékek zérusra vagy minuszra szállnak 
le. Ilyenkor lép az ember a végzetes elhatározás me
redek lejtőjére. Míg ellenben az, a ki az abszolút ér
tékeket is feltalálta az életben, könnyen el tudja viselni 
a relatív értékek bármekkora csökkenését is, mert szá
mára még mindig nagyon becses lesz az élet. Ebben 
tehál jóval gazdagabb a keresztyén.

Nem áll meg az az állítás sem, hogy a keresz
tyén életfelfogás és életértékelés annyira sérti az em
beri önérzetet és méltóságot, a mennyire kisebbíti a 
szellemi kiválóságok előtt való önkéntes és tudatos 
meghódolás vagy mások érveinek vagy ,ó tanácsainak 
elfogadása. Saját mivoltomban nem kisebbedéin, ha 
mindezeket megteszem. Legföljebb némely ember többre 
becsüli magát a valónál és néha kénytelen a túlbe
csülés hibáit kiküszöbölni De még az ilyen is, a mit 
vesztett ez által, bőségesen visszanyeri egy új igazság
nak, saját értékének fölfedezése által. Tehát miért 
alázná meg az ember önérzetét és méltóságát a ke
resztyén fölfogás; hisz’ a véges, bármily nagy, mégis 
csekélység a végtelenhez képest és ha két végesnek 
egymáshoz való viszonyában egészen természetes, 
hogy az egyik nagyobb, előbbre való a másiknál, a 
véges és végtelen viszonyában ugyanaz már képtelen
ség? Az egyik véges lény hódolatának mértéke a má
sik iránt függ a köztük levő külömbségtől: ez egészen 
természetes és elfogadható. Ugyanez áll a véges és 
végtelen viszonyára is. Az önérzet és méltóság csök
kenését csak azok veszik észre, a kik a maguk önér

zetét és méltóságát igen erős nagyító üvegen át 
nézték.

Hogy a keresztyén nézet függést teremt, az két
ségtelen; de hol nincs és mikor nem volt függési vi
szony két egymással kapcsolatban levő lény vagy 
jelenség közt. A függés maga még nem lealázó.

Az a felfogás, hogy az élet Isten adománya, sem 
az önállóságot, sem az öntudatosságot nem semmisíti 
meg. Ha valakitől ajándékot kapok, azt — természe
tesen rendeltetéséhez mérten — saját elhatározásom 
alapján használom föl. Ennélfogva a fölhasználás 
módja által én magam ruházom föl az ajándékot oly 
tulajdonságokkal, a melyek másnak talán eszébe sem 
jutnának. így minden ember egyéni gondolkodásával 
és sajátos tevékenységével maga emeli föl vagy ala
csonyba le „ajándékba kapott“ életét. Az élet nagy 
és drága kincs, a melyet gyarapítani is lehet eltéko- 
zolni is. Itt igen tág tere nyílik az önállóságnak és 
öntudatosságnak.

A keresztyén azt is jól tudja, hogy az élet rela
tív értékét is a tanalma adja meg. Istenben való hite, 
az életnek ebből fakadó felfogása rávezeti az élet ab
szolút értékének a tudatára is, a nélkül, hogy a másik 
ismeretét elhomályosítaná. Sőt még növeli is a relatív 
értéket az által, hogy az élet tartalmát gazdagítani 
iparkodik. A keresztyén lemondás is, azonkívül, hogy 
nincs ellentmondásban az életről táplált alapfelfogás
sal — hiszen a vágyak legtöbbjének csak a csirája
V..11 meg az emberi természetben és különben is nem 
ezekkel kell viaskodni, hanem a zsarnok trónusára 
lopódzott vagy tolakodott vágyakkal, a melyek hatal
mukat nem annyira az emberi természetnek, mint in
kább az alkalmaknak és körülményeknek köszönik — 
az élet tartalmának gazdagítását munkálja, mert a nega
tív értékek ellensúlyozását, illetve megsemmisítését 
eredményezi. Ilyen negatívumok az elérhetetlen vágyak, 
a teljesíthetetlen kívánságok, a sorvasztó indúlatok és 
szenvedélyek stb. Ezeknek eltüntetése tényleges tarta
lomgyarapodást jelent, a mely sokszorosan fölér azzal 
a látszólagos veszteséggel, a melyet az első lemon
dások alkalmával szenvedett az élet.

Még a földi élet rendeltetéséről kell szólanom, 
minthogy azonban ez szoros kapcsolatban áll a má
sodik gondolatkörrel, az ismétlések elkerülése végett 
célszerűbb e kérdéssel ott foglalkozni.

Dr. Zimányi Dániel.

KÜLÖNFÉLE.
Halálozás. Liffa János szemlaki lelkész április 

8-án csendesen elhunyt az Úrban. Tíz árvája közül 7 
még gondozást igényel. A 62-ik évében elhunyt lelkészt 
április !0-én kisérték nyugalomra az egyházhívek s a lel
késztársak mély részvétele mellett. Vezérelje az Úr az üd- 
vözültekseregébe s vigasztalja, oltalmazzaaz elárvultakatl
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Az egyházi alkotm ány 11. és 111. részének 
a m ódosításáról szóló törvényjavaslatot a zsinati bi
zottság január 27-iki ülésén hozott határozatok szerint 
Jánossy Lajos esperes, zsinati biz. előadó dolgozta át 
s e napokban publikálta. Az előadói javaslatban több 
fontos és érdekes újítás van. Új a javaslat 18. §-a, 
mely szerint a közös hadsereg és a honvédség tény
leges szolgálatban levő evangélikus tagjai az illetékes 
katonai, állami, alapítványi, törvényhatósági vagy köz
ségi közintézetekben levő evangélikusok az illetékes 
intézeti lelkészek gondozása alatt álló külön jellegű 
gyülekezeteket alkotnak közvetlenül az egyet, egyház 
felügyelete alatt. Új az a §. hogy egy polgári község
ben csak egy egyházközség szervezhető. A meglevő 
több önálló egyházközség fennmaradását indokolt 
közös kérelemre az egyet, közgyűlés engedélyezheti, 
azonban közös felügyelő alatt álló közös képviselő
testületet ezek is kötelesek szervezni, még pedig sza- 
bályrendeletileg megállapított hatáskörrel. Új rendelke
zés az, hogy a nők lelkész és tanító választások alkal
mával személyesen gyakorolhatják a szavazati jogukat 
s hogy olyan hivek, kik reverzűlist adtak egyházunk 
kárára, az egyházközség közgyűlésein semmi jogot 
nem gyakorolhatnak. A javaslat 49. §-a a titkos sza
vazást hozza be, mely választásokon 10 jelenlevő köz
gyűlési tagnak a szavazás elrendelése előtt Írásban 
beadott kérelmére rendelhető el. A 47. §-ban gondos
kodás történt a műemléket képező kultusz tárgyak és 
templomok megóvása tárgyában. Ezek elidegenítésére 
vagy megújiiására von. határozat csak az egyházme
gyei elnökség jóváhagyása után hajtható végre. A 64. 
§. a virilista rendszert honosítja meg egyházunkban. 
„Az egyháztanács választott tagjainak fele a legtöbb 
egyházi adót fizető közgyűlési férfi tagok, másik fele 
pedig a közgyűlés többi férfi tagjai közül választandó.“ 
Új a 80. §. mely eltiltja a választások előtt szokásos pró- 
baszónoklatokat. Amely lelkész egyházának beleegyezése 
nélkül mandátumot vállal, állásáról lemondottnak te
kintetik mihely mandátumát az országgyűlésnek bemu
tatta és igazolt képviselőinek jelentett ki. Megürese
dett lelkészi állás, meghívás vagy je lö lés  utján töl
tetik be. (89. §.) A közgyűlés úgy történik, hogy a 
közgyűlés az arra képesítettek sorából kijelölhet leg
feljebb négy egyént, akik közül lelkészt óhajt válasz
tani. Ha a jelölést legal ibb ketten elfogadták, megej- 
tetik a választás. Pályázat ezentúl csak akkor lesz, 
hogyha sem meghívás, sem jelölés nem történik. A 
választhatók jegyzékét a kerületi elnökség állapítja meg. 
A kizárás esetei fel vannak ugyan sorolva, fontos okok
ból a választó gyülekezet vagy a közegyház érdeké
ben, jogában áll a kerületi elnökségnek közös egyet
értéssel a pályázók bármelyikét ezen esetek korlátain 
közül is végérvényesen kizárni a választásból. A 112. 
§. szerint a katonai lelkészek kinevezése az egyet, köz
gyűlés püspök elnökének a meghallgatásával nevez

tetnek ki. Az állami stb. intézeti lelkészek szintén és 
a katonai lelkészekkel együtt az egyetemes gyűlés jog
hatósága alá tartoznak. A tanítók próbái szintén eltö
röltetnek (119). Egész újak a tanítók alkalmazására 
von. rendelkezések. Uj az is, hogy csak a fontosabb 
újításokat emeljük ki, — hogy a püspöknek rendes 
lelkészi hivatalt kell elfoglalni, azonban püspöksége 
tartamára a lelkészi teendők alól fel van mentve, az 
az egyház pedig, melynek rendes lelkésze a püspök, 
arra az időre ameddig a püspök fel van mentve, má~ 
sodlelkés:t választ. Lesz evang. katonai püspök is, ki 
az egyet, gyűlésnek hivatalból tagja (240. §.) s kinek 
gyűlési, fuvar és útiköltségeit az egyet, pénztár fogja 
viselni. A 256, 258. §-ok az egyetemes egyházi iroda 
szervezéséről szólnak, melynek élén az élethossziglan 
választott egyetemes egyházi ügyvivő áll. Az egyház
tanácsok szervezésére vonatkozó részek mellőztettek, 
szintúgy kimaradt az eskümintákból a titkos társula
tokra vonatkozó rész. — A javaslat egyes fontosabb 
és lényegtelenebb intézkedéseiről és az általok előlálló 
új helyzetéről alkalomadtán még meg fogunk emlé
kezni s a javaslathoz való hozzászólásokat is szívesen 
vesszük.

Helyettes lelkészi kinevezés. A Liffa János 
elhunytával megüresedett szemlaki lelkészi állást a bá
nyakerületi püspök egyelőre akként töltötte be, hogy 
Zsilinszky Karoly nógrádszentpéteri segédlelkészt a 
szemlaki egyház adminisztrátorává nevezte ki. Zsilinszky, 
a ki jeles képzettségű theologus ezt az állást bizonyára 
mindenek megelégedésére fogja betölteni.

Lelkészi meghívás. A Húrban Vladimir elhuny
tával megüresedett lelkészi állást az ópazuai gyüleke
zet akként akarja betölteni, hogy a volt lelkész fiát ifj. 
Húrban Vladimírt a lelkészi állásra meghívja.

Építési állam segély a szarvasi tanítóképző
nek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a szarvasi 
tanitóképzőintézetnek újabban pótlólag a már kiutalt 
segélyhez 6000 korona államsegélyt folyósított építési 
célra. A kultuszminiszter ily arányú támogatása mellett 
talán megvalósulhat egyszer a bányakerület régi esz
méje is: az evan tan ítóképző !

A szepesbélai evang. ifjúsági egylet a böjti 
időszakban több vallásos estélyt rendezett, melyeken 
Ratzenberger Ferencz lelkész a szepesi reformáció 
kezdeterői és a világvallás problémáról, Neupauer Mihály 
igazgató pedig Luther családi életéről és Gellertről 
tartott eddig előadást. A vallásos estélyeket sokan lá
togatják.

A gölnicbányai ev. egyház március 29-én tar
totta számadó közgyűlését. Ez alkalommal Szentistványi 
Antalt hat évre egyházi pénztárnokká választották és 
a vallásoktatást végző tanítóknak 40 korona tisztelet
dijat szavaztak meg. Az egyház Kübecher Albertre adta 
az esperesválasztás alkalmából a szavazatát.
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A lesti papválasztás. A Jesti makacskodó egy
házba, a mely vonakodik rendes lelkészét, jelöltjei kö
zül megválasztani, a nógrádi főesperes és másodfel
ügyelő Rákóczy István, március 30-án vezették be, a 
Dr. Baltik Frigyes püspök által kinevezett Ho.zjár Ede, 
szügyi segédlelkészt, helyettes lelkészül. Az egyház ezen 
intézkedést megnyugvással fogadta, ami azt a reményt 
nyújtja, hogy nem követi félrevezető izgatóit, magába 
száll s megválasztja lelkészét.

Vallásos ünnepély. A tordasi és gyúrói ág. h. 
ev. egyházközségeknek 1914. április 5-én Kovács Sán
dor pozsonyi theol. akad. tanár, ^Dr. Masznyik Endre 
pozsonyi theol. akad. igazgató és Raffay Sándor bu
dapesti evang. lelkész, theol. tanár közreműködésével 
sikerült vallásos ünnepélyt tartottak.

Lelkészjelölés. A lajoskomáromi evang. egyház- 
község az egyházfőhatósági engedéllyel megtartott 
próbaszónoklatok meghallgatása után lelkészjelölő gyű
lésén első helyen Sparas Elek némethidegknti lelkészt 
jelölte, második helyen Endreffy János Selmecbányái 
esp. s. lelkészt. Mivel csak kettő volt jelölhető Büki 
Jenő helyettes lelkész jelölése (harmadik helyen) ele
sett. Az egyházközség két jelöltjét a püspök két jelöltje 
fogja kiegészíteni. A választó gyűlés folyo hó 26-ik 
napján lesz. A németség Sparast, a magyarság End- 
reffyt pártolja. Utólag értesültünk, hogy Endreffy a 
jelölésről emondott, mert Berlinbe készül tanulmányait 
tovább folytatni.

Az igiói diakonissza nőegyesiilet 1914. évi
közgyűlésében elhatározta, hogy az egyesületi és a 
gyülekezeti élet nagyobbmérvű fellendítésére vallásos, 
illetőleg gyülekezeti estélyek rendezésével fog kísér
letet tenni. Az első ilynemű kísérletet március 28-ikán 
tette meg, még pedig fényes sikerrel. A főgimnázium 
dísztermét zsúfolásig töltötték meg a gyülekezet tagjai. 
Várakozásukban nem is csalatkoztak, mert az estély 
műsorának minden egyes pontjában nemcsak gyönyör- 
ködtetőleg, hanem valóban felemelőleg és építőleg 
hatott minden egyes résztvevőre. Az igiói áll. tanító
képző intézet ev. prot. ifjúsága a 100. zsoltárt adta 
elő kipróbált mesterének Marton Károly úrnak veze
tése és discrét harmonium kísérete mellett, már ezzel 
is vallásosan hangolva a sziveket. Majd dr Wa.ser 
Gyula lelkész tartotta meg a gyülekezeti estélyek célját 
ecsetelő szép megnyitó beszédjét, melyben a diako
nissza nőegyesületnek is adózott elismeréssel, kiemelve, 
hogy tagjai mint valódi Mária lelkületű nők arra vál
lalkoztak, hogy megváltójuknak a szeretet nárdus ke
netével szolgálatot tegyenek. Azután Philipp Edit úr
hölgy rezegtette meg a híveket Gerok Károly „Kran
kenwacht“ c. költeményének jól átgondolt és melegen 
átérzett s azért a szivekhez is szóló kitűnő előadásá
val. Az estély középpontja Kintzler Árpádné úrnő elő
adása volt „a nő helyzetéről a különböző vallások 
világításában“. A tartalmilag és alakilag remek előadás, 
mely a nő helyzetét a legkezdetiegesebb viszonyokból 
kiindulva a kereszténység eszményi felfogásáig a mü- 
velődéstörténelem fonalán haladva, megkapóan ecse
telte, kimutatva azt, hogy a nő értékelése mennyire

függött össze az illető népek vallásos felfogásával s a 
mely a nőne ', mint a család papnőjének apotheozi- 
sében csúcsosodott ki: mindvégig feszült figyelmet és 
lelkesedést váltott ki a hallgatók szivéből. A gyönyörű 
előadást a jelenlevők gyülekezeti hálaéneke rekesztette 
be. Ha a szép kezdet méltó folytatást nyer, a diako
nissza egyesület az estélyek rendezése által minden
esetre csak ébresztő és buzdító hatást fog gyakorolni 
a gyülekezet vallásos életére.

Az Amerikába szakadt evangélikusok lelki 
gondozása és a magyarhoni evang. egyházzal való 
összeköttetésük megteremtésére irányuló akciónak meg
van az óhajtott sikere. Raffay Sándor amerikai útját 
mindenfelé rokonszenvvel fogadták az „új hazában“. 
A „Szabadság“ 1914. évi január 28. számában rámu
tatott annak a lépésnek nagy fontosságára, hogy a 
magyarhoni egyház, — habár kissé megkésve is — 
gondoskodni kíván az Amerikában élő evangélikusok
ról is s annak az óhajtásának adott kifejezést, hogy 
úgy a lelkészek, mint az egyházközségek megértik a 
kiküldetés roppant jelentőségét egyházi, kulturális és 
hazafias szempontból való nagy fontosságát s szi esen 
fogadják a magyarhoni egyház akcióját. Egy amerikai 
barátunk volt szives e sorokat megtoldani azzal, hogy 
Raffay Sándor kiküldetése sikerrel járt, amennyiben az 
összes magyar egyházak lelkészeikkel együtt hajlandók 
az alakulandó és a hazai egyetemes egyházhoz, ille
tőleg a bányai egyházkerülethez csatolandó esperes- 
séghez csatlakozni. A tót egyházak egyelőre várakozó 
álláspontra helyezkedtek s természetesen nyelvi kérdést 
csináltak a dologból. A tót lelkészek közül esetleg ké
sőbben többen is fognak csatlakozni, egyelőre azon
ban csak ketten vallottak szint: a clevelandi Bódy és 
Dianiska Albert, ki Mahanoy City-ben lelkész. A „Ge
neral Council“ vezető férfiai, nevezetesen Dr. Schma
uch (elnök), a philadelphiai theologiai fakultás s a 
„Hav Miszion Board“ nagyon szívesen fogadták a 
közeledést s készek a hazai egyetemes egyházzal kar
öltve a Magyarországból kivándorolt evangélikus lel
kigondozását a kezökbe venni. Most már csak rajtunk 
múlik az „óhazában“, hogy ezt az ügyet nyélbe üssük 
s a kivándorolt evangélikusokkal többet törődjünk.

Konfirmandus lapjainkról a „Lelkészegyesület“ 
14. száma ezt írja: „Ilyenekül az Evang. Lap bibliai 
képeke. ajánl s pár igazi művészi kivitelű képet be is 
küldött a szerkesztőségünkbe. A szép képek keretbe 
foglalva mindenesetre mindenkor kedves emléket ké
peznek, melyek azután megfelelő felírásokkal látandók 
el. Magunk részéről a protestáns művészet ily úton 
való emelését megfelelőnek s kívánatosnak tartjuk,, 
azért az ajánlatba hozott képekkel való próbavételt 
ajánljuk.“

Pázmány Péter szobra. Az őfelsége által 1897-ben 
adományozott tiz szobor között volt Pázmány Péter szob
ra is. Tizenhét esztendei halogatás után most felállítják Páz
mány Péter szobrát Budapesten a Kigyótéren, a Klotild- 
palota előtt. Május elsejére az uj szobor állni fog.
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KÖZNAPI IMÁK.
155 IMA, PA P I  H A S Z N Á L A T R A .

Rendkívül nagy,öreg betűkkel nyomatva,használat köz
ben lapozni nem kell, mert minden ima 2 lapra lerjed.

Irta: RÉVÉSZ MIHÁLY, nagybányai ev. leik

Áru diszvászonkötésben 6  — korona

K A P H A T Ó :  :

K Ó K A I L \ /O S  könyvkereskedésében
BUDAPEST, VI. KÁMERMAYER KÁROLY-U I.

Megrendelés esetén legcélszerűbb az összeget előre 
postautalványon beküldeni. — Portó 30 fillér —

»£’ V ’ *V •£» *V *v % •*  vJ’ * *íj.’ V» *4 ’ ‘‘-I ’ V ’ V ’ T ’

kiadásában m e g j e l e n t
és  a lap s z e r k e s z tő s é g é  
utján m e g r e n d e l h e t ő :AZ „ H Ú S  LAP“

1. BURNAND E. „P éldázat a ta 
len tu m o k ró l“ ( s z ín es ) .

2 .  BURNa NÜ E : . .Példázat a s z ü 
zek rő l“ (sz ínes)  és

3 . OEBHARDTE.: „ A zu to lső v a cso ra “
c. képének Keutel Richard stu ttgarti  m űintézetében  készült  
lenyom ata. A Burnand-képek , ,E m lék ü l“ fe l írássa l,  v a g v  
anélkül kaphatók. E zek az em lék la p o k  konfirm andusok,  
ism étlő sö k  és  vasárnapi iskol sok szám ára eg yform án  a l
kalm asok. — A képek ara eg y e n k é n t  50  f i l ler  T íznél több  
ren d elése  e se tén  3 0  fillér.

ff JJZJf

Toronyórákat
gyárt minden nagyságban, első

rendű modern kivitelben a

V il la « !  óta- ás toronyóra ágár
BUDAPKST, S^v-utcn 32.

B u d a p e s t  s z é k e s f ő v á r o s  s z e r z ő d . t o r o n v ő r á s a
Több arany éremmel kitüntetve.

Előnyös fizetési feltételek. Költségveté? díjtalan

:'fr t'I5? #  £ íItíÍt : Is: : f: :'fc : £« £ «;
S a j t ó  a l a t t  v a n :

és  n é h á n y  Hét m ú lv a  m egje len ik :

« HALOIIIOHOASZIÁS 30E0S1ILTS0GARÓL-
Irta x  T ö rte it L ajos  

ev .  s.  l e lk é sz ,  főgininázlumi hitoktató.
A kb. Hét Ív re  ter jed ő  fü ze t á r a  60 fill.

Szerző, a külföldi és hazai főbb források, ered
mények, adatok felhasználásával szól a kérdésről, tör
ténelmi aestetikai, jogi, közgazd sági, közegészségügyi 
s vallási szempontból, ismerteti röviden a krematóriu
mok s hamvasztó kemencék berendezését, a hamvasz- 
tás lefolyását és költségeit s végül a kérdés mai állá
sát hazánkban. Amennyiben hazánkban is nem annyira 
jogi, mint inkább vallási érdek akadályozza az ügy 
jobbrafordulását, különös súlyt helyez az ó- és uj 
testamentomi s dogmatikai alapon való tárgyalására.
Előfizetési gyüjtöivet készséggel küldünk s elő
fizetők gyűjtésével foglalkozóknak minden 10 

példányra egy példányt ingyen szállítunk.
Szives megrendelések a

L uther T ársaság  könyvkereskedésében (B udapest, 
VIII., S ien tk ir.'Iy i utca 51 a) intézendők.

(,-» . .» . .  r . .  * . .* . t .* . .* • . t • . t  • . t  • -r • .r"» •*«»y  % • V« ’ *4“ Ytf Yx * % .* *§.» *4.» *4“ *4.» YQ» *4 ’ «4*.’ Y±.' Y±' % ’ Y+S Yf?

A mm aj. i. ev. eHliMl uj éneheshónyve a 
K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V

melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésb?n, táblán kthcllyel . . 2 K 20 f.
Egé&zvászonkőtéshen „ „ vörös-

mct$téss I t o k k a l .................................  2 „ «SO „
Egys'.erfi b rkötésben táblán 1 ehellye!

aranymetszéssel, tokkal............................. 6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán k h 'tyl* el,

aranymetszéssel, dobo b:n ................. 8 .  — „
Párnázott borjú -» 1 rkötésben, ta dán kehely- 

Ivcl. aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ ’— „
Müclefántcsontköfés.t iblánk^heliyel, arany- 

metszéssel. dobozban . . . . . . . . .  12 „ — „
D allam os k önyvecske a Keresztyén Éne

kesnőn) vhöz ..............................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyhá ak és tanintézetek, :neluek 

készpénzfizetés mellett oiyszerr: (kötésre való tekintet n mcjI) 
legalább ) péld ínyt rendednek mee, 25" n-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára .
Sánlha Károly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban.
Vászonkötésben, vörösm etszéss'I, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjubőrkőtés ten aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben ara ’.ynictszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetsréssel, tokkal 12 korona.

Hornyánszliy Hot lyvliiiilljlMla, Budapest. I). AAadéiia-i. 4.



10. oldal Evangélikus Lap. 15. sz. 1914. április 11.

Iparos és nem kereskedő 

35 éve fennálló kér. cég!
K észit és j a v i t ; K elyhet, borkancsót. 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Ar íny, ezüst, kina- 
ezüst, bronzból, művészies és egtsze ü ki
vitelben. K elyhek stb. tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és ezüstözése jót
á llá ssa l. Tervrajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt m shol rendelést tesz, m él- 
tóztassék  egy árjegyzéket kérni, m e
lyet ingyen és 'bérmentve küld.

K éri nagybecsű pártfogásá'

3B i t t  n e x *  J á n o s
egyházi szerek m űötvöse. 

Budapest, IX., Lőnyai-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.) rs—1«

MIß b ÉTÉ S EK ET
FELVESZ ::
fí K lflbOM lVflTflL

NF1QYBÖFZSONT
:: MONTHEGYE

ORGONA GYÁR.
Mg"  Elismert legelsörangú műremekek -igm

a világhírű ZIMnhRMANN-féíe

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, »., TÖRÖK-U. 8.

(C sászár- és L ukácsfürdőnél.)
Harmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

JdNSZKT PÉLd A z e lő tt:
H/JSUfKA 

ÉS TÁRSA
TEHESYrtR.

Rózsaiskolák*kertészeti telepe
Ajánlja, a rózsa- 

tenyésztésben 
hosszú éveken át szer
zett tapasztalatai alap
ján nevelt legnemesebb

-rózsafajokat-
kitűnő minőségben,er "s 
magas törzsüeket, bo
kor- és futórózsákat.— 
Továbbá bogyós gyü
mölcsfáit mint: 
m a ga stö rzsü , 
v a g y  bokros  
egres, ribizke, 
m álna, szeder  
s többi sp á r g a -  
gyök ér és ep er  
p a lá n tá it } gu
mós-növényeket mint: 
B eg o n ia  gumók, 
G ladiolusok , 

can nák , tuba
rózsák  stb. cserjék 
és évelős növényeit.

-- ==
Árjegyzék le velező- 
laponi megkeresés
re, ingyen és bér- 
:: mentve ::

Villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udv. oigonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonáján k, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
cs. és kir. udvari szá llító

a S zen t-S ir  lovagja és a Ferenc József 
rend tulajdonosa.

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomás i csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
37 év óta 19011 orgonát szállított, közte a 
k irá ly  orgonáját, amelv mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (S0 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árb;<n teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja. — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 
15—15 natra dijmenteten szolgál.

Légszesz vagy borszesz

L; -J

O

kényelmesen használható fel 
a JOHN-féle

„MIÉ" Mill O

fűtésére. Minden birtokosa ezen kádnak 
dicséri kifogástalanul szép, szolid kivite
lét, tartósságát, vizet megtakarító alak
ját, gondos horganyzását és olcsó árát.

I L M l H M L M a B / »
A A

[OOOOl
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranvosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
E GYHÁZ I ,  I S KOLAI  É S  T Á R S A D A L H I  H E T I L A P .

A gyermekek vallása.
A gyermekek vallásáról szóló törvény (1894. 

XXX11.) egyes rendelkezései állandó diskusszió 
tárgyát képezik különösen katholikus körökben. 
Katholikus lapokban nem ritkák az olyan fej
tegetések, melyek egyes esetekre alkalmazzák 
a törvény rendelkezéseit. Protestáns embernek 
nem kellemes olvasmány az ilyesmi. A legutóbb 
azonban egyenesen megdöbbentő fejtegetések 
láttak napvilágot az „Egyházi Közlöny" hasáb
jain, ahol egy jóakaratú kazuista azt bizonyítja, 
hogy csak a vegyes házasságból származó gyer
mekekre áll a törvény azon rendelkezése, hogy 
a gyermekek nem szerint követik szüleik val
lását, a nem v eg y es , hanem az egy valláson  
levő  házastársak azonban abban is m egegyez
hetnek, hogy gyermekeik nem az ö közös val
lásukban, hanem más vallásban nevelkedjenek. 
Vagyis — mert az i l y l e v e z e t é s e k  csak úgy 
érnek valamit, hogy ha a gyakorlatba ültetjük 
át őket — lehetséges az, hogy evang. apától 
és evang. anyától származó gyerekek a szülők 
közös akarata folytán a — katholikus vallásban 
neveltessenek. Ez mindenesetre geniális értel
mezése a reverzálisnak! Igaz ugyan, hogy ez 
a megdöbbentő törvénycsavarás nem maradt 
ellenmondás nélkül, azonban mégis jellemző, 
hogy egynémely embernek minő — vágyai tá
madnak és mikről álmodozik.

Az élet e törvény keretébe tartozó vitás 
kérdést bizonyára szép számmal produkál. Ezek
nek az eseteknek a legnagyobb része termé
szetesen lélekhalászásra vezethető vissza s a

törvényrendelkezéseinek az óvatos elcsürésére 
és megkerülésére való törekvést rejt magában.

Egy katholikus falu állami iskolájában esett 
meg az a tipikus eset, hogy a katholikus hit
oktató természetesen „szülői beleegyezéssel" 
— egy református kis leányt és egy evang. 
ifjút is tanított a hittanóráján. A ref. lelkész
hitoktató tihakozása hiába való volt. A kath. 
káplán a gyermekek szüleinek a beleegyezésével 
fedte magát. A szülök határozottan nem mertek 
színi vallani, míg végre közös megelégedésre 
úgy vélték megoldhatónak a - kérdést, hogy a 
gyermekek ref. hittanra is eljárnak a kath. hit
tanórákon kívül. Természetesen a ref. lelkész 
ebbe a megoldásba nem ment bele. Kitartó 
utánjárásának meg volt az az eredménye, hogy 
a tanfelügyelő erélyes intézkedésével a herce
hurcának véget vetett. A megszívlelésre méltó 
rendeletet a nevek elhagyásával okulásul itt 
közöljük:

„Tudomásomra jutott, hogy R. I. III. osztályú 
ág. hitv. ev. vallásű és T. I. II. osztályú ref. vallású 
tanulók, kik az n— i áll. el. iskola növendékei, a 
mellett hogy a saját, illetve — a ref. és ág. hitv. ev. 
egyházak között kötött megegyezés értelmében — 
a ref. hittanórákat látogatják, habár szülői beleegye
zéssel — a róm. kath. hittanórákra is állandóan el
járnak. Minthogy ezen esetek beleütköznek a gyer
mekek vallását szabályozó 18Ö8. LII. t.-c. és 1894. 
XXXII. t.-c.-ben, úgyszintén a törvényes rendelke
zésekben lefektetett azon alapelvbe, hogy a gyer
mekek 18 éves korukig valamely törvényesen bevett 
vagy elismert felekezet kötelékébe, vallásos neve
lésben részesítendök és hogy minden oly szerződés, 
térítvény vagy rendelkezés, amely ezzel ellenkezik, 
törvénytelen, minthogy továbbá épen ezen alapelv-

T
Szombatonként jelenik meg. j
A lapot illető közlemények és külde- • 
mények. az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap s z e r k e s z t ő s é g e  e lm é r e  N a g y 
b ö r z sö n y b e  (Hontmegye) küldendők. 
— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő : 5ZTEHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő és kiadó: SZinONIDESZ LAJOS

Fómunkatársak:
HORN Y A NSZK Y A I.  A I)AK  

LIC .  FIZHLY ÖDÖN é a  8 Z B L É N Y I  Ö D Ö N  dr.

Az e lő f ize té s  ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre ö K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t ő n  d i j a :
Frósz oldal 25 K.. féloldal 14 K., ncRycdoldal 

* 7 K. Kisebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
I 6 fill. Többször megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  S z . L .: A pyermekek vallása. — D r Z im á n y i D á n ie l: A keres/tyénség és az élet értékelése. — R. áí.: Szilánkok. — 
F .: Vilmos császár és a kathnlicizmu-. — Különféle. — Külföld. — Hirdetések.
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bői folyólag önként értetik, hogy a gyermekek va
lamely meghatározott vallásfelekezet hitelvei szerint 
nevelendők azon korig, amelyen alul nemcsak kellő 
értelmi képességük nincs a különböző vallásfeleke
zetek tanításainak összeegyeztetésére, hanem azok 
minden valószínűség szerint lelki egyensúlyuk fel
bontását eredményezik, sőt ép erkölcsi érzéküket is 
veszélyeztetik : nevezett tanulókat eltiltom a róm. kath. 
hittanórák látogatás itól. Erről N. n—i ref. lelkészt 
és Z. n—i róni. kath. káplán, áll. el. isk. hitoktatót 
tudomás végett, az n—i áll. el. isk. gondnokságát 
pedig azzal értesítem, hogy jelen rendeletem végre
hajtása mellett szigorúan ellenőrizze, ho^y á jövőben 
hasonló esetek elő ne forduljanak.“

Sok túlkapás és visszaélés ellen nem tu
dunk orvoslást és elégtételt szerezni. A tanfel
ügyelő helyes jogérzéke és erélye a jelen eset
ben megtalálta az elintézés egyetlen helyes 
módját. Ezért elismerés nem illetné, hiszen kö
telességét teljesítette. Mi mégis örömmel fo
gadjuk azt a rendeletet s csak úgy kéz alatt 
küldünk neki egy meleg kézszorítást.

Bár minden eset ilyen rövid úton s ilyen 
határozottan nyerne elintézést. sz. l.

« Mm\mn ü az ii ííiÉse.
* II.

A keresztyénség felfogása a földi életről egyál
talán nem kelt a hivőben téves képzeteket a földi élet 
értékéről, bármennyire is hirdetik az ellenkezőjét. 
Még az által sem, ha az emberről azt vallja, hogy lé
lekből és testből áll. Igaz, ezzel az élet meghatározá
sában más uj útra tér, a melynek rendeltetése is újabb 
elemekkel bővül és szépül, de az a szigorúbb Ítélet 
az életről, mely ennek a felosztásnak nyomában jár, 
mint szükségszerű következménye, csak a követelmé
nyek mértékét emeli föl, a nélkül, hogy a megisme
réshez és értékeléshez szükséges tapasztalatok meg
szerzését és tárgyilagos felhasználását megnehezítené.

A tulvilági életről való hit az ember mivoltának 
testre és lélekre való felosztásával a legbensőbb kap
csolatban áll. A lélek definíciója szinte maga után 
vonja a másvilági élet fölvételét, amely nélkül a ke
resztyénnek felfogása a lélekről csonka volna, sőt nem
csak a fölvételét, hanem azt is, hogy a lélek magasabb 
rendű lévén, mint a test, a tiszta lélek külön élete is 
becsesebb a földi létnél. És itt éri a második támadás 
a keresztyénséget.

A támadás szerint a keresztyénség a tulvilági 
életet tekintvén az ember felsőbb rendű életének, ter
mészetes, hogy értékesebbnek, becsesebbnek tekinti a 
földinél, a melyet ennélfogva lekicsinyel, sőt megvet

a másikhoz képest, helyesebben a másik kedvéért, oly
annyira, hogy a földi életet annyira sem tartja, amennyit 
ér. Ez az értékbeli lefokozás magából a tulvilági élet 
fogalmából fakad. Még szembetűnőbb az értékleszálli- 
tás, ha a két élet viszonyát tekintjük. Az itteni élet 
csak előkészület a másvilági, tehát jóformán próba 
élet. A kettő közti viszony megfelel a test és lélek vi
szonyának. Amaz véges és időhöz kötött, emez végte
len és az időtől független, az első mélyen alatta áll a 
másodiknak. Ez a hit, bármily szép is, csökkenti, sőt 
lerombolja a földi élet becsét, a mely mint a tapasz
talás és tudás tárgya semmi háttérbe szorítást nem 
tűrhet a legszebb hittől sem. A földi élet kézzelfog
ható, becse realitás, amely megmérhető, a másvilági 
élet pusztán a hit tárgya, értéke is hitbeli, jobban 
mondva képzeletbeli: a kettőt, a valóságos véges és 
a képzeletbeli végtelen értéket nem lehet egymással 
szembeállítani, még kevésbbé az előbbit az utóbbi 
kedvéért kisebbíteni.

Az előkészület bármily szükséges, mégis aláren
delt jelentőségű a voltaképeni, a nyilvánosság előtt 
végbemenő cselekedethez mérten. Ilyen alárendelté 
teszi a keresztyén felfogás is a földi életet a tulvilági- 
nak fölmagasztalásával, mert előkészületnek tartván, 
ennek minden kellemetlenségét a kezdet szokásos ne
hézségeinek iparkodik föltüntetni. A földi élet minden 
bajának el kell törpülnie, sőt meg kell semmisülnie 
arra a gondolatra, hogy a tulvilági élet az igazi, a 
melyért érdemes tűrni és szenvedni, a melynek örö
meihez képest a földi örömök jelentéktelen csekélységek.

Az itteni élet kisebbítése e szerint abban áll, hogy 
a másik élet túlbecsülése következtében mindaz, ami 
itt a földön végbemegy, keveset számít ami itt törté
nik, csak annyit nyom a latban, amennyi súlya az 
ottani élet szempontjából van. Vagyis a földi élet csak 
annyit ér, csak annyiban ér valamit, amennyiben a 
tulvilági élet szempontjából van jelentősége, de magá
ban véve csak tökéletlen kezdő fázisa az ember örök 
életének,

A támadás logikája igen tetszetős, csakhogy téve- 
teg utakon kalandozik. Első és főhibája, hogy amit be 
akar bizonyítani, az szinte kiinduló pontja az okosko
dásnak. Nem olyan értelemben, hogy a bebizonyítandó 
tételből, mint igazságból indul ki, hanem hogy az 
okoskodás menetét a bebizonyítandó tétel igazságába 
vetett, erősen szubjektív hit irányítja; az érvek ereje 
nem igaz voltukban, hanem az érvek igaz voltát kö
vetelő érzelmekben rejlik. Igazaknak kell lenniök, mert 
ha nem volnának igazak, nagy baj származnék, hogy 
ne legyen baj, tehát legyenek igazak az érvek; igazak
nak kell lenniök, mert szükség van rájuk, mert a tételt 
csak velők lehet bebizonyítani. Igen tetszetős érv pl., 
hogy már a tulvilági élet felvétele csökkenti a földi 
élet életértékét. Mert hajlandók vagyunk elhinni, hogy 
a kettőből az egyiknek értéke okvetlenül kisebb, mint
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a magában álló egynek. Az az általános vélemény, 
hogy az egyetlen gyermek halála nagyobb csapás a 
szülőkre, mint az egyik gyermeké. Azonban nem sok 
gondolkodással kideríthető, hogy ez csak szubjektív, 
érzelmi értékelés. Nem objektiv szempontok alapján 
ejtjük meg a becslést, hanem érdekek és hangulatok 
szerint.

Annyi bizonyos, hogy a földi élet értékének meg
állapításában szerepe van a másik életnek is, de ebből 
egyáltalában nem következik, hogy e szerep csökken- 
töleg hat. A tulvilági élet csupán akkor csökkentené 
a földi élet becsét vagy a helyes becslésre való képessé
gét, ha miatta a keresztyén ember elhanyagolná vagy 
semmibe sem venné a földi életet. Erre ugyan van a 
keresztyénség történetében példa, bizonyos korszakok
ban, némely felekezetek körében, egyes intézmények
ben, arra is joggal hivatkozhatnak, hogy a földi élet 
haladásának relativ megakadása egy egész nagy tör
téneti korszakon keresztül legnagyobb részben épen a 
földi élet lebecsülésének az eredménye: de mindeze
ket a tisztult keresztyén felfogás is tulhajtások és ki
növéseknek tartja, illetve ezekre vezeti vissza és azt 
is elismeri, hogy gyökerük az élet értékeinek félreis
merésében keresendő, de ennek oka a keresztyén esz
mék félreértése, helytelen megtestesítése volt.

A keresztyént az élet értékelésében nem vezeti 
tévútra az a gondolat sem, hogy itteni életünk volta- 
képen előkészület a második u. n. örök életre. Az a 
felfogás, amely eme gondolatban bírja forrását, t. i 
hogy első életünkkel érdemeljük ki a másvilági élet 
örömeit, illetve javait, semmiképen nem jelenti a földi 
élet lebecsülését. S ő t! Oly nagyszerű magaslatra emel
kedik e felfogás révén a földi élet, hogy mellette el
törpül minden egyéb, a földi életet magasztaló és di
csőítő elvből származó hatás. Ha a keresztyén a tul
világi életet igen nagyrabecsüli és ennek a nagyrabe- 
csült, sőt dicsőített életnek elérésére a földi élet adja 
az útlevelet, csak az illogikus gotu <dás sajnálatos, 
sőt vétkes eltévelyedése koholhatja az említett vádat 
a keresztyén nézet ellen.

Az is igen csábitó érv, hogy ha a földi élet elő
készület, akkor mélyen alatta áll a másvilági életnek 
és ez által okvetlenül újabb helytelen, sőt hibás bírá
lat jut osztályrészéül, a mi még növeli azt az érték
veszteséget, melyet el kellett szenvednie, mikor a két
féle élet felvétele által az összehasonlítás következté
ben az abszolút mérlegelés eredménye reá nézve ked
vezőtlenül változott. Igaz, hogy az előkészület, külö
nösen a mindig többségben levő járatlanok előtt ke- 
vésbbé fontos a megítélés alá kerülő nyilvános fellé
pésnél vagy beszámolásnál, de nem szabad elfeledni, 
hogy ez utóbbiak erkölcsi sikerét épen a megfelelő 
előkészület biztosítja és a ki amazt fényesebbnek vagy 
nagyobbnak óhajtja, emebbe mennél nagyobb értelmi 
és erkölcsi energiát fektet bele. A kettő közt látszó

lagos és aprópénzre felváltható érték szempontjából 
olyan viszony áll fenn, a milyent a fölületes szemlélő 
észrevesz és hirdet, azonban a benső, állandó és valódi 
értéket tekintve korántsem oly kedvezőtlen az az elő
készületre nézve. Ennek is meg van a maga nagy 
jelentősége és páratlan becse, a melyet a világ előtti, 
sokszor véletlen körülményektől függő eredmény akár
hányszor igazol, de megesik, hogy nem. Az utóbbi 
esetben az előkészület, a becsületes és buzgó munka 
elvesztette a benső értékét? Az előkészület minden 
körülmények közt elismerésre méltó, az előkészület és 
siker harmóniája pedig épen annyira emeli az előbbi 
becsét, mint az utóbbiét. Ugyanez áll a földi és tál- 
világi élet viszonyára is, ha t. i. az előbbit az utóbbira 
való előkészületnek tekintjük.

A mint látható, a tulvilági élet semmiképen sem 
csökkenti a keresztyén ember előtt a földi élet értékét, 
akármely oldalról is nézzük a dolgot. A kettő közt — 
természetesen — igen erős benső összefüggést állít 
föl, illetve hisz, a mely a kölcsönös hatásban is jelent
kezik : az első élet lefolyása kihat a másik alakulására, 
viszont ez az élet céljának kitűzésében és elérésében 
világító torony gyanánt szerepel. Vagyis a földi élet 
tevékenysége kibővül ama célok kitűzése által, a me
lyeket a tulvilági élet szab a keresztyén elé, azaz az 
itteni élet tartalma jelentékenyen gazdagodik; mivel 
pedig a tartalom adja meg az értéket, ennek az utóbbi
nak növelésében is igen hathatós tényezővé lesz. Az, 
hogy a keresztyénnek az értéknövekedésről tudomása 
van, bizonyításra nem szorul.

A cél, a rendeltetés tudata az embert buzgóbbá, 
kitartóbbá és takarékosabbá teszi, jobban és többet 
dolgozik, jobban kíméli vagyonát, életét, mint a cél
talanul bolyongó dologtalan vándor. Világos, hogy az 
előbbi értékesebbnek találja az életet. A keresztyén 
ember tudatában a célképzetek számát a tulvilági élet 
fogalma annyira gazdagítja, hogy hozzá képest minden 
más ember éhes és fáradt vándor. Eme célok elérése 
nem lereli el a figyelmét a földi életről, sőt egyenesen 
arra utalja, hogy erre, ennek a tökéletesifésére minél 
több gondot fordítson. Ha a történelem föl tud is 
mutatni eltéréseket, ezek részleges és időleges jelen
ségek, tünetek s a tulvilági élet félremagyarázásából s 
helytelen következtetésekből származtak ; a félremagya
rázás árnyékot vet a félremagyarázóra, de nem a meg 
nem értett s e miatt elferdített elvre. Ugyanez áll a 
helytelen következtetésre is.

Az élet célja és rendeltetése felöl táplált felfogás 
természetesen igen nagy hatással van az ember életé
nek alakulására és megbecsülésére. Arra a kérdésre, 
hogy mi az élet célja és rendeltetése, szabatos választ 
csak akkor tudnánk adni, ha teljesen tisztában volnánk 
az élet fogalmával. Mindamellett annyiiá haladtunk 
már, hogy módunkban van megállapítani és kijelölni 
azokat az utakat, a melyek az élet céljához vezetnek,
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a nélkül, hogy a külömböző utak találkozó végpont
ját ismernők. Az utakat testi és lelki mivoltunk harmó
niája határozza meg. A keresztyén meggyőződés (t. i. 
az élet Isten adománya, a tulvilági életben való hit) 
mindenesetre nemesebb és magasaab célt tűz ki, mint 
a kizárólagos testiség álláspontján nyugvó felfogás. A 
kit az emberiséget hevítő eszmék nem érdekelnek, a 
kit hidegen hagynak az emberiség állandó boldogitá- 
sára irányuló tiszta eszközökkel dolgozó törekvések, 
tudatában van valami komoly és tiszteletreméltó élet
célnak? Ha igen, mi ez az életcél? Képes-e az ember 
egész életét betölteni? Ellenben a keresztyén az ő 
meggyőződésével nem tud felfedezni valami becseset, 
még pedig nem egyet, hanem többet az életben, 
a mely a nemesebb és magasabb célok kitűzése által 
nem lesz üres és tartalmatlan ? Érzi és tudja, hogy 
érdemes élni és akar is élni. Tudatos akaratát erősiti 
is a meggyőződése. S a mit erősen és tudatosan akar 
az ember, azt becsesnek tartja, hiszen azért akarja. A 
keresztyén meggyőződésű emberre ezt a tételt úgy 
bővithetjük, hogy nemcsak becses előtte, a mit nagyon 
akar, hanem azt akarja nagyon, a mi igazán becses. 
Ama célokat is, melyek földi életének testiségében 
gyökereznek, csak tisztább és nemes eszközökkel ipar
kodik elérni, tartózkodván a hitványabb eszközök alkal
mazásától. E célok kitűzése nem az ő feladata, mert 
hiszen testi mivoltában van a forrásuk, csupán ama 
meggyőződéséből fakadó nemesebb célokkal iparkodik 
harmóniába hozni elsősorban az eszközök finomítása 
által. Ezzel azonban semmiképen sem szorítja háttérbe 
a földi életet, nem hanyagolja el ennek megismerését 
és nem hibázza el ennek értékelését. Szóval a neme
sebb és magasabb cél kitűzésével, a mire keresztyén 
meggyőződése indítja, legföljebb tudatosan gyarapítja 
az élet tartalmát és ez úton növeli az értékét, melyről 
— a tudatosságnál fogva — világos tudomása van.

Sokan talán kétségbevonják a célkitűzésnek, ál
talában a keresztyén meggyőződésnek tudatosságát, 
azon az alapon hogy e meggyőződés a gyermeki vaf;y ke- 
vésbbé fejlett és fegyelmezett agyra rákényszeritett s 
gépiesen elsajátított,, meg nem értett homályos gondo
latok zűrzavaros halmaza, a melyeket a fejlődött és 
önálló gondolkodású egyének távoltartanának maguk
tól s csakis azért tudnak gyökeret verni sok ember
ben, mert ezek elméjük és akaratuk kiskorúsága kö
vetkeztében nem bírván ellenük harcolni, engedelmesen 
meghajolnak s meghódolnak előttük. Ez a rabszolga 
meghódolás azonban kizárja annak a lehetőségét, hogy 
ama meggyőződésből kiinduló bármely ténykedésben 
szerepe jusson a tudatosságnak s az önállóságnak. 
Az ilyen kétségeskedők, ha tudnak és akarnak gondol
kodni, mindenesetre hamar be fogják látni, hogy épen 
ők a példái annak, hogy a gyermekkori ismeretszerzés 
egyáltalán nem állja útját annak, hogy a nagykorú 
gondolkodás szemlét tarthasson a toborzott gondolatok
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serege fölött s a — nézete szerint — független gon
dolkodásra alkalmatlanokat kiküszöbölje a tudatból. 
A gyermekkorban gyűjtött fogalmaknak később úgyis 
szigorú vizsgálatot kell kiállniok, s csak ha e vizsgá
latot kiállották, tartják meg továbbra is fontosságukat 
és jelentőségüket. Az hogy némelyeknél egyes gondola
tok elhomályosulnak s az ezekből eredő cél elveszti tuda
tosságát, erejét és becsét s amazoknak meg emennek he
lyébe mások lépnek, nem jogosítja föl őket arra, hogy 
az először talán öntudatlanul kijelölt, de később tuda
tossá fejlődött célt lekicsinyeljék és ennek további 
folyoinányaképen a keresztyén meggyőződést alapta
lan váddal illessék, mintha a való értékek iránt semmi 
érzéke sem volna!

Dr. Zimányi Dániel.

SZILÁNKOK.
Az uj választói törvény egyik következménye 

az is, hogy a vallás- és közokt.-ügyi minister 1184 1914. 
sz. rendeletében meghagyja a fiú- és vegyes elemi 
népiskolák fentartóinak, hogy az iskolai előmeneteli 
naplókat vagy hisonszerű és egykorú iskolai feljegy
zéseket az 1900—1901. isk. tanévtől kezdve vissza
menőleg a községi elöljáróságoknak bemutassák. Ez 
a rendelet megint közvetlenül s teljesen váratlanul érte 
az iskolafentartó egyházakat, arról nem is szólva, hogy 
a tanügyi ellenőrzésre egy uiabb közeget teremt a köz
ségi elöljáróság személyében. A törvényes rendelke
zéseknek és ellenőrzésnek szívesen alávetjük minden 
ténykedésünket, az autonómia szempontjából azonban 
nem tartjuk egész helyén valónak, hogy ilyen fontos 
és lényeges változtatásokhoz egyik-másik püspökünk
nek egy szava sincs. Nem kívánunk tőlük mást csak 
legalább annyit, hogy az ilyen dolgokat ők hozzák 
először tudomásunkra. Mert tudtunkkal az ilyen ren
deleteknek az volna egyházi ütjük, hogy a püspökök 
útján jussanak az egyházak tudomására. Ha a püspöki 
hivatalok csak befelé, az egyházak irányában bírnak 
hatáskörrel, az egyházat azonban kifelé nem tudják 
kellő súllyal képviselni^ s ebben a viszonylatban még 
közvetítő feladataikat sem tudják kellőképen teljesíteni, 
akkor igazán nem sok értelme van a nagy apparátus
nak, amit az egyház a rendelkezésükre bocsájt. Ne 
közigazgassanak, hanem szenteljenek templomokat, 
vizitáljanak, reprezentálják legalább vallásos téren az 
egyházunkat, közigazgatás megtörténik úgyis — nél
külük. *

Kárpótlás az anyakönyvi jövedelem csökke
néséért. A „Debreceni Prot. Lap“ 15. számának egy 
szemlélődéséből azt olvassuk ki, hogy a ref. egyház 
összeiratta a lelkészek azon jövedelemcsökkenését, 
mely előállott az állami anyakönyvvezetés életbelépte 
következtében, Maholnap már a legnagyobb ritkasá
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gok közé fog tartozni az, hogy valaki anyakönyvi ki
vonatért keresi fel a lelkészt. Mivel ez a jövedelem- 
csökkenés az evang. lelkészeket ép oly érzékenyen 
érinti, mint a reformátusokat, itt volna az ideje, hogy 
ezen a téren a mi egyházi felsöbbségünk is tegyen 
valamit. Nálunk azonban összeirásról, kimutatásról 
semmi hír. Eddig legalább még nem hallottunk róla. 
Lehet, hogy a korpótlék kárpótlék is lesz és a jövede
lemcsökkenésért lelkészeink nem kapnak semmi kár
pótlást. De az is lehet, hogy a kérdés rendezése meg 
fog történni. Mi akkor megint kimaradjunk, mert „nem 
mutattuk ki a szükségletet*4!! Egyházi hatóságainktól 
joggal megvárhatnók igényeinknek alkalmas és alkal
matlan időkben való hathatósabb képviseletét, hogy 
ne legyünk mindig a későn jövök, az utólag sopán- 
kodók sorában!

*

A hatodik osztályosok vizsgájának a kitűzése, 
megtartása es a népiskolai végbizonyítványok kiállí
tása lassanként teljesen átmegy a tanfelügyelők és ts- 
kolafelügyelök hatáskörébe, anélkül, hogy egyházunk 
módját tudta volna ejteni iskolafenntartói jogaink és 
autonómiánk megvédésének. A mélyreható változások 
anélkül történtek meg, hogy egyik-másik helyen az 
egyházi hatóságok a maguk részéről csak értesíteni is 
szükségesnek tartották volna róla az iskolafentartókat. 
Micsoda ellentét megint a mi egyházunk és egy jól 
adminisztrált egyház közigazgatása között! A szász 
evang. püspök még azt is megszabta egy körlevelében, 
hogy a tanfelügyelők átiratára az iskolaszékek körül
belül mit feleljenek. Most végre történt valami. A bá
nyakerületi tanügyi bizottság véleményes jelentése kap
csán Scholtz Gusztáv püspök a vallás- és küzokt.-ügyi 
minister urnái legalább azt akarja kieszközölni, hogy 
a vizsga napja legalább az egyházi felügyeleti ható
sággal egyetértőleg állapíttassák meg s hogy a vizs
gán a dékánus elnököljön. Lesz-e eredménye a köz
benjárásnak, nem tudjuk. A felett azonban legyen sza
bad csodálkozásunknak kifejezést adnunk, hogy ezt az 
ügyet, mely végre is egyetemes érdekű ügy, miért nem 
egy értelemmel és közös ukciúl indítva próbálják elin
tézni egyházunk vezerei s miért nem keresik az érint
kezést egymással, sőt a református egyházzal is !. . .

*

K ötelességteljesités és felesleges jócseleke
detek. Egyházunk összes berkei a belmisszió köve
telésétől visszhangzanak, alapjában véve azonban néha 
a kötelességteljesités dolgában is csehül állunk. így 
pl. nem régiben megtörtént az az eset, hogy egy átté
rési ügyben kértem egy lelkésztársam intervencióját. 
Mivel a hozzánk áttérni szándékozó egyházközségem
től a negyedik vármegyében, egy szórványhelyen lakott, 
az illetékes lelkészt kellett kérnem, hogy járjon utána 
a dologn ik. Nem tudom, mit tett, mit nem tett, azon
ban az bizonyos, hogy nekem választ nem adott s

azzal, akire felhívtam a figyelmét, szintén nem beszélt. 
Azt, hogy egy lépést nem tett ebben a dologban, nem 
merem állítani, mert mielőtt ad acta tette az egész 
ügyet, egy párszor valószínűleg dühösen fel-alá sétált 
az „irodájában**, morogva az alkalmatlanságot okozó 
kérés miatt. Most lóhalálában, dispenzációval kell 
kijárni a házasságot, de mivel az áttérés formasági 
időhöz van kötve, kis híjjá, hogy egy evangélikus
nak szánt gyermek nem lesz 18 éves koráig katholi- 
kus s aztán valószínűleg örökké — csak azért, mert 
a jó tiszttárs ráfeküdt a levelemre. Ilyen kötelességtel
jesités láttára nem csoda, hogyha az embernek néha 
furcsa gondolatai támadnak s nem sokat bízik a feles
leges jócselekedetekre ösztökélő tömérdek felhívás ered
ményében és hatásában. Talán azzal többre mennénk 
hogyha csak a kötelességeinket teljesítenénk! . . k. n.

Vilmos császár és a katholicizmus.
Kopp breslaui hercegérsek halála alkalmából egy 

pár német 1 p Vilmos császárnak egy állilólagos leve
lével keltett feltűnést Jäger Jenő dr. reichstagi képvi
selő erről a levélről a klerikális „Allgemeine Ruud- 
schau“-ban cikket irt, melyben megvilágítja a évéi 
történeti hátterét és jelentőségét is. A hesseni Landgraf 
özvegyének az áttérése alkalmával a császár a gróf
nőnek táviratozott. Ebben kilátásba helyezte neki, hogy 
ha katholikus marad, akkor a Hohenzollern családból 
kizárják és a család valamennyi tagja meg fog vele 
szakítani minden érintkezést. Ezután a távirat után irt 
a császár egy több oldalas levelet a grófnőnek, mely 
tele volt ideges kifakadásokkal a pápa, a püspökök 
és a papok ellen. Ebben a levélben volt az a kifaka- 
dás: „Tehát te ahhoz a hithez állsz, amelynek a kiir
tását életem feladatául tűztem ki! . . .“ Kopp bíboros 
a levelet azért vette magához, „hogy a levél nyilvá
nosságra kerülte esetén a katholikusok előtt a császár 
tekintélye csorbát ne szenvedjen.“ Ennek dacára is 
több másolata van a levélnek. . . .

E levél igen alkalmas agitációs anyagot szolgál
tatott a császár ellen a jezsuita kérdésben. A centrum
párti lapok ki is használták alaposan. Hogy mennyire 
éltek vele, mutatja az a nyílt levél a német császár
hoz, mely a „Katholisches Deutschland“-ban jelent 
meg, mely a német császárt óva inti, hogy kezét fel
emelje a Krisztus menyasszonya, a katholikus egyház 
ellen s hogy olyan fejedelem még soha sem halt meg 
nyugodtan. Azután kéri, hogy a császár legalább egy 
katholikus katekizmusból ismerje meg a katholikus 
egyház tanítását. A katholikus állampolgárokat a csá
szári trón biztosabb híveinek mondja, mint a többie
ket s azt a kívánságát fejezi ki, hogy az Úr Jézus 
Krisztus megnyitná a cszászár szemét a római kath. 
hit igazsága iránt.

A császár ez az állítólagos levele évek óta ki-
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sért a centrumpárti lapoknál; a kiadóhivataloknál meg 
van a másolata s ők azt alkalomadtán ismételten fel
használták a császár személye ellen. Hivatalosan meg
állapítást nyert azonban, hogy ilyen tartalmú levél vagy 
a másolata egyszerű hamisítvány. A hesseni grófnéhoz 
12 év előtt irt levél semmifélekép sértő kifejezést nem 
tartalmaz a katholikus egyházról, vagy a katholikusokról 
Aki azt forgalomba hozta, az egy teljesen privát ügyet 
hurcolt a nyilvánosság elé a tartalomnak legdurvább 
elferdítésével, hogy vele a felekezeti békességet ve
szélyeztesse. (Norddeutsch Allgem. Ztg.) Erre a hiva
talos megállapításra a centrumpárti lapok óvatosan 
visszavonultak. Ezzel az ügy befejeződött. Bár az ilyen 
híresztelések a nagy tömegeknél hitelt találnak és a 
császárnak a katholikusok iránt való gyűlölete al
kalomadtán újra izgatásra való anyag lehet. f .
n j - i m j - u — ■*—*- r í —r—ír - «- •  — *** m■»-,* “ ** * “  -  * -  -  ******* *  ** "

KÜLÖNFÉLE.
t  LIFFA JÁNOS,

Április elseje evang. egyházunknak egy hűséges 
munkás, az arad—békési egyházmegyének főjegyzője, 
a szemlaki egyháznak hűséges buzgó lelkipásztora 
halálával nagy veszteséget okozott. Április 1-én d. e. 
10 órakor lehelte ki ugyanis nemes s egyházához és 
Üdvözítőjéhez hív lelkét Liffa János szemlaki testvérünk,

Ámbátor halála nem volt váratlan s meglepetés, 
hisz már több hónapja tehetetlenül feküdt betegágyá
ban ; de emberi számítással azt hittük, hogy az a ha
talmas robusztus test egy csekély kórral csak megbir
kózik, még is mikor halála hírét vettük, megdöbben
tünk, hogy hát ilyen semmis az ember élete. Temetésén, 
mely április 3-án d. e. 10 órakor történt meg, meg
jelentek Csepregi György esperes, Koren Pál békés
csabai, Frint Lajos aradi, Zsilinszky Endre medgyes- 
egyházai, Bárdy Ernő mezőberényi I. kerületi, Gálik 
Mátyás apateleki lelkész. Jelen voltak végtisztességén 
az ottani 2 ref., gör. kath. s 2 gör. kel. lelkész s a gyü
lekezet apraja-nagyja, kik mindnyájan részvétükkel 
igyekeztek a család nagy fájdalmát enyhíteni.

A megboldogultat a házban szívhez szóló imában 
Csepregi György esperes búcsúztatta el boldogsága s 
küzdelmei helyétől, amikor is a presbyterek a koszo
rúkkal megrakot koporsót a templom ajtajáig vitték, 
honnét azután lelkész testvérei vitték el az oltárig. Négy 
ének vers eléneklése után Bárdy az oltár elé ment, 
collektát énekelt és textust olvasott János ev. V. 24—29. 
Egy ének vers eléneklése után az elhunyt barátja sel- 
meci és pozsonyi diák társa: Frint Lajos, János jele
nései II. 10. alapján német nyelven méltatta az elhunyt 
erényeit s vigasztalta hátramaradott családját s búcsúz
tatta el híveitől a szószékről, utánna ugyancsak a szó
székről Csepregi esperes Jeremiás siralmai I. 12. ver-

* A múlt számban megjelent rövid híradás kiegészítéséül 
közöljük e rövid megemlékezést. (Szerk.)

séből kiindulva csepegtetett írt a megsebzett szivekbe 
költői hasonlatokban gazdag magyar nyelvű beszéd
jében. Egy ének vers eléneklése után Gálik Mátyás 
az oltár elől rövidesen elbúcsúztatta tót híveitől tót 
nyelven s áldást mondott.

Ezután a lelkész testvérek újra a ravatalhoz léptek 
s kivitték azt a templom ajtajához, a honnét a hálás 
presbyterium egész a temetőig vitte, ezzel akarva buzgó 
lelkipásztora iránti háláját leróni.

A sírnál Bárdy német nyelven ismét elbúcsúztatta 
őt híveitől, övéitől és a lelkész testvérektől s rövid 
ima után megáldá hült tetemét s sírját.

A jó lelkipásztor, a szerető férj, a gondos atya, 
a hűséges barát most már ott pihen sírjában. Adjon 
az Isten neki csendes pihenést s egykoron boldog fel
támadást. Bús özvegyének s 10 zokogó árvájának 
nyújtson az ég vigasztalást és ama hitet, hogy az Úr 
az özvegyek gyámolítója s az árváknak atyja s hogy 
aki Benne bízik, az soha meg nem csalatkozik.

—k—s.
Új egyetemi magántanár. Bruckner Győző dr. 

az iglói ev. főgyimnasium tanára a magyar művelődés
történeti szakra magántanári képesítést szerzett s meg
tartotta a próbaelőadását is, melyben a Thököly család 
vallási és politikai szerepével foglalkozott. Bruckner 
Győző különösen a felsőmagyarországi művelődéstör
ténettel foglalkozik s hosszabb tanúlmányútja után a 
jövő iskolai évtől kezdve e tárgykörből fog valamelyik 
egyetemen előadást tartani is.

Hírek a nagyszombati evang. egyházból. A
nagyszombati egyház híveinek száma 849. Született 18, 
confirmáltatott 30, eskettetett 5 pár, úrvacsorázott 494 
lélek, temettetett 37. Az iskolába járt 69. Gyámintézetre 
gyűjtött 476 koronát, kiadót. 227 koronát. A gyáminté
zeti gyűjtésen kívül gyűjtött a nyitrai templomra 87-65 
koronát, dunaszerdahelyi iskolára 66-20 koronát, mo- 
dori ev. árvaháznak 68-40 koronát; templomépitési 
alapja 250,352-87 korona. Evang. jótékony nőegylet 
gyűjtése 420 korona, vagyona 10,820 korona, gyerme
kek felruházására adott 620 koronát. Középiskolások 
harang alapja 532 korona. Szegényeket 2552, árvákat 
391, tanítókat 900 korona segéllyel segélyeztünk. A 
folyó évben megkezdtük a jubileumi alapra szóló heti 
2 filléres gyűjtést 5 évi kötelezettség mellett s e gyűj
tés eredménye eddig körülbelül évi 400 korona, tehát 
5 év leteltével kerek 2000 korona lesz. Nálunk az 
ügyet.a hívek nagy lelkesedéssel karolták fel, s ha 
tudnák — úgymond — a célt, többet is hajlandók 
lennének áldozni. Tessék megpróbálni. Farkas o .

A késmárki evang. egyház e hó 5-én közgyű
lést tartott, melyen Karátsony Zsigmond felügyelő és 
Hajts Bálint lelkész elnököltek. A közgyűlés előkészí
tette a püspöki látogatás jegyzőkönyvét. Az 1887-ben 
tartott kánoni látogatás óta az egyház sokat fejlődött. 
1894-ben új templomot építtetett, 1895-ben polgári
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leányiskolát állított fel. Az egyház kebelében diako
nissza-egyesület alakult, az egyház külön iskolai fel
ügyelői állást szervezett. Több hagyomány és alapít
vány is jutott az egyház részére. A lélekszáni 1665. 
A múlt évi számadás elfogadtatott. Loysch Mátyás, a 
régi érdemes gondnok korára való hivatkozással tisz
téről lemondott. A gondnoki teendők végzésével ideig
lenesen Kintzler Béla tanító bízatott meg.

A nagyszom bati ev. egyház állásfoglalása 
az u. n. discretionalis jog ellen. A nagyszombati 
ev. egyház 1914. márc. 25-én tartott közgyűlésében 
Farkas Géza lelkész indítványára a következő hatá
rozatot hozta: Tekintettel arra, hogy a zsinat alkot
mányügyi bizottsága azon álláspontot foglalta el, mely 
szerint a lelkészválasztásoknál a püspöknek (esetleg a 
kér elnökségnek?) úgynevezettdiscretionálisjog adandó; 
tekintettel arra, hogy ezen jog megadása tág teret 
nyitna az önkény, a pillanatnyi szeszély, a bosszú, 
kedvezés, hatalmaskodás s egyéb emberi gyarlósá
goknak, melyek a „lelkiismeret“ tág köpenyével len
nének eltakarhatok, de egyúttal első lépés lenne akár 
a hierarchia, akár a kyriarchia kialakulása felé egy
házunkban ; tekintettel arra, hogy az egyházközségnek 
minden külső bef dyástól ment szabad választási joga 
a reformátió óta egyházi alkotmányunknak teljesen 
bevált intézménye, de tekintettel legfőképen arra, hogy 
az úgynevezett discretionális jog a 400 éves gyakorlat 
és zsinati törvény által biztosított s Ö Felsége a király 
által szentesített alkotmányunkkal homlokegyenest el
lenkezik: a közgyűlés a zsinati bizottság ezen állás- 
foglalása ellen a leghatározottabban tiltakozik, eddigi 
gyakorlaton és zsinati törvényen alapuló jogáról semmi 
körülmények között le nem mond s az egyházközség 
szabad választási jogának fentartása mellett az u. n. 
discretionális jogot senkinek — legyen az püspök, 
vagy kerületi elnökség — megadni nem kívánja, ellen
kezőleg a Zsinatot bizalomteljes tisztelettel kéri, hogy 
az egyházközség szabad választási jogát, illetőleg 
annak csorbítatlan fentartását törvény útján továbbra 
is biztosítsa. Egyben felhívja a testvér-egyházakat, 
hogy hasonló értelmű határozatokat hozzanak s azt a 
zsinat elnökségével közöljék.

Vallásos est. A szepesmerényi egyház virág
vasárnapján vallásos estét rendezett a templomban, 
melyen Gura Jenő lelkész „Krisztus Pilátus előtt“ cí
mén tartott felolvasást. A szép számmal megjelent 
hívek buzgó áhítattal hallgaták úgy a felolvasást, mint 
a szavalatokat és az iskolásgyermekek szép énekét.

Nagy adományok. A segesvári két szász taka
rékpénztár 1913. évi tiszta nyereségéből 41,590 koronát 
adott evang. egyházi, iskolai célokra és jótékonysági 
intézményeknek. Ezenkívül is mindenfelé hasonló ál
dozatkészség nyilvánul meg kultúrcélok előmozdítá
sában és istápolásában. — A mateóci evang. egy
háznak a Scholtz család 2,000 korona értékű korona

járadékot adott az egyház szabad rendelkezésére. — 
Id. Demitter Guszt'iv leibici ev. egyháztanácsos, nyug. 
városi pénztárnok körülbelül százezer koronát tévő 
egész vagyonát a leibici evang. egyháznak ajándékozta. 
A leibici egyház e nemes lelkű jótevője leibici szüle
tésű (1843.) Életének nagy részét Leibicon töltötte, mun
kaerejét szülővárosa szolgálatába állította s a nyuga
lom esztendeit is Leibicon tölti. Feleségével sz. Lumtzer 
Amáliával együtt köztiszteletnek örvend s a világ za
jától távol meleg érdeklődéssel viseltetik egyházunk 
ügyei iránt. Ezt bizonyítja nagylelkű adománya, illetve 
végrendelete, melyben egész vagyonát szülővárosa 
egyházának juttatta. Legyen az Úr áldása e nemes ada
kozón és nagylelkű adományán.

Alapítvány után nem kell illetéket fizetni, 
hogyha az alapítványról oly okirat ki nem állíttatik, 
mely az alapító részére bizonyítékul szolgál. A lelkészi 
hivatal, egyházmegye stb. levéltárai részére hivatalból 
kiállított alapítólevelek csak illetékmentes belkezelési 
okmányok, ezért az ilyen alapítványok után illeték nem 
jár. Ezt a magyar kir. közigazgatási bíróságnak egy
1913. dec. 24-én tartott ülésén hozott Ítélete mondja 
ki, mely a bakonykoppányi róm. kath. plébánia ille
tékügyében hozatott.

A lőcsei ev. egyház új orgonát rendelt, melyet 
villamos erő fog hajtani. Az orgonát Rieger Ottó or
gonagyáros készíti s jövőre fogja Geduly Henrik tisza- 
kerűleti püspök a tervbevett egyházlátogatás alkalmá
val felavatni.

Kinevezés. A horvát-szlavon kormány Bázlik 
Jánost újpázuai hitoktatóvá nevezte ki.

Táncm ulatság. A rákospalotai egyház könyv
tárának a javára április 13-án jól sikerült zártkörű 
táncmulatságot rendezett.

A szerzetes tanítórendek évenként átlag 
15—16,000 gyermeket tanítanak középiskoláikban. Az 
1909—1910. iskolai tanév adatai szerint elemi isko
lákban 858, nép és más iskolákban összesen 1,289, 
polgári iskolákban 653 apáca tanított. Ha a népisko
láknál egy apácára az országos átlag alapján 60 gyer
meket veszünk, úgy a mindennapi iskolákban 858X60 = 
51,480, a nép és más iskolákban 1266X60 77,340,
a polgáriban 30 gyermeket, 653 szór 30 19,490 gyer
meket apácák tanítanak. A szerzetesek iskoláiban ne
velt gyermekeknek a száma tehát a 100 —150,000-et alig
hanem meghaladja.

Két új miniszteri rendelet. Gyurátz Ferencz 
dunántúli püspök körlevélben közli a kerületbeli egy
házakkal a 21229/1914. és 188858/1913. sz. vallás és 
közoktatásügyi miniszteri rendeleteket. Az első arról 
szól, hogy az iskolafenntartók a tanítói fizetést pótló 
államsegély leszállításának a veszedelme nélkül kiegé
szíthetik az állami tanítók fizetésének az összegére, 
ugyancsak az áll. tanítók lakbérének megfelelő lakbért
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biztosíthatnak, továbbá megadhatják tanítóiknak az 
1912. évi XXXV. t.-c. mértékét meg nem felelő családi 
pótlékot, végül 200—600 kor. személyi pótlékot is 
adhatnak 1893. évi okt. 1. előtti szolgálatuk után. Ez 
által meg van adva a lehetőség, hogy az egyházköz
ségek tanítóik fizetését az állami tanítókéval egyenlővé 
tehessék, anélkül, hogy a fizetéspótló államsegély 
emiatt csökkentetnék. A második rendelet a tanítók 
lakás és kertilletményére vonatkozik. Ebben konkrét 
esetekből kifolyólag megállapítja a miniszter, hogy a 
tanítók lakásügye most már az 1913. évi XVI. t.-c. 
szerint rendezendő, hogy megfelelő, de kevesebb bér
értékűre felvett lakást bíró tanító a bérkülönbségre 
igényt nem formálhat, hogy a meglévő tanítói 
lakások nem kifogásolhatók, hogyha a szobák területe 
a várm. szab. rend. által előirt minimumot eléri, végül, 
hogy kertváltságra csak azok a tanítók tarthatnak 
igényt, akik természetben kapnak lakást, ahol a lak
pénzen kívül ilyen illetménye a tanítónak eddig volt, 
ott az utód arra nem tarthat igényt.

Hittudományi előadások katonatisztek ré
szére. A hadügyminiszter a nagyobb helyőrségek tisztjei 
és katonái hivatalnokai részére hittudományi előadá
sokat rendszeresített. Bécsben ápr. 2-án kezdődött az 
első hittudományi előadás. A hallgatóság zsúfolásig 
megtöltötte a katonái kaszinó dísztermét. Ott voltak 
báró Bolfras főhadsegéd, lovag Auffenberg tábornok, 
lovag Krobatin hadügyminister a helyőrségi parancs
nok, valamennyi tábornok és ötszáznál több törzs- és 
főtiszt. Az előadást dr. Hilgenreiner Károly prágai 
egyet, tanár tartotta a kor problémáiról.

A nagyszebeni „Bodenkreditanstalt“ 1913. 
évi 336,000 koronára rúgó tiszta nyereségéből a nagy
szebeni evang. egyháznak 24,700, a szász egyet, egy
háznak 20,000, a nagyszebeni evang. nőegyletnek a 
leányiskola építési költségeire 2,500, a theol. seminá- 
riumnak 1,000, a diasporaotthonnak 1,000, a segesvári 
gymn. internátusnak 1,000 koronát, összesen tehát 
evang. egyházi célokra 50,200 koronát adományozott. 
Ezenfelül 50,000 koronánál több jutott egyéb szász 
jótékonysági és a nép nevelését előmozdító intézmény 
támogatására.

Sajtóhiba kiigazítás. Lapunk múlt számában egy pár 
feltűnő sajtóhiba maradt. Egy kis jóakarattal ugyan a legtöbbet 
ki lehet javítani, mivel azonban felesleges fejtörést nem akarunk 
olvasóinknak okozni, néhányat kijavítunk. A z  e g y h á z i a lk o tm á n y  
II. é s  III. részén ek  a m ó d o sítá sá ró l szóló híradásban a 89 §. 
után: „a közgyűlés úgy történik“ helyett olvasd: a je lö lé s  úgy 
történik. Alább pedig a szöveg így helye bítendő : „A 112. §. 
szerint a katonai lelkészek az egyet, közgyűlés püspök elnökének 
a meghallgatásával neveztetnek ki.“ V a llá so s ü n n epély  c. alatt 
levő híradás igy olvasandó; „A  tordai és gyúrói e g yh á zk ö zsé g e k  
. . . vallásos ünnepélyt tartottak.“ Az amerikai „General Council“ 
elnökét nem Schmauch-nak, hanem S chm au k-n ak  hívják és nem 
a „Hav Miszion Board“, hauem a „Slav Mission Board“ fogadta 
-szívesen a magyarhoni egyház kiküldöttét.

KÜLFÖLD.

Uj passziójátékok. Pénzügyi szempontok miatt 
az idei oberammergaui passziójátékok elmaradtak. Az 
oberammergauiak ugyanis megfigyelték, hogy a rendes 
idegenforgalom a passziójátékok után következő évek
ben apad. Mivel pedig a sürü garas jobb, mint a ritka 
forint, azért inkább lemondtak a passzió előadásról 
és a rendkívüli turistaforgalom hasznáról. Oberammer
gaui mintára azonban az idén virágvasárnapján Nan- 
cyban tartottak passzió előadást. A játszók nancyi la
kosok, kiknek a neve azonban a szinlapokon nincs 
feltüntetve, hogy ilyenformán a személyes hiúság ki
fejlődésének ezáltal is lehetőleg gátat vessenek. A ját
szók fizetést sem kapnak. Ha a játékokból üzletet és 
keresetforrást csinálnak, elvész az ünnepi hangulat, 
ennek megóvása céljából, játszatják ingyen a szerep
lőket. A vállalkozás élén Petit nancyi lelkész áll. A 
színház 2000 nézőt fogad be. A színpad 22 méter szé
les, 15 méter magas s teljesen modernül van felsze
relve. A „passzió“ az evangélium szövegekből van 
összeállítva. Kíséretül hozzá Bach, Mendelsohn és Grieg 
kompozióit alkalmazzák. Egyes számokat Kiing nancyi 
kántor komponált. A két órai megszakítással, reggel 
9 órától estig tartó előadásban ötszázan vesznek 
részt. A lapok azt írják, hogy az előadás a hall
gatókra nagy hatást tett. A szereplők átérezték 
a szerepeiket. Egyes jelenetek festőiek. A karénekek, 
melyek az antik kórusokéhoz hasonlóan szerepeltek 
és a nézők érzelmeit fejezték ki, megragadóak voltak 
Krisztus haláltusáját és keresztről való levételét meg
rázó realismussal adták elő. Az előadást husvét hétfőjén 
megismételték s a nyár folyamán is körülbelül 14 
napos időközökben többször elő fogják adni.

A modern kultúra felületességének egyik 
fokmérője az, hogy az emberek milyen könyveket ol
vasnak. A lapunk 8. számában megemlített, Lie. Dr. 
Violet által irt füzetből kitűnik, hogy ezt a felületessé
get nemcsak papok panaszolják. A berlini famunkások 
szövetsége olvasótermet tart fenn s statisztikát készít
tet az olvasott könyvekről. 1891-ben az olvasott köny
vek 13'5%-a természettudományi, 22’7°/r-a társada
lomtudományi, 7*3%-a történeti, 1-1%-a filozófiai tar
talmú volt. Költemény 12-6%, regény pedig 14’60/o 
volt. T íz évvel később, 1911-ben az olvasott regények 
%-a felszökött 70’4-re! . . Ennek megfelelően csök
kent a komolyabb müvek kelendősége. 1911-ben csak 
3‘4°/0 volt az olvasott természettudományi, 2,2u/n-a 
társadalomtudományi, 6’27,,-a történeti, 0*9"/o-a filo
zófiai, 4'3%-a verses müvek száma. Másutt hasonló 
tapasztalatokat szereznek.

Korán fordítása. Ibrahim Hilmi Bey Konstanti
nápolyban a Koránt török nyelvre lefordítva adja ki. 
Eddig vallásos félelem akadályozta meg a fordítást, úgy 
hogy azok is, akik a Korán egyes részeit vallásosság
ból könyv nélkül tudták, a legtöbbször a tartalmából 
egy szót sem értettek.
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ÚJDONSÁGOK:
A MESSIÁSSÁO.
A világélet és a lelki titok
— egységes oktejtése. —
Irta: ASZLÁNY1 DEZSŐ.
— Ára: I kor. 20 fill. —

BÖLCS SALAMON M M .
EOYGHÁZ1 BESZÉDEK 1. 
Irta: S O H Á R  KÁLMÁN.  
— Ára: 3 korona. —

il és l i H U .
Irta: B E R N Á T  I S TVÁN.  
— Ára: 50 fillér. —

X-

I W a i :  Muft i  kftlOS t i o m k e r e s k t i e s i l e i .
BUDAPEST, IV. Kámermayer Károly-utca 1.

7 r.0 -.0 r or or.og.oy.or■

« Z  „EUANGELIIS LAP(( kiadásában m e g j e l e n i  
és a lap s z e r k e s z tő s é g e  
utján m e g r e n d e l h e t ő :

1. BURNANU E. „Példázat a ta 
lentum okról"  ( s z ín e s . .

2. BURNa ND E : „Példázat a s z ü 
zekről"  (sz ínes)  és

3 . GEBHARDTE.: „ A zu to lsővacsora"
c. képének Keutel Richard stu ttgarti  m üintézetében  készült  
lenyom ata. A Burnand-képek , ,E m lékül"  fe l írássa l,  v a g y  
anélkül kaphatók. E zek az em lék lap ok  konfirm andusok,  
ism étlő sö k  és  vasárnapi iskolások  szám án ; egyform án  a l
kalm asok. — A képek ara eg y e n k é n t  50 f i l ler  T íznél több 
ren d elése  e se té n  30 fillér. —

Toronyórákat
gyárt minden nagyságban, első

rendű modern kivitelben a

U i l l i o s  é n -  és toronyóra m i r
BUDAPEST, S^iv-utca ó2.

B u d a p e s t  s z é k e s f ő v á r o s  s z e r z ő d . t o r o n y ó r á s a
Több arany eremmel kitüntetve.

Eljnyös fizetési feltételek. Költségvetés díjtalan

i% * h -b i lvb&4 b ífc • b- & • b ■ b ih ffo áfe
Sajtó a la tt v a n :

és  n é h á n y  h é t  m úlva, m eg je len ik  :

A H A L O T I H A M O A S Z T Á G  J O G O S U L T S Á G Á R Ó L -
Irta z T ö r t e i t  L a j o s  

ev .  s.  le lk é sz ,  főgim názium ! hitoktató.
A kb. h é t iv r e  terjed ő  fü ze t á ra  60 fill.

Szerző, a külföldi és hazai főbb források, ered
mények, adatok felhasználásával szól a kérdésről, tör
ténelmi aestetikai, jogi, közgazd «sági, közegészségügyi 
s vallási szempontból, ismerteti röviden a krematóriu
mok s hamvasztó kemencék berendezését, a hamvasz- 
tás lefolyását és költségeit s végül a kérdés mai állá
sát hazánkban. Amennyiben hazánkban is nem annyira 
jogi, mint inkább vallási érdek akadályozza az ügy 
jobbrafordulását, különös súlyt helyez az ó- és uj 
testamentomi s dogmatikai alapon való tárgyalására.
Előfizetési gyüjtöivet készséggel küldünk s elő
fizetők gyűjtésével foglalkozóknak minden 10 
.*. példányra egy példányt ingyen szállítunk. .*.

Szives megrendelések a
LutherTársnságkAnyvkcreskcdésében (Budapest, 

V1IL. Szentkirály i utca 51/a) intézendök.
-  . T . r .  . r  . .  . . . . .  . ? • • t  • • t  • . T - . T - . - t - - t -*■4-* v* V’ v  V ’ *4-* % * % ’ V  *■* ’ *4-’ % * % ' y  % * % 3 'w

A mm íj. li. ti. ni éneheshönuvs a
K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V

melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésbcn, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös

metszess 1 t o k k a l   2 „ 80 „
Egyszerű brkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal.............................  6 „  — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kchelylyel,

aranymetszéssel, dobo ban ................. 8 „ — „
Párnázott borjubőrkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
MUelefántcsontkütés, táblán kehellyel, arany-

metszéssel, dobozban ..................... .... . \2 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ..............................................  —- 24 „
Fenti árakból mindazon egyhá'ak és tanintézetek, mellek  

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.jcal) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendeló egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Karoly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban.
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjub rkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

liornyinszluj UiMor hönyvhiadöhivaiala, Budapest. 0. Ahadeiia-u. 4.
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Iparos és nem kereskedő 

35 éve fennálló kér. cég!
K észít és j a v ít ; K elyhet, borkancsót. 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Arany, ezüst, kina- 
eziist, bronzból, művészies és egvsze ü ki
vitelben. K eíyhek  stb. tárgyak valódi 
tűz- galván aranyozása és ezüstözése jót
á llá ssa l. Tervrajz és költségvetés díjtala
nul. M ielőtt m áshol rendelést tesz, m él- 
tóztassék  egy árjegyzéket kérni, m e
lyet ingyen  és bérm entve küld.

K éri nagybecsű  pártfogását

Bittner János
egyh ázi szerek  m űötvöse.

Budapest, IX., Lónyai-utca 23.
(Bejárat C zuczor-utca f.) is—i.

AdT* Elismert legelsörangú műremekek
a világhírű ZIMflhRMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sászár- és L ukácsfürdőnél.)
Harmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

J d N S Z K T  B É L A A z e lő t t :
H.4S<HK/Í A. 

ÉS TriRSd
TEMESVÁR.

jR ó zsa isk o lá k * k ertésze ti te lep e
Ajánlja, a rózsa- 

tenyésztésben 
hosszú éveken át szer
zett tapasztalatai alap
ján nevelt legnemesebb

-rózsafajokat-
kitűnő minőségben, erős 
magas törzsüeket, bo
kor- és futórózsákat.— 
Továbbá bogyós gyü
mölcsfáit mint: 
magastörzsü , 
vagy bokros 
egres, ribizke, 
málna, szeder* 
s többi spárga- 
gyökér és eper 
palántáit t gu- 
mós-növéryeket mint: 
Begónia gumók, 
Gladiolus ok, 

cannák, tuba
rózsák stb. cserjék 
és évelős növényeit. 

-------------------------
Á r j e g y z é k  l e v e l e z ő 
la p o n !  m e g k e r e s é s 
re ,  in gy en  e s  b é r 
li m e n t v e  ::

K em ény Jtijós, M ohr H enrik, Szim onidesz Lajos, Szüts Gábor és  
V olf J ó z se i egyházi beszédei, —

Jézussal egy utón • * •
cim ü prédikáció gyűjtem ény 5 kor.-ért kapható könyv

kereskedésekben  és e lap szerk esz tő jén é l N agybörzsönyben Hont m,

o A kályha füstöl c
szélben, viharban stb. gyakran, ha 
a kémény nyílása nyitva van. Az ily 
fajta füstvisszaverések meggátlása 
céljából a John-féle kéménytoldat 
fényesen bevált. Több mint 700,000- 
szeresen elterjedve, az egész világon 
használatban. — Óriási tömegcikk.

J . A. John A.-G. Wien,
VIII., L a n g e g e s s e  63/296.

A Aoooo
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
E G Y H Á Z I .  I S KOLAI  É S  T Á R S A D A L / l l  H E T I L A P .

A lelkészi fizetésrendezés.
Az „Evangélikus Lap“ ismertette a eset

nek! Gyiirky Pál által készített lelkészfizetésren- 
dezési javaslatot. A javaslat alapos, lelkiisme
retes munka, azonban több helyen kihívja maga 
ellen a kritikát. Maga az a tény, hogy sem a 
lelkészegyesület memorandumát, sem pedig a 
„százötven lelkész“ fizetésrendezési tervezetet 
nem tette magáévá, *i többi „időközönként nyil
vánosságra kuiiit különböző véleményeket“ 
pedig szintén mellőzte, érthetővé teszi, hogy 
az új csapásokon haladni akaró javaslat a min
denfelől megnyilvánuló, sokféle igényt mostani 
formájában nem elégíti ki.

Egyik hiánya az, hogy pusztán a fizetés 
javítására törekszik, a sokszor százéves és öre
gebb híványok a patriarchálisai! kiszolgáltatott 
lelkészi fizetések rendezéséről nem sok szó esik 
benne. A termények és szolgáltatások megvál
tásának a lehetősége vagy ezen ütéseknek 
az egyházközség részéről való biztosítása (5. 
és 7. §.) nem megfelelő rendezés. Ha már a 
lelkészi fizetések „rendezésénél“ az egyházköz
ségekre csak az — elfogadás szerepe háramlik 
s a javaslat egyáltalán fel sem tételezi egyikről 
sem, hogy lelkészének a fizetését a maga ere
jéből kor és családi pótlékkal kiegészítse, leg
alább annyit lehetne joggal elvárni tőlük, hogy 
a meglevő fizetéseket rendezzék, egyes dol
gokban lelkészeik hivataloskodását megkönnyít
sék. Itt volna az ideje az irodaáltalányok, gyű
lési, gyónási költségek, stóla megváltás, nyug- 
dijint. járulékok kérdésében való rendteremtés
nek. Ezzel nem emelkednék ugyan a lelkészek 
fizetése, mégis sok gondtól és kellemetlenség
től szabadulnának. A zsinat ezeknek a kérdé
seknek egy részét a fizetésrendezési javaslat 
keretében közmegelégedésre megoldhatná. Eh
hez semmiféle egyet, egyházi pénzforrást nem

kellene igénybe venni. Ezeket az átalányokat az 
egyházak fizetnék s az ő rovásukra esetleg a 
közigazgatási költségek egy része csökkenthető, 
ill. megtakarítható volna.

Magában a javaslatban joggal kifogásol
ható, hogy a ref. zsinati törvényeknek a lelkész
fizetésre vonatkozó §-át, melyben az 1848. 
XX. t.-cikkre történik utalás, < vó például hozza 
fel. Ez a törvény (1. t.-c. 114. §-a) tudvalevő
leg kimondja, hogy „a legkisebb lelkészi ja  va
dak m lakoson, kerten és egyházkerülelHeg meg- 
állapított sb tán kívül 2400 kor alapfizetés és 
hai ízben 200— 200 kor. korpótlék, főig az 
1848 X X . törvénycikk alapján erről gondos
kodni lehetne azon ideig a legkisebb lelkészi 
javadalom szintén lakáson, kerten és egyház- 
kerület Heg megállapított stólán kiviil 1600 kor.* 
Abban, hogy a fizetésrendezés az 1848. XX. 
t.-c. végrehajtásáig nem halasztható, teljesen 
igazat adunk a javaslat indokolásának, azonban 
annak az elvnek, hogy az 1848. XX. t.-c. alap
ján az összes bevett vallásfelekezetek egyházi 
és iskolai szüksége közálladalmi költségek által 
fedeztessenek, a fenntartását és hangsúlyozását 
igen fontosnak és szükségesnek tartjuk. Amig 
teljesen le nem számoltunk vele s utópiává nem 
bélyegeztük ezt a nagyjelentőségű s a külön
böző egyházak állami támogatása közt fennálló 
aránytalanságot igazságosan kiegyenlíteni hiva
tott törvénybe fektetett elvet és jogigényt, addig 
egyenesen kötelességünk a rá való hivatkozás. 
Az óvó példa emlegetése helyett sokkal észsze
rűbbnek tartanók a ref. zsinati törvény ezen 
§-ának a megjelelő módosítással és toldással 
(családi pótlék) való átvételét.

A javaslat indokolása hangsúlyozza egy
házunk azon ősi alapalvét, hogy minden hata
lom az egyházközségtől ered. Ezzel különös 
ellentétben áll az, hogy a fizetés „rendezést“ 
hiégis majdnem teljesen az egyházközségek

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap  s z e r k e s z t ő s é g e  e lm é r e  Nagy»
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 
— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTEHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő és kiadó: SZIHONIUKSZ LAJOS

Főmunkatársak:
i i o r n y A n n z k y  a l a d A r 

LIC. I’ IZH I.Y  ŐIIÖN 4» K Z K l . f iN Y I  Ö D Ö N  dr.

Az előfizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre ü K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  d i j a :
Kelsz oldal 28 K., (éloldal H K., ncgycdoldat 
7 K. Kisebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
ti fill. Többször megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  S z . L.: A lelkészt fizetésrendezés. — Mutatvány az egyházi perrendtartás indokolásából — Vitéz L a jo s : Mi lesz velünk? — 
D r. Z im á n y i D án ie l: A keresztyénség és az élet értékelése. — Al egyházi adózás és lelkészt fizetésrendezés. — 
Különféle. — Külföld. — Hirdetések.



2. oldal. 1914. április 25.Evangélikus Lap. 17. sz.

anyagi hozzájárulása nélkül akarja keresztül
vinni. Mintha még a lehetősége is ki volna 
zárva, hogy valamely egyház lelkészének a fi
zetését a saját erejéből rendezné, vagy rendezte 
volna. Az egyetemes egyház amúgy is fogya
tékos anyagi eszközeire való támaszkodásnak 
mégis csak lehetne valamelyes határt szabni. 
Minél több egyház vállalná vagy volna kényte
len magára vállalni a lelkészi fizetés rendezését, 
annál több reménységük lehetne a gyenge egy
házaknak, sovány javadalmú lelkészeknek, hogy 
nekik jut valami a közös forrásokból.

A  kongruás és nemkongruás lelkészek közt 
való különbségtétel némileg indokolt lehet, de 
határozottan indokolatlan, sőt magasabb egy
házi szempontból káros a javaslat azon intéz
kedése, hogy a hitoktatók úgy szolgálati éveik 
beszámítása, mint pótlékaik nagysága tekinteté
ben nem olyan elbánásban részesülnek, mint a 
lelkészek. A  m ai viszonyok közt sokszor fon
tosabb érdeke fűződi: az egyháznak ahhoz, 
hogy a serdülő ifjúság lelkigondozását megbíz
ható kezekbe adja, minthogy 100—200 lelkes 
gyülekezetekben papokat tartson. Ha az evang. 
egyház falura szorulna s tapasztalatlan, állan
dóan rendes lelkészi állások után szaladgáló 
hitoktatókra bízná pl. a középiskolai ifjúság 
vallásos nevelését, akkorelőbb-utóbb meg fogja 
ennek inni a levét. A fizetésrendezést úgy kell 
megcsinálni, hogy az egyház kárát ne vallja. 
Azért a hitoktatók a lelkészekkel azonos pótlé
kokban részesítendők. A költségtöbblet megté
rülne azokból a megtakarításokból, melyek 
elérhetők azáltal, hogy egyes egyházak maguk 
lesznek kénytelenek rendezni lelkészeik fizetését.

A javaslat ellen emelhető legfontosabb ki
fogás a családi pótlék tekintetében tehető. Az 
első pillanattól kezdve szerencsétlen gondolat
nak tartottam azt, amit mások g en iá tisn a k  mi
nősítettek, hogy t. i. a családi pótlék ne a csa
lád, hanem a f e l e ség  után járjon. Azt hiszem, 
ez a kósza ötlet a megérdemelt visszautasítás
ban fog részesülni. A zsinat nem fogja az evan
gélikus papságot n e v e ts é g e s s é tenni.

Családi pótlékkal ne általános fizetésjavi- 
tást csináljunk, amelyből lehetőleg minden, vagy 
minél több lelkésznek jusson. Családi pótlék 
járjon azoknak, akiknek családjuk van s akik 
nehéz gondok közt élnek. Ezek pedig nem az 
egy és kétgyermekes családapák, hanem azok, 
akinél kettőnél és háromnál is több kéz nyúl 
a kenyér után. A javaslat csak két gyermek 
után adna családi pótlékot. Vagyis megáll ott, 
ahol az igazi szükség k e z d ő d ik . Ezzel szemben 
az az egyedül helyes álláspont, hogy a szüksé

ges megszorításokkal m in d en  k isk o r ú  g y e r m e k  
u tá n  já r jo n  csalárd p ó t lé k . Ez az igazságos meg
oldás még előnyös is volna az egyet, egyház 
pénztárára, mert a javaslat szerint a családi 
pótlék szükséglete 343 ezer korona, mig hogyha 
a lelkészek, hitoktatók stb. összes gyermekeik 
után családi pótlékot kapnak, a szükséglet ez 
időszerint nem lesz több 250,000 k o r o 
nánál.* Majdnem százezer korona oly nagy 
pénz, hogy esetleg e ze n  d ő lh e t  e l  a z  e g é s z  f i z e 
té s r e n d e z é s  d o lg a .

Ha már mindenáron különbséget kell tenni 
kongruás és nem kongruás lelkészek között, 
akkor talán igazságosabb volna k o r p ó tlé k  te k in 
te té b en  k ü lö n b s é g e t  te n n i k ö z ö t tü k . A fizetésren
dezési javaslat úgyis csak azzal a korpótlékkal 
operál, amelyet az állam részben egyenesen a 
lelkészeknek, részben pedig egy összegben az 
egyetemes egyháznak nyújt. Mivel korpótlék a 
korpótlék törvény (1913. XXXVIII. 2. §. 2. ki
kezd.) intenciója szerint csak olyan lelkésznek 
jár, akinek a jö v e d e lm e  é v i  h á r o m e z e r  k o r o n á t  
m e g  n em  h a la d \ ebből önként következik, hogy 
a zsinat 3 0 0 0  k o ro n á n  f e lü l i  f i z e té s s e l  b író  le l
k é s z e k  k o r p ó tlé k a  te k in te té b e n  n e  le g y e n  o ly a n  
b ő k e z ű , hogy nekik is 400—400 koronákat jut
tasson! Minden emberi számítás szerint ezen 
a fokon már megszűnik az akut szükség s azok; 
akiket hivatottságuk, a nép kegye, vagy a sze
rencse ilyen helyzetbe juttatott, legkevésbé pa
naszkodhatnak a nekik juttatott kevesebb pót
lék miatt, hiszen őket állásbajutásuk óta kár
pótolja alapfizetésük nagyobb volta.

A javaslat azonban a nemeongruás lelké
szeknek olyannyira kedvez, hogy az ő számukra 
nyitva tartja annak a lehetőségét is hogy „n é 
m e ly  n e m e o n g ru á s  le lk é s z e k e t  é r in tő  n a g y o b b  
a r á n y ta la n s á g o k  k ie g y e n lí té s e  v é g e t t 1 ők rend
kívüli családi pótléksegélyt is kaphassanak. Eb
ből már igazán nem kérünk. Csináljon a zsinat 
olyan törvényt, amelynek a keretében ilyen 
„aránytalanságok“ ne forduljanak elő! Ez a 
legkevesebb, amit egy törvénytől kívánni lehet

Apróbb módosítani valók is vannak a ja
vaslaton. így pl. nem lehet belátni azt, miért 
számittassék be az 1913. január 1-éig 5, illetve 
10 évet betöltött lelkészek szolgálatából a tel
jes 5, illetve 10 év, míg a többiek szolgálati 
idejének a számítása miért kezdődjék 1913. 
ja n u á r  1 - é t ő l ? ! Holott milyen egyszerű volna 
minden lelkésznek szolgálatba lépése napjától 
számítani a korpótlékát. A nem teljes évre eső 
hányadot egyszer kifizetni, azulán pedig fél-

*Hogyha a házonkivül iskoláztatott gyermekek után kon- 
templált pótlékot (á 100 kor. — 37600 kor.) még akkor is több 
mint félszázezer koronával előnyösebb ez a bázis !
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évenként kiutalni, a régiek szolgálatából pedig 
mondjuk legfeljebb 10 évet beszámítani. A 
horvát-szlavonországi lelkészek ügye is vala
melyes radikális rendezésre vár.

Ezek a kifogások eléggé mutatják, meny
nyire megboszulta magát a jelen esetben a 
közhangulat, a kívánságok figyelmen kívül 
hagyása.

A zsinati bizottságtól és a zsinattól kérjük 
és reméljük, hogy magas elvi szempontokra 
emelkedve oldja meg ezt a kérdést. Nem tud
juk, hogyan állunk a fedezettel. Feltéve, hogy 
a javaslatba felvett pénzforrások tényleg fel- 
használhatók a lelkészi fizetésrendezés céljára 
s feltéve, hogy a lelkészek még a lakóhelyükön 
kívül iskoláztatott gyermekeik után is megkapják 
a javaslat által kontemplált 100—100 koroná
kat, még akkor is az e sorokban ajánlott a 
jelenlegi jogállapotoknak és az igazságnak és 
méltányosságnak is jobban megfelelő formában 
megvalósított fizetésrendezés kevesebb megtér- 
heltetés mellett j  'bh helyzetbe juttatná azokat a 
lelkészeket, akik arra elsősorban rászorulnak, 
sőt ez a rendezés közegyházi szempontból is 
előnyösebb lenne!

Ha már a javaslat eleve lemondott a lel
készi fizetések emeléséről és csupán a pótlékok
kal való rendezésre szorítkozott, akkor első
sorban arra a két lelkészre legyen tekintettel, 
aki 9 huszonnégy éven aluli gyermeket, meg 
arra a háromra, aki 8, meg arra a hatra, aki 
7, meg arra a tizennégyre, aki hat gyermeket 
mondhat magáénak ! s*. l .

M a n y  az e ia z i i m t i M s  M M asalt
Sztehlo Kornél, mint az egyházi alkotmány tör

vénykezési részének előkészítésére kiküldött bizottság 
előadója, a nyomtatás alatt levő javaslatot elkészítvén, 
abból az egyházi vétségek első esetének indokolását 
a következőkben közöljük.

Indokolás a 2. §-hoz.*
Jelenlegi törvényünk szerint egyházi vétséget 

követ el azon egyházi tisztviselő (a zsinati bizottság 
javaslata szerint meg az egyháztanácsi, vagy képviselő
testületi tag is) „aki egyházunk hitvallásaival ellenkező 
tant hirdet.“ A hirdetés kifejezés magában véve nem 
szabatos, mert kételyt hagy fent az iránt, vájjon csak 
azt a ténykedést értsük-e alatta, midőn valaki nyilvá
nosan a templomban, az iskolában, vagy gyűlésen

* A 2. §. ífíy s z ó l: „Egyházi fegyelmi vétséget követ cl 
azon evangélikus lelkész, vallástanár vagy hitoktató, evangélikus 
iskolában alkalmazott tanár vagy tanító, a ki hivatalának gyakor
lása közben az evang. rgyház által elfogadott vallástannal ellen
kező tant hirdet vagy tanít.“

tant hirdet, vagy minden nézetnyilvánítást, ami nz 
egyház tanával ellentétben áll, például azt is, mely 
irodalmi termék gyanánt, egyházi lapban, vagy magán
körben nyilvánul. Nem is fejezi ki a tanítás fogalmát, 
már pedig épen az egyházellenes tanítás az, ami az 
egyház fegyelmi rendjét sérti. Helytelen továbbá a je
lenlegi törvény azért is, mert nem tesz különbséget a 
vétség alanyai tekintetében azok között az egyházi 
tisztviselők között, akiknek a vallástanitás hivatalos 
kötelességük és azok között, akiknek ez nem hivatá
suk. Szerintem egyenesen az evangélikus egyház elvei
vel meg nem egyeztethető üldözésre vezetne, ha világi 
férfiút, például egyházi felügyelőt az egyházat sérteni 
nem akaró olyan nyilatkozata mialt fegyelmi felelős
ségre vonnák, mely nem egyezik meg az egyház tanai
val. Arról, hogy a vallástanitással meg nem bízott 
egyének ne sértsék meg az egyházunk irányában tar
tozó hűséget, a következő (3. §.) szakaszban gondos
kodva van, midőn fegyelmi vétségnek minősítjük azt, 
ha valaki magaviseletével a vallásos érzületet, az 
evangélikus egyház iránti hűséget, vagy a közerkölcsi- 
séget sérti. Az egyházi tisztviselő tehát, aki úgy visel
kedik, legyen az magán körben, vagy nyilvánosan, 
hogy magaviseleté nem egyeztethető össze az egy
házunk iránt tartozó hűséggel, nem marad büntetlenül. 
Tisztában kell lennünk azzal, hogy ezen fegyelmi vét
ség megállapításának mi a célja? Szerintem semmi 
esetre sem az egyház nézetével meg nem egyező né
zet üldözése, hanem az egyház fegyelmi rendjének 
megóvása.

A piotestantiznuis egyik vezérelve kétségtelenül 
a szabadkutatás joga és a lelkiismereti szabadság 
alapjára fektetett egyéni meggyőződés tiszteletben tar
tása. Az az egyházi tisztviselő tehát, aki tudományos 
folyóiratban, vagy egyházi lapban birálgatja az egy
ház dogmáit, aki a keresztyénség kiforrásaiból ki
mutatni akarja, hogy az egyház egyik, vagy másik 

állapodott tana ezekkel megcáfolható, akit ebben 
nem az egyház iránti ellenszenv vezérel és aki nem 
abban találja a vallásosságot, hogy az emberek által 
egészen más világfelfogás befolyása alatt dogmaként 
felállított tanokat vakon elhigyjük, szerintem nem bün
tethető. A nézetnyilvánítás joga azonban nem terjed
het odáig, hogy az, aki mint az egyház alkalmazottja, 
az evangélikus vallás hirdetésére és tanítására vállal
kozik, ezen hivatásában az egyház által elfogadott és 
megállapodott tanoktól eltéröleg prédikáljon és tanít
son. Az ilyen eljárással az egyház rendje ellen vét és 
az egyháznak joga és kötelessége ezt esetleg hivatal
tól való megfosztással megakadályozni. De épen azért, 
mert nagy különbség van a kötelesség szempontjából 
azok között, akik hivatásszerűen foglakoznak a vallás 
hirdetésével és tanításával és azok között, akiknek ez 
nem hivatásos kötelessége, különbséget kell tenni a 
fegyelmi vétség minősítése tekintetéből is akként, hogy
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míg a lelkész tanító és tanár fegyelmi alá vonható 
akkor, midőn a szószékről vagy az iskolában, habár 
tudományos megokolással cáfolgatja az egyház által 
elfogadott dogmát, a többi egyházi tisztviselők ellen 
csak akkor lehessen fegyelmileg eljárni, ha ténykedé
sük túllépi a nézetnyilvánítás határait és meg nem 
fér azzal a kegyelettel és hűséggel, amelyet az egy
ház tisztviselőjétől elvárhat.

Az a felfogás, amely az egyház tanával ellenkező 
nézetnyilvánítást feltétlanül üldözné, a róm. katholikus 
egyház álláspontjaira vezetne. A protestáns egyház alap
elvei szerint a tudományos kritikát büntetni sohasem 
szabad, de mégis ki kell azt zárni ott, ahol annak 
az egyház rendjére való tekintettel helye nincs.

A szakasz a fegyelmi utón való felelősségre vo
nást az evangélikus iskolában alkalmazott tanárokra 
és tanítókra szorítja, mert a más vallásu egyházak, 
vagy az állam iskoláiban alkalmazott tanárok, vagy 
tanítók ellen nem alkalmazható sem az evang. egyház 
fegyelmi rendje, sem ennek büntetései. Ez a jelen tör
vényben nincs kifejezve. Az evang. vallástanárokkal 
szemben azonban, akik idegen iskolában tanítanak, 
törvényünk alkalmazható, mert ezek hivatásukat a tő
lünk nyert megbízás alapján gyakorolják,

Súlyt fektetünk arra, hogy az egyház tanával 
ellenkező tanítás csak akkor legyen fegyelmi vétség
nek minősíthető, ha a rendellenes hirdetés vagy taní
tás az egyházi tisztviselő hivatalának gyakorlása köz
ben történik. Üldözésre vezetne, ha magánkörben, 
vagy privát levélben történt minden nézetnyilvánítás 
fegyelmileg megtorolható lenne.

A szabadsággal való visszaélés ellen megvéd a 
3. §. d) pontja. Ha az botrányos magaviseletnek minő
síthető, ezen pont szerint helye van a büntetésnek 
Bíróságaink bölcs belátása, azoknak az egyház érde
keit méltányolni tudó ítélkezése garantiát fog nyújtani 
az iránt, hogy egyesek az egyéni szabadságra való 
hivatkozással az evangélikus egyház rendjét meg ne 
bolygassák.

Hi lesz velünk?
Sokszor irtani és néhányszor papi konferenciákon 

értekeztem arról, hogy mi evangélikusok a katholiku- 
sokkal szemben évröl-évre mennyire tértvesztünk, sor
vadunk, gyöngülünk és hányadunk. Most beszéljenek 
helyettem a legujabbi statisztikai számok. Homola 
István kassai lelkésztestvérünknek, aki a statisztikával 
több mint 20 év óta fáradságot és költséget nem ki
méivé, foglalkozik és közli az adatokat az „Evangélikus 
Lap“ folyó évi február 28-ki és az „Evangélikus Egy
házi Élet“ folyó évi március 1-i számaiban megjelent 
közleményeiben. Megdöbbentem e számon és elkesered- 
temegyházunk sorsa és jövője felett. Ezen közlések sze
rint a gyermekek vallására vonatkozó megegyezések

nél az 1913-ik év egyetlenegy hónapjában sem volt 
nyereségünk, ellenben ugyanazon év minden hónapjá
ban veszteségünk volt, összesen 453. Hallatlan! Ez 
igy megy évek óta és igy fog menni a jövőben, sőt 
veszteségeink emelkedni fognak, ha hagyjuk a dolgo
kat amint vannak és nem látunk komolyan a mentő 
akcióhoz. És akkor mi lesz velünk? Nem tartozom 
azok közé, akik kétségbe szoktak esni, amikor vészes 
felhő közeleg, de attól tartok, hogy akkor — régen 
mondja már már Homola testvérünk — meghúzzák 
felettünk a halál harangot.

Mindenki láthatta már, hogy nagy baj van és 
tennünk kell valamit, ha nem akarunk elsorvadni vagy 
egészen elenyészni. Sok a baj és sok orvosság kell a 
bajok elhárítására. Első teendőnk és feladatunk az 
erős ev. protestáns érzület, szellem- és öntudat éb
resztése és fentartása a belmissió segítségével. Az Is
ten igéjének, az evangyeliumnak hatékony hirdetése 
mellett belmissió uraim, lelkészek, tanítók, tanárok, 
felügyelők, egyházi és világi vezérférfiak és hívek, 
mely nélkül nincs segítség. Nagy itt a tér, ahol pro
duktiv munkát kell kezdenünk és végeznünk mind
nyájunknak, akik egyházunkhoz tartozunk és azt sze
retjük. Ezen a téren egymással kell találkozniok a bel
missió minden ágainak, milyenek lelki gondozás, fő
képen szórványos helyeken, mert itt legnagyobb a 
baj és veszteség, az intenzív, mostaninál jobb hitok
tatás, az iskolák "minden fokozatán, nép- és középis
kolákban ; * egy szóval ifjúságunk jobb vallásos 
és egyházias nevelése, a vasárnapi iskola, ifjúsági 
egyesületek, nőegyletek szervezése városokban és fal
vakban, vallásos estélyek és felolvasások tartása, val
lásos iratok terjesztése, a népiskolai könyvtáraknak 
ily ev. prot. szellemű könyvekkel ellátása. És ezen a 
téren találkozniok kell az egyháztagoknak — nyelv és 
nemzetiség vagy pártpolitika külömbsége nélkül. Az 
egyház mindenkié.

A belmissióhoz munkások, misszionáriusok kel
lenek. A legelső missionáriusok mi, lelkészek vagyunk. 
Hát mi lelkészek Istenadta erőnkből és nyomasztó 
anyagi gondjaink mellett is megtesszük és meg akar
juk tenni kötelességeinket. De mi lesz velünk, az egy
házzal a jövőben ? A mostani fiatalság már nem na
gyon töri magát a papi pálya és tiszteletes czim, ha
nem a kenyér, jobb és szebb jövő után. Már a napi la
pok is foglalkoznak vele, hogy nincs elég számú pro
testáns theologus és káplán. Ennek oka a nyomorúsá
gos papi fizetés és az, hogy az öreg és munkaképtelen 
lelkészek nyugdíjba mennek. A megüresedett papi 
állásokat a káplánok foglalják el, de a megüt esedett 
kápláni helyek betöltetlenül maradnak. Mi evangéliku
sok is a református testvérek sorsára jutottunk, akik 
debreceni theologusokat küldenek ki káplánoknak. 
Augusztinovics nyárasdombi beteg testvérünk nem 
kapván káplánt, pozsonyi theologust hivott maga mellé
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káplánnak. Mi lesz velünk ? Mi lesz a missióval pap 
nélkül? Missionárius társaink volnának a tanítók. Mig 
bent vannak az egyházban, dolgoznak értünk, de egy 
részük nem oly buzgón, ahogy kellene. Ezen része a 
tanítóságnak nem jól érzi magát egyházunk Mén. Az 
államtól kapják fizetésűket, állam felé gravitálnak. Ez
zel népiskolai ifjúságiinknak vallásos és egyházias ne
velése is szenved. Középiskolai, gimnáziumi érdemes 
tanárainkban kitűnő munkatársakra találhatnánk, a bel- 
missió, különösen a reájuk bízott ifjúság, gyermekeink 
vallása és egyházias nevelésének a terén. De elő
ször tanárainktól kívánjuk meg — azt akarja Zsámbor 
selmeczbányai lelkésztestvérem is az „Ev. Lap* feb
ruár 28—i számában megjelent egyik cikkében elérni, — 
hogy egyházunk ügyei iránt tudjanak érdeklődni és 
érte lelkesedni. De kérem, hogyan tudjanak érte ér
deklődni és érte lelkesedni, amikor maga az egyhiz 
nem ad arra alkalmat és módot. Először tanárainak 
fizetése is elég nyomorúságos, hiszen 2.400 koronával 
kezdenek és sokáig kell várniok a megnagyobbított 
fizetést. A sok, lelket, testet gyötrő és sorvasztó munka 
mellett ily drága világban elég nagy gondjuk van, 
különösen nagyon drága városokban, mint p o. Sel- 
meczbányán, fökép a családos tanároknak.

Másodszor, mert az egyház nem adja meg ta
nárainknak azt a hatásköri, amely őket az egyházhoz 
való természetes viszonyuk, kapcsolásuk, állásuk és 
érdemeik szerint méltán megilleti. Itt csak az egyházi 
gyűlésekre való küldeti süket és mellőzésüket értem. 
Teljes igaza van Király Ernő nagyérdemű Selmecbá
nyái lie. igazgatónak, amit erre nézve az „Ev. Lap“ 
február 28-i számában megjelent kitűnő és a zsinati 
alkotmány bizottság és a zsinat által megszívlelendő 
cikkében mondott. Én legalább minden betűjét aláírom 
és vallom, hogy nagyobb látáskört kell adni tanára
inknak és a zsinati bizottság elfoglalt álláspontján 
változtatni kell.

Második feladatunk és teendőnk volna az 18b8. 
évi 53. t.-cz. visszaállítása és a gyermekek vallására 
vonatkozó törvény törlése, amely leginkább okozza 
vi szteségünket. Ez ugyan nem tőlünk függ, de tő
lünk függ, hogy az előbbinek visszaállítását és az 
utóbbinak törlését követeljük és sürgessük addig, 
amig meg nem történik. Air.ig az meg nem történik, 
még a belmissió mellett is ott leszünk, ahol vagyunk, 
mindig és mindig veszíteni, sorvadni és gyengülni fo
gunk. — Egészen elveszítjük a tért. És akkor mi lesz 
velünk?

Vitéz Lajos,
lelkész
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A Mm\mil és az élet értékelése.
III.

A harmadik támadás abból indul ki, hogy a ke
resztyén hit rendkívül nagy tiszteletben tartván a vér

tanukat, a vértanuságot elismerésre méltó cselekedet
nek hirdeti. Ezzel egyrészt saját felfogásának mond 
ellent, mert az „Isten ajándékát“ nyilván megveti, más
részt a tudományos erkölcstan szerint is rendkívüli 
tévedésben leledzik, mert olyasvalaminek a megsemmi
sítésére kényszeríti híveit, amit visszaszerezni többé 
nem lehet. Hogy a vértanuság oka legtöbbször a földi 
élet megvetése, tehat értékének nem ismerése, külö
nösen a keresztyénség első századaiban, amikor a tul- 
világi élet vágya elragadta és önkívületi állapotba me
rítette az új hit követőit, arra igen sok példát tudnak 
felhozni, amelyek azonban csak látszólag igazolják ezt 
az állítást. Az állítás különben ki szokott bővülni 
annak a nézetnek hangoztatásával, hogy a vértanuság 
voltaképen palástolt öngyilkosság, ami pedig még a 
keresztyén felfogás szerint is vétek. Hogyan egyeztet
hető össze ezzel a nézettel a vértanuság dicsérete?

Könnyen észre lehet venni, hogy ebben az ész
járásban hol az első hiba? Abban, hogy a vértanú- 
jelenségeket egy kalap alá veszi, holott jelentős kü
lönbség van köztük. Vannak esetek, amelyekben a 
vértanuság nem az életről való lemondásban, hanem 
a testi fájdalmak könnyű elviselésében, illetve legyő
zésében áll: a hősiesség itt nyilvánul. Erre termé
szetesen valami képesíti a mártírokat. Az első keresz
tyének vértanusága ide sorozható. Amikor a vadálla
tok elé vetették őket, már nem választhattak élet és 
halál között; nem követtek el bűnt, mert Isten ado
mányáról nem mondtak le, de könnyű és nyugodt lé
lekkel váltak el tőle, mert Isten rendelésének tartották. 
Ez a hit oly végtelen boldogsággal töltötte el őket, 
hogy a földi élet körvonalai már akkor elmosódtak 
előttük, amikor testileg még benne voltak. A földi élet 
amig nem kerültek veszedelmes helyzetükbe, értékes 
volt számukra, hiszen tisztességesen, becsülettel éltek 
és munkálkodtak, nemes tartalommal töltötték uk0. 
Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy el kell szakadniok 
tőle, elhagyták nyugodt lélekkel, mert az elválás — 
az ö hitök szerint — nem jelentette a teljes megsemmi
sülést, hanem egy újabb és nemesebb, becsesebb élet 
kezdetét, amelyet a földi élettel egybevetve találtak 
jobbnak. Ez nem a földi élet megvetése, hiszen ez 
volt a mértéke a másvilági boldogság mérlegelésének, 
ennek a végtelenségét a földi élet véges értékeivel 
mérték meg. Hogy az uj életet jobbnak Ítélték a ré
ginél, nem az ő hibájuk és nem az ö tévedésük.

Viszont vannak esetek, amikor a vértanuság, illetve 
ennek hősiessége az életről való lemondásban áll, 
esetleg a szabad, nyugodt élettől való elválásban. 
Ilyen vértanuk azok, akik meggyőződésük, hitük, esz
ményeik megtagadása árán megszabadulhatnának a 
haláltól vagy más büntetéstől, de mert nem tagadják 
meg, kerülnek végzetes helyzetükbe. Kérdés, vájjon e 
hősök azért szakadtak el életüktől, mert nem ismer
ték értékét vagy egyenesen értéktelennek tartották?
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Vakmerőség volna igennel felelni. Hisz e férfiak mun- 
icájokkal és meggyőződésükkel oly tartalmat öntöttek 
életükbe és oly értékkel ruházták föl, hogy korszakok 
és népek számára tették becsessé és kívánatossá az 
életet, új célokra mutattak rá és új eszközöket tártak 
föl az emberiség előtt és javára. Tehát mi indította 
őket arra, hogy a drágábbá tett életet mégis elenged
ték maguktól. Az a tapasztalaton alapuló meggyőző
dés, hogy amíg ők mások életét az emberi életet gaz
dagabbá iparkodtak tenni, addig mások az ő életük
ből el akarják rabolni, sőt el is rabolják azt, ami ér
tékes. Mert az a meggyőződésük, hogy nem annyira 
a puszta élet, az élés értékes, hanem a becsületes és 
hasznos élet. Az értékeitől megfosztott élet már nem 
emberi élet. Ezekre a vértanukra igazán nem lehet 
ráfogni, hogy nem ismerték az életet és értékét, sőt 
még a negativ értékekről is tudomásuk volt s arra is 
gondoltak, hogy mihelyt ezek lesznek a nagyobbak, 
az élet elértéktelenedik. Lemondásukkal tehát útját 
akarták állni az élet lefokozásának, amit el is értek, 
mert az ő életük megmaradt azon a magaslaton, a 
melyre az emberiség vagy köz boldogítását célzó esz
méikkel és munkájukkal emelték, legföljebb a többi
eknek az élete, akik, mert nem tudták elrabolni a vér
tanuk életében rejlő kincseket, életüktől fosztották meg 
őket, devalválódott.

Ezek után mondani sem kell, hogy a vértanuk 
tiszteletben tartásával a keresztyénség nem azt hirdeti, 
hogy az élet semmit sem ér, tehát azt könnyelműen 
el lehet dobni, hanem arra akar buzdítani, hogy min
denki igyekezzék meggyőződéséhez és hitéhez ragasz
kodni, e szerint élni és dolgozni; ez által ugyanis éle
tét nemessé, értékessé és hasznossá teszi. A meggyő
ződés és hit a jóságon és igazságon épüljön föl. 
Ebben az esetben a halál nem lesz rettenetes fájda
lom, hanem talán érzékeny, de mégis elviselhető búcsú 
a földi élettől. Hogy e felfogásban hol és mennyiben 
rejlik a földi élet lebecsülése, nehéz, sőt lehetetlen 
megállapítani. Az élethez való föltétien ragaszkodás 
egyáltalában nem tekinthető az élet öntudatos megbe
csülésének. Megvan az állatban is. Az öntudatlan kis 
gyermek is makacsul ragaszkodik oly tárgyakhoz, a 
melyeknek becsét nem ismeri. Épen oly kevéssé sza
bad a lemondást az érték nem ismeréséből származ
tatni, már azért sem, mert sokszor olyankor követke
zik be, amikor választani kell két érték között. Nyu
godtan pedig csak az választhat, aki ismeri mind a 
kettőt. A keresztyénség igazi vértanúitól a nyugodtsá
got nem lehet elvitatni, vagy legalább is nem lehet 
rájuk fogni a kétségbeesést.

Kétségtelen tény gyanánt kell tehát megállapítani, 
hogy a vértanúság keresztyén felfogása semmiképen 
sem hat károsan az élet értékelésére. Még ha az ob
jektiv erkölcstan vagy akár a természettudományok 
mikroskopján vagy teleskopján át nézzük a vértanu-

ságot, sem jutunk más eredményre az élet értékelése 
szempontjából. Mert a vértanúság, noha a „létért való 
küzdelem“ szempontjából az egyedre nézve bukást 
jelent, a következményekre s a közre való tekintettel 
esetleg haladást eredményez. A természetben is hány 
egyed pusztul el ? A kiilömbség talán az, hogy a ter
mészetben a gyengék és a gyengébbek vesznek el, 
míg a vértanúk a lelkileg erősek sorából kerülnek ki. 
De épen ezért hatnak fölemelőleg és irAnyítólag a kor
társakra és utódokra, még pedig főképen életükkel, 
meggyőződésükkel és munkálkodásukkal, nem pedig 
pusztán halálukkal, amely csak fölteszi életükre az 
igazság, hűség, önzetlenség drágaköveivel ékeskedő 
koronát. A korona igen szép és becses, ragyogása 
messzire elhat, figyelmünk feléje irányul, de az ország 
sorsára mégis csak az a fontos, kinek a fejére kerül.

*
Egybefoglalva a mondottakat, alaptalannak kell 

nyilvánítani azt a vádat, melyet a keresztyénség elle
nesei kovácsoltak: t. i. hogy a keresztyénség helytelen 
és hamis fogalmakat terjeszt az életről és értékéről. 
Az által, hogy magasabbra akarja emelni az embert, 
életét nemesebbé tenni, szóval tökéletesíteni, nem azt 
hirdeti, hogy az élet mit sem, vagy keveset ér, hanem, 
hogy a mennyiben tőlünk függ életünket nemes tar
talommal kitöltve a tökéletesítés, ne mulasszuk el a 
gyakran kínálkozó alkalmat. A támadás alapjául szol
gáló hármas gondolatkör nem fosztja meg az embert 
az alkalom felhasználásától, hanem buzdító és óvó 
szózat gyanánt jelentkezik a keresztyén ember tudatában.

A támadástól tehát nem szabad megijedni, ellen
ben a réseket be kell tömni! Igen nagy baj azonban, 
hogy a védőkben nemcsak nem lakozik egyetértés, 
hanem a legnagyobb viszály, pártoskodás és egyenet
lenség dúl köztük. Már pedig: „Concordia res parvae 
crescunt, discordia maximae dilabuntur.“ Ez igazság 
a békében és háborúban egyaránt. Mennyire nem be
csülik meg magukat és a keresztyénséget azok, akik 
nem tudják és nem akarják a Mester szavait megérteni 
és azon munkálkodnak, hogy egyre újabb gyöngeséget, 
erőtlenséget fedezhessen föl az ostromló ellenség!

Pedig milyen szépen hangzik az apostol szava:
Nekem az élet Krisz.us. (Fii. 1. 2I.J
Él bennem a Krisztus. (Gál 2 20.)
Szépen hangzik, kissé viszhangzik, aztán elhangzik!

Az eiázi adózás és a lelhészi ifzetésresdezés.
A zsinati pénzügyi háztartás és lelkész fizetés

rendezési bizottság folyó hó 20-án Sztehlo Kornél 
elnöklete alatt tartott ülésében Dr. Flórián Károly elő
adó által felvetett elvi kérdésekre nézve a következőkben 
állapodott meg:

1. Egyházi adókivetésről csak ott lehet szó, ahol 
az egyházközség ingó s ingatlan jövedelme vagy a
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város, illetve polit, község járuléka és a hívek önkény- 
tes egyházi járuléka a felmerülő szükségletek fede
zésére elégtelen.

2. Ha valamely egyházközségben önkénytes egy
házi adózás dívik s valamely egyháztag önkénytes já
rulékot vállalni vonakodik, akkor az egyházközség ró 
az illetőre vagyoni viszonyainak megfelelő egyházi 
járulékot.

3. Kétféle egyházi adónem állapítandó meg: a) 
Személyadó, b) állami adó alapjáni pótadó.

4. Személyadónál, személy alatt a családfő értetvén, 
a minimum 1 korona, a maximum 200 korona, de ez 
utóbbi csak a szükséglethez mérten. Személyadó ve
tendő minden önálló és keresettel bíró egyháztagra, 
ha legalább 18 évet betöltött.

5. Ha a személyadóból befolyó jövedelem elégtelen a 
szükségletek fedezésére, akkor a egyházközség köteles 
az állami adó alapjáni kivetési eljárást is igénybe venni.

6. Amely jövedelmi adóra az állam pótlékot vet, 
az a jövedelmi adó egyházi adókivetés alapját képezi. 
Első osztályú kereseti adóraegyh zi adónem vethető ki.

7. Aki az egyházközség területén lakik s állami 
adóval van megróva, azt teljes állami adója után adóz
tatja meg az egyházközség.

8. Ha a birtok, illetve ingatlantulajdonos nem 
lakik az egyházközség területén, birtoka utáni állami 
adója alapján megadóztatandó, de csak oly mértékben, 
mint a most érvényben levő egyházi alkotmány rendeli.

9. Birtok, illetve ingatlan utáni egyházi adózásnál 
megállapítandó a maximális határ. E határ rendkívüli 
szükségletek fedezése céljára szolgáló kivetésekre nem 
vonatkozik.

10. Vegyes házasoknál az evang. fél teljes állami 
adója kipuhatolandó s az képezi kivetés alapját.

11. Az egyházközségek a kivetésnél fentarthatják 
eddigi gyakorlataikat, de ha a tagok '/3 része ezt sé
relemnek tartja, az egyházmegyei számvevőszékhez 
folyamodhatik, amely ha alaposnak találja a kérelmet, 
köteles az uj egyházi törvény alapján kivetést foga
natosíttatni.

12. Adócsökkentési segélyben részesülő egyház
községek az adósegély elvesztésének terhe alatt köte
lesek az életbe lépett uj egyházi törvény alapjáni egy
házi adózást behozni.

A bizottság másnap folytatólag ülésezett és Gyürky 
Pál ismert [javaslatát a lelkészfizetésrendezése tár
gyában tárgyalta. A bizottság minden egyes tagja nagy 
elösmeréssel adózott az előadónak értékes, nagy gond
dal és körültekintéssel elkészített javaslatáért és álta
lánosságban el is fogadták a tárgyalás alapjául. Arra 
nézve, hogy a segély családi pótlék címén adassék 

-meg, nem volt nézeteltérés. Az indítvány, hogy a 
nőtlen lelkészek is részesítessenek a pótlékban, ház
tartási segély címén, kisebbségben maradt, azonban 
elhatároztatott, hogy az özvegységre jutott lelkész az

özvegysége idejében is megkapja a családi pótlékot. 
A gyermekek után adandó segélyre nézve megállapít
tatott, hogy az minden 10 évet betöltött gyermek után 
jár, míg a nagykorúságát el nem éri, vagy önálló ke
resetre nem tesz szert. Az iskoláztatási költségre hatá
roztatok hogy az az egyetemes gyűlés által már meg
alkotott lelkészsegélyezési alapból fog fedeztetni, ezen 
alapot a zsinat érintetlenül hagyja. A fedezet kérdé
sénél élénk vita után szavazásra került a dolog és 6 
szavazattal 5 ellen lett döntve, hogy az adócsökken
tési alap erre a célra igénybe nem vehető. Miután az 
előadó kijelentette, hogy ezen fedezet igénybe vétele 
nélkül az egész javaslat uj források megjelölése nélkül 
keresztül nem vihető, a bizottság folyó évi május végére 
halasztotta e! a tárgyalást, a mikor azok részéről, a 
kik Gyürky indítványát leszavazták, megfelelő indít
ványt \ár.

A bizottság többsége abban a nézetben volt, 
hogy a lelkészt javadalmaknak bármi módon való 
javítását uj adó kivetési vagy az adócsökkentési alap 
igénybevétele által keresztülvinni akarni nem tanácsos, 
mert ez a hívekben nagy visszatetszést keltene. Szerintük 
elégedjünk meg a inár létesített lelkészsegélyezési 
alappal és ezt fejlesszük minden tőlünk kitelhető erővel.

KÜLÖNFÉLE.
Zsinati bizottsági ülés. Sztchlo Kornél elnök

lete alatt a háztartási és lelkészfizetésrendezési törvé
nyek előkészítésére kiküldött zsinati bizottság f. hó
20-án tartotta meg első ülését Budapesten. Miután 
Gyürky Pál a lelkészfizetésrendezési törvényjavaslat 
előállója hivatalos elfoglaltsága által akadályozva volt 
a megjelenésben, elnök felkérte Dr Flórián Károlyt a 
háztartási törvényjavaslat előadóját, hogy jelölje meg 
azon elvi kérdéseket, amelyekre nézve a bizottság ré
széről előzetes állásfoglalást kíván, hogy ennek alap
ján külömben már elkészült javaslatát végleg elkészítve 
az kinyomatható és szövege egy később megtartandó 
ülésen végleg megállapítható legyen. Dr Flórián ezu
tán a háztartásra és különösen az adózási részre vo
natkozó több elvi kérdést vetett fel, a melyekre nézve 
a bizottság beható eszmecsere után elvi kijelentéseket 
tett, melyeket közlünk. Az ülésen mint benevolus audi
tor részt vett Báró Prónay Dezső egyetemes felü
gyelő is. A bizottság tárgyalását április 21-én folytatta, 
amikor Gyürky Pál ismert javaslata a lelkészi fizetés
rendezésről tárgyaltatott.

Egyházfelügyelő-beiktatás. Megírtuk annak 
idején, hogy a budai egyház Sztehlo Kornél visszavo
nulása folytán egyhangú lelkesedéssel Báró Feilitzsch 
Berthold közigazgatási bírót választotta felügyelővé, a 
másodfelügyelöi tisztbe pedig Dr Zelenka Lajost emelte 
a közbizalom. Az uj felügyelőket valamint a 60 tagra



8. oldal. Evangélikus Lap. 17. sz. 1914. április 25.

kiegészített egyháztanácsot f. hó 18-án iktatták be tisz
tükbe. Scholtz Gusztáv püspök buzgó imádság után 
a közgyűlést megnyitván a választó közgyűlés jegy
zőkönyvének felolvasása után meleg szavakkal üdvö
zölte Feilitzsch bárót mint ősrégi híthű, buzgó evan
gélikus család sarját, akinek eddigi működése teljes 
garanciát nyújt arra nézve, hogy az egyház szerencsé
sen választott, amidőn ilyen felügyelőt nyert. Az uj 
felügyelő meghatva mondott köszönetét a hívek bizal
máért és Scholtz püspök elismeréséért és megfogadta, 
hogy egyházi működése terén hithü őseit akarja kö
vetni, akik Luthernek, Melanthonnak személyes isme
rősei és minden áldozatra kész hivei voltak. Ugyan
csak szívből fakadt szókat intézett az elnöklő lelkész
püspök Zelenka másodfelügyelőhöz, rá mutatva a Ze- 
lenka-család hervadhatlan érdemeire, a boldog emlékű 
tiszakerületi püspökre és azon nagy érdemekre, ami
ket Zelenka Lajos az egyházi közigazgatás terén szer
zett. Sandy Gyula egyházgondnoknak felszólalása után, 
aki Sztehlo Kornél elévülhetetlen érdemeit méltatta, 
hüttl Ármin segédlelkész üdvözölte az uj felügyelőt a. 
hívek nevében, mire a közgyűlés imával és énekkel 
véget ért.

Előadás a vérvádról. Április hó 13-án igen 
előkelő közönség előtt remek előadást tartott Salgó
tarjánban Hornyánszky Aladár, a pozsonyi ev. theol. 
akadémia tudós tanára az úgy látszik örökké aktuális 
tárgyról: a vérvádról. Az előadás közel két óráig tar
tott, de mindvégig lebilincselő volt, a végén a közön
ség élénk ovációkban részesítette a kitűnő előadót. 
Hornyánszky kimutatta, hogy a vérvád eleinte nem is 
a zsidóság ellen irányult, hanem a keresztyének ellen 
a pogány rómaiak részéről, megvádolva őket, hogy 
katakombái összejöveteleiken ártatlan gyermekek vérét 
veszik. A keresztyénségnek államvallássá levése után 
a vád a zsidóság ellen fordult s máig 150 rituális 
gyilkossági vád ismeretes előttünk. A rettenetes kínzá
sok hatása alatt a vádlottak nem egyszer beismerték 
bűnösségüket, de haláluk után mindannyiszor kitudó
dott ártatlanságuk. Igen híresek voltak a fuldai eset 
(1235), a saragossai (1250), a lincholni (1255), az 
oberweseli (1286), a wieni (1454), a trienti (1475), 
a damaskusi (1840), a grodasi (1816), a polnai (1899), 
legújabban a kiewi. Magyarországon 6 eset fordult elő: 
a nagyszombati (1494), a basini (1529), az orlutai 
(1764), a tasnádi (1791), a tiszaeszlári (1882) és a 
nagyszókoli (1891). Az ótestainentom határozottan ki
zárja a vér használatát, az V. parancs szinte lehetet
lenné teszi az ölést, vallásos célból hát annál inkább. 
A talmud ezeket az intézkedéseket csak szigorítja, úgy, 
hogy nyugodtan lehet állítani a vérvád tarthatlanságát, 
annyival is inkább, mivel a legkiválóbb tudósok is ily 
értelemben nyilatkoztak, sőt maga IV. Sixtus pápa is. 
És mégis hány ezer ember lelkében él a vérvád jo
gosságának a gondolata és bizonyára még fog élni

jó darabig, mert ugylátszik igaza volt Eötvös Károly- 
nak a tiszaeszlári per alkalmával, mikor azt mondja: 
„a vérvád egy per, mely ezer év óta tart és melynek 
most sincs vége.“ i .  k. s.

A pesti evang. magyar egyház részben saját 
diakonisszái, részben a magyar Vöröskereszt-egyleti 
ápolónők nyugdíjalapja javára e hó 29-én szerdán d. 
u. 6 órakor a deáktéri templomban orgonahangversenyt 
rendez, melyen Győry Tibor dr. Bach I. S. és Rhein
berger szerzeményeit játsza el s a Magyar Nők kar
egyesülete (Lichtenberg Emil operaházi karmester ve
zénylete alatt) és Juhos Ernőné úrnő énekszámokkal 
szerepelnek, melyekhez az orgonakiséretet szintén dr.. 
Győry Tibor látja el. 1, 2, 4, 6 és 10 koronás je
gyek a lcikészi hivatalban, az egyliázfiaknál s az elő
adás alkalmával a templomban kaphatók.

Vallásos estély. A rákospalotai ág. hitv. ev~ 
egyház — mint jeleztük — folyó hó 5-én, virág
vasárnapján a Vigadó nagytermében vallásos ünnepélyt 
rendezett. Az estély úgy a látogatottság, mint a tar
talom tekintetébenn várakozáson felül sikerült. A mű
vészet igen szerencsésen fonódottt össze az áhítattal s 
bebizonyult, hogy az ájtatosság, ha közvetlen, akkor 
szokatlan helyen és új formákban is meg tud nyilat
kozni A Sramkó Kálmán által vezetett gyülekezeti énekek 
szabatos előadása szinte meglepte magát az éneklő 
közönséget is, a mely szívesen követte Dikán Emilia 
szépen elmondott imáját lelkében. Ima után a Kaszinó 
zenekara adta elő Haydn „Teremtés“ cimü művét, a 
tőle megszokott művészi lendülettel, a mely Csala 
János karnagy szakavatott vezetését dicséri. Ezután 
Mezei József segédlelkész tömör, tartalmas írásmagya
rázata következett, majd a Kaszinó énekkara énekelte 
el Launer Gusztáv karnagy vezetése mellett Beethoven 
„Isten dicsősége“ című, örökké szép énekét olyan 
finom pointirozással, hogy szűnni nem akaró tapsot 
aratott vele. Sass János „Rachel siralmát“ magyarázta 
érdekfeszítően s végül mesterien el is szavalta. Müller 
Józsa Walter Emil kísérete mellett a „Bibliás em ber
ből énekelt el egy részletet mély érzéssel és töké
letes technikával. Ezt Thomé „Andante religioso“-ja 
követte, a melyet Solare Valeria elbűvölően adott 
elő hegedűn s Walter Emil kisért harmoniumon. Az: 
a frenetikus taps, amely ezt a két számot követte, be
bizonyította, hogy a palotai közönség is megnyitja 
szivét a tartalmas, komoly és szép zene és ének előtt 
A záró imát Kacziány János esperes mondta s az 
egész ünnepélyt, amely valóban magas színvonalon 
állott, gyülekezeti ének fejezte be.

Kitüntetés. A király Hein János kereskedelmi és 
mükertésznek, ki a budapesti német egyház felügyelője, 
a múlt évben tartott orsz. kertészeti kiállítás alkalmá
ból a hazai kertészet terén szerzett érdemeiért a koro
nás arany érdemkeresztet adományozta.
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Feliigyelöválasztás. A felkai egyház az Eme- 
riczy Ödön halálával megüresedett egyházfelügyelöi 
állásra egyhangúlag Haberehrn J. Pál budapesti egyet, 
tanár, udvari tanácsost választotta meg.

A pozsonyi evang. egyház uj d iakonissza
házát május 3-án fogják ünnepélyesen felavatni s 
rendeltetésének átadni. Az ünnepi beszédet I)r. Bezzcl 
Hermann, a bajor prot. főkonsistorium elnöke fogja 
mondani. Az ünnepély rendje a következő: reegel 9 
érakor a nagytemplomban németül prédikál Bezzel 
Hermann ugyanakkor tót istentisztelet a kis templom
ban. hol a prédikációt Szeberényi Lajos Zsigmond 
békéscsabai lelkész mondja. Fél 11 órakor magyar is
tentisztelet lesz a nagytemplomban, melyen Gyurátz 
Ferenc püspök prédikál. Az avató ünnepély az uj in
tézet előtt fog lefolyni. Bäumler J. A. és Dobrovits 
Mátyás dr. kir. tanácsos, egyh. felügyelő beszéde után 
Baltik Frigyes dr. püspök felavató beszédet mond, 
utána Lie. Schmidt Károly Jenő esperes beszél. A fel
avatás után az ünneplő közönség az uj épületet meg- 
tekinheti,

Uj szeretetház. A kassai és abaujtornamegyei 
Protestáns Patronázs egyesület a nyár folyamán Kas
sán 20 leány számára szeretetházat épit. A lányokat az 
igazságügyminiszter utalja be e biróilag elitéit, züllés
nek indult, legfeljebb 18 éves nők sorából. Az intéz
mény fenlartásához az igazságügyminiszterium is hoz
zájárul.

A beszterczebányai evang. egyház 1913. évi 
állapotáról beszámoló értesítőben a főhelyet az algym- 
nasiumnak főgymnasiummá való fejlesztéséről szóló 
jelentés s e régi, nevezetes intézet rövid története fog
lalja el. Az 5600 lelket számláló gyülekezet kebelében 
1913. folyamán 158 gyermek született 98 konfirmáltatok, 
41 pár eskettetek, meghaltak 113-an. Úrvacsorához 
járultak 4408-an. Kitért tőlünk a r. kath. egyházba 3 
férfi, 1 nő, hozzánk tért 1 nő. Az egyház fentart egy 
szegényápoló intézetet, melyben 3801 15 kor. költséggel 
20 személy egész éven át teljes ellátásban részesült, 
egy pedig szabad lakást kapott. Az evang. segélyzö 
intézet 7 segélyezettnek 1661*84 kor. segélyt nyújtott. 
A helyi gyámintézet gyűjtése 44341 kor. Az egyház 
vagyona (az isk. alapokkal együtt) kb. 170 ezer ko
rona, évi bevétele és szükséglete kb. 45000 korona. 
Jóltevői között még mindig Stádler Tófor nevét olvas
suk leggyakrabhnn, kinek nagy adományairól (22700+
20,000 -|- 20,000 meg 2000 kor.) szóló alapítólevelek 
az értesítőben közöltéinek. Dr. Feja Ferenc róm. kath. 
vallásu megyei főorvos 8000 koronát hagyott végren- 
deletileg az aggápoló intézetnek, néhai özv. Leustách 
Mihálynó (szintén róm. kath. vallásu) 100 koronát jut
tatott az evang. egyháznak. Halassy Malvin úrnő a lé
tesítendő polgári leányiskola alapja javára 630 koro
nát ajándékozott. Az 5. osztályú gyinnasiumnak 1913/14 
tanévben 138 növendéke volt, az elemi iskolákba 227

gyermek jár. A zólyomszúszfalvi leányegyház iskolájá
ban egy tanító 147 mindennapi tankötelest tanít.

A kolozsvári evang. egyház 1913. évi értesí
tője szerint ebben az 1651 lélekszámú egyházban 41 
gyermek született, 21 konfirmáltatott, 37 személy meg
halt, 242 hivő (106 férfi, 126 nő) vett úrvacsorát. 
Evangélikus lett 7 egyén, róm. kath. vallásra tértek át 
négyen. Az egyház 15000 koronás új orgonáját vette hasz
nálatba. Az év folyamán négy orgonahangverseny tar
tatott. Reniényik Károly gondnok és Akeszmann Al
bert (f) stilszerü uj templompadokról gondoskodtak. 
Hintz György dr. néhai Gunesch Károly érdemes ta
nító arcképét ajándékozta az iskolának, melyet nov.
9-én kegyeletes ünnepély keretében vett az egyház 
birtokába. A közel jövő feladatai lesznek az értesítő 
Szerint: a harangoknak uj haranglábra való átszerelése, 
a lelkészi iroda megszüntetése, illetve a lelkésznek az 
adminisztráció alól való felmentése, ifjúsági egyletek 
szervezése, iskolaépítés, diakoniaügy felkarolása. A kö
rülbelül 20000 koronás évi szükséglettel dolgozó nagy 
dolgokra hivatott egyház buzgón teljesiti kötelességeit. 
A hívek és a vezetőség egyaránt tudatában vannak s 
meg is felelnek feladataiknak.

A zsinat alkotm ány és jogügyi b izottsága
májas 4-én délután 3 órakor az egyetemes egyház 
épületében (Vili., Üllői-ut 24. sz. 1. em.) gyűlést tart, 
melyen az Egyházi Alkotmány II. és III. részére vonat
kozó előadói javaslatot fogja tárgyalni.

A békésm egyei tanitóegylet. A közelmúltban 
alakult meg a békésmegyei evangélikus tanitóegylet, 
elnökévé U/trin Károly békéscsabai tanítót választva 
meg. Kívánjuk, hogy az egylet az evangélikus vallásos 
öntudatnak és az eszményi egyházszeretetnek legyen 
melegágya.

N époktatási Közérdek. Kétségtelen, hogy nép
oktatásunk igazi közérdeke; hiánytalan és fennakadás 
nélküli közigazgatásának biztosítása. E fontos és nagy 
jelentőségű cél szolgálására hivatott, Gyerkes Mihály 
székelyudvarhelyi áll. ig. tanító „Népoktatási Közérdek 
Kiadványtára" ; melynek megjelenés alatt álló és ár
jegyzékében részletesen ismertetett kötetei: A Tanítók 
Illetményei ; A Népiskola Tanulmányi Rendje: A Nép
iskola Adminisztrátiója : Tanítói Államsegély Kérvény 
és Mellékletei ; Óvodai Útmutató és Államsegély Kér
vény ; Társadalmi Tevékenység ; Emlékeztető Haladási 
Napló : Népoktatási Közérdek : gondos utánjárással 
összeállított szakmunkák, mindenik világos és biztos 
útmutatást adó vezérfonal a népoktatás egyes részle
teiben, ellátva mintafogalmazványokkal és a szükséges 
összes mellékleti nyomtatvány űrlapokkal. Igazgatóta- 
nitók, iskolaszékek és gondnokságok, óvodai felügyelő 
bizottságok igen hasznos segédeszközöket, útmutató
kat nyernek ezen kiadványok megrendelésével. Az ér
dekeltek figyelmébe ajánljuk e könyveket.
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Vak növendékek felvétele. Az 1903. évi február 
17. elhunyt lovag Wechselmann Ignác 1 400,000 koro
nát hagyományozott arra a célra, hogy ez összeg
ből az ő és felesége nevét viselő vakok intézete léte- 
sitessék. A nagylelkű emberbarát fejedelmi hagyomá
nyából létesített intézet 1908-ban kezdette meg áldásos 
működését. Jelenleg 35 növendéke van az intézetnek. 
A jövő iskolaévre ismét tizenkét tanköteles korban 
levő vak gyermeket vesznek föl, még pedig vallás- 
különbség nélkül. A felvett növendékek az intézetben 
teljesen díjtalanul nyernek ellátást és oktatást. Ruhá
zatot, fehérneműt és tanszereket is ingyen kapnak az 
intézettől. A fölvétel végett május 10-ig kell az intézet 
bizottságához (Vili. Mexikói-ut 60. sz.) folyamodni. A 
bélyegtelen folyamodványhoz születési-, himlőoltási- 
és az intézettől megküldendő űrlapon kiállított orvosi 
bizonyitványt kell mellékelni. A felvételre vonatkozóan 
az intézet igazgatója a legnagyobb készséggel nyújt 
felvilágosítást. E pályázati hirdetést a legmelegebben 
ajánljuk a lelkész és tanitó urak figyelmébe. Nagy 
jótéteményt gyakorolnak, ha a vak gyermekek szülőit 
kioktatják, hogy mikép kell a felvételért folyamodni.

KÜLFÖLD.
Evang. szociális kongresszus Nürnbergben 

tartotta 25-ik összejövelelét április 16-tól 18-ig. A 
kongresszuson a nép szociális viszonyait előítéletek 
nélkül tárgyalják és azokat az evangélium valláserkölcsi 
követelményeihez mérik, hogy így azok az életre mint 
igazi értékek gyakoroljanak befolyást. A kongresszuson 
Dr. Baumgarten Ottó kiéli egyetemi tanár tartott e 
címen: A szociális viszonyok hatása a vallásosságra 
és az egyháziasságra — előadást. Dr. Rohrbach Pál a 
kolóniákban élő benszülöttekről szólott és e kérdést 
mint erkölcs-szociális problémát igyekezett megoldani. 
Dr. Rade Márton a teljes vasárnapi munkaszünetről tett 
indítványt. Nem elégszik meg ennek csupán törvény 
utján való szabályozásával, hanem a szociális felelősség 
érzés erősitésével akarja e cél megvalósítását eszkö
zölni. Zimmermann Waldemárnakaz organizálásban való 
kényszerről és szabadságról való előadásával fejező
dött be a kongresszus.

Németországban, az 1910. évi népszámlálás 
hivatalos adatai szerint, 18517 evangélikus lelkész 
volt, 2156 hívőre jutott 1 — 1 lelkész. Krose Kirchl. 
Handbuchja szerint a katholikus lelkészek száma 
1913-ban az észak-német püspökségek területén 10596 
működő és lelkipásztorkodással foglalkozó lelkész, e 
szerint minden 1420 katholikusra jut egy pap. Ezen
kívül ugyanott működik még 918 szerzetespap. A dél
német püspökségek területén 1911 elején 10483 volt 
a működő és lelkipásztorkodással foglalkozó lelkészek 
száma, itt már minden 835 hívőre jut egy pap. Ezen
kívül még 979 szerzetespap foglalkozik lelkigondozás-

Vagyis egész Németországban 18517 evang. lelkész
szel szemben a kath. papok száma 21146 + 1897 
szerzetespap. (Chronik d. c. W.)

Bojkott a keresztyének ellen. Törökországban 
hatalmas mozgalom indult meg a keresztyénség ellen. 
A mozgalom Jaffában kezdődött, futótűzként terjedt a 
kisázsiai tengerparton s nagy veszedelemmel fenyegeti 
a keresztyének érdekeit. A mohamedánok között látha
tatlan kezek százezer számra terjesztenek egy röpira- 
tot, amely igy hangzik: „Isten és a próféta nevében 
kérünk, hogy ügyeljetek arra, miféle üzletbe teszitek 
be a lábatokat. Aki a hazáját szereti, az csak muzul
mán házba lép be. Nem muzulmán üzletben ne vásá
roljatok öt para árú portékát se. Konakjaitokból és 
szobáitokból zavarjátok ki a görög divatárusnőket. Ne 
hordjatok Európából behozott csipkéket és más efféle 
díszeket. A török asszony felvilágosodott. Elvárjuk 
tőle, hogy felvilágosultságát a haza szolgálatába állítja. 
Japán nővére legyen a mintaképe, ki kicsisége dacára 
az orosz háború alatt óriási áldozatokat hozott.“ A 
bojkott először a görög kereskedelem ellen irányúit. 
Azután az örmény kereskedők is érezni kezdték a ha
tását. A görög és az örmény pátriárka özönével kap
ták a panaszokat, úgy hogy a görög pátriárka kény
telen -volt a portához fordulni s tiltakozni a mozgalom 
ellen. A nagy export cégek Liverpoolban, Manchester
ben, Berlinben és a Rajna mellett nagy aggodalommal 
nézik az eseményeket. Ez a mozgalom a mohamedán 
öntudat ébredését jelenti és a keresztyén befolyás 
visszaszorítására irányúló kísérlet. A Törökországban 
élő keresztyének a folytonos lázitás és izgatás követ
keztében katasztrófáknak néznek elébe.

Mit tesz az egyház? Az evangélikus egyháznak 
sok az ellensége. Sokan beszélnek róla lenézéssel úgy,, 
hogy nem fölösleges, ha az egyház által végzett mun
kára rámutatunk. 83 anyaház 21,000 diakónust, több 
diakónus képző pedig 3,500 diakónust állított munkába 
Felállított 35 munkáskolóniát, 600 egyleti házat, hoz- 
pizot és Herberge zur Heimat-ot. 411 menedékház 
falai között 12,004 elhagyott gyermek talált otthont 
11,481 gyermeket pedig családoknál helyeztek el (1909) 
3,123 óvónő 2,594 óvodában 200,000 gyermeket gon
dozott. 1,245 napközi otthonban pedig 84,241 gyer
mekre felügyeltek. Evangélikus ifjúság egylet van 
2,419, ezek tagjainak száma 142,826. Ezeket 223 hi
vatásos munkás vezeti s az ifjússági egyletek közt. 
172-nek saját háza van. Leányegylet van kb. 5,000, 
Keresztyén pincérotthon van 8, külföldön 5. A tenge
részmisszióval 153-an foglalkoznak hivatásszerüleg 214 
kikötőben, ezek fenntartanak 32 tengerészotthont és 
52 olvasótermet. Ezek az otthonok 17,500 tengerésznek
125.000 éjszakán nyújtottak otthont, ezenkívül volt
30.000 vendégük és 24,000 látogatójuk. 45,000 esetben 
tettek hajón látogatást és 11,000-szer jártak betegeknek 
A tengerészek megtakarított pénzökből másfél millió 
márkát tettek be takarékpénztárba. Ez a kimutatás egy 
pár jellegzetes adatát foglalja össze a németországi 
evang. egyház által végzett szeretetmunkának.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Vitéz Lajos „Mi lesz velünk“ c. cikke hetek óta várt köz

lésre. Az anyag felhalmozódása azonban csak most engedte 
meg közreadását. J. K. S—n. A cikk ki van szedve. A legköze
lebbi számban jön.
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UjDONSÁGOK:
A MESSIÁSSAO.
A világélet és a lelki titok
— egységes okfejtése. —
Irta: ASZLÁNYI DEZSŐ.
— Ára: 1 kor. 20 fill. —

b ö l c s  mm ttyoM A H .
EGYGHÁZI BESZÉDEK I. 
Irta: S O H Á R  KÁLMÁN.
— Ára: 3 korona. —

I  is tudás llMift
Irta: B E R N Á T  IS TVÁN.
— Ára: 50 fillér. —

r.'iiüHAi M18S kiiiiktrisltlisilti.
BUDAPEST, IV. Kámermayer Károly-utca 1.

AZ J N I f t U B  LAP“ kiadásában m e g j e l e n t  
és a lap s z e r k e s z tő s é g é  
utján m e g r e n d e l  h e t ó :

1. BURNAND E. „Példázat a ta 
len tu m o k ró l“ (sz ín es ) .

2. BURNa NÜ E : „Példázat a s z ü 
zek rő l“ (sz ínes) és

3. GEBHARDT E.: „ A zu to lsó v a cso ra “
c. képének Keutel Richard stu ttgarti  m ülntézetében  készült  
lenyom ata. A Burnand-képek „ E m lék ü l“ fe l írássa l,  v a g y  
anélkül kaphatók. E zek az em lék lap ok  konfirmandusok,  
Ism étlősök és  vasárnapi iskolások  szám áru egyform án  a l
kalmasok. — A képek ára e g y e n k é n t  50  f i l ler  T íznél több 
ren d elése  e se té n  3 0  fillér. —
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Toronyórákat
' 1

1 gyárt minden nagyságban, első
rendű modern kivitelben a

Villamos óra- és toronyóra iv a r
BUDAPEST, S^iv-utca 52.

B u d a p e s t  s z é k e s f ő v á r o s  s z e r z ő d . t o r o n y ó r á s a
Több arany éremmel kitüntetve.

Előnyös fizetési feltételek. Költségvetés dijtalan

Vidéki m egbízásokat elvállal ?•
ízléses 

és ta rtó s  
munka

1•
K

ötessük be 
önyveinket 
almár Bertalan
önyvkötészetében

A ranyosm arót (Barsmegye)

ORGONA GYÁR.
GAzUzcmrc gépekkel bcrcmezelt c*. és kir. udv. orgonagyár Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

E i e g e r  O t t ó
c«. i • klr . udvari «salli to

a Sscu t-SIr  lovagja ín a Perenc József 
rend tu la jdonosa

Budapest, X., S z ig l iget i-u tca  29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi slb. kiállításokon kitün
tetve KcdvczA fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, tiemcshangu orgonákat szállít. 
•»Óév óta SXJMnél tftbb orgonái szállított, közte 
a k i rá ly  orgonáját,  amely mű ez idő szerint 
hasúnk legnagyobb orgonája  (StO változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgona.avitáso-at és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalta — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgá I.

A tHiántulí ü li. sí. Pilont u| énoliBShönyye a 
K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V

melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésben, táblán kthellycl . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss 1 t o k k a l .....................................  2 „ 80 „
Egyszerű brkötésben táblán kehellye!

aranymetszéssé1, tokkal.............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kt helylyel,

aranymetszéssel, dobo b a n .....................  8 „ — „
Párnázott borjubőrkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Míielefántcsontkötés, táblán krhellyel, arany-

metszéssel, dobozban ............................. 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Énc-

k esk ö n y v h ö z..............................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nc»r<ul) 
legalább 50 péld myt rendelnek meg, 25°'„-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Súntliu Károly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban, 
Vászonkötésbrn, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnázod borjub rkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Páinázott borjubőrkö- 
tésben aranymels/éssel, tokkal 12 korona.

Hirnyinszliy lior ipüilivilila, Budapest. II. AHadeaia-i. 4.
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Iparos és nem kereskedő 

35 éve fennálló kér, cég!
K é sz ít  é s  ja v í t ;  K e ly h e t, boikancsót. 
oltárgyertyatartót, keresztet, csillárt, gyer
tyára és villanyra stb. Arany, ezüst, kina- 
ezüst, bronzból, művészies és egyszerű ki
vitelben. K e iy h e k  stb. tárgyak v a ló d i 
tű z -  galván aranyozása és ezüstözése jó t
á llá s s a l .  Tervrajz és költségvetés díjtala
nul. M ie lő tt  m á sh o l r e n d e lé s t  te sz , m é l-  
tő z ta s sé k  e g y  á r je g y zé k e t k é r n i, m e
ly e t  in g y e n  é s  b érm en tv e  k ü ld .

K ér i n a g y b ec sű  p á rtfo g á sá t

Bittner János
e g y h á z i sze r ek  m ű ö tv ö se .

Budapest, IX., Lónyai-utca 23.
(B e já ra t C zu c zo r -u tc a  f.)  is—«

Elismert legelsőrangú műremekek_____
a világhírű ZIMflhRMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL N Á N D O R
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sászár- és L ukácsfürdőnél.) 
Harmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

A z e lő t t :
ttA$<&JLA /L 

ÉS TAKSAJßNSZKT PELß
TEMESVÁR.

R ó zsa isk o lá k * k e r té sze ti  te lep e
Ajánlja, a rózsa- 

** tenyésztésben 
hosszú éveken át szer
zett tapasztalatai alap
ján nevelt legnemesebb

-rózsafajokat-
kitűnő minőségben,er"s 
magas törzsüeket, bo
kor- és futórózsákat.— 
Továbbá bogyós gyü
mölcsfáit mint: 
magastörzsü , 
vagy bokros 
egres,ribizke, 
málna, szeder* 
s többi spárga
gyökér és eper 

gu-
mos-növér.yekei mint: 
Begonia gumók, 
Gla d i o Itt*. b o> ic, 

cannak, tuba
rózsák stb. cserjék 
és évelős növényeit.

Á r j e g y z é k  l e v e l e z ő ,  
la p o n i  m e g k e r e s é s 
re ,  in g y e n  c s  bér-  
:: m e n t v e  ::

□ E 3 ^

K em ény L ajos, M ohr H enrik. Szim onidesz Lajos, Szüts Gábor és 
W olf József egyházi beszédei, —

J é z u s s a l  zszgy  ix f c o m  • o •
cim ü prédikáció gyűjtem ény 5 kor.-ért kapható k ö 'y v -  

kereskedésekben  és e lap szerk esztő jén él N agybörzsönyben Hont m,

V T

J o h n - f é l e
í i

a ruhát hófehérre mossa, tökéletesen 
kíméli es rendkívüli megtakarításokat 
hoz időben, munkában és pénzben. —
Több mint 225.000 drb van elterjedve.

J. A. John A.-G. Wien,
VIII., L a n g e g e s s e  63/296.

— — á g o o o ö i
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosr^óton.
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EVANGÉLIKUS LAP
E G Y H Á Z I ,  I SKOLAI  É S  T Á k S A D A L H I  H E T I L A P .

S z o m b a t o n k é n t  j e l e n i k  m e g .
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap szerk esz tő séb e  elm ére Natry* 
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 
— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTIiHLO KÖKNÉL 
Felelős szerkesztő és kiadó: SZinONIDESZ LAJOS

Pfimunkatársak:
IIOH N Y A NSZK Y A I.ADÁK  

1.IC. FEZÜL Y O d ó n  éa s z k l ü n y i  ÖDÖN dr.

Az e lő f ize té s  ára : Egész evre 12 K., 
Fél évre 0 K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  d i j a :
Keész oldal 2S K., féloldal I « K., negyedoldal 
7 K. Kisebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
6 fill. Többször megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  S z .  L Az egyh.Í2 i pirrendtarlás 2. §-a — F a r k a s  G e j z a .  Az utolsó órában. — Jeszenszky K .  S . :  Adóalapi segélyek.— 
Különféle. — Irodalom. — Külföld. — Hirdetések.

Az egyházi perrendtartás 2. §-a.
Mostanáig érvényben levő Egyházi Alkot

mányunk 324. §-a, melyben az egyházi vétsé
gek fel vannak sorolva, első helyre teszi a hi
vatással ellenkező tan hirdetése által elkövetett 
vétséget: „Egyházi vétséget követ el azon 
egyházi tisztviselő, aki egyházunk hitvallásával 
ellenkező tant hirdet.“

A zsinati bizottság által előkészített javas
latban ez a pont változatlanul megmaradt, 
azonban „az egyházi vétség alanyainak a köre“ 
kitágíttatott. Míg az Egyházi Alkotmány csak 
az egyházi tisztviselők  vétségeit torolja meg, 
addig a bizottsági javaslat az egyházi fegyelmet 
ki akarta terjeszteni az egyháztanács és a kép
viselőtestület tagjaira is A javaslat 368. §-a 
ugyanis ekként hangzik: „Egyházi vétséget követ 
el azon egyházi tisztviselő, egyháztanácsi vagy 
képviselőtestületi tag , aki egyházunk hitvallá
sával ellenkező tant hirdet.“

A javaslat indokolása egyáltalán nem nyújt 
támpontot arra nézre, hogy ezzel a szövege
zéssel a bizottság éppen a tanfegyelniet akarta 
szélesebb körre kiterjeszteni. Az indokolás nem 
tartja elégségesnek, hogy az egyházi vétségek 
csupán az egyházi tisztviselőkre korlátoztassanak, 
holott a tisztviselők inkább az egyház végre
hajtó közegei, míg az egyház tulajdonképeni 
vezetése és az intézkedési jog az egyháztanács 
és a képviselőtestület tagjai kezébe vannak le 
téve. Hogy a bajok tulajdonképeni okozói „bün
tetlenül ki ne kerüljenek a bajból,“ míg a tiszt
viselőket büntetéssel kell sújtani, azért volt 
szükség a presbyterek és képviselőtestületi tagok 
bevonására. Ebből világos, hogy az eretnekség 
miatt való büntethetőséget a presbyterek stb. 
csak annak köszönhették volna, hogy Egyházi 
Alkotmányunk és a zsinati bizottság javaslata

az összes fegyelmi vétségeket egy §-ba fog
lalta össze.

Ezt a §-t a javasolt formában egyházunk
hoz illő kom olysággal és igazságossággal sem az 
összes egyházi tisztviselőkre, sem pedig ezeken 
kívül még az egyháztanácsosokra és képviselő
testületi tagokra nem lehet vonatkoztatni. Vég
rehajtani még kevésbé. Ez nem szorul bővebb 
kifejtésre. Hogy valaki egyházunk hitvallásaihoz 
ragaszkodhassék, azokkal ellentétbe ne jusson, 
ahhoz elengedhetetlen feltétel, hogy ezeket a 
hitvallásokat ismerje is. Ezt nem lehet megkí
vánni sem a képviselőtestületi tagoktól, sem az 
egyháztanácsosoktól, de még a felügyelőktől 
sem. A theologusok közt is elég szépen meg 
lehet élni anélkül, hogy valaki a hitvallásokat 
töviről-hegyire ismerné. Ez bizonnyára nem 
ideális állapot, azonban megvan és nem ta
nácsos, hogy olyan terhet rakjunk az egy
szerű hívek vállára, amit az egyház vezetői 
közül sem mindnyájan hordoznak, mint gyö
nyörűséges igát.

Ezen szakasz alkalmazása csak kárt okozna 
egyházunknak. Elidegenítenénk magunktól kü
lönben buzgó és lelkes embereket, a türelmet
lenség és szűkkeblűség színében tüntetnök fel 
egyházunkat s végeredményben minden egyes 
eset üldözés volna, mert csak egyeseket érne a 
büntetés, holott mások, talán nagyobb eretnek
ségekben leledzők, békén és háborítatlanul élné
nek a szomszéd esperességben, vagy kerületben.

Ilyen intézkedések helyett inkább az a mi 
egyházunk ideális missziója, hogy türelmes, bízó 
hittel végezze a magvetés, az igehirdetés mun
káját. Ezzel lehet az igazi evangélikus szellemet 
ápolni és fentartani. A fegyelmi eszközök erre 
nem alkalmasak. Legalább az Úr Jézusnak ez 
volt a véleménye. Máté ev. 13.24-30-
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A legújabb átdolgozásban ez a §. egész 
új köntösben jelent meg, mint az az indokolással 
egvütt lapunk 17. számában olvasható volt. Ezt 
az átdolgozást S : fe h /n  Kornél egyetemes ügyész, 
lapunk főszerkesztője végezte, mint az egyik 
zsinati bizottság előadója. Az ő elaborátumában 
ez a pont az „egyházi perrendtartás“ 2. §-át 
képezi s így hangzik: „ E g y h á z i  f e g y e lm i  \ é t -  
s é g e t  k ö v e t  e l  a zo n  e v a n g é lik u s  le lk é s z , v a llá s 
ta n á r  v a g y  h ito k ta tó , e v a n g é lik u s  isk o lá b a n  a l 
k a lm a z o t t  ta n á r , v a g y  ta n ít  ', a k i  h iv a ta lá n a k  
g y a k o r lá s a  k ö zb e n  a z  e va n g . e g y h á z  á l ta l  e lfo 
g a d o t t  v a llá s ta n n a l e lle n k e ző  ta n t  h ir d e t , vasty  
ta n ít. “

Azt kiszem, nem vétek az előadó úrnak 
tartozó köteles és őszinte tiszíeletem ellen, 
hogyha munkálatának ezt a részét bírálat tár
gyává teszem s előre kijelentem, hogy sem e 
§. szövegét, sem pedig a hozzá fűzött indokolást 
nem tartom sikerültnek és helytállónak.

Az, hogy a javaslat a „hitvallást ‘ az „evang. 
egyház által elfogadott vallástan“ kifejezéssel 
helyettesíti, nem lényeges dolog. Arra sem 
akarok bővebben kiterjeszkedni, hogy a §. logi
kája maga kívánja meg azt a módosítást, hogy 
hatásköre a th e o lo g ia i  ta n á r o k ra  is  k i te r je s z 
te s sé k A theol. tanárok a jövendőbeli lelkészek 
nevelői. Hova vezetne az az állapot, hogyha a. 
theol. tanszabadság s az egyház hitelveinek 
szabadabb légkörében a tanárok egyenesen ezen 
„egyházi vétség alanyaivá“ nevelnék a jövendő 
papi nemzedékeket?! . . .

A §. azonban még ebben a saját logiká
jából folyó helyesbített formájában sem állja 
meg a helyét.

Nem tartom egyházunk jól felfogott érde
kében állónak azt, hogy e szakasz hatályát a 
zsinat az egyháztanácsosokra és képviselőtestü
leti tagokra is kiterjessze. Nem tartom azonban 
azt sem helyes intézkedésnek, hogyha ez a 
szakasz ezen vétség elkövetését pusztán az ige
hirdetéssel és tanítással foglalkozóknak rójja 
fel bűnül.

Erről a korlátozásról is ál! az, amit fentebb 
mondottunk. A tanítóktól és tanároktól sem 
lehet megkövetelni a hitvallásoknak olyan is
meretét, ami garanciát nyújthatna arra, hogy 
azokhoz tudatosan és lelkiismeretesen ragasz
kodjanak. Maradnának a lelkészek. Egyedül ők.

Ez a korlátozás abszurd helyzeteket terem
tene. A vétséget elkövetőknek az ellenőrzése 
és megbüntetése olyanok lelkiismeretbeli köte
lessége volna, akiket az ellenőrzésreíhivatali eskü- 
jök kötelezne, akik azonban a hitvallásokhoz való 
hűségalól egyszerűen — dispenzálva volnának. A

felügyelők valamennyien esküt tesznek arra, hogy 
„e g y h á z u n k n a k  é s  v a llá su n k n a k  h itta n a  f ö l ö t t  h íven  
ő r k ö d n i“ fognak, emellett azonban ők maguk szó
val és írásban, magánkörben, avagy nyilvánosan e 
hitvallással vagy vallástannal ellentétben álló né
zeteknek adhatnának kifejezést. Ilyen k ise b b  leh e
te t le n s é g több is van ugyan egyházunkban, azon
ban ezek számát fölöslegesen szaporítani nem lá
tom indokoltnak.

A „vétség alanyainak“ lelkészre, tanárra, 
tanítóra való szorítása, továbbá a vétségnek 
pusztán hivatalos ténykedés közben való elkö
vetése esetén fennforgó büntethetősége a  h it  
d o lg á b a n  v a ló  k e t tő s  k ö n y v v ite l t honosítaná meg 
egyházunkban

Mást beszélhetne a világi ember, mint a 
lelkész. Az egyik szabadon kutathatna, beszélhetne 
anélkül, hogy egyházi vétséget követne el, a 
másiktól te l je s  h i te t követelne jövendőbeli Egy
házi Alkotmányunk. Emellett azonban ezzel a 
teljes hittel a szószéken és az iskolában is 
megelégednék s csak ott követelné; a lapok 
hasábjain, .hivatalon kívül“ lehetne a pap is 
liberális, szivét a nyelvén hordozó ember . . .

Bármily humánusnak és liberálisnak lássék 
is ez a felfogás első pillanatra, té n y le g  n em  
l ib e r á lis s máskép is tarthatatlan. Az evangé
likus /vallásosság lényegével ál! ellentétben. Az 
igehirdetés, tanítás nem lehet a mi egyházunkban 
opus operatum, mely érvényes és hatályos eo ipso, 
mert elvégeztetett. "Szívbéli meghatottság, meg
győződés nélkül prédikálni, vallásos áhítatot 
gerjeszteni nem lehet. Ha lehet: olyan is az! . . . 
Mást beszélni és mást hinni meg az erkölcsi 
lehetetlenségek körébe tartozik. Ilyenre, ha már 
egyszer megvan az a lehetőség, hogy az egy
házi hitvallásokban kodifikált és az egyéni hit 
nem teljesen fedik egymást, az az egyház, mely 
igazi papokat, karakteres munkásokat állít a 
szolgálatába, nem kötelezheti „alkalmazottait.“

Ez a kötelezés és ez a koncesszió együtt 
csalhatatlan bizonyossággal arra volna jó, hogy 
a papok igazmondásában, a prédikáció és a 
taní'ás komolyságában való hitet fundamentu
maiban megingassa. A közvéleményben úgyis 
kisért már, ez még jobban meggyökereztetné 
azt a hitet, hogy a pap a templomban nem 
azt prédikálja, amit ő maga is hisz. Ezenkívül 
ha ennek a §-nak kényszerítő ereje volna, las
sanként kiirtaná egyházunkból az erős egyéni
ségeket, férfias karaktereket s az egyházat meg
alkuvó, opportunus, igazi meggyőződés nélkül 
való „alkalmazottak“ melegágyává tenné. Éppen 
most, mikor az egyháznak a legnagyobb szük
sége volna igazi papokra, sőt talán egy pár
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prófétára is, akik összeprédikálják s feltámasz- 
szák a szétszórt csontokat s lángra szítsák a 
buzgóságnak az evang. lelkeben immár nagyon 
pislákoló tüzeit . . .

A §. ellen joggal hivatkozni lehet az egye
temes papság elvére is. Nemcsak azt mondja 
ez, hogy minden ember pap, hanem ennek a 
fordítottját: azt is, hogy minden pap ember. 
Épen ez a reformáció egyik igazán nagy vív
mánya, hogy emberré tette a papot. Ez körül
belül annyit is jelent, hogy a pap épp úgy hite 
által igazul meg, mint bárki más s a paptól 
sem követelheti meg az egyház sem a sacrifi
cium intellectust, eszének, meggyőződésének 
feláldozását, sem pedig azt, hogy többet higy- 
jen, mint akármely derék, az igazságot kereső, 
vallásos evang. ember. Ez a két, bővebb bizo
nyításra nem szoruló elv az elé az alternativa 
elé állít bennünket, hogy az egyház hitvallásai
hoz való hűséget vagy minden egyházi tiszt
viselőtől, sőt hivőtői is megköveteljük, vagy 
pedig hogyha ezeket dispenzáljuk alóla, akkor 
a lelkészek, tanárok és tanítóktól sem vesszük 
túlságosan szigorúan,*ha étnek valamennyi evan
gélikus szabadságával. Meggyőződésem szerint 
ez a második lehetőség sem válna egyházunk 
kárára A tanbeli szabadosságtól nálunk nem 
kell félni. Ahhoz más viszonyok, más légkör s 
mindenekfölött más hivek kellenek, akik többet 
követelnek a papjaiktól. Nálunk az effajta 
visszaéléseket a legegyszerűbb pedagógia be
látás teszi lehetetlenné. A sokak szemében 
ijesztő példák, a Jathók és Traubok nem a 
mieinkhez hasonló viszonyok közt teremnek. 
Jathót Köln kényszerítette ki az orthodox világ
nézetből, Traubot a Jatho-per vetette ki pályá
jából. Aki nálunk sikeresen akar működni, an
nak elsősorban okosan alkalmazkodnia kell a 
gyermekek, az egyház felfogásához. Aki nálunk 
lelkészi, vagy tanítói pályára lép, az törvény- 
szerű kötelezés nélkül is meg fogja becsülni 
egyházát, egyházának szent tradícióit. Ennek 
garanciája a biblia a keresztyénség sajátos szel
leme, egyházunk múltja s az evangéliumi egy
ház azon szeretete, melyben valamennyien fel
növünk és felneveltetünk. A súlyosabb excessu- 
sokat más §§-ok alapján is bármikor meg lehet 
torolni.

Azonban ne menjünk eddig. Vessen a zsi
nati törvény gátat a szabadosságnak. Tegye 
azonban ezt igazi evangéliumi szellemben. Kö
vetelje meg minden tisztviselőjétől, hogy egy
házunk múltjának dicső emlékeit, hitvallásainkat 
megbecsüljék. Ne legyen közöttünk zsidó és 
görög, hanem legyünk mindnyájan egyek a

Krisztusban! Ennek a korlátozásnak pedig ne 
a haladás, a felvilágosultig, a kutatás szabad
ságának a megakasz^ása és a lelkiismeretbeli 
rzabadság alapjára fektetett egyéni meggyőző
dés elfojtása, hanem a pápás gondolkozásba 
való visszaesés, vagy egyéb evangéliumellenes, 
a tisztult evangélikus istenhittel ellentétes irány
zat megakadályozása legyen a célja.

§-ba foglalva, az, ami a szabadosság ellen 
megfelelő véde'met nyújtana, körülbelül igy 
hangzanék: „Egyházi vétséget követ el az egy
házi tisztviselő, aki egyházunk hitvallásait, hit
elveit és szabadságait meg nem becsüli, elle
nük tudatosan vét s ezzel botrányt, vagy egy
házunknak kárt okoz.“

Akár az E. A. 324. §-a marad meg az új 
„egyházi perrendtartásban,“ akár ez a szöveg 
kerül bele, mindenkép jobb lesz, mint a kettős 
könyvvitel behozatala, mely a templomból ugyan 
kizárja az őszintébb és igazabb szót, kivül 
azonban nincs ellene kifogása, másrészt a lel
készt, tanárt, tanítói bünteti azért, amit más hí
veinek megenged. Egyházunk jellegének, egész 
lényének az felel meg, hogyha a komoly, ala
pos s a maga helyén, megfelelő formában ki
mondott vallásos meggyőződést mindenkiben, 
még papjainál és tanítóinál is megbecsüli s 
csak a tudatos és szántszándékos, ellenséges 
indulatból fakadó szabadosságot szorítja meg
felelő korlátok közé.

St. l.

Az utolsó órában . . .
„Hideg szél fúj Késmárk felöl“ énekli nagy bu- 

songással a kuruc nóta.
Hideg szél fujdog l evang. berkeinkben is, amely 

a’helyett, hogy tüzet, lelkesedést élesztene, mintha meg 
az itt ott lappangó parazsat is ki akarná oltani.

• Általános elkedvetlenedés, lehangoltság, pangás, 
élettelcnség tüneteivel találkozunk mindenfelé. Élet, pezs
gés, lelkesedés nincs sehol, mintha egy láthatatlan 
ólomkéznek súlya nehezednék a kedélyekre, amely li- 
dérc nyomásával még a lélekzetet is bele fojtaná a 
levegő után kapkodó tüdőbe.

Nincs evang. közszellem. Alig mozdul itt-ott egy 
szégyenkező levélke s ez is ha megmozdul, csak azért 
teszi, hogy egyik oldaláról a másikra forduljon, azu
tán megint elpihen minden-Mindenváró Ádám módjára 
ölhetett kézzel nézzük az idő rohamos árját, nem gon
dolva, nem fog-e minket a földszinéről elseperni. So
pánkodunk közállapotaink felett s ha Isten jóvoltából 
egy században egy jó alkalom kínálkozik amelyet meg
ragadva egyházunk nyomasztó állapotján lendíthetnénk 
— azt is elhagyjuk repülni.

3. oldal.
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Nincs vezető, nincs zászló, amely körül csopor
tosulhatnánk és nincs nép, mely a zászló körül cso
portosulna, „mindnyájan a maguk útját követik“ — 
legfeljebb „kiki mind csak telhetetlenségét követ az ő 
tartományában“ Ezai. LV1. 11. Mert hát hogy kiki csak 
a saját előnyét, érdekét, -kényelmét, hasznát nézi s ami 
azonfelül vagyon, az — úgy gondolja — az ördögtől 
vagyon.

Tenni, ha teszünk is valamit az annyiból áll, hogy 
a szabályrendeletek tömkelegében fürdünk s beléjük bur- 
kolódzunk. Gyűléseinken például hogy egyebet ne em
lítsek minden szabad gondolatot vagy szót elfojtunk. 
Indítvány, eszme, gondolat, ha nem „illetékes“ helyről 
jön, mintha nem lenne mindenki illetékes, akinek ere
deti önálló gondolata van ? •— csak olyan félvállról 
való fogadtatásban részesül s szinte szánakozó mosoly 
az erőlködésnek jutalma! Gyűléseink épp azért med
dők, egyhangúak s a viszonyok úgy alakulnak, hogy 
maholnap a kiküldötteknek nem lesz egyébb dolguk, 
mint az előadóknak előterjesztését meghallgatni . . .  — 
Mind ezek s ehez hasonlók indíthatták-e lap „Króni
kás“ munkatársát arra, hogy kihalóban levő egyházi 
közszellemük felett meghúzza a lélekharangot, midőn 
az Evang. L. 13-ik számában (óh baljóslatú szám) 
imígy kesereg: „Mi fejetlen és igazi vezér nélkül té
velygő, céltalanba bolyongó, csak terveket szülő vajú
dásban nyavalygó evangélikusok! Nálunk minden em
bernek más terve van s mindenki csak saját cseme
téjét, mely sajnos sokszor csak életképtelen szörny- 
szülött — dédelgeti.“

Mondja pedig azt abból az alkalomból, hogy a 
református atyafiak mily impozáns módon készülnek 
a Reformátió négyszáz éves évfordulóját megülni. Ne
kik már tervük is van s pénzük is a terv kiviteléhez.

Nekünk pedig?
„ . . . Ahányan vagyunk annyifelé gyűjtünk pénzt, 

azonban csodálatosképpen alig tudunk valamit össze
hozni. Nincs senkink aki ezért a jubileumért is igazán 
lelkesedne, a dolgot amúgy istenigazában megfogná és 
lendítene rajta. „Ez a szomorú való!“ *

Mi tagadás sok keserű igazság van e rövid né
hány mondatban!

De a helyzet talán még sem oly vigasztalan, hogy 
minden reménységről lemondva végleg kétségbe kellene 
esnünk.

De természetesen le kell tennünk a sopánkodás- 
ról s az ügy iránti lelkesedéssel hozzá kell látni a 
munkához.

Még nem késő ! Az utolsó órában „sursum corda.“
Igaz, hogy nincs vezérünk, oldott kéve vagyunk. 

A dun. inneni kerület például nem kis vajúdás után 
1913-ban kimondta a jubileumi gyűjtést s dr Baltik 
püspök körlevélben — talán helyesen — jogi szem
pontból értem, azt irta a gyülekezeteknek, hogy a gyűj
tés módja a gyülekezetek belügye. Helyesen mondom

— mert a Zsin. Alk. 11. §. szerint minden jognak for
rása az egyházközség, legfőképp természetesen az ön
kéntes megadóztatás jogának . . .

Mindazáltal ezen ténynek elméleti megállapítása 
mellett is jól esett volna, ha va'ami direktívát kaptunk 
volna, nem parancs vagy rendelet alakjában, hanem 
egy jóakaratu praktikus tanács képében.

De nem, egy betűt sem! És mikor én indítvá
nyommal a gyűjtést illetőleg a kér. gyűlésen felléptem, 
lön nagy „búsulás és harag“ s jó szerencse, hogy 
az elnöki kegy megengedte indítványom felolvasását, 
de: „indokolás nélkül“. (Hát hallott ilyet valaki alkot
mányos gyűlésen?!) Természetesen, hogy az indítványt 
agyon hallgatták !

No de mindegy. Engem csak nem hagyott tervem 
aludni. Megbeszéltem híveimmel s ime a dolog na
gyon könnyen s minden várakozáson felül sikerült. 
Tehát tervem még sem volt olyan füleden gomb, amiyen
nek bizonyos körökben tekinteni szeretnék.

És ha Nagyszombatban sikerült az alig 600 lé
lekből álió gyülekezetben a gyűjtés eredménye évi 400 
korona, öt év eltelte után 2000 korona, — miért ne 
sikerülne az másutt is?!

Mert lehetetlen dolog, hogy legszegényebb egy
háztagunk is kivonná magát az áldozat alól, ha egy
részt felköltetik benne a Reformatio nagy műve iránti 
érdeklődés, másrészről pedig az áldozat oly könnyűvé 
tétetik neki, amint azt maga akarja.

Tervem szerint a lehető legcsekélyebb áldozat 
szükséges, hogy eddig nem létező tekintélyes összeget 
gyüjtsünk össze jubileumi alapul.

Ha ugyanis minden lelkész, öt évi kötelezettség 
mellett kongruás évi 10 koronát összesen 50 koronát, 
nem kongruás 100, egy tanár 240) korona fizetésig 
50, azonfelül 100, egy tanító 25 koronát, f. és középisk. 
tanúló 1 koronát, elemi isk. gyermek 20 fillért áldozna 
(mindazt 5 mond öt év alatt), ha ezenkívül a felügye
lők és jobbmódu híveink nagyobb adományait számí
táson kívül hagyva — minden nagykorú s keresetké
pes egyháztag heti 2 (mond két) fillért ajánlana fel a 
jubileumi alapra, ily módon két millió korona jönne 
össze öt év alatt a híveknek nagyobb megterheltetése 
nélkül!

Sokan kétkedőén fogják rázni fejüket „ki fogja 
a filléreket 5 évig gyűjteni ?“ Óriási munka ez. Hát 
persze! De ki gondolja, hogy csak egy hívőnk is meg
fogja kiv nni s elvárni, hogy a gyűjtő minden vasár
nap fáradjon el hozzá a két fill, incassálására, hisz ez 
rá nézve is terhesebb lenne, inkább fél vagy egész 
évenként fog vállalt kötelezettségének eleget tenni 50 
fillér esetleg 1—1 korona befizetésével. Ebben pedig 
ugyebár semmi nehézség nincsen ?

Hátha már most felülről nem történt semmi, e’felett 
egyáltalán ne keseregjünk, de kezdeményezzük a dol
got magunk! Segíts magadon az Isten is megsegít!

/



1914. május 2. Evangélikus Lap. 18. sz. 5. oldal.

Hozzátok szólok elsősorban kedves lelkész-tár
saim. Igaz, mi nem vagyunk az egyház, de annak k o 
vásza vagyunk Szerintünk kell. hogy igazodjék az 
egyház s amilyen a kovász poshasztó ereje, úgy kel 
meg a ;észta.

Vigyük bele azt a kovászt ezúttal ne csak buz
dítással, hanem példaadással s áldozatkészséggel gyü
lekezeteinkbe.

Igyekezzünk elsősorban megnyerni az ügynek a 
felügyelőket s azt m velük vállvetve lássunk hozzá a 
munkához. Vonjuk be a munkába a piesbitciiumot. 
ahol lehet a nőket is. Osszuk be a gyülekezetei szük
ség szerint több csoportba, mindenikben külön gyűj
tőkkel. Hogy gyűjtő ne akadjon az ki vau zárva.

Lehetetlen dolog az, hogy a legszerényebb fize
téssel biro lelkész-testvér ne lenne képes évi 10, ösz- 
szesen 50 koronát a nem congruás 10J koronát s igy 
tovább adakozni.

Mert ha talán ez az eddigi fizetési viszonyok 
mellett nehéz lett volna, most mikor majd mindannyian 
400—80U K. korpótlékokat — a tanárok általunk nem 
irigyelt, de elérni óhajtott fizetéseket a taniiók 300—600 
sőt 1200 korona személyi pótlékokat kapn .k, azt hi
szem már csak az efeletti öröm es hála inindenikünket 
felbuzdithat a csekély áldozat meghozatalára • • az 
egyház oltárára.

S ha ezt a példaadást látni fogják a hívek, a si
ker nem fog elmaradni, ellenkezőleg felügyelő és egyh. 
tagok, mindenki szívesen íog a nemes példán felbuz
dulva a szép eszméhez egy századokra szóló egyha
zunk jövőjébe mélyen belenyúló alakításhoz hozzájárulni.

Födolog e mellett, hogy fáradtságot nem kiméivé 
a jubileum nagy jelentősege iránt egyházunk minden 
rétegeiben az érdeklődés feköltessék, hogy a hívek 
kellően kioktatva — kivétel nélkül mindenkinek alka
lom adassek, hogy fillérjeivel hozzájárulhasson azalapiioz.

Az kétségtelen, hogy a gyűjtésnek egyetemesnek 
kell lennie, mert csak igy létesíthetünk valami szépet, 
maradandót és nagyot!

Hogy mit? Attól ne fájjon a fejünk, tlébb jóba 
tudjuk: hány zsákkal telik s majd, ha látjuk, hogy az 
általam contemplált 2000.000 korona együtt lesz, lehet 
abból nem is egy célt kitűzni és nagyra növelni! — 
Valaki azt mondhatná: a gondolat, ha érne is valamit 
— elkésett. Mi lesz azokkal a gyülekezetekkel, amelyek 
már meghatározott célra maguknak gyűjtenek?

Felelet: jól van, tegyék. De az egyetemes gyűj
téshez is járuljanak a fent ajánlott módon hozzá. Egy 
kis jóakarat mellett nem lesz nehéz a kettős célt össze 
egyeztetni. Abból, amit a hivek vagy családok az 5 
koronákon felül gyűjtenek, tegyenek félre egy részt 
saját alapjukra s igy a kérdés meg lesz oldva . . .

„Atyámfiái! kicsoda ti köztetek bölcs és tudós ? 
mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedem böl
csességnek szelídségével 1“ Jak. 1. 13. Harkas UeJ/.a.

Adóalapi segélyek.
Az „Ev. Lap" 10-dik számában „Adóalapi segé

lyek“ citnen közlött cikkemre eddig két válasz érke
zett. Örülök, hogy a lelkész testvérek foglalkoznak a 
kérdéssel, mert megérdemli, hogy gondolkozzunk fe
lette, hiszen nagyon fontos, sőt életbevágó dolog mi
ként fogja a kérvényeket elintéző bizottság a rendel
kezésére álló segélyösszeget szétosztani?

Baráth Károly felfogása amint látom mindenben 
megegyezik az enyémmel, melyet az adóalapi segélyek 
szétosztása kérdésében voltak. Sőt igen helyesen — 
meg akarja adni a módozatot is, miként kellene a kér
dést megoldani, mikor azt tanácsolja: helyezze az 
egyetemes gyűlés hatályon kivül az adóalapi szabály
rendeletet.

Ez természetszerű követelmény, ha látjuk, hogy 
a régi rendelet nem megfelelő. Addig pedig a bizott- 
ság végezze el a munkálatokat, már előre számításba 
véve azokat a gyülekezeteket s a nekik juttatandó se
gélyösszegek nagyságát, melyek az uj szempontok 
alapján tekintetbe jöhetnek.

Hogy nemcsak a más vallásnak közé ékelt anya- 
gyülekezetbeli hivek, hanem a missiói körök is tekin
tetbe kell hogy jöjjenek az uj adóalapi segélyosztás
nál, az evidens.

De e kérdésben ezúttal nem akarok bővebben 
Írni. Volna azonban néhány megjegyzésem Bohár 
László e tárgyban irt cikkére.

O is helyesnek találja a felfogást, „hogy a segé
lyek szétosztásánál nem helyes csupán az adóalanyra 
tekinteni“, ámde aztán olyan konklusióra jut, amit 
nem Írhatunk alá. Azt állítja t. i. hogy „a róni. k a to 
likusok közé beékelt gyülekezetei néni kell félteni. A 
katolicizmustól őszintén idegenkedik a mi népünk 
zöme. Hozzászokott már ahhoz is, hogy inkább fizet, 
semhogy pápista legyen.“

Igaz, hogy a cikkíró űr ezt csak a falusi gyüle
kezetekről írja, de — fájdalom — helytelenül véleke
dik. A róm. katolicizmus sokkal erősebb ellenfelünk, 
sem, hogy mint a fenti kijelentés megállhatna. Vele 
szemben mindenütt vesztünk, ahol mi alkotjuk a kisebb
séget, legyen az falusi, legyen az városi gyülekezet. 
Nagyon kevés hely az, ahol a veszteség statisztika 
nem a mi, hanem az ő hátrányukra üt ki. S ha a sta
tisztikát nyomon kiséri. Bohár testvérem rá fog jönni 
arra is, hogy a reformátusok korántsem hódítanak tő
lünk annyit az adó miatt, hogy az rt tőlük jobban 
kellessen félnünk, mint a katolikusoktól. Ez az állí
tás legfeljebb nagyon sporadikus lehet.

Én nem mernék annyira pro domo beszélni, mint 
Bohár testvérem. Én nem tartom kizárólag a más val- 
lásuak közé beékelt városi gyülekezeteket segélyezésre 
jogosultaknak, hanem általán azt állítom, hogy minden 
ev. gyülekezet adóterhein csökkentenünk kell, amely
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idegen vallásfelekezetek közé beékelve kisebbségben 
van, csökkenteni legalább is olyan mértékben, hogy 
az idegen vallásuak egyházi adója ne legyen a mieink
nél sokkal alacsonyabb.

De mégis ismétlem, hogy e tekintetben elsősor
ban a városi gyülekezetek kell, hogy tekintetbe jöjje
nek és pedig először azért, mert itt nehezebb a meg
élhetés, másodszor mert a városiak rendesen nem oly 
buzgó templomba járók s igy az egyházi adótól job
ban húzódnak. Az esetleg szivesen fizető egy-kétinte- 
ligens egyháztag teherviselési készsége pedig csak 
nagyon kevés ember lelkében talál visszhangra.

Ne tekintsünk tehát csupán a falusiakra, de ne 
is kizárólag a városiakra, hanem segítsünk ott, ahol 
elsősorban segíteni a közegyház érdeke a könnyebb 
adózási viszonyok közt élő idegen vallásuak közé be
ékelt gyülekezeteinknél.

Jeszenszky  Károly S.

KÜLÖNFÉLE.
Kánoni látogatás. Geduly Henrik tiszakerületi 

püspök ez év májusában sorra szándékozik a kárpát
aljai esperesség egyházait látogatni. Május 21- 25-e 
között a szepesszombati járás területén levő egyháza
kat, 27—29-e között Késmárkot s a körülötte levő 
egyházakat látogatja meg. Pünkösd ünnepe miatt itt 
megszakítja a látogatást s junius 3-án folytatja Szepes- 
tótfalun, Basóczon, Krigen, Sörkuton és Hollólomniczon 
(junius 3—6.) Junius 6—9-éig a szepesófalvi járás 
községeit járja sorra, ahonnan 10-én Késmárkra tér 
vissza. Itt tiszteletére nagy ünnepi lakomát készítenek. 
A hatóságok és egyházak nagyban készülődnek rá, 
hogy a püspököt méltóan fogadhassák.

Esperesi értekezlet. A dunántúli ev. esperesek 
április hó 22-én Pápán értekezletre gyülekezve több 
fontos egyházközigazgatási kérdést tettek tanácskozás 
tárgyává. Első sorban is az esperesek beszámolva a 
legutóbbi 3 év alatt teljesített esperesi egyházlátogatá
saikon tett tapasztalatukról, megállapodtak abban, 
hogy ezután is 3 évenként minden anya- és leánygyü- 
lekezetet meg fognak látogatni és ez alkalmakkor nem
csak az anyagi, hanem a benső 'hitélet ügyeire is ki 
fognak terjeszkedni. A hitoktatói dijak kiosztását ille
tőleg azon véleményét terjeszti az esperesi értekezlet 
a kér. gyűlés elé, hogy az anyaegyházban levő községi 
elemi iskolákban végzett hitoktatásért a kerületi pénz
tárból ne adassék jutalom, hanem kérjék azt az illető 
lelkészek a községtől vagy gyülekezettől. A soproni 
tanitóképzőintézetnél óhajtandónak tartja rendes vallás
tanári állás szervezését. A belmissziói egyletek szer
vezését ajánlja a tolna—vas—somogyi és a vasi kö
zépegyházmegyéknek is, ahol még nem áll fenn ezen 
a többi egyházmegyében áldásosán működő egyesület. 
A szórványhivek confirmandus növendékeinek oktatását

ajánlja a belmissziói egylet figyelmébe. A kerületi árva
háznak 1917-ben létesítését közegyházi fontos feladat
nak tekinti és e célra felhívja a gyülekezetek és áldo
zatkész hívek jóakaró pártolását. Még néhány fontos 
kérdés volt felvéve a tárgysorozaton, de e kérdések 
annyira kimerítették a rendelkezésre álló időt, hogy 
ezekre most sor nem kerülhetett. .

Választások. Rajkára Zimmermann János né- 
metjárfalusi lelkész választatott meg. A száki egyház 
Valkó Miklós dr. szombathelyi törvényszéki bírót vá
lasztotta meg felügyelőjéül. Bikácson Wágner János 
alsónánai és Rátz Ágoston kakaslomniczi lelkészek 
tartanak próbaszónoklatot.

Kinevezés. A király Vitális István dr.-t ki a sel- 
meczbányai evang. lyceum tanára volt, a selmeczbá- 
nyai bányászati és erdészeti főiskolára rendes tanár
nak nevezte ki.

Adomány. Maróihy László dr. földbirtokos a 
kőszegi felső leányiskolánál boldogult neje emlékére 
tett alapitványának növelésére 200 koronát adomá
nyozott.

Orgona adományozás. A péterhegyi gyülekezet 
új orgonát szerezve eddig használt orgonáját a bakony- 
szentlászlói gyülekezetnek adományozta.

Ifjúsági előadás. A beledi ev. ifjúság április 
13-án a templom alap javára szinielőadást rendezett, 
amelyen Lukács Sándor „Kósza Jutka“ c. népszínmű
vét mutatták be. Az előadás anyagilag is nagyon jól 
sikerült és a templom alap javára közel 500 korona 
gyűlt össze.

Egyenlő mérték. A Barkóczy-éra utolsó nap
jaiban „rendezte“ a hitoktatók fizetését és mondani 
sem kell, hogy ennél a rendezésnél a katholikus hit
oktatók jártak a legjobban, ami magától értetődik. A 
középiskolai hitoktatók minden heti óráért évi 180 ko
ronát kaptak az államtól és fölszámíthattak, ha az in
tézetben a felekezetűkből legalább harminc gyermek 
volt, heti négy órát és egy exhortációt, ha legalább 
hatvan volt, heti nyolc órát és egy exhortációt, ha 
hatvannál több a gyerek, akkor osztályonként heti két 
órát és két csoportban egy-egy órát exhortációra. 
Nyilvánvaló, hogy ez az intézkedés nagyon kedvező 
volt a Barkóczy felekezetéhez tartozó hitoktatóknak, 
hiszen alig van az országban középiskola, ahol leg
alább hatvanegy katholikus növendék ne volna. A dol
gon most változás esik. Jankovich Béla közoktatásügyi 
miniszter nem vonja vissza a Barkóczy—Zichy-féle 
intézkedést, de egy kicsit csökkenti a felszámítható 
heti órákat. Az exhortációkat nem engedi felszámítani 
az evangélikusoknál. A többinél marad az exhortáció, 
marad minden úgy ahogy volt. Az egyenlő mérték, a 
méltányosság szempontjából ugyancsak furcsa ez az 
intézkedés. Miért érdemelnek az evangélikus hitoktatók 
kevesebbet, azaz hogy miért jár az egyik felekezet
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hitoktatóinak az tovább is. amit az evangélikusoktól 
megvontak ? Az evangélikus hitoktatók mozgalmat in
dítottak a miniszter intézkedése ellen.

Lelkészválasztás. A sajógömöri ev. egyház meg 
ürült lelkészi állására huszonketten pályáztak. Ezek 
közül ketten a választás előtt visszavonták pályázatu
kat. Vendégszónoklatra a pályázók közül öten hivattak 
meg. Ezek meghallgatása után a választó közgyűlés 
ápril. hó 26-án tartatott meg: Szcnl-lvdnyi Árpád egy
házi és egyházkerületi felügyelő és Tcrray Gyula gö- 
möri főesperes, udvari tanácsos társelnöklete mellett. 
Megválasztatott: Egyed Aladár rozsnyói segédlelkész 
egyhangúlag.

A veszprémi ágost. hitv. ev. egyházközség
1914. évi április hó 26-án d u. 4 órakor igen láto
gatott és kitünően sikerült vallásos ünnepélyt tartott, 
a következő műsorral: I. Közének. 2. Ima: Hofbauer 
Pál ny. ev. esperes lelkész. 3. Megnyitó beszéd: Baldauf 
Gusztáv püspöki titkár. 4. Régi egyházi ének: Káldy 
Gy. Vegyeskar. 5. A keresztyén egyház és a művé
szetek: Felolvasta: Nagy Sándor polgári iskolai tanár. 
6. Miatyánk: Kapi Gy. Soloének. Waszindák Mili. 7. 
A szivárvány: Várady Antaltól. Szavalja: Hoffmann 
Rezső felső keresk. tanuló 8. Wieux temps Adagió 
Religioso: Hegedűn es harmoniumon előadják: Cor
nelius János és Ritter Lőrinc. 9. Az öreg zsoltáros: 
Lampérth Gézától. Szavalja Kamarell Pál. 10. Szent 
érzelem tölti keblem: Mozart Vegyeskar. 11. Záró Ima: 
Horváth Dezső ev. leik. 12. Közének. Az ünnepély 
végeztével, az építendő orgona alapja gyarapítására, 
gyűjtés eszközöltetett, mely az alapot közel 00 koro
nával gyarapította.

K0LFÖI D.
Traub a theologiai doktora. A zürichi új 

egyetemi épület felavatásának p.z emlékére a theologiai 
fakultás azzal a feltűnést keltő tényével lepte meg a 
világot, hogy 7raub Gottfried volt dortmundi lelkészt, 
Jatho védőjét, kit a porosz egyház főtanácsa fegyelmi 
utón elmozdított állásától, a theologiai tudományok 
doktorává promoveálta. Ezt a díszes kitüntetést azzal 
indokolván, hogy Traub „a keresztyénség múltjának 
és jelenének buzgó tanulmányozója, ki különös meg
értéssel foglalkozik a keresztyénség és a modern kor 
egymáshoz való viszonyának a problémáival s ezen
felül az evangéliumi szabadság bátor védelmezője is.

Az áttérési mozgalom Ausztriában. A bécsi 
cs. és kir. evang. főtanács közlése szerint 1913 ban 
összesen 4720 egyén tért át az evang. egyházba, még 
pedig 4083 az ág. hitv., 637 egyén pedig a helvét 
hitv. evang. egyházba. Ezek a végleges számok. Legtöbb 
áttérő volt a bécsi superintendenda területén (1923) 
•a legkevesebb Galíciában (1). Ezzel szemben az evang.

egyházak veszteségei elenyészően csekélyek. 1898. óta 
nem kevesebb mint 75,222 egyén hagyta ott Ausztri
ában a róm. kaih. egyházat s lett evangélikussá.

A kilépési mozgalom következtében a Berlin 
városi synodalis kerület területén 12,705 kilépés tör
tént. 2875 házas férfi, 2875 férjes nő, 4978 más férfi 
1977 más nő volt a kilépők között. A kilépők között 
volt 4676 egyházi adóval megrótt, kiknek kilépése kö
vetkeztében az egyházat 33951 20 M. adóveszteség 
érte. (Az egész egyházi adó : 4,900.000 M.) — A ber
lini viszonyokra nézve jellemző a templomlátogatók 
csekély száma. Estomihi vasárnapján 98 berlini tem
plomban 34170 volt a hivek száma, ami az evangéli
kusok 3'5 százaléka. A Komité Konfessionslos ugyan
akkor szintén megszámolta a templomban levőket, 
azonban ő csak 26813-nak olvasta őket.

Egy chinai történet. Hiung-Si-Ling chinai mi- 
nisterelnök beszélte nemrég. — D. Wilhelm misszioná
rius közlése szerint ezt a történetet: „A lázadás kitö
rése után a Yangtseetől délre Wutschangban nagy har
cok voltak. Sok halott és még több sebesült hevert a 
harc színhelyén. A japánból hazatért diákok vöröske
reszt-egyletet alapítottak, hogy a harctérre menjenek 
és segítsenek a sebesülteken. Engem is meghívtak az 
alakuló gyűlésre, melyen hatvankilenc fiatalember vál
lalkozott a nehéz feladatra. A hardérről egymás után 
jöttek a táviratok s ezek mind azt jelentették, hogy 
borzalmas mészárlások folynak s hogy a harcolók 
nagy része a csatatéren maradt. A hirek nagy meg
döbbenést keltettek s mikor indulásra került a sor, a 
69 vöröskeresztes közül alig harmincán keltek útra. A 
csatatérre erve épen huszonkilencre apadt a szám. 
Ezen nagyon elcsodálkoztam és vizsgálat tárgyává té
tettem a dolgot. Ez a vizsgálat fontos eredménnyel 
járt, amennyiben kiderült, hogy mind a huszonkilenc 
megmaradott keresztyén volt. Hogyha azt akarjuk, hogy 
megmaradjunk, akkor az ilyen embereket nem nélkülöz
hetjük.“

IRODALOM.
Obscurus emberek levelei. A vihar nem ront 

egyszerre elő. Egypár szélrohamot küld rendesen ma
ga előtt, amely felkavarja a port, a piszkot, papírda
rabokat, faleveleket hurcol magával és játszva, zúgva 
rohan tovább, hogy a vihart minél előbb mindenfelé 
hiriil vigye. A reformációt is megelőzte egy pár ilyen 
szélroham.

Pfefferkorn, Hochstraten és Reuchlin nevéhez fű
ződik az a nevezetes per, mely az „Epistolae obscu
rum virorum*’ c. világhírű szatírának a hátterét szol
gáltatja és a létrejöttéhez a lökést megadta. Pfeffer
korn a renegát zsidó érdemeket akar szerezni s kiesz
közöl egy császári rendeletet, mely a keresztyének 
ellen irányuló és a zsidó „törvénnyel“ ellenkező zsidó 
könyvek megsemmisítésére irányul. A cél azonban az
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öszes zsidó könyvek megégetése, amit tudós „szak- 
vélemények“ alapján vél Pfefferkorn elrendeltetni. A 
„szakvélemények“ közül Reuchliné sehogy sem ked
vez Pfefferkorn törekvéseinek. Reuchlin csupán a zsidó 
gunyiratokat véli megsemmisíthetőknek. A többi meg- 
égetésére nincs semmi szükség, mert az a katholikus 
hitet nem veszélyezteti, egy része pedig (bibliai kéz
iratok, kommentárok) egyenesen nélkülözhetetlen a 
tudomány számára. A bivalynak és szamárnak mon
dott Pfefferkorn nem hagyta szó nélkül a szakvéle
ményt. Hochstraten Jakab inquisitor Reuchlint perbe 
fogta és megkezdődött a hitvédő barátok aknamunkája 
a szókimondó s magát eszközül oda nem adó tudós 
ellen. A közvélemény Reuchlin mellé állott. Az „Epis
tolae obscurorum virorum“ azonban a nevetőket is 
mind az ő pártjára hódította.

Ez a geniális szatíra az obskúrus barátoknak 
minden tudományt megfojtó aknamunkája ellen irányul 
s a gúny a nevetségessététel minden eszközével igyek
szik őket lehetetlenné tenni. Ma is érdemes elolvasni. 
Egyik ötlet a másikat kergeti benne. Az Ortuinus 
Gratiushoz intézett levelek kifigurázzák a barátok tu

dóskodását, tudós vitatkozásait, szőrszálhasog tásaikatr 
utánozzák bibliai és klasszikus idézeteiket, fanatiz
musukat és korlátoltságukat, egy-egy durvább, kato
nára valló levélben le vannak írva szerelmeik s mindez 
magában véve is „konyhalatinsággal.“ A szatírának 
legjobb ajánló levele az a roppant jellemző tény, hogy 
a barátok egy része ezeket a leveleket eredetieknek 
tartotta Ezeknek az igazán obskuros embereknek csak 
akkor nyílt ki a szemök, mikor az intelligensebbeknek 
a lármája és tiltakozása feltámasztotta őket gyermek
ded álmukból. X. Leo pápa átokbullával válaszolt az 
ismeretlen szatirikusok gúnyolódására, levelek azonban 
átok és cáfolat dacára megtették a m gukét.

Ezt a néhol geniális, másutt pedig kíméletlenül 
durva és mosdatlan szájú szatírát Bacza József kis- 
újszál ási főgymn. tanár magyarra fordította, bevezetés
sel és jegyzetekkel látta el. A 310 oldalas munka ára 
4 korona. Megrendelhető a szerzőnél, ki a tiszta jö~ 
delem felét jótékony célra ajánlotta fel. Hogy ilyen is 
legyen, ahhoz sok előfizető és megrendelő kell. Azért 
olvasóink figyelmébe ajánljuk ezt az érdekes munkát^
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Ú j d o n s á g !

A s z o c ia l i z m u s  é s  a  v a llá s .
i I r ta :  O R M Ó S / J Ó Z S E F  u n itá riu s  le lk é sz . 

A ra: 1 kor. 10 fillér, 

bérment. megküldéssel.

KAPHATÓ:

« Ó K A I  L A J O S  protestáns szakirányú

könyvkereskedésében — f'udapest, VI kér.

Kámennayer Károly 

utca 1. s z  —

Legcélszerűbb az összeget
levélbélyegekben előre be- 
küldeni

n i  j u t u s  u r
kiadásában m e g j e l e n i  
és a lap s z e r k c s z tö s c g e  
utján m e g r e n d e l h e t ő :

1. BURNAND B. „P éldázat a ta 
len tu m o k ró l“ (s z ín e s ) .

2. BURNa NO E : . .Példázat a s z ü 
zek rő l“ (sz ínes) é s

3 .  OEBHARUTE.: „ A zu to lsó  vacsora“
c .  képének Keutel Richard stu ttgarti  m ű intézetében  készült  
lenyom ata. A Burnand-képek , ,E m lék ü l“ fe l írássa l,  v a g y  
anélkü l kaphatók. Ezek az em lék la p o k  konfirmandusok,  
ism étlő sö k  és  vasárnapi isk o lások  szám áru egyform án  a l
kalm asok. — A képek ara e g y e n k é n t  50  f i l ler  T íznél több 
ren d e lé se  e se té n  3 0  fi llér. —

*.

Toronyórákat
gyárt minden nagyságban, első

rendű modern kivitelben a

D il in ó s  óra- i s  t o m p r a  p á r
BUD-APKST, S~iv-utca ő2.

B u d a p e s t  s z é k e s f ő v á r o s  s z e r z ő d ,  t o r o n y ó r á s a
Több arany éremmel kitüntetve.

Előnyös íizetési feltételek. Költségvetés díjtalan

- /g íg S a s Ü 1

ir-,9C.or>>T:P —  
Vidéki m egbízásokat e lválla l ?

»  v r ötessük be
•

1 ^ ^  önyveinket ízléses
jalmár B ertalan és ta rtó s

A m . önyvkötészetében munka

i g :  - >: : >: 'z A ranyosm arót (Barsmeyye) !

ORGONA GYÁR.
GözU/cmrc gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

Rieger Ottó
c«. c» k ir .  u d v a r i  • s á l l i t ó

a S « c i i t -S I r  l o v a g ja  é t  n F e ren c  J ó z s e f  
ren d t u l a j d o n o s a

Budapest. X., S z ig l iget i-u tca  29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon k itün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki 
váló. tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemcshangu orgonákat szállít. 
40 év óta *<X>Jnél több orgonái szállított, közte 
a k ir á ly  o r g o n á já t ,  amely mü ezldő szerint 
h a zá n k  le g n a g y o b b  o r g o n á j a  (SO változatú, 

villanyeröre berendezve.)

OrgonajavilásoVat és hangolásokat a legmérsékcltebb árb*n teljesít. Orgona 
Jókarbin tartását elvállalta — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

A dunántúli a 1. n .  e i a z k e i e i  uj é i e k e s k d i p  a
K E R E S Z T Y É N  É N E K E S K Ö N Y V

melynek ma alig két évvel azelső kiadás megjelenése 
után, immár a nyolcadik kiadása van forgalomban s 
igy a Kér. Énekeskönyvet mintegy 40,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötések
ben van állandóan raktáron:

Félvászonkötésben, lábián kthellyel . . . 2 K 20 f.
Egészvászonkölésben „ „ vörös-

melszcss I tokkal ......................... * . . 2 „ K0 „
Egyszerű b rkötésben táblán keheílyel

aranymetszéssel, tokkal......................... .... 6 B — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kchelylyel,

aranymetszéssel, dobó b a n .....................  8 „ — „
Parti tzott borjubőrkötésben, táblán kchely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán k'’hellyel, arany- 

mciszéssel, dobozban . . .' . . . .  12 „ — „
Dallam os k önyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................. .... — „ 24 „
Fenti arakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.iíul) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25° ,,-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hivek használatára.
Sánt/iu Karoly: Őrangyal. Imakönvv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban.
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjub' rkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: Imádságok és  Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára t)-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal m K. Párnázott borjuborkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal-12 korona.

Horiiyáflszhy Oiltor l i g y r t i a l i l i n ta l a ,  Budapest. II. A k ad ém ia i 4 .
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Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmarőton.

M ERKEL R F . dr. —

Cili I j t  is l i t .
Á r a  30 !. tö m e g e s  v é te ln é l  20 f.

Alig pár lapon igen kedves, jel
lemző rajza „China földjének, 
népének, a chinai vallásnak, szo
kásoknak, életnek és törekvések
nek.“ A füzet alkalmas a misz-

, , t ~ „ sziói munka iránt való érdeklő-M egren d eih eto  az —E . ., ¥ .. dés felköltésere —v a n g e l i k u s  L ap"
szerk esztő ség én é l N agy- M inden jöved elm e az A lig .
b örzsön y  (H on t-m egye). ev . p rotest. M issioasvere in é.

3 0 0 0 0 :

H Légszesz vagy borszesz

kényelmesen használható fel 
a JOHN-féle

JAW lirltliil
fűtésére, minden birtokosa ezen kádnak 
dicséri kifogástalanul szép, szolid kivite
lét, tartósságát, vizet megtakarító alak
ját gondos horganyzását és olcsó árát.

J. A. John A.-G. Wien,
VIII., L a n g e g a s s e  63/296.

^  = 1 0 0 0 0 1 — ■ &

Ajánlja, a rózsa- 
tenyésztésben 

hosszú éveken át szer
zett tapasztalatai alap
ján nevelt legnemesebb

-rózsafajokat-
kitűnő minőségben, er" s 
magas törzsüeket, bo
kor- és futórózsákat.— 
Továbbá bogyós gyü
mölcsfáit mint: 
magastörzsü , 
vagy bokros 
egres, ribizke, 
málna, szeder 
s többi sp árga- 
gyökér eseper 
palántáitf gu- 
mos-növényeket mint: 
Begonia gumók, 
Gladiolus ok, 

cannák, tuba
rózsák stb. cserjék 
és évelős növényeit.

Á rjegyzék  le  v e lez ő -  
lap oni m eg k eresés-  
t e , ingyen és b ér- 
.. m en tve ::

ADUINHL 
HASZNÁLATRA

, t̂ vésZ-IrKIV̂ f EbÚtÉÍÍZéJÉ'S'- •
BETÖRÉSIíl^NT£S;UJ'PAtÍCÍL

TAKARÉKPERSEtYT
BÁRKINEK' ’

PESTM EGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR« 7
BUDAPEST.iv.Kötő u tc a  8.

Elismert legelsőrangú műremekek_____
a világhírű ZIMHbRMANN -féle

zongorák, pianinok, 
harm onium ok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TORÓK-U. 8.

(C s á s z á r -  é s  L u k á c s f ü r d ő n é l .)
Harmonium-arjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

A z e lő tt  :
HAS<ÜKA A.  

É S  T A K S AJ / 1 N 5 Z K T  P C L / ?
TEMESVÁR.

Rózsaiskolák*kertészeti telepe

K e m é n y  L a jo s ,  M o h r  H e n r ik ,  S z im o n id e s z  L a jo s ,  S z ü ts  G á b o r  é s  
W o lf  J ó z s e f  e g y h á z i  b e sz é d e i ,  . —

Jézussal e^y utón ...
c ím ű  p r é d ik á c ió  g y ű j te m é n y  5 k o r , - é r t  k a p h a tó  k ö  y v - 

k e r e s k e d é s e k b e n  é s  e la p  s z e r k e s z tő j é n é l  N a g y b ö rz s ö n y b e n  Hont m.



IV. évfolyam. 19. szám . A ranyosm arót, 1914. m ájus 9.

EVANGÉLIKUS LAP
E G Y H Á Z I ,  I SKOLAI  É S  T ÁRS  A DA LHI  H E T I L A P .

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és  külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap szerk esz tő séb e  elm ére N agy
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

fő s z e r k e s z tő : SZTEHLO KÖKNÉL 
Felelős szerkesztő és kiadó: SZIJIONIDESZ LAJOS

EAmunkatArsak :
h o r n t A n h z k y  a l a d A m

LIC. F 1 Z É L Y  ÖDÖN im 8 Z H I .H N Y I  ÖDÖN dr .

Az előfizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  d i j a :
Egész oldal 2b K.. féloldal M K., negycdoldal 

J 7 K. Kisebb hirdetései! (pályázatuk) minden szava 
j 0 fill. Többször megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  !fj Berzsenyi Jenő: A zsinari bizottság javaslata és a tanszabadság. — Varna Gyula: Miért nem valósítható meg a 
üyürky féle javaslat? — Szántó Róbert: A pozsonyi diakonissza intézet. — Az alkotmány II. és III. részének modo- 
sitása tárgyában kiküldött zsinati albizottság ülés *. — Különféle. — Külföld. — Hirdetések.

A nmi i  b iz ittsa i jn a sla ta  é s  i  t a i s z a la ls a i .
Irta: If). h cr/scn > l Jenő

E lapok 18. számában Sz. L. úr szól hozzá 
a zs. b. javaslatának 368. §-hoz, mely az egy
házi vétségek közé sorolja az egyházi tisztvi
selő, egyháztanácsi vagy képviselő testületi 
tagnak azt a tényét, hogy az egyház hitvallá
sával ellenkező tant hirdet.

Talán nem lesz felesleges, ha az én cse
kélységem is pár szóval hozzá szól ehhez a 
kérdéshez.

Célom nem az, hogy Sz. L. úr védelmére 
vagy támogatására siessek, hanem oly szem
pontokra kívánok rámutatni, melyeket az említett 
cikkíró úr még nem világított meg.

Mikor még mint kezdő egyházi tisztviselő 
a jelenleg érvényben álló Egyházalkotmány 
tanulmányozása közben rábukkantam a 324. §. 
a) pontra, már akkor is bántotta ez a pont 
az én szememet.

Már akkor sem tartottam ezt a protestáns 
lelkiismereti szabadság nagy elvével összeegyez- 
hetőnek s véleményem már akkor is az volt, 
hogy ennek a pontnak protestáns egyházi tör
vények közt nincsen helye.

Érdeklődtem a református testvér egyház 
„egyházi törvényeidnek álláspontja iránt s meg
lepetéssel észleltem azt, hogy az 1904. évi V 
törvénycikknek a fegyelmi vétségeket tárgyaló 
34. §-a a zs. b. javaslata 368. §-nak megfelelő 
vétséget nem ismer.

Az említett V. törvénycikk B) pont fegyelmi 
vétségnek nyilvánítja ugyan „Az egyháztagok
nak a hithüségbe, a vallásos érzületbe és a 
közerkölcsiségbe ütköző cselekményeit“, — 
ámde ez egészen más, mert más a tan hirde
tése és más a hithüségbe ütköző cselekmény.

Sajnálattal, sőt fájdalommal kell ennélfogva

megállapítanom azt a tényt, hogy a református 
egyház törvényhozóit szabadabb elvíi szellem 
vezette, mint a mieinket.

Jól láthatták a református egyház törvény
hozói azt, hogy a szabad kutatás a protestáns 
egyháznak sohasem vált kárára, jól tudták, hogy 
a gondolatot nem elnyomással, nem elfojtással 
lehet legyőzni, hanem egy másik gondolattal 
a gyöngébb igazságot egy erősebb igazsággal.

A tanítás sehol és sohasem veszedelmes 
egy oly társadalomban, mely az emberiség bol
dogabbá tétele érdekében, — művelődni akar; — 
ami pedig azok aggodalmát illeti, akik attól 
félnek, hogy akadnak majd oly egyének az 
egyház tagjai közt, akik egyházunk kárára lesz
nek, azokat megnyugtathatom azzal, hogy ártani 
nem tanítással, nem eszmék hirdetésével, hanem 
ténybeli közreműködéssel, agitátióval lehet csak 
s amennyiben ez a tettleges rulködés egy
házunk romlására szolgálhatna, úgy ellene az 
E. A. 324. §-nak akár a b), akár a c), d), e), 
0. h). vagy i) pontjai alapján van jogunk eljárni.

A 368. §. változatlanul törvénybe iktatá
sával tág kaput nyitunk azoknak, akik egyhá
zunkat hatalmi tényezőnek, nem pedig kizárólag 
erkölcsi s művelődési tényezőnek kívánnák látni.

A 368. §. jogcímet fog adni azoknak a 
magas szárnyalásu szellemeknek üldözésére, 
akik a Szentírást eredetibb felfogással, szaba
dabb értelmezéssel, a mai kor gyermeke előtt 
felfoghatóbb módon magyarázzák s ezzel a 
tespedő hitet felfrissítik s az ósdi igehirdetés le- 
lohasztó hatása alatt haldokolni készülő hitet 
feltámasztják.

Talán meg lehetne nyugodni a 368. §-ban 
akkor, ha más időket, jobb időket élnénk. Oly 
időket, melyekben a lelkiismereti szabadság, a 
gondolat szabadság eszméi felett egy áldást 
hozó nap ragyogna. De sajnos a nap ragyo
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gását nem láthatjuk, a napot sötét felhők bo
rították el.

És vájjon ott voltak-e a protestánsok, ahol 
a gondolatszabadság ves;élybe döntése ellen, 
a gondolatszabadság megoltalmazásaért kellett 
volna síkra szállani?

Megengedem, hogy a gondolatszabadság 
lelkes harcosai közt protestáns férfiak is akadtak, 
de arról nem tudok, hogy a hivatalos egyház 
vagy az egyház vezetői-s tisztviselői a jellegük 
kidomborításával csak egy szót is elhangoz
tattak volna a gondolatszabadság épségben 
tartásáért, viszont azonban elszomorkodva-kellett 
tudomásul vennem azt, hogy akadt hivatalos 
vezetőink közt olyan is, aki legszebb éveinek 
dicséretes tényeit megtagadva, nyiltan helyeselt 
a hatalmi ténynek.

Igazat adok Sz. L. urnák abban is, hogy 
a 368. §. alkalmazása csak kárt okozna egy
házunknak, h gy oly értékes egyéniségeket 
idegenítenénk e! magunktól, akiknek lelkesítő 
munkájára az egyhamar és könnyen eljöhető 
nehéz napokban nagy szükségünk lehet.

Fentebb hivatkoztam a református testvér
egyház törvényhozására, — sőt hirtelen a római 
katholikus egyház élete felé esvén tekintetem, 
fénylő csillagként tűnt fel egy oly férfiú műkö
dése, akit ugyancsak áthat a gondolatok sza
badsága, akit bizony mi protestánsok irigyel
hetünk attól az egyháztól, mely eddigelé a 
szabad kutatás elvét kárhoztatta. Nos tehát, 
ha a 368. §-t az egyházi törvénykezés lelkiis
meretesen alkalmazza, úgy a Prohászkáknak 
köztünk sem lehetne nyugalmuk.

Nem egyedül az én csekélységem az, aki 
azt a véleményt hangoztatta, hogy a protestan
tizmusnak hitelveiben meg kell újulnia s egy 
újabb reformátióra van szüksége.

Mikép lehetséges ez aztán a lelkiismereti 
szabadság, a gondolatszabadság szárnyainak 
megnyirbálásával?

Úgy látszik, hogy a mi vezetőink ma a 
huszadik században sem ismerik fel annak igaz
ságát, amit az angolok halhatatlan költője: 
Lord Byron már száz évvel ezelőtt megmondott:

„Pár millió lény téved, annyi szent, vagy 
még kisül, — mindnek igaza van! Segítsd 

meg Isten e fagyos jelent, mert oltárlángja már 
már hamuban; Küldj új prófétát, vagy költsd 
fel a lent szunnyadót.

Egy-egy hit csakugyan megkopna végkép 
pár ezer évvel, ha Isten néha nem frissítené fel.“*

* Don Juan XV. ének 90. vers.

m a W r H i - 1  ianaslai ?
Gyürky javaslatának alapja: vegyünk el az adó- 

csökkentésre használt államsegélyből 260,000 koronát 
s azt adjuk a lelkészeknek. Vegyük el azoktól a sze
gény egyházközségektől, amelyek a segély mellett még 
mindig 467o egyházi terhet hordoznak. Vegyük el 
ezektől a szegényektől s azt adjuk a lelkészeknek a 
kik az államtól kongruát és korpótlékot kapnak! Sze
gények pénzét e célra fordítani — a gazdag egyhá
zakat is ebben részesíteni — nem szabad. De nincs 
is szükségünk erre Fizetéseinket 2,400 koronára nem 
emelhetjük, ezt Gyürky is elismeri. A kongruával, kor- 
pótlékkal a lelkészek tisztességes megélhetéséről gon
doskodva van. A segélyezésre ott és akkor van szük
sége a lelkésznek, midőn gyermekeit taníttatja. Sehol 
se hallottam, hogy valamely hivatalnok azért kapjon 
családi pótlékot, mert megházasodott, hanem kap 
akkor, midőn gyermekei vannak! Ekkor adjon egyhá
zunk segélyt tekintet nélkül arra kongruás-e vagy nem 
kongruás! Óvakodjunk híveink terhét ebben az állam
segélyes világban újabb súlyos terhekkel emelni. Nagy 
kérdés megszavazná-e a zsinat a 2°/ -ot a hívek állam
adója után — ugyancsak a papoknak?! Vegyük tekin
tetbe egyházunk szegénységét s ezt tekintetbe véve 
nem áll előttünk más teendő, mint az egyetemes gyűlés 
által elfogadott Sztehlo-féle javaslat erősítése. Ha 
már fizetéseinket nem emelhetjük, ezt a ’segély
alapot erősítsük, amely azután 15—20 év múltán a 
most nem teljesíthető kívánságokat is képes lesz meg
valósítani. Ma az a fiatal lelkész fizetés dolgában ott 
van, ahol mi öregek 30—40 év után, s 15 év múltán 
még jobban érezhető lesz a segély náluk, vagyis akkor 
midőn gyermekeiket taníttatni kell. Segélyalap vagy 
családi pótlék gyarapítására szolgálna:

1. A zsinat közigazgatási költsége eddig
a kerületeknek adatott 80,000

2. A segélyalapnak megszavazott 72,000
3. Közalap felemeltetvén 1 ennek 72% 40,000
4. A lelkészek korpótlékainak 2% . . . 35,000

Összesen: 227,000
ebből tőkésítessék 80,000 vagy 100,000, a többi ősz- 
tassék szét a 10 éven felüli gyermekek között 20 vagy 
24 éves korig, tekintet nélkül kongruás, vagy nem 
kongruás a lelkész, akár mennyi gyermeke van.

Tőke gyűjtés nélkül az alap nem lehet életképes. 
Hozzájárulásunk nélkül nem lehet a mienk. Feltétlenül 
hozzá kell járulnunk. Legszebb volna, ha a lelkészek 
értekezleteiken ezt maguk ajánlanák fel.

így lehet minden szegénységünk mellett a lel
készeken segíteni akkor, midőn arra leginkább reá
SZOrulnak- Varga Oyula

esperes.
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A pozsonyi diakonissza intézet.
Egyházi életünk Szaharájában hosszú idők után 

ismét oázishoz értünk, a belmissziónak egy hatalmas 
alkotása hirdeti a szeretet evangéliumának őrök érté
két. A kereszt, mely a diakonissza intézet ormá
ról letekint az ősi koronázó városra, diadallal hirdeti 
az életet, mely egyházunk ereiben duzzad, megcáfolva 
mindazt, ami a protestantizmus hosszú halódásáról 
beszél. A pozsonyi szeretethajlék megrázó elevenség
gel figyelmeztet bennünket egy oly kötelességre, amelyre 
egyházunk kiváló vezetőegyénei már évtizedek óta 
megadták az impulzust, melynek szükségét magyar 
protestáns egyházaink már évszázadok óta érzik, amely 
elé azonban ami örökös ellenségünk a szegénység 
mindig hihetetlen akadályokat gördített. Ez a köteles
ség a belmisszió ápolása, amely leghathatósabb eszköz 
arra, hogy a világot egyházunk örök érték«.ről meg
győzzük. Székács Józseftől, az Evang. Gyámin ézet 
megteremtőjétől 1914. Jubilate vasárnapjáig mennyi 
mindent tehettünk volna s mily keveset tettünk. A ma
radandó alkotásokat, amelyek ebbe a majdnem két 
emberöltőbe esnek, megszámlálhatjuk ujjainkon. A po
zsonyi evangélikus egyház ismét figyelmeztethet köte
lességeinkre; a pozsonyi gyülekezet ünnepét ez avatja 
egész egyetemes egyházunk ünnepévé. Uj szeretethaj- 
lékunk megkapóan tesz tanúbizonyságot arról, hogy 
mekkora áldozatkészség lakozik híveinkben, egyházköz
ségeinkben egyaránt, ha valami alkotás létrehozá
sáról van szó, csak legyen aki a köznapi közöny
ből felrázza.

A magyar diakonisszáknak immár van Bethániá- 
juk, betegeinknek Bethesdájuk, az árváknak kedves 
otthonuk, az elhagyottaknak biztos menhelyük.

Maga az épület Schmidt Gyula építésznek, a 
budapesti polytechnikum jeles tanárának genialis terve 
szerint készült. Az épület külsőjén és belsőjén a mo
dern építészeti technikr minden vívmánya érvényesül. 
A berendezés pedig egyt ^en a legmodernebb ily
nemű intézetek sorába emeli.

A diakonissza intézet fönöknöjének jóvoltából 
egy kedves nővér kalauzolása mellett megtekinthettük 
az épületet. A főbejáraton át a centrumba, a diako
nissza anyaházba jutottunk. A tágas folyosón első be
nyomásunk a végtelen egyszerűség volt, amely 
az egész épületen végigvonul. Semmi fölösle
ges, semmi hiábavaló. A főbejárattól balra a tényle
ges nővérek Ízléses étkezőjén át a varrószobába ju
tunk, ahol kis gépeik mellett szorgalmaskodnak az 
erre rendelt nővérek s dolgoznak éjt napot eggyé téve, 
hogy betegeket, árvákat, nővéreket a szükséges fehér
neműkkel láthassák el. Tovább a próbanővérek lak
osztályát (nappali és hálószobáját) tekinthettük meg. 
Csupa fiatal, életerős hajtása az életnek, akik egyidőre, 
vagy örökre mondanak le a világ élvezeteiről, hogy a sze
retet szolgálatába álljanak s nyomorgó embertársaik

sebeit kötözhessék, könnyeiket letörölhessék. Nehéz 
munkájukban egyetlen zokszó nem hagyja el ajkukat, 
sőt mintha a boldogság valamenyiök arcáról leolvas
ható volna. A főbejárattól jobbra van a fogadóterem, 
a főnöknő lakosztálya és a nővérek olvasó- és könyv
tárterme. Az első emelet az agghajlék. Minden modern 
kényelemmel berendezett egyes' szobák fogadják itt 
azokat az agg férfiakat és nőket, akiknek már nincse
nek hozzátartozóik, vagy akik a világ zajától távol, 
csöndes visszvonultságban akarják napjaikat leélni.

„Ugyebár kedves nővér, — szolítám meg kisérőn- 
ket, ide helyezik az elcsüggedt, munkára már képte
len diakonisszákat is?“

Oh kérem — válaszolt szelíd mosollyal — eire 
még egyelőre nem gondolunk, hál’ Istennek még mind
annyian munkaképesek vagyunk, legidősebb nővérünk 
54 éves.

„Ha szabad érdeklődnöm, mennyi az alkalmazott 
diakonisszáknak átlagos száma?“.

„Az a jelentkezés szerint időnként különböző. 
Jelenleg a rendes nővérek 25—30 körül váltakoznak. 
Az anyaegyházban most kevesebben vannak, amennyi
ben többen a vidékre utaznak, mert sok helyen erős 
vörhenyjárvány lépett fel.“

Beszélgetés közben a 11. emeletre jutottunk. Egy
más mellett végig az egész folyosón csupa ajtó. Ez a 
rendes nővérek lakosztálya. Mindenkinek külön kis 
csinos szobája van. Egyszerű, de ízléses berendezés. 
A szobákban kivétel nélkül asbest-betonpadló van. Az 
egész házban példás rend uralkodik anélkül, hogy 
kolostori fegyelemről lehetne szó. A főnöknő egyfor
mán kedves minden alkalmazottjával, minden vendé
gével szemben, sehol mogorva arc. Mindenhol nyájas, 
szeretetteljes köszöntés fogadja a látogatót.

Csukott folyosón keresztül értünk az épület bal- 
szárnyába a kórház második emeletére. A szobák lakói 
még a régi épületben feküsznek, de az új lakás készen 
várja őket. Kerestem a nagy kórtermeket, amikhez már 
annyira hozzászoktunk. Egy négyes betegszobába 
értünk.

„Ez bizonyára a legkisebb terem. Talán a súlyos 
betegeknek van szánva!“ — „Nem kérem — világo
sított fel a nővér — ezek a legnagyobb szobák. Sú
lyos betegeinket kettes, vagy egyes szobákban he
lyezzük el.“

És valóban a második és első emeleten csupa 
ilyen szobán vezetett keresztül. Kénytelen voltam ez 
épületnek ismét kiválóan praktikus voltáról meggyő
ződni. Az első emeleten a fehéren, vakítóan ragyogó 
operátióterembe, innen az alkalmazandó főorvos lak
osztályába vezettek. A földszinten fürdő és munka
szobák vannak a betegápolók számára. Az egyik szo
bában hatalmas, a legmodernebb sterilizátor van fel
állítva, amely a betegek, ápolók és orvosok ruhane
műinek s a kötszereknek dezinficiálására szolgál.
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Az udvaron keresztül az épület jobb szárnyába, 
az árvaházba jutottunk. A földszintet munka és fürdő
szobák foglalják el. Az első és második emelet telje
sen egyforma. Az első emeleten a fiú, a másodikon a 
leányárvák laknak. A hálóterem elragadó látványt 
nyújt. Kicsiny ágyak állnak egymás mellett; az 
ember lelke szinte újong, amikor ezeket a ked
ves helyiségeket végigjárja. A háló és a nappali 
terem között van a felügyelő diakónus, illetőleg 
diakonissza szobája. A csukott folyosón tovább
haladva az első emeleten nővétünk a kápolnába, majd 
innen a felügyelő lelkész két nappali szobájába veze
tett, ahonnan ismét a központi épület folyosójára ér
tünk. A pincehelyiségek is elsőrangúak. Hatalmas köz
ponti fütőház, modern konyha és mosóház teszik az 
épületet teljessé.

Az új épület gyönyörű, erdőkoszoruzta hegyol
dalon fekszik; kivül köröskörül alkalmas terraszok és 
kilátók teszik kellemessé a bennlakók életét. Különö
sen megemlítendő az a hatalmas terrasz, mely a kór
ház balszélső szögletében épült s amely a lábadozó 
betegeknek napfürdőre, üdülésre igen alkalmas helyet 
nyújt.

A monumentális alkotás létrejöttében a nagy ala- 
pitványtevőkön néhai Roykón és Andree Ernőn kivül 
elsőrangú érdeme van magának az egyházközségnek, 
azután vezetőiknek, igy Lie. Schmidt Károly Jenő espe
resnek és dr. Dobrovics Mátyás egyházfelügyelőnek, 
akik fáradhatatlan agilitásukkal éveken keresztül buz
dították híveiket a kitartásra és áldozásra és Bäumler 
gyülekezeti gondnoknak, aki mint az épitőbizottság 
vezetője soha el nem lankadó szorgalommal végezte 
a reá rótt munkát. De nem szabad Pozsony város 
elöljáróságáról sem megfeledkeznünk, amely a mü 
létrejöttéhez szükséges anyagi és erkölcsi támogatásit 
a gyülekezettől nem vonta meg.

*
A felavató ünnepség méltó volt az alkotáshoz. 

Délelőtt 9 órakor ünnepi szónoklatot tartott német 
nyelven Dr. Bezzel Hermann a bajor prot. főcon- 
szisztorium elnöke, üdvözölvén az ünneplőket né
met testvéreink nevében és kiemelte, hogy Jubilate 
vasárnapja gyönyörű örömünnepe a pozsonyi 
gyülekezetnek. Ugyanekkor szónokolt Szeberényi 
Lajos dr. csabai lelkész a tót istentiszteleten. D e. 
fél 11 órakor Gyurátz Ferenc a dunántúli egyh. 
kér. ősz püspöke beszélt magyar nyelven. Lendületes 
szavakkal ecsetelte a diakonisszaház jelentőségét s a 
nővérekhez a felebaráti szeretet nevében szólt. Innen 
az ünneplők az új épület ele vonultak, ahol a város
nak minderp'számottevő egyéne várakozott a menetre. 
A főbejárat előtt Bäumler építési bizottsági elnök me
leg szavak kíséretében adta át dr Dobrovics Mátyás 
felügyelőnek a kulcsot. A felügyelő ezután az intézet 
felállításának célját kifejtette, köszönetét mondott mind

azon tényezőknek, melyek az intézet létrejöttéhez hoz
zájárultak; Így az intézet tervezőjének és építőinek, a 
diakonissza- és hölgybizottságnak, a jószivű ada
kozóknak, mindazon hitszónokoknak, akik bel- és kül
földről küldték adományaikat a költségek fedezésére, 
a hazai gyámintézeteknek a német „Gusztáv Adolf“ és 
a „Gotteskasten“ egyleteknek, a város elöljáróinak és 
közönségének, a magas kormánynak, és végül Ő fel
ségének I. Ferenc Józsefnek, mint az evang egyház 
legjobb patronusának. Erre megnyitotta a kaput. — 
Az ünnepelők Baltik Frigyes dr püspökkel az élükön 
bevonultak az udvarra. A püspök megtartotta avató 
beszédét. A kér. vallás a szeretet vallása, amit ez uj 
alkotás ékesen bizonyít. A belmisszió terén a parányi 
egyháznak elévülhetetlen érdemei vannak, de minden 
alkotásának ez a hajlék a gyöngye. Legyen e fedél a 
diakonisszáknak Bethaniájuk, a betegeknek Bethesdá- 
juk, az árváknak és elhagyottaknak meleg otthonuk. 
Ez ünnepnek legfőbb tanulsága: Eredj el és te is 
eképen cselekedjél. E megható beszéd után Schmidt 
K. Jenő esperes német nyelven, beszélt híveihez. Po
zsonyban ez nem az első ilynemű intézet. Valamikor 
régen thüringeni Erzsébet, az áldottlelkü királyleány, 
azután mások is létesítettek ily intézeteket s igy 
az ő szellemeiknek is hódoltak, amikor ez alko
tást életre hívták. Hálás szavakkal emlékszik meg 
az egyháznak két legnagyobb jóJtevőjéről Roykóról és 
Andree Ernőről. A z^  munkai 'aíííely * *  falak1 r között 
fog folyni, ne legyen egyéb, mint hála Jézus iránt az 
ő nagy szeretetéért. Baltik Frigyes dr. imája és avatá
sával az ünnepség véget ért. A jelenlévők ezután az 
épületet tekintették meg.

Délben nagyarányú közebéd volt a „Magyar Ki
rály“ szállóban, amelyen a város minden számottevő 
egyéne és a vidéki vendégek részt vettek. Felszólaltak 
itt többek között: Baltik Frigyes dr. (a királyra), Dob
rovics Mátyás dr., Schmidt K. Jenő, Dr. Bezzel, Bartal 
Aurél főispán, Brolly Tivadar polgármester, Gyurátz 
Ferenc, Dr. Komlóssy pozsonyi prépost (a felekeze
tek együttműködésére s az egyetemes kér. eszme győ
zelmére) stb. *

Az ünnepségen egyetemes egyházunknak igen 
sok számottevő egyéne vett részt.

S z á n t ó  Róbert.

Az aüiotmány II. és III. részénél! módosítása \mM Will 
zsinati alblzottsái ülése.

Az ülést f. hó 4-én Zsigmondy Jenő kerül, felü
gyelő nyitotta meg. Tárgyaltatott Dr Kéler és Jánossy 
Lajos második előadói javaslata. Jelenvolt a bizottság 
16 tagja a 17-ik egészségi okokból mentette ki elma
radását. Szavazati jog gyakorlása nélkül résztvettek 
Zsilinszky Mihály és Sztehlo Kornél zsinati tagok.
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Dr Kéler és Jánossy együttes javaslata 268. §-ból 
áll, tehát 105. §-al meghaladja a jelenlegi törvénynek 
idevágó szakaszait. A rendelkezéseknek ezen nagy meg- 
szaporitása kétségtelenül a szorgalmas és alapos mun
kának köszönhető, de vajon lesz-e abból haszna az 
egyháznak, nem azt kell-e majd mondani: corruptis
sima respublica — plurimae leges?

Az előadók mindjárt egy jelentékeny elvi kérdésben 
nem tudtak egyetérteni a bizottsággal. Már egy előző 
ülésben egyhangúlag (az előadók kivételével) úgy ha
tározott a bizottság, hogy az előadók javaslatát, hogy 
az egyháztanács minden fórumon keresztül felállitassék, 
nem fogadja el és utasította az előadókat, hogy e he
lyett tágítsák a gyűlések által megválasztott bizottsá
gok hatáskörét. Az előadók azonban kijelentették, hogy 
ők miután javaslatukat mint különvéleményt fentartot- 
tak és ehhez ragaszkodnak, a bizottzágok hatásköré
nek kiterjesztése iránt nem intézkedtek, ezt javaslatukba 
fel nem vették, Kéler azonban arra kéri a bizott
ságot, rendelje el az egyháztanácsok felállítására vo
natkozó javaslatának kinyomatását. A jószivü bizott
ság ezen szerinte felesleges kinyomatást el is rendelte, 
hogy fog azonban az ő kívánsága, hogy a bizottságok 
hatásköre kiterjesztessék előadói javaslat nélkül telje
sülni, arról nem esett szó. Az előadók mindenképen 
hibáztak, hogy a kimondott elvi álláspontnak megfelelő 
javaslatot el nem készítettek. Az előadónak ugyanis 
kötelessége saját egyéni nézetét a bizottság határoza
tának alárendelni, fentarthatja ugyan külön véleményét, 
de a javaslatot úgy kell kidolgozni, amint ezt a bizott
ság akarja. Ha az előadó nem deferál, lemondhat az 
előadói tisztről.

Ami magát a kérdést illeti, nem az a lényeges, 
hogy egyháztanácsnak, vagy jogügyi, pénzügyi, tan
ügyi bizottságnak nevezzük-e azt a szervet, amelyet 
a végből akarunk alkotni, hogy a sürgős természetű és 
a kisebb jelentőségű továbbá a különös szakértelmet 
igénylő ügyek (tanügy) a közgyűlések hatásköréből 
kivétessenek és ezzel az utóbbiak terhe könnyítessék, 
hanem az, hogy ezek a szervek megalkotassanak és 
hatáskörük megállapitassék. Ha tehát a bizottság az 
egyháztanács idegenszerü intézményét elfogadni nem 
akarta, de az ellen kifogása nincs, hogy a jelenlegi 
bizottságok hatásköre tágitassék, erre nézve kellett 
volna javaslatot tenni és meghatározni azt, mely ügyek
ben legyen ezen bizottságoknak, melyek eddigelé véle
ményezési joggal bírnak, határozó jogkörük.

Sajnálatos lenne ha a zsinat ezen felette szükség
reform tárgyában megfelelő előmunkálat hiánya miatt 
nem határozhatna.

Áttérve az előadói javaslat részletes tárgyalására 
az ágost. hitv. evangélikus keresztyén elnevezést a zár
jelben foglalt ezen toldással (rövidítve evangélikusok) 
elfogadtatik. Reméljük, hogy a zsinat meg fog elégedni 
a toldással. A leányegyházák és fiók-egyházak közötti 
megkülönböztetést elejtették.

5. oldal.

A hadsereg tagjainak az egyetemes egyház felü
gyelete alávaló sorozását elejtették. Marad a jelenállapot.

Nagyobb vitára adott alkalmat a javaslat 30. §-a, 
amely az egy politikai községben létező több egyház- 
községnek kényszer utján való egyesítését tervezte. 
Nagy többséggel el lett vetve ezen indítvány és csak 
az maradt meg belőle, hogy csak a jövőben nem szer
vezhető egy polit, községben több mint egy egyházközség.

Azt hogy egyházközségeknek nyelvek szerint való 
elnevezése meg nem engedtetik, meghagyták.

A nőknek megadtik az egyházközségi tagságot, 
de a közgyűléseken csak meghatalmazott által kép
viseltethetik magukat. Csekély engedmény a női jogoknak.

Azt a rendelkezést, hogy az egyházközség köz
gyűlésein semmi jogot nem gyakorolhat oly egyén, 
aki reversalist adott elejtették, miután a törvénykezési 
bizottság előadója utalt arra, hogy ez a kérdés a tör
vénykezési részben fog megoldatni.

(Folytatjuk.)

KÜLÖNFÉLE.
Az egyház perrend tartást is tárgyalás alá 

veheti immár a zsinati bizottság és a zsinat, mert a 
javaslatot Sztehlo Kornél egyet, ügyész, előadó, elké
szítette, kinyomatta s az érdekelteknek elküldötte. A 
munkálat alapos és körültekintő figyelemmel készült 
átdolgozása nemcsak a zsinati törvénynek, haner a 
zsinati bizottság javaslatának is. A 2. §-t a hozzdiar- 
tozó indokolással együtt már közöltük. A zsinati tör
vény 324. §-ának b) pontja: (egyházi vétséget követ 
el) aki tettel, vagy mulasztás által az evang. egyház
nak az ország törvényeiben gyökerező jogait és sza
badsagait veszélyezteti, a javaslatból k i mar adt .  Új 
az, hogy aki oly foglalkozást űz, mely hivatalával 
össze nem fér, fegyelmi vétséget követ el. Új a 4. §. 
Egyházi fegyelmi vétséget követ el az egyháztag,  
aki magaviseletével a vallási érzületet, hithüséget vagy 
közerkölcsiséget sérti és aki egyházunk kárára a gyer
mekek vallására vonatkozó egyezséget köt. Új az az 
intézkedés, hogy az elöregedett, vagy elmebeli álla
potának a fogyatékossága miatt hivataloskodásra kép
telen tisztviselők esetleg törvényszéki határozattal legye
nek szoríthatók az állásuktól való megválásra. A bün
tetések skálája nem feddéssel, hanem meginléssel kez
dődik. A büntetésen felül mellékbüntetés is alkalmaz
ható (legfeljebb öt év tartamára választás és választ
hatóság jogától való megfosztás). Egyháztagot azonban 
csak megintésre vagy feddésre lehet elitélni s csak ha 
egyházunk kárára adott reverzálist, akkor Ítélendő a 
választás és választhatóság jogától való megfosztásra. 
Új dolog az egyházközségi bíróság felállítása, melynek 
a lelkész vagy felügyelő az elnöke, tizenkét presbyter 
a tagja. Ez a törvényszék kizárólag az egyháztagok 
Ügyeiben ítél. ítélete ellen egyfokú felebbezés van.
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Szaporittatnak a bírák. Esperességnél 16, kerületnél 
24, egyetemnél 24 bíró javasoltatik, ezek egy negyed
része tanító vagy tanár, három negyede felerészben 
lelkész, felerészben világi. A határozathozatalhoz 5, ill. 
az egyetemnek 7 tagú tanács szükséges. A határozatok 
érvényesek akkor is, hogyha a lelkész és világi tagok 
közt levő arány be nem tartatott. Új az, hogy min
denkinek van birósága. Az esperesek, a kerületi, 
püspökök és kér. felügyelők az egyet, törvényszék elé 
áilitandók, az egyet, felügyelő fegyelmi birósága az 
egyet, gyűlés által választandó kilenc tagból álló fe
gyelmi szék. A biróküldés és illetékesség megállapí
tásának a joga az egyet, jogügyi bizottság hatáskörébe 
utaltatik át. Új az a rendelkezés, hogy a felettes ható
ságnak kötelessége a nem hivatalos utón tudomására 
jutott egyh. vétségek megtorlása iránt az eljárás meg
indítása. Ezen kötelesség elmulasztása miatt a felettes 
hatóság elnökei fegyelmileg felelősségre vonhatók. Az 
E. A. 328. §-a, mely a rendbírságról szól, kimaradt. 
Az eljárás gyorsítása es egyszerűsítése érdekében ki
zárja az új törvényjavaslat azt az abuzust, hogy tör
vénykezési ügyek közigazgatási utón tárgyaltassanak. 
Két egybehangzó Ítélet után nem lehet felebbezni. A 
felebbezési jog más tekintetben is szükebb körre szo- 
rittatott (85—88 §.) Az egész javaslat mindenütt pon
tosabb meghatározásokra, az eljárás egyszerűsítésére, 
de amellett szigorítására is törekszik. A mostani tör
vénytől való eltéréseit mind fel nem sorolhatjuk, csak 
azt emeljük még ki, hogy a 79. §-sal bevonul a tör
vénykezésükbe is a szegenyvédelem intézménye.

A protestas közös bizottság folyó évi május 
15-én tartandó ülésében a következő ügyek fognak 
tárgyaltatni:

1. A reformatus egyetemes konvent határozata 
az alapítványi ügyekre vonatkozó legfőbb felügyelési 
jog tárgyában.

2. Ugyanannak határozata az elemi népiskolai 
oktatás ingyenességéről szóló 1908 : XLVI. t.-c. 5. §-ának 
módosítása tárgyában.

3. Ugyannak a határozata a lelkészi körpótlékról 
szóló 1913 : XXXVI11. t.-c. revíziója tárgyában.

4. Ugyanannak határozata az egyházi és iskola 
alapitványlevelek ministeri megerősítése ellen.

5. Ugyanannak határozata a tábori lelkészek 
ügyében.

6. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rende
leté a protestáns teológiai tanárok illetményé ügyében.

7. Az evangélikusok egyetemes gyűléseinek határo
zata a protestáns lakosságnak a katholikus egyház részére 
teljesítendő szolgáltatások alóli mentesítése tárgyában.

Ulicsny János András miklóshalmi lelkészi 
mosoni esperes meghalt. Ápr. 30-án. temették nagy 
részvét mellett. A révbe tért munkás Pozsonyban 
1840. évben született szegény csizmadia szülőktől. 
Ugyancsak Pozsonyban járt a gymnasiumba; itt végezte a

teológiát. 1863-ban Jénában töltött egy évet, ahonnan 
2 évvel későbben feleségét hozta. 1864. őszén Geduly 
Lajos püspök mellé került segédlelkésznek és a mikor 
Zurány és Miklóshalma szétváltak ő lett 1865. január 
hóban Miklóshalma lelkésze és ott működött mindig 
a szerénység, a béke és a visszavonultság utjain ma
radván haláláig, mely f. é. ápril 28-án nem váratlanul 
bekövetkezett. '

Szerénységének két megnyilatkozására mutatók. 
Bodiczky K. esperes lemondása után rajta volt a sor 
esperesnek lenni; egyértelemben ö kéretett fel. „Inkább 
lemondok még lelkészi hivatalomról is semhogy ezen 
nyugtalansággal egybekötött tisztet elfogadjam“ — 
volt a válasza. Ringbauer A. lett az esperes. Ennek 
halála után m. évi novemberben újból kéretett fel az 
esperesi tiszt elfogadására és most vállalta azért, mert 
máskép választási harc lett volna Mosonmegyében; 
az ő békeszeretete elejét akarta venni.

A másik túlnagy szerénység jele volt, hogy* f. é. 
január hóban megakartuk ülni lelkészkedésének 50. év
fordulóját. Ö egyszerűen elodázta azt 1915. januárra 
a mikor teljes az 50 évi szolgálata. F. évi március 8-án 
hozzám intézte a következő sorokat, melyekben maga
magát híven jellemzi: Nincs nékem mindabból, amit 
kívánsz és ami kellene esperesi tisztemhez; hiányoz
nak a szárnyak, a támasz, hiányzik az ököl, mert nem 
vagyok harcos, sem irodai munkás. Legkedvesebb 
munka a csendes készülődés a . szószékre; ez igazi 
életem.“

írja, hogy egy rokona meghalt azzal: Távozunk 
egyik a másik után.

Távozott ö, végtelenül jó ember, a hű pásztor, 
gondosan szerető atya.

Emléke maradjon áldott közöttünk! .sz. k.
Protestáns Orsz. Árvaegyleí választmánya áp

rilis hó 27-én Kuvácsy Sándor elnöklete alatt ülést 
tartott, amelyen p. Hoivátu Zoltán dr titkár előterjesz
tette az évi jelentést és a zárszámadásokat, amely sze
rint az árvaegylet vagyona 1913-ban 4875 K-val nö
vekedett és jelenleg 1,281.094 korona. A számadások 
kapcsán különösen jóleső érzést keltett, hogy a tiszán
túli ref. egyházkerület 299, a vértesaljai ref. egyház
megye 108-80 korona a felsöbaranyai ref. egyházmegye 
6618 koronát gyűjtött. A választmány foglalkozott a 
kisebb jelentőségű tárgyakon kívül a városmajori ere
detileg árvaház céljaira vett, de a fővárosi szabályo
zás folytán egyúttal áthasított és igy árvaház céljaira 
már nem használható telek parcellázásával. — Örven
detes tudomásul szolgált a karácsonyi gyűjtés 6077 
korona eredménye, amely a nőválasztmány tagjainak 
különös buzgóságát mutatja. — Az ülés különösen 
nevezetes tárgya volt Brocskó Lajos árvaházi igazgató 
ünneplése kir. tanácséssággal való kitüntetése és 40 
éves szolgálatának betöltése alkalmából. Kovácsy Sán
dor elnök meleg szavakkal fejezte ki az árvaegylét
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választmányának nagy örömét e kitüntetés és elisme
rését Brocskó Lajos kiváló érdemei felett. — A választ
mány elhatározta, hogy a volt árvaházi növendékek
kel együttesen f. évi május ló 23-án a közgyűléssel 
kapcsolatban fogja Brocskó Lajos igazgatót ünnepelni 
és megállapította az ünnepély programmját. A volt 
növendékek részéről Főző Sándor közigazgatási bíró
sági tanácsjegyző vállalta a rendezést (II. Lövőház
utca 15.) és jelezte, hogy a volt növendékek a kilépő 
növendékek segítésére szolgáló 3.000 koronás alapít
ványt óhajtják nagyobbítani ezen alkalomból. — Igen 
megható és kiemelendő a volt növendékeknek komoly 
és őszinte ragaszkodása az árvaházhoz, amely épen 
Brocskó Lajos igazgató bevált és mindenütt elismert 
puritin és családias nevelésének tulajdonítható.

Lelkészválasztás. A lajoskomáromi ev. gyüle
kezet a Dörmer Frigyes lelkésznek Pinkafőre távoztá- 
val megüresedett lelkészi állására szótöbbséggel meg
választotta Szabó János izményi lelkészt.

Uj főgymnaslumi igazgató. A fasori evang.. 
főgymnasium igazgatójává Hittrich Ödön dr-t válasz
tották meg.

Az állami és hittanmentes iskola. A Szabad
gondolkodók Magyarországi Egyesülete és az Új kor
szak lapbizottsága e hó 2-án Budapesten uépgyűlést 
tartott, melyen Apáthy István egyetemi és Ágoston 
Péter jogakadémiai tanárok előadása után a népok
tatás államosítását és a felekezeti vallásoktatásnak az 
iskolákból a felekezetek hatáskörébe való utalását 
szorgalmazó határozati javaslatot hoztak s üdvözölték 
a Budapesti Tanítótestület április 20-án hozott hasonló 
szellemű határozataiért. Ezzel szemben Jankovich Béla 
kultuszminiszter május 5-én a képviselőházban kijelen
tette, hogy „az egyházaknak annyi az érdemök a kul
túra terjesztése terén, hogy az állam a vallásoktatás 
mellőzéséhez nem járulhat hozzá. . Amennyiben ez a 
mozgalom erősödnék és tért igyekeznék nyerni az or
szágban, a kormány nevében kijelenti, hogy az ilyen 
törekvések meghiúsít isára teljes erejéből törekedni fog.“ 
A szabadgondolkodók és szocialisták ezen akciójának 
az éle a klerikaljzmus eljen irányul. Mivel azonban az 
ilyen nagyszabású akciók kicsire nem néznek és kel
lően distingnálnak, mi is megihatjuk a mesterségesen 
szított ellenszenv levét. Azért jó lesz, hogyha fent és 
lent egyformán figyelemmel kisérjük ezt a kérdést.

Az európai keresztyén egyházakhoz intézett 
felhívás sorsáról Ryser E. berni lelkész úr volt szives 
a következő felvilágosítást adni: „Körlevelünkre (mely 
közölve volt az Ev. Lap 4. számában) elutasító, vára
kozó álláspontot elfoglaló és helyeslő válaszokat kap
tunk. Voltak olyan egyházak, melyek egyáltalán nem 
tartották szükségesnek a válaszadást.

A katholikus egyház részéről nem kaptunk mást, 
mint a biboros-titkár értesitését, hogy a felhívást 
megkapta.

A görög katholikus egyházak, sem az orosz- 
országi, sem a balkániak, eddig még nem válaszoltak.

Németországban 31 egyházi hatóságnak küldöt
tük meg a felhívást. A „Deutsch-evang. Kirchenaus
schuss", a nagyobb német egyházak képviselete (mely
ben képviselve vannak Poroszország, Bajoroiszág, Würt
temberg, Baden, Hessen, Braunschweig, Gotha) el- 
utasitólag válaszolt, válaszát azonban meg nem indo
kolta. A többi egyházak nem válaszoltak. Csupán az 
Elsass-lotharingeni evang.-luth. egyház, mely hozzá
járul a felhíváshoz.

Ausztria-Magyarországból: egy pár többé-kevésbé 
feltételes hozzájárulás magyarországi és cseh helv. 
hitv. egyházaktól.

Svédország nem foglalhat a kérdésben állást, 
mert mostanában nem tart zsinatot.

Norvégiából nem jött válasz.
Dánia hozzájárul a kongresszushoz.
Hollandia később foglal állást.
Franciaországból igen különböző válaszok jöttek. 

Egyes egyházak hozzájárulnak az eszméhez, mások 
nagyon hidegen Írnak róla.

Az angol püspöki egyház nem válaszolt. Skót
ország rokonszenvéről biztosított.

Methodista és ókatholikus püspökök hozzájárulá
sukat jelentették ki.

Eddig teh it nem nagyon kedvezőek a válaszok. 
Az idén aligha lesz a kongresszus megtartható. Az 
hogy az eszme Francia- és Németországban nem ta
lált helyeslésre, a legnagyobb akadály.

Amerikából kéretlenül is nagyon sok helyeslő 
levél jött. Nem hiszem, hogy a kér. egyházak állás- 
foglalása Krisztus szellemének különösen megfeleljen. 
Sokkal többet vártam tőlük e tekintetben.
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KÜLFÖLD.
Új népvándorlás. Az idei húsvét nagyon szo

morú volt Konstantinápolyban. A görög ökumenikus 
patriarcha nem tartott fogadást, nem végezte el azokat 
a pompás ceremóniákat, melyek húsvétkor szokásosak 
s palotájának erkélyéről nem osztott áldást. A pátri- 
archa gyászol s vele gyászol keleten az egész görögség.

A gyász a háború következménye. A háborúban 
a balkáni népek vadállati kegyetlenséggel tizedelték 
egymást, most a háború tanulságait vonják le. A győzők 
új birtokaikat igyekeznek benépesíteni és biztosítani. 
Thráciában a görög kormány ügynökei kivándorlásra 
csábítják a török uralom alatt élő görögöket, a törökök 
pedig a kivándorlást erőszakkal siettetik, hogy hábo
rúban megbízhatatlan alattvalóiktól minél hamarabb s 
minél tökéletesebben szabaduljanak. Kell a hely a 
Macedóniából kivándorló mohamedán lakosságnak, 
akik egyúttal a birodalom védbástyáját képeznék szük
ség esetén. Évszázadok óta egy helyben élő népek
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veszik kezükbe a vándorbotot s keresnek új otthont, 
új hazát.

A népvándorlás persze balkániasan megy. A görög 
kivándorlók nagyon sokat tudnak panaszkodni. A kons
tantinápolyi patriarchatus gyűjti ezektől az adatokat 
s minduntalan protestál az embertelen eljárás ellen. 
A patriarchatus adatai szerint a Thráciából való görög 
kivándorlás elősegítésének ez a módja. Jön a faluba 
egy, vagy több bevándorló török család Macedóniából. 
A falusi elöljáróság segítségével mindegyik elhelyez
kedik valamelyik görög házában. A görögöknek ezzel 
kitelt az esztendejük. Az ellenállás esztelenség volna, 
mert a törököknek kitűnő fegyvereik vannak. Mielőtt 
azonban tovább engednék őket, alá kell írniok a szer
ződést, hogy házaikat és földjeiket a jövevényeknek 
eladták. Azután megkapják a „vételárat“, valami nevet
ségesen csekély összeget, mely egyáltalán nem áll 
arányban az „eladott“ objektumok értékével. Az így 
házaikból és birtokaikból kitudott görögök pár napig 
a szabadban tanyáznak, azután igyekeznek a tenger
partra. Néhány héttel ezelőtt (ápr. elején) Rodostóban
7,000 földönfutó görög jött össze. A patriarchatus hosszú 
jegyzéket állított össze azokról, akiket a törökök ezen 
eljárása földönfutókká tett. A püspökök hihetetlen 
dolgokat jelentenek a törökök kegyetlenkedéseiről. A 
kormány ügynökei állítólag nyíltan izgatnak a keresz
tyének ellen. Ezek képeket hordoznak magukkal, me
lyeket mindenfelé mutogatnak s melyek azokat a jele
neteket ábrázolják, hogyan gyalázzák meg görög ka
tonák a török asszonyokat s hogyan dobnak iiszköt a 
török mecsetekre. Az ügynökök nyíltan hirdetik, hogy 
Thráciának muzulmán tartománnyá kell lennie. A ke
resztyén püspökök hiába intik állhatatosságra a népet 
s hiába buzdítják őket, hogy Krisztus nevében még a 
vértanuságra is készek legyenek. Hiába prédikálják, 
hogy hitökhöz, nemzeti jogaikhoz mindhalálig ragasz
kodjanak. A népen pánik vett erőt, aki tud, az menekül.

Thrácia északkeleti részéről a bolgárok már túl 
vannak a török határon. Ezeknek a kivándorlása azon
ban a két ország kormányának a közös megegyezé
sével történt. Ahány bolgár elhagyta a török földet, 
ugyanannyi török jött helyükbe a bolgár fennhatóság 
alá tartozó területről. Egész faluk cserélnek így lakos
ságot és birtokot.

Ezek a háború következményei. Az új Törökor
szágból el kell tünniök a keresztyéneknek. Kisázsiá- 
ban kiéheztetik, gazdaságilag teszik tönkre, Thráciá
ból pedig egyszerűen kilakoltatják őket. Krónikás.

A kultúra áldásai. A misszionáriusok már nem 
állnak egyedül azzal a követeléssel, hogy tiltassék meg 
Afrikába az alkoholbevitel. A délkameruni és francia- 
nyugatafrikai gyarmatok kereskedelmi kamarái is elér
kezettnek látják az időt, hogy gátat vessenek az alkohol
élvezet napról-napra való növekedésének. Kongóban 
a belga kormány már megtiltotta minden néven neve
zendő szeszes ital behozatalát. A számok ékesen be

szélnek arról, hogy milyen óriási mérvű Afrikában az 
alkoholbevitel 1911 — 12-ben. A togoi német kolónia 
beviteli vámjainak az összege 1.506,000 márka. Ebből 
alkoholvám volt 987,000 márka. Bevittek Togoba
1.548,000 1. alkoholt, ebből 1.234,628 L volt a pálinka. 
Togo benszülött 1 kossága asszonyostól gyermekestül 
996,000. A kameruni német gyarmat vámjövedelme 
ugyanakkor 3.250,000 márka, ebből alkoholbeviteli vám 
1.117,670 márka. Bevittek 1.842,849 1. alkoholt. Ezek 
a számok szégyenfoltjai a kultúrának.

Katholikus bibliaterjesztés. A protestáns bib
liatársaságok munkájának az ellensúlyozására Rómában 
megalakult a „Szent Hieronymus társaság“ mely a 
katholikus országokban, különösen Olaszországban 
fogja a bibliát terjeszteni. A katholikus bibliatársaságra 
nézve jellemző, hogy nem csupán a bibliát terjeszti, 
hanem minden bibliájában katholikus magyarázattal 
és jegyzetekkel gondoskodik arról, hogy a biblia 
olvasóinak a hite meg ne inogjon, vagy el ne tévedjen 
a helyes ösvényről. A társaság patronusa Cassetta 
bibornok. A társaság első kiadványa az evangéliumok 
olasz fordítása a római katekizm usból vett jegy
zetekkel, vagyis a katholikusok nem olvashatják az 
evangéliumok szövegét magát a kath. egyház dogma
tikájának a szemüvege nélkül.

A katholikus sajtópártolásnak klasszikus for
mája a következő: München-Au-Giesingben van egy 
kath. munkásegylet. Az egylet alapszabályainak a 7. 
§-a szerint minden kath. egyleti tagnak a temetése al
kalmával kivonul az egylet küldöttsége a zászlóval és 
úgy kiséri a temetési menetet — hogyha a halott hoz
zátartozói nyugtával igazolják, hogy a halott éltének 
utolsó félévében a „Münqhner Tagblatt“ vagy a 
„Bayrischer Kurier“ előfizetője volt. Természetesen 
mind a két lap centrumpárti. Milyen gyönyörűség is 
lehet München-Au-Giesingben ezen lapok egyikének 
az előfizetőjekép meghalni. Különösen hogyha a zász
lós egyleti küldöttséghez még azt is hozzátesszük, 
hogy az egylet a tag elhalálozásáról és temetéséről 
szóló hirt saját költségén egyik lapban közölted is f

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Lapunk 15. számában az Egyházi Alkotmány II. és III. 

részének az átdolgozásáról szóló híradásban azt irtuk, hogy a 
törvényjavaslatot Jánossy Lajos esperes, zsin. biz. előadó dol
gozta át és publikálta. Ez az állítás nem felel meg a valóságnak, 
mert ezt a részt lá n d o ri K é le r  Z o ltá n  dr. dolgozta át, ő is pub
likálta, Jánossy esperes úr csak mint bizottsági jegyző volt neki 
mindezekben — saját szavai szerint — igénytelen munkatársa. 
A tévedésért elnézést kérünk, a helyreigazítást pedig ezennel 
lapunk olvasóinak a szives tudomására hozzuk.

A z  obskú ru s em berek  levele in ek  a magyar fordítása B a rc za  
J ó z s e f  kisújszállási fögimm tanárnál rendelhető meg Az ismer
tetésbe több hiba csúszott be. Kijavításra csak az szorul, hogy a 
leveleket magában véve is kom iku s  „konyhalatinsággal“ Írták meg.

A le lk é szfize té sren d ezés  k érdésén ek  tizottsági tárgyalása és 
a hozott határozatok lelkészi körökben élénk fe tűnést keltettek, 
A viszonyok egy alapos ismerője azt írja erről a kérdésről: „Ha
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a ’zs’nat nem a szegény lelkészek érdekében fogja megoldani a 
lelkészt fizetésrendezést, ennek imguk a lelkészek az okai; miért 
választottak zsinati képviselőkul csupa esperest és esperességi 
felügyelőt? E 'y másik akadálya a méltányos rendezésnek az a 
sajnos körülmény, hogy a közludatba ment át az a nézet, hogy 
a kongruás lek ésn ek  több jövedelme van a koigruával s hogy 
viszont van sok nem kongruás lelkész, aki szegényebb sorsban 
van, mint a kongruások. Hogyan tudjuk mármost, hogy kik azok, 
akiken első sorban segítenünk kell új összeírás nélkül, amely 
összeírástól pedig a kongruás lelkészek érdekében óvakodnunk 
kell. Ei.ek miatt az „okok“ miatt lesz azután igazi rendezés he
lyett asovány kompromisszum“ minden erőlködés vége. Pedig 
lelkészeink és egyházunk érdekében azt kellene kívánnunk, hogy 
a zsinat ezt a kérdést végre valahára megoldja, hogy ne l>ot- 
ránkozt »<suk örökké a világot kívánságokkal, egymás okolásával 
és — terve?getésekkel.

Valamennyi olvasónk nagy hálára kötelezne, ha nem felej
tené el a lapunk 12. szamában közölt felhívást s volna szives 
megfelelni az ott közö't kérdésekre lehetőleg pontosan s őszin
tén megindokolt feleletet adni. eleieteket mielőbb kérjük.

Kiss f í , E J  cikkeiket anyagtorlódás miatt e számban 
nem adhattuk.

£3 £5

Wien, Vili; Langegasse 63 296.

John-féle 
„TELIGŐZ“-

mosógép
a ruhát hófehérre rnusssa töké
letesen kiméli és rendkívüli meg

takarításokat hoz időben, munká
ban és pénzben. — Több mint
225.000 darab van elterjedve. —

r s r  o r a r a ^ i j r m r ^ r ^ t í a r ^ 5 2 r a

oda. Érsekújvár— Kistapolcsány. Vissza.
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ind. Érsekújvár (28, 53) . . . . . .  érk.
Bánkeszi 3. sz. őrház . ind. 

érk. Nagysurány (53) ind.

727
x715
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1146 
Xl 134 
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x602

555

1123
X1H0
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537
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707
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731
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X1047 
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1141 
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X1204 
1214 
1227 
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13
17
20
25
30
33
36

41

45

ind. Nagysurány (53) . . . érk.
M Zsitvafödém es........................  f

K isinánya................................
Nagymánya ........................
Szentmihályúr 4. sz. őrh. . .
Vajk ................................
Verebély ................................
Zsitvaújfalu . . . . .  
Betekintscsárda 8. sz. őrh. . . 

w Barstaszár . . .  ft
hűd. j Aranyosmarót (4 5 ) . . . . |  

érk. K istapolcsány........................ind.
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oda. Garamkovácsi—Aranyosmarót. Vissza
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ind. Garamkovácsi (60) . . . .  érk.
y  Kovácsi m o c s á r .................... .
" Valkóc.......................................

Perlep ....................................................
Aranyosmarót megálló . . . .  1

▼ Petötelep ..................... ™
érk. Aranyosmarót (54) . . . .  ind.

811
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738
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724
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Xl06
102

1240

650 
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M E R K E L  R F ,  dr. —

C i i  l i le  is népe.
Á r a  30 f. tö m eg es  v é te ln é l 20 f. Alig pár lapon igen kedves, jel

lemző rajza „China földjének, 
népének, a chinai vallásnak, szo
kásoknak, életnek és törekvések
nek “ A füzet alkalmas a misz-

„„ . ,, sziói munka iránt való érdeklő-M e g r e n d e l h e o  az  — ,, ..............T, , ., w ,, des telkoltesere —„ E v a n g é lik u s  Lap"
s z e r k e s z t ő s é g é n é l  N a g y -  M in d en  j ö v e d e lm e  az  A l ig .
b ö r z s ö n y  (H o n t -m e g y e ) .  e v .  p ro te s t .  M is s io n s v e r e in é .

A dunántúli ág. h ev. egyházkerület új én ek esk ön yve  a

K e r esz ty é n  é n e k e sk ö n y v
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s igy a Kér. Éneke skönyvet 
mintegy 40,0! 0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv  

\a z alábbi köiétekben van állandóan raktáron : 
rélvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss 1 tokkal............................ 2 „ 80 „
Egyszerű b rkötésben táblán kehellyel

aranymelszéssei, tokkal.....................  6„ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán ki helyivel,

aranymetszéssel, dobozban...............  8 „ — „
Párnázott borjuburkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany

metszéssel, dobozban............... ... . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ..................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.Kul) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°'0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
S án th a  K á r o ly : Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjub" rkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

S zék á cs J ó z s e f : Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal M K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

Sl. II. H M . 4.

Elismert legelsörangú műremekek
a világhirű ZlMHERMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harm onium ok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sá szá r - é s  L u k á c s fü r d ő n é l.)
Harmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

ORGONA-GYAR.
Gözüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgona;;yár Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
cs. é s  k ir . u d vari s z á l l í tó

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  é s  a  F eren c  J ó z s e f  
ren d  tu la jd o n o sa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. s z .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon ki tün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta  légnyomás i csőre dszerii (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat száll ít.  
40 év óta 2;)0')nél több orgonát szállított, közte 
a k i r á l y  o r g o n á j á t ,  amely mű ezidő szerint  
h a z á n k  l e g n a g y o b b  o r g o n á j a  (80 vá ltozatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékellebb árb n teljesít. Orgona 
jókarban tartását  elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal k ívá

natra  dijmenteten szolgál.

lijtfisíamentum zsoltárt
Ára 30 és 50 fillér.

Szerk.: P au lik  János. 
Ára: 3*50 és 6 korona.

. s l .

U j OSí i í ! B u d a p e s t
IL  M i m i i  I I M i h  t s z .

AZ „ H l i l l S  U P "
L

kiadásában m e g j e l e n t  
és a lap s z erk esz tő ség e  
utján m e g r e n d e l h e t  őr

BURNAND E. „Példázat a ta 
lentumokról“ (sz ines) .

2. BURNa ND E : „Példázat a szü 
zekről“ (színes) és

3. QEBHARDTE.: „Az utolsó vacsora“
c. képének Keutel Richard stuttgarti műintézetében készült  
lenyomata. A Burnand-képek „Em lékül“ felírással,  v a g y  
anélkül kaphatók. Ezek az emléklapok konfirmandusok, 
ismétlösök és vasárnapi iskolások számár* egyformán al
kalmasok. — A képek ára egyenként 50 fillér. Tíznél több  
rendelése esetén  3 0  fillér. —

Kalmár Bei tálán könyvnyomdája, Aranyosmarótoh
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI .  ISKOLAI ÉS TÁRSA DA LHI HETILAP.

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap s z e rk esz tő ség e  e lm ére Nagy-  
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 
— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTKHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő is kiadó: SZinoM DHSZ LAJOS

l'ómunkatársak:
h o r n y A n m z k y  a l a d A m

LIC. F IZ É L Y  ÖDÖK c .  SZHI.HNYI ÖDÖN dr.

Az előfizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

I l l r d c t é *  d i j a :
Kgész oldal 28 K., (éloldal 14 K.p neKycdoldal 
7 K. Kisebb hirdetések (pályázatok) minden szava  
6 (ill. Többszór megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a  r t a l o m :  Sz. L.: A vallás tanítás eltörlése protestáns szempontból. — Kiss Béla: Vallás és iskola. — Endreffy János: 
Prochászka. — Az alkotmány II. és III. részének módosítása tárgyában kiküldött zsinati albizottság ülése — Nyári 
szünidei tanfolyam Pozsonyban. — Különféle. — Külföld. — Irodalom — Hirdetések.

A uMmlii e l l é s e  piotestáns szempontból.
Ez a címe a „Világban“* dr Barta Antal 

okos és értékes fejtegetéseinek, melyekkel a 
liberális protestantizmusra appellál, hogy azt is 
megnyerje a vallásoktatás kiküszöbölésére irá
nyuló mozgalomnak. Ebben a cikkben három 
dolgot állít: azt, hogy a vallástanításnak az is
kolából való kiküszöbölése a helyesen értelme
zett protestantizmus elveivel nem ellenkezik, 
azt, hogy a mostani iskolai vallástanítás nem 
kis mértékben éleszti a felekezeti türelmetlen
séget s azt, hogy a protestantizmusban van 
annyi erő, hogy iskolai kényszereszközök, notesz, 
osztályozás nélkül is tudná tanítani a maga erkölcsi 
elveit — feltéve, hogy papja ban van munkakedv.

Mind igen helyes és szép dolog. Nem 
válik dicsőségére korunknak s egyházaink hely
zetének, hogy pl. „ ű z  állami, ső t a budapesti 
községi iskolákban is csak a katholikus vallás
tan szerepel a tanrendben. A református és zsidó 
vallások ilyenformán csak úgy tűnnek fel, mintha 
holmi megtűrt szekták volnának; igaz, hogy a 
hivatalos katholikus felfogás szerint nem ismások. “

Azt is csak a legnagyobb aggodalommal 
láthatjuk, hogy a vallásoktatás leple alatt hogyan 
nevelik bele fanatikus felekezeti emberek a 
zsenge, jobb iránt is fogékony gyermekekbe a 
türelmetlenséget és gyülölséget. A mi vallás
tanításunknak sok hibája lehet, olyan azonban 
legalább is van, mint a katholikus, mert ag
resszív tendencia nincs benne. Nem bélyegez

• Május 7.

senkit eretneknek, nem zár ki más felekezetűt 
az üdvösségből, azt meg, hogy más felekeze- 
túek iránt gyűlöletet oltana bele a gyermekekbe, 
joggal aligha lehet állítani.

A mi vallástanításunk mégsem egyenjogú!
Az iskolára és a nevelésre nézve óriási 

jelentőségű esemény volna, hogyha a klerika- 
lizmns befolyását csak ellensúlyozni is képesek 
volnánk. Azonban már ez is oly elérhetetlennek 
látszó feladat, hogy az elgondolásába is bele
fájdul az ember feje. Az, hogy ezt a befolyást 
az iskolából — ki lehessen küszöbölni, álom
nak is merész.

Ezért félünk tőle, hogy a mi szabadgon
dolkodóink és radikálisaink alighanem erejükön 
feltii való feladatra vállalkoztak, mikor erős el
határozással feltették magukban, hogy a kleri- 
kalizmus előtt egyszerűen becsukatják az iskolák 
kapuit. Quod uni uistum, alteri aequum s mi 
is repülni fogunk. Az erőssel együtt a gyengék 
is mehetnek. Minek is a gyengét erősíteni, a 
gyakorlati egyenjogúsításra irányuló törekvéseket 
támogatni, a békét és a kölcsönös megbecsülést 
megzavaró és felborító fanatizmus munkáját le
hetetlenné tenni, mikor a legegyszerűbb mód: va
lamennyitől egyszer s mindenkorra szabadulni.

Félünk, hogy ez az orvoslás nem segít, 
hanem csak ront ezen a mostani nyavalyás ál
lapoton. A felekezetek erőviszonyán a hitokta
tásnak az iskolákból való kiküszöbölése semmit 
nem fog változtatni. A sokkal mélyebben gyö
kerező, a jobban táplált, tehát erősebb klerika- 
iizmus és a híveikkel sokkal jobban összeforrni
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nemzetiségi egyházak az iskolán kívül, ellen
őrzés nélkül, „saját autonóm hatáskörükben“ 
végzik majd a dolgukat, a „felvilágosodott katho- 
likus szülők“ pedig mint ma, épúgy később sem 
fogják főbenjáró bűnnek tartani, ha a hitoktató 
tovább is azt tanítja, hogy a „kálomista eretnek 
és elkárhozik, a zsidó pedig istentelen, tehát 
szintén nincs mennyben jussa.“ Ha ezzel tö
rődnének és ez nagyon fájna nekik, akkor most 
is megtalálhatnák annak a módját, hogy gyer
mekeiket ezen káros befolyás alól elvonják! 
Hányán teszik meg? . . . Tessék belemélyedni 
a külföldi statisztikai adatokba, vagy elolvasni 
Homola István hazai statisztikai összeállításait! 
Ezekből megdöbbentően mered ránk korunk 
növekvő felvilágosodásának a képe, mely a 
protestantizmus életerejét napról-napra aláássa 
s a katholicizmus malmára hajtja a vizet.

Ezért nem kérünk mi egyelőre ebből a 
mozgalomból. Minden önbizalmunk és libera
lizmusunk dacára képtelenek vagyunk osztani 
azt a megható optimizmust, hogy állami támo
gatás, kongruával való istápolás nélkül, az is
kolából kizárva a liberális protestantizmus virág
zásnak fog indulni, a katholicizmus pedig tönkre 
megy. A józan okosság, az önfenntartás ösztöne 
azt parancsolja nekünk, hogy előbb a katho- 
licizmussal való teljes és tökéletes egyenjogú
ságra, az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtására 
törekedjünk, akkor azután, ha mi is megkaptuk 
a magunk részét és egyenlő fegyverekkel, vala
mint egyenlő anyagi eszközökkel megyünk bele 
a küzdelembe, akkor beszélhetünk arról, hogy 
most már állami támogatás nélkül éldegéljünk 
s versenyezzünk a magunk emberségéből.

Amíg ezt a célt el nem érjük, addig az 
iskolai vallástanítás eltörlésének a követelését 
botorság volna támogatnunk. Inkább arra kell 
törekednünk, hogy ez az oktatás minél inten
zívebb, minél jobb, a kor és gyermeklélek 
igényeinek megfelelőbb legyen. A reformoknak 
barátai vagyunk, a „tabula rasa“-nak nem.

Sz. L.

Vallás és iskola.
Nem szabad túlbecsülni, de ép oly veszélyes 

jelentéktelennek tartani azt a mozgalmat, mely a buda
pesti tanítótestület határozata alapján az iskolákból a

vallás tanítását kiküszöbölni szándékozik s tetleges 
bántalmazások botrányába fulladt budapesti „kongre- 
gációs szülői értekezlet“, mely egy parányi szikra
pattanása volt e kérdés körül felhalmozódott feszült 
atmosférának, ébresszen már fel minket is s ezzel a 
kérdéssel számoljunk le egyszer s mindenkorra komoly 
érvelések alapján, mert külömben a nemtörődömség 
hamuja alatt lappangó vallás-gyűlölet szikrája könnyen 
lángralobbanthatja felekezeti vallásoktatásunk födelét.

Mint értesültem a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter élénk érdeklődéssel állja „őr“-i szerepét e kér
désben s már az összes tanfelügyelőkhöz lement az a 
tilalom, mely a tanítótestületeket eltiltja annak a két 
kérdésnek tárgyalásától, mely a felekezeti iskolák álla
mosítására s főleg mely a vallástanitásnak az erkölcs
tanból való elválasztására s kizárólag ez utóbbinak az 
iskolákban való tanítására vonatkozik.

Mindenesetre igen helyes volt e felsőbb intézke
dés legalább addig, a mig az egyház felocsúdik mély
séges álmából s megteszi az ellenintézkedéseket. Mert 
jelentős ám az a feladat, mely most az egyházakra 
háramlik. Most ez alkalommal nem tesszük fel azt a 
kérdést, hogy milyen jogcímen vállalkoztak a tanítók, 
mint a tanügy végrehajtó közegei arra, hogy a vallás
erkölcsi nevelést az iskolából száműzzék, mi inkább 
azt a kérdést kívánjuk vizsgálni honnan ered a baj, 
hogy annak ellenszenvét megtalálhassuk ? Két okból 
származhatik a tantestületek ellenszenve a hitoktatás 
ellen. Vagy a hitoktatásból magából, mely mint ilyen 
nem szolgálja a tanügynek, a kultúrának szellemét: a 
szeretetet és felvilágosodást s a mely oktatás mint 
ilyen azután gátolja az ő törekvéseiket, vagy pedig 
abból a socialis-materialistikus világnézetből, a mely 
szerint a vallásnak nincs semmi pozitív alapja s mely 
mint ilyen csak időfecsérlő haszontalanság. Ha ellen
szenvük az első állításból fakadna, sok tekintetben az 
egyháznak is igazat kellene adni a tanítóság törekvése 
felett, különösen az evangélikus egyháznak, mely előtt 
nem ismeretlen a róm. kath. egyháznak a történeti múlt 
s a jelen gyakorlati szomorú tapasztalatokkal meg
pecsételt hitoktatása, mely az iskola falain belül is kérlel
hetetlen harcot hirdet a nem róm. kath. felekezetek 
ellen, a mely egyház a lélekhalászat örve alatt már az 
iskolát is felhasználja a gyűlölködés szinteréül, s a 
dogmatikai ellentétekből eredő ellentétes felfogásokat a 
más vallásuak megvetésével kapcsolatosan az elemi 
iskolások mindennapi lelkitáplálékául kínálja fel. Saj
nos azonban, arról kell meggyőződnünk, hogy a taní
tóság harca nem ebből a szempontból fakad, mert eb
ben az esetben feltétlenül különbséget kellene hogy 
tegyen a protestáns vallásoktatás s a róm. kath. hit
oktatás között s harcát csak ez utóbbi egyház ellen 
kellene érvényesíteni. Ám erről a különbség tételről 
egyáltalán nincs tudomásunk s bár sejtjük, hogy har
cuk elsősorban ezen egyház ellen szól, a mennyiben
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a congregációsok mégis érezték a veszélyt s elsőnek 
siettek a botrányos tiltakozásra, mégis úgy érezzük mi 
is, hogy a hitoktatás elleni küzdelme a tanítóságnak 
általános, vagyis általuk az uj materiális vildgnézlet 
veszi fel küzdelmét a tanügy terén is a keresztyén világ- 
nézlettel. Ezt igazolja az a törekvésük, mely az erköl
csös nevelésnek helyt ad ugyan még az iskolában, de 
nem magának a vallásnak, a hitoktatásnak. S ha ez 
így van, ha világnézletek ütközőpontja a tanítóság s 
ha ez a tanítóság már kezd helyet adni magában és 
mint látható nagy előszeretettel a materiális világnéz
etnek, igy az egyháznak sem erőszakkal, sem meg
győzéssel, sem felvilágosítással nem lehet már az ellen- 
actiót megindítani. Állami hatalommal még ideig-óráig 
őrködni lehet a meglevő állapotok felett, ám a tanító
ság— a kijózanodás reakciójáig, mely szintén elfog jön
ni — elveszett a vc/lás. a hitoktatás ügye. Az e tekintetben 
megmételyezett közszellem borzasztó erővel halad 
előre s ha vannak is még érintetlen részek, csak idő 
kérdése, hogy azokat is által hassa ez a pusztító köz
szellem.

Az egyháznak tehát e jelek hatása alatt cselekedni 
keH. Merészen de óriási erővel, mert a szellemek és 
világnézletek harcában a tétovázó biztosan elbukott. 
A hitoktatást az egész elemi iskolai vonalon ki kell 
venni a tanítóság kezéből s azt a lelkészi karra kell bízni.

Most ennek módozatáról e cikk keretében nem 
elmélkedhetünk, csak azokra a fontosabb cselekede
tekre kell rámutatnunk, melyekkel az egyháznak meg 
kell védenie a maga ügyét.

Az összes elemi iskolák heti 2 óra hitoktatását 
3-ra kell felemelni. Az utasításban megállapított heti 1 
órának 30 koronával való dotálását egyházközségi ki
egészítéssel 50 koronára kell nagyobbitani. Az igy anya
gilag is jobban jutalmazott lelkészi kar teljes odaadás
sal megkezdheti a hitoktatás nagy feladatát, melyet 
már régen kellett volna e karnak körébe utalni. Eddigi 
vallásoktatásunk lanyhaságából eredt úgy is az az 
óriási közömbösség, mely akkora rést ütött egyházun
kon a reverzális adásokkal. A világias felületességgel 
előadott bibliai történetek, melyekben inkább a törté
netre, mint az abban foglalt örök igazságokra fekte
tett a fősúly — szülték a bibliának teljes elhanya
golását, a hit s erkölcstan száraz beemlékeztetése 
szülte a vallás iránti rideg kíméletlenséget. Mindig cso
dálkoztunk egyházunk erőtelen hatásának okai felett, 
melyeket oly éber szemekkel kémleltünk, holott ott 
voltak azok elrejtve a lelketlen elemi hitoktatás mód
jában, mely csak évek eltelte után hozta azokat nap
világra. A gyermekieteket kiszolgáltattuk a sivár hit
oktatásnak és aztán keres'ük okait a felnőttek közöm
bösségének. De ha a lelkészi kar lélekszerinti hitok
tatása az egész vonalon érvényre lép, akkor nem fél
hetünk a tanítóság materializmusától, nem az eddig 
annyira rettegett államosítástól sem. Ha a mi kezeinkbe

lesznek a gyermekek — jobb helyen nem lehetnek. S 
ha a tanítóság meg akarta fosztani a vallástól, a hitok
tatástól az iskolát, mi fosszuk meg a tanítóságot a 
hitoktatástól — s meglátjuk — a tanítványokkal verjük 
meg a mestert. A tanítóság most örömmel veti magát az 
új világnézlet karjaiba, mert azt hiszi, hogy ezzel meg
döngeti az egyházat, lerontja a papi uralmat, felszaba
dítja és függetleníti a tanítói tekintélyt s mindez ne
künk nagyon fog fájni. Nos hát véssük mi is magun
kat nagy örömmel reá az iskolára, a lelkészi hitokta
tással, döngessük meg az anyagias gondolkozást, bő
vítsük a lelki uralmat s meglátjuk ez a tanítóságnak 
még jobban fog fájni. Ebben a nemes versenyben e 
téren is győzni fog, mert győzni kell: a lelki igazság. 
Nem szabad kiabálva megijednünk, hanem a buda
pesti tanítóegyesület határozatára feleljünk : hallgatagon,
de cselekedetekkel. Kiss Béla.

......... ..

Prohászka.
A katholikus egyház nagy modern püspöke áp

rilis hó 27—29-ig Selmecbányán tartott konferenciákat. 
A Nagyboldogasszonyról elnevezett templomba csak 
névre szóló meghivó-belépőjeggye! lehetett bejutni. Mi
vel a felekezeti sziikkeblüség sokaktól megtagadta (kü
lönösen asszonyoktól) a meghívót, megkérdeztették Pro- 
hászkától még az állomáson, vájjon más vallásuak is 
hallgathatják-e beszédeit, mire a püspök hangosan, 
hogy mások is hallhassák, igy felelt: „Az evangélium 
mindenkinek egyformán hirdettetik." A selmeci feleke- 
zetieskedőknek ilyen csalódásokban Prohászka ittléte 
alatt bőven volt részük! így van az mindenfelé, hogy 
Zsolt egyik Esti levelének sorait idézzem „ha az em
bereknek felekezetűk van, de vallásuk nincs." A fele- 
kezetieskedés távolról sem egyenlő a vallással! Hogy mi a 
vallás, azt megmondotta Prohászka első konferenciá
ján : „A vallás nem katekizmus, nem dogmatika . . . 
hát az is persze, de nem a vallás. Ezek csak eligazí
tásokat adnak. A vallás az, hogy nekem közöm van 
Istenhez . . .  stb."

Azoknak, akik ismerték Prohászka Dominus Je- 
sus-át, Magasságok felé, de különösen Elmélkedések az 
evangéliumról c. müveit, konferenciáiban nem mondott 
sok újat. Nem is lépett kidolgozott beszédekkel a szó
székre :* előttünk szülte, alkotta meg a szónok-művész

• Ugyanez tlint föl bpesti konferenciái egy ismertetőjének 
is a Budapesti Hírlap 1913 ntárc. 23-ik számában megjelent tárca 
cikkében melynek cím e: „A szeretet mint világelv,“ ezeket mondja 
Prohaszka lelkes ismert; tője : „Meg kellett ereznünk a beszéd 
hatásán s a szónok hevületén, hogy müve nem az arzenáljában 
eleve megmunkált csatahajó, melyet íme most vizekre bocsát, a 
nyugodt szertartások sima programmja szerint. — hanem itt ké
szíti, ácsolja, kovácsolja, önti és vitorlázza föl azt, mindannyi
unk szeme láttára. Láttuk rajta, mert elömlött egész lényén s 
úgy világított le róla: a hatalmas agy és idegmunkát,amit végez 
— a logika és ítélet, az emlékezet és képzelet akciókba léptét, 
a röptének adott lendület finom számításait, ötletes rögtönzéséit.
S kisugárzottak belőle a források is, amikből inspirációit meríti: a 
végig gondolt eszmekörök, „az átér/ett vallásos meggyőződések, 
a metafizikai és szociológiái elmélyedések fémbányái és kincses 
tárnái.“
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gyakorlottságával olykor alpesi magasságig menő be
szédeit. A nagy logikát Prohászka nem igen szeret
heti, vagy csak nem akarja föláldozni közvetlenségét 
fölcsillanó s már-már megfogott új gondolatát — a 
logikáért? Rám olyan hatással volt, mintha Prohászka 
konferenciáinak csak célját tűzte volna k i: az első al
kalommal beszélni fogok általában, a második alka
lommal közelebbről Istennel és Jézussal való kapcso
latról, harmadizben pedig a kereszt teológiájáról . . . s 
mintha az e célokhoz való közeledést nem a logikára, 
hanem szabadon alkotó (van miből!) lelkületére bizta 
volna. Ő inkább alkotó művész, mint logikus. Pedig 
vannak sokan, kik a beszédet, ha még olyan kiváló 
is, de nem logikus, nem tudják élvezni, viszont a bu
taságnak is ujongva tapsolnak, ha logikus formában 
mutatja be magát, ily természetű hallgatói voltak Pro- 
hászkának is, kiknek ö „nem tetszett“. Viszont voltak 
többen, kik már jobb beszédeket is hallottak tőle (pl. 
Bpesten, Kassán, Fehérvárott.) A szigorú katholikusok 
liberalizmusával nem értenek egyet. Voltak olyanok 
kik Prohászka konferenciáiban sehogy sem ismertek 
rá a keresztény katholicizmusra: mást vártak. Ök azt 
tanulták, hogy hinni annyit tesz, mint igaznak tartani, 
amit az egyház tanít — s e  főpaptól azt hallották, 
hogy a hit a szívnek Istenéhez való belső ügye. Hogy 
a vallásos igazságot meg kell élni, át kell tapasztalni, 
meg kell próbálni és e nélkül nem lehet vallásról be
szélni — ezek idegen zengzetek annak, akinek vallása 
a nemkatholikusok elleni fanatikus gyűlölet.* És kép
zelem, mennyire nem tetszett egyeseknek, hogy Pro
hászka tiszteli, becsüli Viimos császárt „ezt az echt 
lutheránus embert“, mert prédikált bakáinak a bibliá
ból ? (II. konf.) Nem tudom hányán vették észre, hogy 
történeti kereszténység (szándékosan irom ,,t“-vel) 
mellett szó esett „az én kereszténységem“-röl is? Vagy 
hogy a „Miatyánk, ki van mennyekben“-t a főpap úgy 
is szerette volna mondani, hogy „Miatyánk, ki vagy a 
szivemben!“ (I. konf.) Nem találtam Prohászka e há
rom beszédben olyat, amit nyugodt lelkiismerettel nem 
írtam volna alá, mert amit mondott, az krisztusi, azaz 
keresztyén volt; de amit hallottam, azt nem tőle hal
lottam először, bár v J t olyan is benne. Sok igazság 
van Prohászka ama szavaiban, amit irói jubileumának 
ünnepén mondott el: „A magas gyertyatartónak az a 
sorsa, hogy azon a kis gyertyavéget is jobban látni, 
mint a mély völgyek pásztortüzeit s mivel én is egy 
ilyen történelmi gyertyatartón állok, azért az én gyer
tyavégem is jobban ötlik szembe, mint másoknak iz-

* A nemrégiben hallottam egy gyógyszerész ismerősömtől 
a következő igen jellemző esetet: Egy mézeskalácsos ember 
összeveszik valakivel s csúnyán lehordják egymást. Mikor már 
a mézeskalácsos kiadta mérgét és éppen a kegyelemdöfést készült 
megadni ellenfelének, a legmélyebb megvetés hangján igy szólt 
hozzá: „Te lutheránus!“ — mintha csak azt mondta volna: „Te 
rablógyilkos akasztófavirág!“ — Szent Isten, hogy taníthatják 
ezeket a szegény gyerekeket, ha ilyen kiszólás lehetséges?!
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zóbb polgári mécsesei.“* Hogy a mások polgári 
mécsesei közé a német evang. tapasztalati teológia 
számos képviselőjét is bele kell értenünk, az termé
szetes. Mikor a templomból kijöttünk, egy buzgó 
templombajáró evang. hivönk azt kérdezte tőlem: 
„Hogy Istent, a vallási igazságokat meg kell élnünk, 
azt fejtette ki Prohászka II. konferenciájában. Öntől 
is ugyanezt hallom mindég. Maga tanulta Prohászká- 
tól, vagy Prohászka magától?“ „Nem — feleltem ne
vetve — közös forrásból tanultuk.“ Korántsem aka
rom evvel a tudós püspök eredetiségét és értékét 
kisebbíteni. Ha az eredetiség kérdését tulságba visz- 
szük, a szobrász művészt is le lehet kritizálni, hisz a 
márványt — nem ő csinálta.

Utolsó konferenciája után fölkerestem a tudós 
püspököt a plébánián, hol szállva volt. Éppen a pos
tán járt levelet föladni. Midőn pár perc múlva vissza
jött, barátságosan vezetett föl első emeleti lakosztá
lyába s kedves egyszerűséggel és természetességgel 
ültetett asztala mellé, hol levelei s egyéb Írásai hever
tek. Beszéltünk a modern emberről s vallásosságáról. 
Szóba hoztam, mily nehéz a modern embernek hinni 
és nekünk neki prédikálni; hogy ismerése, befogadása 
annyira intellektuális, hogy élményi úton alig akar lei
kébe fogadni valamit. „Úgy van, úgy . . .  — szólt 
a főpap meleg hangon — a modern ember befogadó 
képessége erősen intellektuális. Néha alig lehet más
ként, mint intellektusán át szólni hozzá. És ez a val
lás lélekbe költöztetésének nagy kerékkötője. Mert a 
vallási megismerés élményi, tapasztalati, praktikus meg
ismerés és megértés, tettben való megragadás és csak 
kevés részben intellektuális; intellektuális csak annyi
ban, hogy tudatos. És nékünk alkalmazkodnunk kell a 
modern ember megismerési funkcióinak természetéhez 
s amennyire lehet intellektusán is át közelíteni hozzá 
a vallási értékeket. Több vért, több erőt, több meg
győződést, több életet vinni a prédikációba! No meg 
a modern ember kényelmes is: az intellektuális meg
ismerés kényelmesebb és rövidebb, mint a fáradságos 
élményi . . .“

„Mi a nézete Méltóságodnak a prédikáció külső 
modoráról“ — kérdeztem — „lehet-e szabadabb kité
teleket használni, vagy ragaszkodju ik a templomi ke
netes modorhoz?“** „Bizony sokszor érzem, hogy a 
kenetes modor köti közvetlenségemet. Mikor Selmecre 
jöttem, nagy teremben akartam beszélni, de nem volt. 
A zárdái terem is, hol a női lelkigyakorlatokat tartot-

* Fejérmegyei Napló 1912. deczember 25-iki számában ; 
„Prohászka püspök beszéde irói jubileumán“.

** Prochászka t. i. konferenciáiban használt ily kitételeket 
is: fogd be a szádat . . . inci-finci legényke . . .  a kereszt 
nem mészárszék . . .  ne dobáljatok a keresztyénség forrásába 
repedt, ócska fazekakat, piszkot szemetet, hanem t is z títsá to k  meg 
és üdüljetek belőle . . . például hozta fel Bakay bácsi és egy 
muzslai néni esetét . . . Citált továbbá a szószéken németül, 
franciául, latinul . . . stb. stb.
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tani, kicsi volt. Én nagy teremben közvetlenebbül szok
tam beszélni, mint szószéken. Beszéljen csak magából, 
amit belül érez, gondol — közvetlenül, modern nyelven.“

Előhúzom zsebemből „Elmélkedések az evangé
liumról“ c. müvét s megkértem, hogy tegye neve be
írásával számomra becsesebbé. „Hosszú ideig, körül
belül 1900. óta gyűjtöttem e könyv anyagát . . . Nem 
is lehet az evangéliumról mindig megrendelésre írni. . . “ 
Aztán beleírta távozásomkor, közel fél órai beszélgetés 
után: „Béke veled! Prohászka Ottokár. Selmecbánya, 
1914. IV. 29.“ Közben, míg beszélt, kezében tartotta 
könyvemet. Szó esett a kisvárosiasságokról, felekezeti 
tülekedésekről, mire a főpap megjegyezte: Én Eszter
gomban nem egyszer zsidókkal, protestánsokkal stb. 
együtt buzgón im dkoztam.“ Kérdezősködött a selmeci 
evang. egyházi viszonyokról; elmondtam neki, amit 
tudtam. A németség kiveszését sajnálta; a németséget 
Európa elsőrendű elemének mondotta. „Jár-e betegek
hez? Ezt kell tenni kérem, cura pastoralis animarum! 
Bánatot kelteni, evangéliumot az egyeseknek hirdetni 
és nem egyhazpolitizúlni! A lutheránusoknak az a bajuk, 
hogy sokat eqyházpolitizálnak ! Én a gyűléseken mélyen 
hallgatok, ki sem nyitom a számat.“

Érdeklődött az evang. teológiák és a teológiai 
fakultás iránt. A teol. fakultás csődjének okát néni a 
minisztériumban, hanem az evang. egyház belső egye
netlenségében, következéskép kérésének erőtelenfcégé- 
ben látja. A katolicizmussal kapcsolatban (itt hallottam 
tőle először a katolikus szót, (konferenciáiban egyszer 
sem használta) besz.lt egy kolozsvári evang. egyetemi 
tanárról, kinek nevét nem akarta megmondani, ki a 
katolicizmusból három dolgot irigyelt: 1., hogy az Úr 
megtestesülésének emlékére napjában háromszor haran
goznak, 2., hogy így köszönnek: Dicsértessék az Úr 
Jézus Krisztus és 3., a gyónást. A másodikra azt felel
tem, hogy édes apám, ki evang. lelkész volt, szintén 
úgy köszönt mindig egy evang. boldogult 48-as hon
véd jó barátjának. Mi azért nem köszönünk így, mert 
ez már le van foglalva; például hoztam fel a jezsuita 
„ad maiorem Dei gloriam“-ot (Jó példa — neki is!) 
A harmadikra azt mondtam, hogy a gyónást Luther 
is meg akarta tartani s mi is megtartjuk, nem ugyan 
katolikus formájában, hanem, mint Jakab mondja: 
(Jak. 5, 16) „Valljátok meg bűneiteket egymásnak és 
imádkozzatok egymásért . . .“ „Luther a papizmustól 
félt“ mondotta a főpap.

„Ismeri a Méltóságodról írt cikkeket, miket az 
evang. lapok hoztak?“ „Csupán D. Szeberényi cikkét 
ismerem, ki megküldötte nekem. A többiről nincs tudo
másom . . .

A modernista kérdést vetettem föl, mikor a plé
bános jelentette, hogy . . .  A közel félórás beszélgetés 
után a főpap barátságosan kisért ki az ajtóig, báto
rítva, hogy ne féljek máskor bevinni képét aláírás vé

gett, mint múltkor tettem Fehérváron . . .  „A viszont
látásra ! Látogasson meg Fehérváron! Pax tecum!“

Hazamenet azon gondolkoztam, hogy nincs sem 
görög, sem zsidó, hanem ti egyek vagytok az Úr Jézus 
Krisztusban . . .

Hndreffv János.

At M i l l  II. és III. részinek módosítasz táróiban mm 
zsinati íM sü ülése.

II

Mennél tovább halad a bizottság az előadói ja
vaslat tárgyalásában, pedig lassan halad, mert öt ülés
ben a 268. §-böl csak 180, §-t intézett el, annál inkább 
kitűnik, hogy ez a javaslat nem alkalmas törvényalko
tásnak, mert felölel mindent ami nem törvénybe, ha
nem szabályrendeletbe való. Ezt látjuk különösen a lel
kész és tanitóválasztás szabályozásánál, hol még az a 
curiosum is felmerül, hogy miután a javaslat a válasz
tásnál követendő eljárást a legnagyobb mumtiositás- 
sal, kiterjeszkedve a jegyzőkönyvi aláírásokra és a 
pecsétekre szabályozta, az egyetemes gyűlést még 
különösen kötelezi, hogy a lelkész és a tanító választásra 
egy éven belül egyetemes érvényű szabályrendeletet 
alkosson Ugyan mit fognak még bevenni mást abba 
a szabályrendeletbe?

A törvényszerkesztésnek egyik hibája az is, ha ugyan 
azon rendelkezéseket ismétli, habár azok a rendezendő 
ügyek több cathegoriájára egyformán alkalmazhatók. 
A javaslatnak a tanitóválasztásra vonatkozó rendelke
zései csaknem szóról-szóra azonosak a lelkészválasz
tásra vonatkozókkal. Az ismétlések folytán a javaslat 
27. szakasszal megszaporodott. Talán elég lenne, ha 
a zsinat egy szakaszban kimondaná, hogy a tanitóvá- 
lasztást az egyetemes gyűlés a lelkészválasztásra nézve 
megállapított elvek szemmel tartásával szabályrende
lettel szabályozza.

A másik hibája a javaslatnak, hogy az felette 
intolerans és a jelenlegi egyházi alkotmány liberalis 
szellemeivel ellentétes retrograd irányt követ. Sajnos, 
hogy a bizottság sem volt képes magát némely pont
ban a retrograd irány suggestiója alól emancipálni.

A bizottság által a második és harmadik ülésben 
hozott határozatok közül kiemeljük.

Az egyházi közgyűlésnek az egyházmegyei gyű
lésre való kiküldetésére nézve is kiterjesztették a jegy
zőkönyvi kivonat mellett való kiküldetést. Ez ami spe
cialis képviseleti rendszerünk indokolását találja abban, 
hogy az egyházunk ügyei iránti érdeklődést akarjuk 
fokozni azzal, hogy közgyűléseinkre annyi embert kül
dünk, ahány csak a közgyűlési terembe belefér. Az 
életben aztan ez a képviseleti rendszer úgy nyilatko
zik meg, hogy a kiküldöttek háromnegyed része hall
gatóság számba megy, akiknek talán inkább a karzaton 
volna a helyük. Ez a rendszer oka annak is, hogy 
egyetemes egyhazunk üllői-uti terme nem képes az 
összes kiküldötteket befogadni.

Az evang. tanároknak és tanítóknak nagyobb 
számú képviseletét az egyháztanácsban a bizottság 
nem fogadta el.

A javaslatnak azt az indítványát, hogy az egy
háztanács fele a legtöbb egyházi adót fizető közgyü-
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lési tagok közül választandó a bizottság elvetette, el
fogadta azonban azt a nagyobb községekben alkatandó 
képviselőtestületekre nézve. A virilismus tehát amely 
egyházunk demokratikus szellemeivel ellenkezik és a 
melyről Krisztus urunk és az őskeresztyénség sem tu
dott semmit, be volna hozva.

Elhatározták, hogy minden egyházközségben leg
alább öt tagból álló iskolaszék állitassék fel. Azt az 
indítványt azonban, hogy az iskolaszék a tanítók feletti 
fegyelmi hatalommal felruháztassék, a jelenvolt egye
temes ügyész ellenzése folytán elejtették.

Elhatározták, hogy a képviselőtestület mellett az 
egyháztanács is fentartassék.

A lelkészi állás mindig választás utján töltendő 
be, nem mint az előadók javasolták meghívás utján is.

Az előadók javaslatát, hogy a lelkészválasztásnál 
a próbaszónoklat mellőztessék, a bizottság elvetette.

Ugyanez a sors érte azon javaslatot is, hogy a 
püspök engedelmével 22 éves egyén is lehessen lelkész.

Elhatározták, hogy a lelkész országgyűlési kép
viselőséget csak az egyházközség előzetes hozzájáru
lása mellett vállalhat.

A díjlevél helyett fentartották a hivány elnevezést.
A megüresedett lelkészi állásra mindig pályázatot 

hirdessen az esperes.
Sok vitára adott alkalmat azon esetek meghatá

rozása, a melyekben valaki lelkészi állásra nem jelöl
hető. Megnyugtató eredményre a bizottság nem jutha
tott, mert ezeket az eseteket kombinálni kell a tör
vénykezési eljárás szabályával. Az összeegyeztető bi
zottság feladata lesz ezekre nézve egyöntetű megálla
podást létesíteni.

Fontos határozata a bizottságnak, hogy a jelö
lésből való kizárásra a kerületi elnökségnek a discre- 
tionalis jogot megadni javasolja. Ösmerjük a policialis 
természetű indokot, de ezen intézkedésben a jogbiz
tonság és az egyházközség autonómiájának lábbal tipo- 
rását látjuk. A jelölésből való kizárás egyértelmű a hi
vataltól való megfosztás büntetésével. Ez utóbbit csak 
a bíróságok bebizonyított tények alapján és a védelem 
garanciája mellett mondhatják ki, felebbezésnek lévén 
helye a legfőbb törvényszékhez. Most ezt a jogot a 
kerületi elnökségre akarják átruházni, a mely puszta 
hír, gyakran mendemonda alapján, bizonyítékok és 
védelem nélkül elítél egy embert, a kinek a lelkészi 
qualifikácziót az illetékes hatóságok megadták, földön
futóvá teszik és a magyarság elleni indokolt gyűlölségbe 
kergetik. Az egyházközségtől pedig a melytől az E. A.
4. §-a szerint ered minden hatalom, policialis utón 
elveszik a legfőbb jogát, a szabad lelkészválasztást. 
Reméljük, hogy a zsinat ezt a szörnyű javaslatot nem 
fogja elfogadni, a mely a bizottságban is csak kis 
szótöbbséggel — 8 hat ellen — ment keresztül.

Szomorú jelensége az egyházunkban mindinkább 
tért foglaló felekezeti türelmetlenségnek, hogy olyan 
indítványt is tartalmazott a javaslat, miszerint lelkészi 
hivatalra nem jelölhető, a ki nem evangélikus nővel 
él házasságban. A bizottság ugyan a nem jelölhetést 
a nem protestáns nőre szorította, de akadt hat ember 
14 közül, a kik a türelmetlen álláspont mellett sza
vaztak. Szerintünk a miatt sem szabad valakit a lel
készjelölésből kizárni, mert katholikus nővel él házas
ságban, mert a katholikus nő úgy lehet mintaképe egy 
keresztyén nőnek, mint az evangélikus. A bizottság 
tanítót sem enged jelölni, ha neje katholikus. Ha ezt 
a szabályt elfogadjuk, következetesen fegyelmi esetnek

kell qualifikálnunk azt, ha evangélikus lelkész vagy 
tanitó katholikus nőt vesz el.

A bizottság pénteken délután ülésezését a jövő 
hétre halasztotta el.

Nyári szünidei tanfolyam Pozsonyban
le lkészek , tanárok, tanítók, tanítónők és egyéb érdeklődők  

számára.

A pozsonyi ág. h. ev. theol. akadémia tanárai a 
soproni akadémia tanárainak közreműködésével 10 
napra terjedő theológiai (apologetikai) tanfolyamot 
szándékoznak tartani f. é. június 30-tól július hó 10-ig 
(esetleg július 7—17-ig).

Bejelentett előadások:
!. Az új-szövetség a legújabb kutatások világában. 

(10 előadás.)
2. Az ó-teslamentom a legújabb kutatások vilá

gában. (10 előadás.)
3. A theológia rendszere. (5 előadás.)
4. A reformáció lényege. (5 előadás.)
5. Vallás pedagógiai kérdések. (4 előadás.)
6. A keresztyén eszme történeti képviselői (2 előadás.)
7. Az egyházi zene története. Az ev. iskolai zene 

és énekoktatás reformja. (2 előadás.)
Előadások megtartására eddig jelentkeztek: Dr 

Masznyik Endre, Dr Daxer György, Hornyánszky Aladár, 
Kovács Sándor, Pröhlc Károly, Lie. Schmidt Károly 
Jenő. — Változások á programúiban fenntartva.

Az előadásokon kívül (melyek délelőttönként a 
theoi. akadémia épületében fognak megtartani.)

két diskusszió. Vezetője Hornyánszky Aladár.
A pozsonyi ev. egyház belmissziói intézményei

nek, Pozsony város történeti nevezetességeinek a meg
tekintése és kirándulások. Vezető Kovács Sándor.

Könyvkiállitás a theológiai irodalom újabb termé
keiből.

A tanfolyam teljesen ingyenes ingyen szállás a 
Theol. otthon épületében kapható.

Minden bővebb tájékoztatással készséggel szolgál 
a theol. akad. igazgatósága Pozsony, Konvent-utca 13.

Kérjük az érdeklődőket, hogy május 30-ig okvet 
ienül jelentkezzenek és ugyanaddig esetleges kívánalmai
kat is előterjesszék.

A végleges programmot annak idején az egy
házi lapokban fogjuk közzé tenni.*
nj-.rr.r j*"**,**‘ r ‘ ~i*i*‘***** * "* m ~**^1*** — •*- — -*-^*** * * ■ * * * ****

KÜLÖNFÉLE.

Kitüntetés. A király Wágner Géza a pesti ma
gyar evang. egyház felügyelőjét, az országos magyar

*Ezért az általunk is többször sürgetett tanfolyamnak a 
rendezéséért örömmel és hálával üdvözöljük mindazokat, kik
nek buzgolkodása a tanfolyamot létrehozta s kik annak elő
adásaikkal tartalmat és értéket adnak. Az úttörő munkához 
sikert és sok hálás résztvevőt kívánunk. Ŝzerk.)
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képzőművészeti társulat igazgatóját közművelődési és 
képzőművészeti téren kifejtett tevékenységéért udvari
tanácsossá nevezte ki.

Iskolaépítés. A felsőbakai (Hontm.) ev. egyház
13.000 korona költséggel 2 tanteremből, 1 tantestületi 
szobából álló uj iskolát épít és második tanítói állást 
szervez. Az uj iskola alapkövét megható ünnepély 
keretében április 26-án tették le.

Az iglói evang. egyház május 3-án Münnich 
Kálmán felügyelő és Walser Gyula lelkész elnöklete 
alatt közgyűlést tartott, melyen tudomásul vétetett, 
hogy néhai Frantnerne szül. Tirscher Tekla a diakonia- 
egyletnek és az ev. templom javára 200—200 koronát 
hagyományozott. Az egyházi számadások letárgyalása 
után Madarász Andor gondnoknak lelkiismeretes buz- 
gólkodásának elismerése mellett megadta a közgyűlés 
a felmentvényt. A presbyterium javaslatára kimondotta 
a közgyűlés második lelkészi állás szervezésének a 
szükségét. Káplánná Fábry G. Ernő theol. választatott 
meg. A kb. 20,000 koronára rugó templomjavitási költ
ség fedezésére gyűjtést rendez a hívek körében, miért 
is gyűjtő-bizottság választatott.

Veszteségeink az 1912-ik évben. A m. kir. 
kormány legutóbbi, ez év elején megjelent 1912. évi 
jelentése is a Statisztikai Évkönyv alapján az ág. hitv. 
evangélikus és a református egyházak 1912. évi hit
felekezeti veszteségszámláját töviden a következőké
pen állapítottam meg a fenti művek alapján megirt 
részletes statisztikai tanulmányomban, mely a Protes
táns Egyházi és Iskolai Lapban fog több részletben 
megjelenni. Az új egyházpolitikai törvények óta az 
országos hitfelekezeti statisztikai adatokat állandóan 
részletesen közlöm a nevezett lapban; aki érdeklődik 
ezen részletes adatok iránt, a nevezett lapban megta
lálhatja őket.

Az ág hitv. ev egyház vesztesége a gyermekek 
vallására vonatkozó megegyezéseknél (a nyereség— 
veszteségek leszámítva) 616. Az 1868. évi 53. t.-cz.
12. §-ához viszonyítva 308. Áttérés folytán (a Horvát- 
Szlavonországban elért 8 plus levonásával) 129. fele- 
kezetböl való kilépés folytán (a 4 visszatért levoná
sával) 139. összesen 884. Kivándorlás folytán (a vissza
vándoroltak levonásával) 6 468.

A református egyház vesztesége a gyermekek 
vallására vonatkozó megegyezéseknek (a nyereség — 
veszteségek leszámítva) 158. 1868. évi Lili. t.-c. 12. 
§-ához viszonyítva 79. Áttérés folytán 209, felekezet- 
ből való kilépés folytán (a 8 visszatért levonásával) 
212. összesen 579. Kivándorlás folytán (a visszaván
doroltak levonásával) 6431. A gyermekek vallására 
vonatkozólag kötött megegyezésekből Magyarországon 
1896—1912. években a róm. kath. egyház nyeresége 
-HO-296*5, a gör. kath. egyház nyeresége +  2480, a 
reform, egyház vesztesége 3*575*0, az evang. egyház 
vesztesége 3*915*0, a gör. kel. egyház vesztesége

2*0690, az unitárius egyház vesztesége 2200, az 
izraelita hitfelekezet vesztesége 750*5, a baptista szekta 
vesztesége —, egyéb vallásuak vesztesége 15*0. Horvát- 
Szit-’/onországokban 1899—1912. a róm. kath. egyház 
nyeresége -j- 793*5, gör. kath. -|- 1*0, a ref. egyház 
vesztesége 178*0, uZ evang. egyház vesztesége 202*0, 
a gör. kel. 413*0, unitárius 0*3, ;zraelita 0*5, egyéb 0*5.

Kassa Hornod !stván
ev. lelkész.

Az anyanyelvű hitoktatás ügyében a vall. és 
közokt. ügyi miniszter hatályon kivül helyezte hivatali 
elődjének valamennyi kir. tanfelügyelőhöz intézett 1908. 
évi október hó 23-án 106276. számú rendeletét, tekin
tettel a hitoktatás és a hitélet között való szoros kap
csolatra. Megengedhetőnek tartja, hogy az állami és 
községi, továbbá a magánosok és társulatok által fenn
tartott népoktatási tanintézetekben, u. m. az elemi nép
iskolák hat osztályában, a felső nép- és polgiri isko
lákban, a tanító és tanítóképző — valamint a kisded- 
óvónőképző intézetekben a hitoktatás a tanulók anya
nyelvén látassék el. — A miniszter fölkérte az egyház- 
főhatóságokat, hogy ezen elvi jelentőségű rendelkezé
sét figyelembe véve intézkedjenek, hogy mindazon nép
oktatási tanintézetekben is, amelyekben a magyar anya
nyelvű tanulók szórványosan, csekélyebb számban 
vannak, a magyar ajkú tanulók mindegyikének hitokta
tása ezek anyanyelvén történjék. A vall. és közokt. 
ügyi miniszter abban bízik, „hogy ezen intézkedés 
hozzá fog járulni ahhoz, hogy a hitoktatás vallás- 
erkölcsi kihatásával is emelni és erősíteni fogja az isko
láinkban folyó hazafias nevelés eredményes voltát. “

Pályázat. A csanálosi magyar nyelvű, kongruás 
lelkészi állásra június 10-ig nyújtandók be a pályázati 
kérvények a hegyaljai esp. hivatalhoz. (Ózd, Borsodm.)

Pályázat ösztöndíjért.
Az eperjesi ev. kér. collegium egyetemes theol. 

akadémiájának külföldön tanuló hallgatói részére alapí
tott ösztöndíjakért az arra jogosultak kérvényeiket 
1914. május 26-ig küldjék be az alulirtnak címére. 
Melléklendő az arról szóló bizonyítvány, hogy a folya
modó rendes egyetemi hallgató és sikerrel folytatja 
tanulmányait.

Eperjes, 1914. évi május hó 7-én.
Mayer Endre,

dékán.

IRODALOM.
A szocializmus és a vallás. A székely havasok 

alján Ürmösi József homoródszentpáli unitárius lelkész 
papírra vetette gondolatait a szocializmus és a vallás 
egymáshoz való viszonyáról, az egyházak és a szocia
lizmus közt fennálló ellentétekről és a szocializmus 
igazságairól. A mi magyar viszonyaink felett tartott 
seregszemlét és nagy olvasottsággal állított össze egy
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pár jellegzetes szemelvényt korunk kavargó, egymással 
viaskodó gondolatai közül. Szabadságszerető lelkének 
tiltakozó szavát felemeli a klerikalizmus és a protes
tantizmus ölelkezésének szószólói ellen s nyíltan, egye
nesen vallást tesz azon meggyőződéséről, hogy a pro
testantizmusnak nem a sötétség fiaival, hanem a fel
világosodás barátaival kell barátságot kötnie, kik közé 
a szocialisták is tartoznak, amennyiben s akik a lelki- 
ismereti szabadság álláspontján állanak s nem visel
tetnek gyűlölettel a vallás iránt. A nagy szeretettel, 
megható egyszerűséggel megírott derék könyvet mele
gen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Ára 1 korona. 
Kapható Kókai Lajos bizományában Budapesten.

Csiky Lajos: Egyházszónoklattan. Nagybánya 
(Nánassy J.) 1914. 335. lap. Ára 4 korona. A tiszán
túli ref. egyházi értekezlet III. kiadványa.

Érdemes és igaz munkás debreczeni tanártársunk 
Egyházszónoklattana számot tevő munka hazai prot. 
egyházirodalmunk terén. Hisz 35 éve ápolja és műveli 
a gyakorlati lelkészet ügyét nagyhírű debreceni theol. 
akad. kathedráján. Liturgikájához, Imádságtanához, a 
Luthertársaság által is megjutalmazott Lelkipásztorko- 
dástanához és pályadíjnyertes Lelkipásztorkodásához, 
igen elterjedt imádságos könyveihez (1. különösen 
„Az imádkozó nő“ cimüt) és egyházjogi dolgozataihoz 
méltán csatlakozik kezünk alatt lévő Egyházszónoklat
tana. Méltó társa Mitrovics Gyula és Kovács Albert 
közkedveltségü homiktiáinak. Adja Isten, hogy mégse 
„hattyúdala“ legyen. Fejezze be irodalmilag is a gya
korlati lelkészet áldásos müvét katechetikát is várunk 
és kérünk még tőle.

Igaza van abban, hogy müvében „több kérdést 
illetőleg a magyar és jórészben a külföldi prot. iroda
lomban is töretlen utakon jár,“ sőt — bár van Oosterzee 
hollandi ref. theológust vallja mesterének — „a gya
korlati bibliamagyarázat kérdésében való kimerítő fej
tegetéseivel egyedül áll nemcsak a magyar, de talán 
az egész prot. világ homilétikai irodalmában.“ Elvont 
okoskodások helyett komoly gyakorlatiasság jellemzi 
az ö színes és életteljes Egyházszónoklattanának min
den sorát. Munkája valóban „lelke szerető fáradozá
sának drága gyümölcse.“

Mire egy terjedelmes bevezető részen kívül a 
dolog természeténél fogva, egy elvi, tárgyi és alaki 
részre oszlik.

Mindjárt a bevezető részből kiragadom az egy
házszónoklattan irodalmáról szóló gazdag szakaszt, 
amelyben külön is méltatja találó jellemzésekkel — és 
ez nagy irodalmi tájékozottságára vall — a német, 
angol, francia és magyar homiletikák (utóbbiaknál is 
a római katholikust is) gazdag irodalmát. A teljes gya
korlati theologiát felölelő munkák felsorolásánál kifo
gásolom, hogy Achelis nagy művét csak 1 kiadásá
ban idézi és kisebb kivonatát meg sem említi. Nem 
említi továbbá az összefoglaló müvek felsorolásánál

Zetzscohwitz, Hering és Krauss gyakorlati theologiáit, 
a homiletika német irodalmából ugyancsak Hering, 
Krauss és Sachssa müveit s a német homil. folyóira
tok mellett a magyar törekvésekről is ( p. o. Geduly
H. folyóiratáról) meg kellett volna emlékeznie.

De annál találóbban jellemzi a legújabb 3 magyar 
homiktikai művet eképen: „Mitrovics müvének meg
becsülhetetlen érdeme, hogy a magyar egyházi beszéd
irodalom egészének beható ismeretén alapulván, fel
állított tételeit mindig a magyar hitszónokok müveiből 
vett példákkal igazolja.“ Vagy az erős egyéniségű 
Kovács Albert homiletikájáról (1904) így ír: „Szerző 
kevésbé egyházi, theológiai, mint inkább világi, rhe- 
torikai alapon áll s müvében csak nehány, 2 —3 magyar 
egyházi beszédről vesz tudomást. Látszik, hogy ő maga, 
mint orsz. képviselő inkább világi, mint templomi 
szónok volt. Különben igen jó sokat írt, eszes munka.“ 
Végül Hörk J. homiletikáját „zavaros berendezésű és 
erősen német forrásokra támaszkodó munkának“ mondja.

Az „elvi homiletika“ erős meggyőződésű és gya
korlatias irányú fejtegetéseit itt csak érintve a „tárgyi 
homilétika“ köréből kiragadjuk azt a részt, amelyben 
az egyházi beszéd tárgyára vonatkozó negativ és po
zitív követelményeket a következőleg formulázza : Nem 
kell prédikálni filozófiát (mint Szász K. Kant nagyhírű 
kategorikus imporativusáról), politikát (mint Madarász. 
Imre szélbalit), természettudományt vagy természet
rajzot (mint Kálmán Ferenc), profán történetet és iro
dalmat (mint Édes János, Pap Gábor és Jánosi Zoltán), 
sociális, közgazdasági vagy pusztán emberbaráti kér
déseket (mint Trsztyánszky, Tóth Ferenc vagy Kulifay 
Zsigmond), erkölcstant a hittan gyökerétől elszakítva 
vagy hittant az erkölcstan nélkül (mint Szász Gerő^ 
és magunkat. Ellenben prédikálnunk kell az Ür Jézus 
Krisztust, mint „mindent mindenekben.“ A jó egyházi 
beszédnek röviden bibliainak (jobban: evangéliuminak), 
keresztyéninek és a gyülekezet szükségeihez alkalma
zottnak kell lennie. Ide vágó gyönyörű fejtegetései 
valóban meggyőzők és igen tanulságosak.

Hogy különös melegséggel és részletességgel 
foglalkozik Csiky müve az egyházi év és a perikopák 
ismeretének kérdésével s azoknak elveink szerint való 
felhasználásával, a kátémagyarázattal, az egyházi be
széd és a homilia közötti különbség feltüntetésével és 
főleg sok eredetiséggel a gyakorlati bibliamagyarázat
tal, az az előzőkből egészen természetesen következik. 
Hisz’ a derék szerző egy életet töltött ezek hű szol
gálatában a debreceni ref. főiskolán s az irodalomban.

Szerzőnket e kiváló müve megjelenése alkalmá
ból evang. sajtónkban is a legmelegebb elismeréssel 
üdvözöljük és katechetikája megírásához Istennek meg
segítő kegyelmét kérjük! Tetőzze be a gyakorlati lel
készet nagy müvét !

Eperjes. Dr. Szlávik f lá tyás .
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KÜLFÖl D.
Bréma és vidéke egyházainak van a legszaba

dabb elvű egyházi alkotmánya, a mennyiben voltakép 
nincs is ilyen alkotmányuk. Minden a gyülekezet ügye, 
azok teljesen souverenek. Ezért vannak liberális, ort
hodox és vegyes gyülekezetek. Brémában magában pl. 
egyházi adó sincs, kiveve a katholikus gyülekezetei, 
amely meghatalmazást nyert, hogy híveit megadóztat
hassa. Az a katholikus, aki adózóképes és adót még 
sem akar fizetni, minden pillanatban kiléphet egyházá
ból. Ép úgy bármelyik evangélikus is a falvakban és 
a kikötó városokban. Városi evang. gyülekezethez való 
tartozandóságnak semmi különös látható jele nincs. 
A k itholikusok és a falvak s kikötővárosok lakói szá
mára hiányzott olyan határozat, a mely szerint az 
egyházból kiléphetnek. Ezt szabályozza a rövid idő 
múlva életbe lépő törvény. Elegendő szóban, vagy

írásban kinyilatkoztatni az illetékes tisztviselő előtt az 
egyházból való kilépést, amit 1 hónap leforgása után 
meg kell ismételni. Természetesen csak nagykorúak 
tehetik meg. (F. Z.)

A göttingeni egyetem nagy vállalatának, a val
lástörténeti forrásmunkák kiadásának a támogatására 
a porosz országgyűlés 100,000 márkát szavazott meg. 
Ez az összeg 10,000 márkás évi részletekben fizettetik ki.

Könyvterjesztés Norvégiában. Bergenben 
1902-ben könyvterjesztő-missziói társaságot alapítot
tak. Ez a társaság mely a bergeni püspök által aján
lott bibliákat és vallásos iratokat terjeszt az egész 
világon szétszórt norvégek között, mostanáig 1.850,000 
bibliát és vallásos iratot helyezett el. Könyveit svéd 
és dán nyelvre is lefordítják. Most készül a lapp és 
finn fordítás. A könyveket ingyen osztogatják s a 
könyvek árát önkéntes adakozásokból fedezik.
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M E R K E L  R F ,  dr.

China l i t  ts népe.
Á r a  30 I. t ö m e g e s  v é t e l n é l  20 £.

M e g r e n d e lh e tő  az  —
„ E v a n g é l ik u s  L ap" 
s z e r k e s z t ő s é g é n é l  N a g y -  
b ö r z s ö n y  (H o n t -m e g y e ) .

Alig pár lapon igen kedves, jel
lemző rajza „China földjének, 
népének, a chinai vallásnak, szo
kásoknak, életnek és törekvések
nek.“ A füzet alkalmas a misz- 
sziói munka iránt való érdeklő
dés felköltésére —
M in d en  j ö v e d e lm e  a z  A l ig .  
ev .  p ro te s t .  M is s io n s v e r e in é .

A dunántúli ág. h ev. egyházkerület új ének esk ön yve  a

K e r esz ty é n  é n e k e sk ő n y v
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a i yolcadik kiadása van forgalomban s Így a Kér. Énekeskönyvet 
mintegv 40,0: 0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv  

gaz. alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss I tokkal............................ 2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal.....................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán k. helyivel,

aranymetszéssel, dobo ban...............  8 „ — „
Párnázott borjubűrkötésben, táblán kehely- 

iyel, arany metszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Miielefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

me széssel, dobozban............... a .1 2  „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz .................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.kJ) 
legalább 50 példányt rendelnek mev, 25°'0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
S án th a  K á ro ly :  Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és Icán vök, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban.
Vászonkötésbrn, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnizott borjubőrkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

S zék á cs  J ó z s e f :  Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban 

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, lókkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal n K. Párnázott borjubőrkö
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.
Hornyáiiszhy líihior Höiyvhiadóhifitila, Budapest. II. ü d é ü l 4.

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
cs.  és  k i r .  u d v a r i  s z á l l í t ó

a  S z e n t - S í r  l o v a g j a  é s  a  F e r e n c  J ó z s e f  
r e n d  t u l a j d o n o s a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek inellett ki
váló, tiszta légnyomás i csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta iOOOnél több orgonát szállított, közte  
a k i r á l y  o r g o n á j á t ,  amely mű ezíuő szerint 
h a z á n k  le g n a g y o b b  o r g o n á j a  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásoí<at és hangolásokat a legmérsékeltebb árb n teljesít. Orgona 
jókarban tartását  elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra  dijmenteten szolgál.

Irta: SZUHAY BENEDEK. 
Ára 8 korona. ^

Három elmélkedés a té
kozló fiú példázata felett. 
Irta: PAULIK JÁNOS. 
Ára 80 fillér. ^

Kapható: MAI LAK
Hiiyvhereshedésében BUDAPEST,
Dl. Hámermayer Károly-ulci uz.

Elismert legelsőrangú műremekek - « i
a világhírű ZIMITERMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harm onium ok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

( C s á s z á r -  é s  L u k á c s í ü r d ő n é l . )
Harmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

ÓÉ „EVANGÉLIKUS I I P “ kiadásában m e g j e l e n t  
és a lap szerk esz tő ség e  
utján m e g r e n d e l h e t ő :

1. BURNAND E. „Példázat a ta 
lentum okról“ (sz ines) .

2. BURNa ND E : „Példázat a sz ü 
zekről“ (szines) és

3. QEBHARDTE.: „A zutolsóvacsora“
c. képének Keutel Richard stuttgarti mülntézetében készült  
lenyomata. A Burnand-képek „Emlékül“ felírással, v a g y  
anélkül kaphatók. E zek az emléklapok konfirmandusok,, 
ismétlősök és vasárnapi iskolások számára egyformán al
kalmasok. — A képek ára egyenként 50 fillér. Tíznél több  
rendelése esetén  3 0  fillér. —

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosm aróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  ISKOLAI ÉS TÁRS AOALHI  HETILAP.

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap szerk esz tő séb e  elm ére N agy
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 
— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol —

Hőszerkesztő: SZThhl. 
Felelős szerkeszt? es kiadó: SZIHO

FAmunkatársak :
HOWNYANSZKY A 1. ADAH 

LIC. P1ZÉLY ÖDÖN és HZBLÓMYI ÖDÖN dr.

ra : Egész évre 12 K., 
es szám ára 30 fill.

i r d e t é a  d i j a -
I 28 K., féloldal M K., ncgycdulilal 

isebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
ti fill. Trtbbszifr megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  Sass János: Álljunk vagy haladjunk? — Varga Gyula: Észrevételek. — Az alkotmány II. és III. részének módosítása 
tárgyában kiküldött zsinati albizottság ülése. — Különféle. — Irodalom — Hirdetések.

Álljunk vagy haladjunk?
A csüggedtség lankasztó szele gyakran végigcsap 

sorainkon. Majd itt, majd amott halljuk felhangzani a 
reménytelenek fájdalmas panaszszavát. Szegénység, 
részvétlenség, fagyasztó közöny és hatalmas ellenséges 
támadások ritkítják sorainkat, megakasztják előrehala
dásunkat, meghiúsítják legszebben kidolgozott terveink 
megvalósít sát.

Érdemes, sót szükséges gondolkodni a felett, mi 
az oka a vert sereghez hasonló kedélyállapotnak, 
holott csatában sem volt részünk, vagy ha volt, onnan 
győzedelmesen kerültünk fölül. Mégis habár nyilvános 
intézményeink élet pezsgését tanúsítják, egyházunk tes
tében mintha őrlő szú pusztítaná a szerveket, vagy 
valamely élősdi növény emésztené az életnedveket.

A legázolt hadsereg nem veszti el lelki erejét, 
mig él a bajnokok szivében az eszme, melyért síkra 
szálltak. Az eszme győzelméért küzdő harcos meghal, 
de el nem csügged és meg nem adja magát. A csüg- 
getegség annak a jele, hogy az eszme ragyogó fénye 
elhalványult, az eszme életkeltő meleg napsugarát 
idegen elemek felhői eltakarták szemeink előtt.

A protestantizmus alapeszméje a lelkiismeretsza- 
badság, mélynél fogva az egyén a mennyei Atyához 
való közvetlen, gyermeki viszonyában önálló, bármi
féle erőszak bilincseivel szemben független. És minél 
műveltebb, felvilágosodottabb a társadalom, annál fej
lettebbek és egymástól különbözőbbek benne az egyé
niségek, annál kevésbbé tűrik meg ezek az egyforma
ságnak korlátáit. A protestantizmus azért nevezheti 
magát méltán legtisztább keresztyénségnek, az igazi 
keresztyénség letéteményesének, mivel Krisztus urunk 
is vallásszabadságot hirdetve boldogította a benne 
hívőket. Nem a Garizim hegye, nem a Mória hegyén 
épült templom nyújt az Isten imádásának foganatos- 
ságol; mert az Isten lélek és akik őtet imádják, szük
ség, hogy lélekben és igazságban imádják.

Nem a felekezetek különböző tanainak szigorú

követése által szerzi meg az ember az ő lelkének üd
vét, a társadalom az ö állandó, liáboiitlan nyugalmát, 
hanem a mennyei Atya iránt' gyermeki tisztelet, a fele
barátok iránti önzetlen szeretet és az Isten törvényei 
iránti föltétien engedelmesség.

Ez az eszme úgy látszik háttérbe szorul a vallá
sos testületek inegkövesült szervezetében a megállapí
tott hittételek megmozdíthatom oszlopai mög . Mind
egyik vallásos testület azt hirdeti önmaga felöl, hogy 
egyedül az ö birtokában van, — hogy bölcs Náthán 
példázatával éljek a lélek üdvösségének eredeti gyű
rűje. És e tekintetben a protestantizmus alig különbö
zik a pápás egyháztól, mely azt állítja, hogy ő az 
egyedül üdvözítő egyház Mindegyik azon igyekezik, 
hogy az ö saját tanainak megtámadhatlanságát bizo
nyítsa s e törekvés mellett arról a kötelességről, hogy 
minden embernek lelki szükségleteit, bármely fokán áll 
az a mivelődésnek — megfelelő módon ki tudja elé
gíteni. Az elv, a rendszerért — mondja Tompa AAihály 
— marjátok egymást.........és meddő elvvitátok mel
lett az emberiség romlik, szenved.

Most a vallásos testületek e merev magatartása 
okozza, hogy az emberek túlnyom»') nagy többsége — 
különösen pedig a vezérlő szerepre hivatott miveltebb 
osztály — a vallásosság lényege tekintetében sötét 
utakon vezértelenül tévelyeg. Akárhányszor halljuk 
egyesek és pedig műveltek ajkairól ezt a lehetetlen nyi
latkozatot : Én hiszek Istenben, de vallásos nem vagyok.

Az egyik rész megelégszik azzal, hogy hiszen 
vallván felekezete tanait részt vevén a vallásos cselek
ményekben, vallásosnak nevezi magát, de nem tartja 
szükségesnek, hogy akár az önmaga, akár a felebarátai 
iránti Isten parancsolta kötelességeinek megfeleljen. 
Sem magán életében, sem a közéletben nein tanúsít 
hit által áthatott lelkületet, sőt kész kárhoztató Ítéletet 
mondani bárkire, aki a felekezet egyik vagy másik 
tanát elfogadni néni hajlandó, vagy egyik-másik vallá
sos cselekménynek nem tulajdonít nélkülözhetetlen 
fontosságot.
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Másik rész azt a meggyőződést erőlteti magára, 
hogy ő a végtelen hatalomhoz való viszonyát — mert 
hiszen nincs teremtmény, mely a végetlenséggel vala
miféle viszonyban nem állana és igy vallástalan ember 
épugy nem képzelhető, amint nincs ember, kinek szü
lője nem volna — hit nélkül is el tudja rendezni kielé
gítő módon. Az élet mostohaságait eltűri békésen saját 
szervezete épségben tartásának és a társadalmi élet
nek törvényeit belátása szerint betölti anélkül, hogy 
azokat örök, isteni törvényeknek tartaná. Azt hiszi, 
hogy tudományos műveltség és erős önfegyelmezés 
teljesen pótolja azt a hitet, miszerint az ember testi 
és lelki életének törvényei mindenható, mindentudó, 
végeden bölcs és végtelenül szerető Atya alkotásai, kit 
kijátszani, ki elől elrejtőzni nem lehetséges. A vallás 
ezek szerint csak a míveletlen tömegek fékentartására 
szükséges.

Még más rész gondolkodásmódja a vallásosság 
és önisíenítés között hullámzik határozatlanul nem ta
lálva megnyugvást sem a felekezeti tanok korlátái közt, 
sem az Istent tagadók kevély, rideg csarnokában, van
nak olyanok is, kiknek vallásos lelkületét a fennálló 
egyházszervezetek egyike sem elégítvén ki új meg új 
vallásos szervezetben keresnek — de aligha találnak 
— megnyugvást.

E széthúzó, összekuszált irányok közt az ember 
lelki életének vezérfénye elhomályosult, a lélek egyen
súlya félre billent, békés nyugalom helyett káros izga
lom, bizonytalanság ütött tanyát a szivekben. A hithü- 
ség, a felekezethez való családias ragaszkodás meg
lazult, az áldozatkészség erősen megcsappant. A tár
sadalom jólétét vészterhes mozgalmak tartják folytonos 
remegésben.

Itt fekszik oka annak a szomorító jelenségnek, 
hogy az ember anyagi érdekekért könnyű szívvel oda 
dobja nem mondom vallását, de felekezeti hűségét. 
Innen van, hogy nem tartja nagy áldozatnak még meg 
nem született gyermekeit idegen felekezet számára 
előre lekötelezni. Csak ez az iránytalan, sötétben bo- 
torkálás szülheti azt a merőben elhibázott törekvést, 
mely a vallást az iskolából ki akarja küszöbölni. (Épen 
oly rengeteg tévedés, mintha valaki azt akarná, hogy 
az iskolának ne legyen kötelessége a gyermek egész
ségéről gondoskodni s egészségtant tanítani, mosdás, 
fésülködés a szülő feladata.) Innen van az a szörnyű 
balvélekedés, mely vallásos érzület nélkül akar jó 
erkölcsű, testben, lélekben egészséges s a társadalomra 
nézve hasznos polgárokat nevelni. Ha a felekezetek 
lépnének fel oly követeléssel, hogy az iskola ne nyúl
jon a gyermekek vallásos érzületéhez, minden iskola- 
feníartónak egész eréllyel kellene talpra állani azért a 
jogért, hogy az ifjúságot vallásos szellemben nevel
hesse, mert e nélkül iskolai fegyelem, szorgalom köte
lességtudás, egymás iránti szeretet, a tanító iránti tisztelet 
nem fejlődik és erkölcsi lény egyáltalán nem képzelhető.

E tébolyító sötétségben nincs ki felgyújtaná az 
igaz útra vezérlő világosság fáklyáját, nincs ki a lélek 
betegségeit gyógyítaná, a szenvedőket vigasztalni tudná, 
ki e kavargó hullámokról a társadalom hajóját nyugal
masabb vizekre kormányozná.

A protestáns vallásos testületek hivatása volna, 
hogy krisztusi lélekkel istenfiuságnak és emberszeretet
nek lelkületével az ő alapeszméjükhöz híven teremteni 
oly meleg otthont, melyben szegény és gazdag, tudat
lan és világtudós, hatalmas és ügyefogyott egyaránt 
megtalálja lelke nyugodalmát, melyhez ennélfogva ren- 
díthetlen hűséggel ragaszkodjék, melyért nemcsak va
gyonát, de — miként az első keresztyének és protes
táns őseink — életét is kész legyen feláldozni. Valljuk 
be őszintén,* hogy csak nem is gondolkodunk afelett, 
mikép lehetne ezt az otthont felépíteni s berendezni. 
Ez lehet az oka, hogy a csüggetegség annyira erőt 
vesz rajtunk.

A protestáns vallásos testületek a ő történelmi 
fejlődésüknek válságos pontjára jutottak, ahol el kell 
határozni magukat föltétlenül: álljunk megmozdíthat- 
lanul ? vagy haladjunk? Azt tartjuk-e hivatásunknak, 
hogy az ez előtt négyszáz évvel, halandó emberek 
által megállapított tanok rendszerének hűséges, változ- 
tuthatlan emlékkövei maradjunk időtlen-időkig; vagy 
pedig miként eddig vezérlő szelleme voltunk az embe
riség mivelődésének, isten parancsolta tökéletesedésé
nek, vagy ezután is felölelve a haladás vívmányait, 
számot vetve a nép felvilágosodottságával nevelő édes 
anyja akarunk lenni a közerkölcsiségnek, biztos kor
mányzója a haladásnak, üdvöt nyújtó templom az ember 
lelki élete számára s a társadalmi nyugalom fentartója.

De ha ez utóbbi szerepre határozza el magát a 
protestantizmus, úgy hivatásával merőben ellenkezik 
átkot mondani azokra, akik — bár szivük legtitkosabb 
rejtekéig vallásosak és minden gondolatjukban, csele
kedetükben hitteljes élet nyilatkozik — ama tanokat 
feltétlenül és egész terjedelmükben el nem fogadják. 
Akkor távol áll tőle azt követelni, hogy akár világi 
akár egyházi tisztviselőire nézve ezen tanok követése 
elengedhetlen föltétel legyen.

Ellenben meg kell követelni, hogy sem a tiszt
viselők, sem az egyháztagok a Krisztus urunk tanításai
nak szellemével ellenkező tant se ne hirdessenek, se 
ne kövessenek. Aki pedig az ő polgári életében keresz
tyénellenes életmódot folytat, Istent nem tisztel, fele- 
barátjaival, tiszttársaival gyűlölködik, családja iránti 
kötelességeinek meg nem felel, szóval a jézusi lelkű- 
lettel ellenkező gondolkodásmódot tanúsít, az oly embert 
— bár az egyház vallásos jótéteményeit nem kell tőle 
megtagadni — semmiféle tisztviselői hatáskörrel ne 
ruházzuk fel, de még egyházpolgári jogokat se enged
jünk néki gyakorolni.

S a ss  János.



1914. május 23. Evangélikus Lap. 21. sz 3. oldal

Észrevételek.
A lelkészfizetések rendezése — sokan elfeledik,

— a kongrua törvény elfogadása után a mi kezünkből 
kisiklott. E törvény után illusio — önámitás az egyháznak 
fizetésrendezésről beszélni. Nemcsak bevágnánk az útját 
az 1848. XX. t.-c. igazságos és méltányos további végre
hajtásának, hanem zavart támasztanánk és egyenetlensé
get; hiszen a kongrua bevallások nem egyöntetűen történ
tek, ahány kerület, egyházmegye van mind máskép értékelt.

Igen a fizetésrendezést uj összeírásnak kellene 
megelőzni, a melyet az egyház egyetem egyforma elvek 
megállapítása mellett tétetne meg. Ezt esik akkor 
lehetne megtenni, ha a kormány nem egyeseknek, hanem 
az egyetemes egyháznak adná úgy a kon<>riuit mint a 
korpéilékot s az egyetemes egyházra bízatnék a segély 
elosztása — vagyis a fizetések rendezése. — De hát a 
kormány ő tudja miért, itt ne feszegessük, ezt a pénzt 
nem adja az egyetemes egyháznak, hanem egyeseknek
— ezért mi nem is rendezhetjük fizetéseinket.

Majd ha minden államsegélyt egy meghatározott 
összegben kaphat meg egyházegyetemünk — a miért 
küzdünk — a mi az 1848. t.-c. teljes méltányos és 
igazságos végrehajtásakor történhetik meg — akkor 
igen is, egyházunknak módjában áll úgy a lelkészi, 
mint tanítói fizetéseket rendezni — addig más utón 
kell keresnünk a segélyezést.

Meg vagyok arról győződve, ha az egyház ren
dezhetné a lelkészi fizetéseket, nem állana elő olyan 
eset mint az „Örálló“ 19-ik számában olvasható pályá
zat mutat. A csanálosi kongrúás lelkészi állást maga 
az egyházmegyei elnökség stólán s egyéb még jócskán 
számítható dolgokon kívül 2737 korongra becsüli! 
Gyürky javaslata szerint még járna neki ha feleséges 
400 korona. Nem is lenne rósz ez állás. De hogy ennél 
még jobb kongrúás állások is vannak, bizonyítja az 
az eset, hogy Csanálos község gyakran cserél gaz
dát. Miért is küzdünk mi? Törzsfizetésünk legyen 
2400 korona, legyen korpótlék, családi pótlék, nem is 
tudom már hol tartunk. Hát nem gondolkodnak az ily 
kongrúás lelkészek, hogy örökös nyavalygásunk hatása 
alatt valaki ott a minisztériumban szinte irónt fog és 
számítást tesz, s megadják kongruával a 2400 korona 
törzsfizetést, a felesleget meg visszakövetelik. Ott is 
tudnak ám számítani.

És most belátom, h gy igaza van a szerkesztő 
üzenetben panaszkodó szegény kongruás papnak,* 
nem az espereseket és egyházmegyei felügyelőket kel
lett volna a zsinatra küldeni — nem! ez nagy hiba! 
hanem a csalánosihoz hasonló, folyton elégedetlen 
kongruás lelkészeket. (Felügyelők nincsenek kongru- 
ások) ők csakugyan jobban tudnák rendezni a lelkészi 
fizetéseket mint a mostani küldöttek. Varjsa Gyula

cspecs.
* Nem kongruís lelkész volt a panaszkodó, hanem igazán 

teljesen érdektelen e.'yén. (Szerk.)

Az H M i i y  II. é s  III. r é s z i M  módosítása M i m  i i ó t l  
zsinati i r t s á l  illése.

III.

A május hó 11-én tartott ülésben I)r. Kéler Zoltán 
előadó a napirend előtt felszólal és erősen megtámadja 
az „Evangélikus Lap“-ot rosszhiszeműnek mondott 
kritikájáért. A kritika abból állott, hogy tudósítónk 
helytelenítette azt, hogy az előadók saját különvéle
ményüket az egyháztanácsok felállítását illetőleg fen- 
tartották és annak kinyomatását kérték, de a bizott
ságok hatáskörének Dr. Meskó László által indítvá
nyozott kiterjesztésére vonatkozó javaslatot el nem 
készítették. Mi ezt a kritikát fentartjuk, mert az dacára 
a bizottság szépitgető eljárásának, mellyel az előadói 
tisztségről való lemondással fenyegetődzö Kéler Zoltánt 
megnyugtatni iparkodott, való tényeken alapszik. Hogy 
a mulasztás megtörtént azt igazolja az a tény, hogy az 
előadók a május 11-én tartott ülésben azt pótolni 
iparkodtak, habár más irányban, úgy akarván feltün
tetni a dolgot, hogy Meskó csak az elnöki hatáskör 
és nem a bizottságok hatáskörének kiterjesztését indít
ványozta, de ez a „fordulat“ tudósítónk kritikáját meg 
nem cáfolja, mert a januái hó 27-én felvett jegyző
könyv szerint Meskó a bizottsági hatáskör kiterjesz
tését tervezte és május hó 4-én is erre vonatkozó 
javaslatának hiányát nehezményezte.

A május hó 11-én ülésezett bizottság, melyben 
a tagoknak fele és épen az indítványozó Dr. Meskó 
László nem voltak jelen, tévesnek jelenlette ugyan ki 
a január hó 27-én kelt jegyzőkönyvet, de ha a bizott
ság ezen utólag tévesnek mondott tényt május hó 
11-én rectifikálja, akkor nem szabad az „Evangélikus 
Lap“ május 9-én megjelent és a téves jegyzőkönyvre 
alapított kritikáját „roszhiszemünek“ qualifikálni.

A dolog lényege különben az, hogy az előadók 
és velők a bizottság Dr. Meskó Lászlónak igen alapos 
és életrevaló indítványán a május hó II. és 12-én 
tartott ülésekben meghozott határozatokkal csak ron
tottak, mert a cél a közigazgatás egyszerűsítése, melyet 
Dr. Meskó indítványával elérni akart ezen határozattal 
csak vajmi csekély mértékben érhető el.

A bizottság ezen egyszerűsítési szakaszt a követ
kező szövegezésben állapította meg:

Ha a 242-ik §. szerint az egyetemes közgyűlés 
hatáskörébe tartozó valamely ügyben sürgős intézke
dés tételének szüksége forog fenn, vagy ha a késede
lem kárral vagy veszéllyel jár, az egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő felelősség terhe mellett a szükség
hez képest intézkedhetik, de joga van intézkedése előtt 
ily ügyekben az illetékes egyetemes szakbizottságot 
meghallgatni s ha a bizottság jelenlévő tagjainak a/3-a<J 
része az azonnali intézkedést véleményezi, az egye
temes egyházi és iskolai felügyelő ezen szakvélemény
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alapján felelősség terhe mellett intézkedni köteles. El
járásáról mindkét esetben a legközelebbi rendes egye
temes közgyűlésnek jelentést tenni köteles.

Hát ez nem reform ! Az egyetemes felügyelő sür
gős és késedelmet nem tűrő ügyekben eddig is jogo
sítva volt felelősség terhe mellett intézkedni, tette is 
többnyire a bizottság meghallgatása mellett, a nélkül, 
hogy a 73~ad szótöbbséghez kötve lett volna, de azért 
az ügyek mégis utólag az egyetemes közgyűlés elé 
kerültek és ott újból igénybe vették a gyűlés munka
idejét.

Nem arról van szó, hisz egyszerűsítést akarunk. 
Ha ezt akarjuk, akkor a kisebb jelentőségű és különös 
szakértelmet intéző ügyeket a közgyűlés rendes hatás
köréből ki kell kapcsolnunk és azokat a bizottságok 
hatáskörébe kell átutalnunk, még pedig az érdemleges 
elintézés hatalomkörével. A jelenlegi munkaidő és pénz- 
fecsérlésnek, amelynek folytán a theológiai akadémiai 
nagybizottság és a tanügyi bizottság jelentésének elin
tézése az egyetemes gyűlés munkaidejének felét igénybe 
veszik és a piripócsi kántor panasza, hogy hiványá- 
ban rövidségét szenvedett szintén az egyetemes gyűlés 
által tárgyaltatik, véget keli vetni az által, hogy a tör
vény vagy a törvény felhatalmazása alapján kibocsá
tott egyetemes szabályrendelet taxatíve megállapítja 
azokat az ügyeket, amelyek a bizottságok által érdem
ben elintézhetők. Ezen célt szolgálta Sztehlo Kornél 
indítványa, melyet a bizottság elvetett, de amelyet ő, 
amint értesülünk, a zsinat elé terjeszteni fog.

A bizottság külömben utasította az előadókat, 
hogy mutassák ki a 242-ik §. mely pontjai maradja
nak meg okvetlenül az egyetemes gyűlés hatáskörében. 
Ennek az utasításnak azonban az előadók eleget nem 
tettek.

Hogy miért akarnak az előadók és a bizottság 
egy egyetemes ügyész helyett több ügyészt, az nincs 
megindokolva. Remélhető, hogy az egyetemes gyűlés 
nem fogja az egyház kiadásait több ügyész állás szer
vezésével szaporítani, midőn az e. ügyészi hivatal 
teendőit egy ügyész is képes ellátni.

Az egyetemes egyházi iroda és az egyházi ügy
vivői állás szervezését életrevaló eszmének tartjuk. A 
bizottság a szervezést az egyetemes gyűlésre akarja 
bízni.

Szeberényi indítványát, amely szerint az egyház 
fizetett tisztviselői csakis evangélikus házasságban élhet
nek, a bizottság elvetette. Ezt a kérdést a bizottság e 
szerint úgy oldotta meg, hogy lelkésznek és tanítónak 
nem jelölhető, akinek nem protestáns neje van, de ha 
megválasztatása után nem protestáns nőt vesz el, nem 
bántják.

Kimondotta azonban a bizottság: „Az evangéli
kus egyházban bármely fokozaton, elöljáróvá és tiszt
viselővé csakis evangélikus egyén választható meg, 
aki köteles gyermekeit az evang. vallásban nevelni“.

Hát ezt talán nem is volt szükséges kimondani!
De aztán kimondotta a bizottság:
„Az evangélikus egyház fizetett tisztviselői és 

alkalmazottai minden fokozaton csakis protestáns val- 
lásu nővel léphetnek házasságra, kötelesek házassá
gukat megáldatni és gyermekeiket az evangélikus val
lásban nevelni.

Sajátszerü, hogy csak a fizetett tisztviselőkkel 
bánik el a bizottság ily szigorúan, mintha a fizetést 
nem élvezőtől kevesebb egyháziasságot követelne. 
Nem veszik észre, hogy ennek a türelmetlen álláspont
nak hódolva esetleg legjobb munkaerőinktől fosztják 
meg egyházunkat.

Az eskümintákat persze némi módosításokkal fenn
tartották. A legfurcsább az, hogy a legtöbb eskümin
tában benne van az, hogy az esküttevő a szentirásban 
foglalt tanokhoz szigorúan ragaszkodik, holott Krisz
tus urunk maga megtiltotta az eskütevést!

-■ - - i,—i - *»-irvT_r-ij —-n

KÜLÖNFÉLE.
Új esperes. A békési esperesi állásra Veres 

József utódjának Keviczky László kondorosi lelkészt 
választották meg. Felügyelőnek pedig Haviár Dánielt. 
Őszinte örömmel üdvözöljük az egyházmegyei elnök
séget. Az esperesnek adjon a Mindenható új munka
körében erőt és sok sikert.

A protestáns közös bizottság Gr. Degenfeld 
József főgondnok és Baltik Frigyes püspök együttes 
elnöklete a lt t  folyó hó 15-én Budapesten ülést tartott. 
Az elnök mindenekelőtt a két egyháznak az elmúlt 
évben elh lt nagyjairól emlékezett meg és azután a 
bizottság Sztehlo Kornél előadása alapján a következő 
határozatokat hozta. A protestáns közös bizottság a 
protestáns lelkészeknek az 1848: XX. törvényczikk 
alapján az állammal szemben támasztható igényeit sem 
az 1898. évi kongruatörvény, sem az 1913. évi kor- 
pótléktörvény által nem tekinti kielégítetteknek és fel- 
terjesztést intéz a kormányhoz, amelyben ezen jogos 
igények kielégítését, esetleg az 1848. évi XX. törvény
cikk alapján e célra adandó segély felemelése által 
sürgeti. Felkéri egyúttal a két egyház főhatóságait, hogy 
a szükségleteknek már elrendelt összeírását mielőbb 
fejezzék be és munkájuk eredményét a protestáns 
közös bizottsághoz terjesszék be, amely megbízza már 
most a kiküldött 9 tagú albizottságot, hogy ezen adatok 
alapján újabb memorandumot készítsen, amely a kor
mányhoz felterjesztetni fog. A vallásügyi ministert pedig 
felkérik, hogy az 1848: XX. törvénycikk végrehajtása 
tárgyában kiküldött albizottsággal mielőbb tárgyaljon. 
Az alapítványok dolgában a közös bizottság ragasz
kodik ahhoz az elvi állásponthoz, hogy az egyházi 
alapítványok létesítéséhez nem szükségeltetik kormány
hatósági jóváhagyás és a vallásügyi minisztert kéri,
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hogy addig mig a törvényhozás máskép nem intéz
kedik, fogadja el a m. kir. Curia által is osztott fent- 
irt álláspontot. A bizottság felterjesztést intéz a kor
mányhoz a tandíjmentességet megállapító törvény 
életbeléptetése előtt egyes iskolafentartók által meg
váltott tandíjakért adandó kárpótlás tárgyában. A had
seregben a tábori lelkészeknek a protestánsokra nézve 
sérelmes számaránya és katonai rangja iránt hiteles 
adatok beszerzése útin fog intézkedni. Felterjesztést 
intéz a kormányhoz aziránt, hogy a pozsonyi egye
temen evangélikus theologiai fakultás felállitassék. Felir 
a kormányhoz aziránt is, hogy az illetékes hatóságok 
által rendeletben állapíttassa meg, hogy a hadseregben 
szolgáló protestáns vallásé katonatisztek az egyházi 
törvények szerint rájuk kivetendő egyházi adót meg
fizetni kötelesek.

A Protestáns Országos Árvaegylet Brocskó 
Lajos árvaházi igazgató 40 éves igazgatói működésé
nek betöltése alkalmából május 23-án jubileumi ünne
pélyt tart, melyen Kovácsy Sándor elnök fogja a jubi
lánst üdvözölni. Soós Károlynak: „Az árvák nem feled
nek“ c. alkalmi költeményét Jakab Gizella fogja elő
adni. Palásthy Árpád gömörhosszuszói lelkész imád
kozik, az árvaházi növendékek pedig Varga József 
„Jubileumai dalát adják elő.

Az evangélikus tanárok és tanítók országos 
egyesülete junius 2. 3-án Budapesten tartja meg ren
des közgyűlését. A közgyűlést istentisztelet előzi, me
lyen Kacziány János esperes imát mond. Az egyesü
leti folyó ügyek elintézésén kivül sok nagyon érdekes
nek Ígérkező előadást sorol fel a meghivó, melyek 
közül kiemeljük a következőket: Masznyik Endre dr 
a protestáns unióról, Szelényi Ödön dr a ny.ri szün
idei tanfolyamokról (theol.), Köpe Anna az ifjúsági 
könyvtárról, Alcxy Lajos vallástanítási módszerünk 
reformjáról, Kintzler Árpád a munkaiskoláról, Kiszelné 
Mészáros Gizella az iskolai takarékpénztárakról tart 
előadást.

A pozsonyvidéki lelkészi értekezlet 1914. évi 
május hó 14-én népes ülést tartott a pozsonyi theol. 
akadémia dísztermében Schmidt K. J. főesperes elnök
lete alatt. Az elnöki megnyitó kegyelettel megemléke
zett Ringbauer Gusztáv és Ulicsnyi Miklós elhunytéról, 
kiknek emlékezetét jegyzőkönyvileg megörökítették. A 
megnyitás után Okályi Adolf pozsonyi lelkész szép és 
magvas bibliamagyarázatot tartott Luk. 20, 17, 18. alap
ján. Utána Schleifer Károly főesperes nagy szakava- 
tottsággal ismertette a Gyürky-féle törvényjavaslatot. 
Az előadás élénk eszmecserét keltett és a felszólalá
sokból az a felfogás domborodott ki, hogy a lelkész
fizetés rendezését egyházi alapra kell fektetni, tehát 
lelkészfizetési alapot kell létesíteni, hogy a lelkészek 
helyzete az államsegélytől függetlenül is biztosítva 
legyen. És valamennyi hozzászóló kiemelte azt is, 
hogy a iizetésrendezésből a hitoktatókat semmikép sem

szabad kihagyni. Az értekezlet fénypontja Hornyánszky 
Aladár theol. akadémia tanárnak közel 2 órás előadása 
volt: Az ó testamcntomi kutatás mai állasáról. Mély 
hozzáértéssel és óriási irodalmi tájékozottsággal ismer
tette a kritikai teologiai-irány 150 évre terjedő mun
kásságát és annak eredményeit. Részletesen megvilá
gította a kutatás 4 főkörét az irodalomtörténeti, szö
vegkritikai, a történeti hitelesség és az egyes ó testa- 
mentomi iratok vall őstörténeti értékét megállapító vizs
gálódásokat, és az azokban felmerült problémákat és 
végeredményül megállapította, hogy az ó testamentom 
emberi mü, hogy Izrael népe történeti nép, mely mint 
minden egyéb nép alacsonyabb fokról emelkedett 
magasabb fokra, hogy a fejlődés és kinyilatkoztatás 
között nincsen ellentét, hanem hogy a kinyilatkoztatás 
egy állandóan ható folyamot a történelemben és ennek 
jelentős letéteményese Izrael népe, különösen pedig 
annak prófétái voltak. Ismertette továbbá a vallástör- 
ténetiirány által felvetett uj problémákat, kritikailag meg
világította a túlzó irányok és a mérsékelt irányok állás
pontját és végül érdekfeszítően összefoglalta az 1890. 
óta Palesztinában folyó ásatások eredményeit, melyek 
különösen az őskorra és kanaanita korszakra vetettek 
új fényt.

Kitüntetés. A király Králik Pál közeppalojtai 
tanítónak nyugdíjazása alkalmából sok évi buzgó és 
sikeres tanítói munkájának elismeréséül az arany érdem- 
keresztet adományozta.

Lelkészértekezlet. A nagyhonti esperesség lel
készei Ipolyságon gyűltek össze e hó 19-én közös 
ügyeik megbeszélése végett. A templomban tartott 
urvacsorai istentiszteleten Jeszenszky János báti lelkész 
mondott beszédet és osztott úrvacsorát. Az értekezle
ten Handel Vilmos esperes elnökölt, Krupecz István 
alesperes pedig a jegyzői tisztet látta el. Az értekezlet 
jobbára folyó- es egyházi ügyeket tárgyalt. A folyó
ügyek közül jelentőségénél fogva kiemelkedik a lel- 
készsegélyzö mtezet ügye. Ennek az intézetnek 65815 
korona vagyona van. Forgalma 16 ezer korona. Vagyo
nának gyarapodása 1273 korona. Tagjainak száma 28. 
A segélyzett nyug. lelkészek és lelkeszözvegyek 2U0 
korona évi segélyt kapnak. Jellemző, hogy tagdíj nincs 
s mégis van több olyan lelkész, aki nem tagja a se- 
gélyzöegyletnek. Ezekhez minden évben alázatos instan
ciákat és allokuciókat intéz Fuchs János pénztáros, az 
egylet ügyeinek fáradhatatlan vezetője, hogy lépjenek be s 
legyenek tagjai az egyesületnek 1 Mivel az előadásra 
vállalkozó mindkét előadó fontos okokból meg nem 
jelenhetett, az értekezlet az elnöklő főesperes előadása 
nyomán hozott határozatokat. Szimonidesz Lajos a lel- 
készfizetésjavitási tervezeteket ismertette. Bobal Samu 
indítványára az értekezletből üdvözölték a jelenlevők 
Sztehlo Kornélt, ki ennek a kérdésnek alapos isme
rője s a papság ügyének lelkes pártfogója s kérik, 
hogy a fizetésrendezés kérdésében nem lankadó bűz-
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gósággal képviselje a szegényebb lelkészek érdekeit. 
Ugyancsak Bobál Samu indítványára az értekezlet az 
egyet, lelkészegyesületet, alapszabályainak megváltoz
tatására kéri még pedig oly értelemben, hogy ne csak 
a gyűléseken jelenlévő pár tag válasszon és szóljon 
bele az egyesület vezetésébe, hanem hogy a tisztvise
lőket a tagok összessége válassza, ha kell, levél
ben történő szavazás útján. Az értekezlet után köz
ebéd volt.

Püspöki kérdőpont. D. Baltik Frigyes, a dunán- 
inneni kerület püspöke kiváló gyakorlati érzékkel a 
konfirmáció kérdésével való foglalkozást óhajtja a ke
rületi lelkészi értekezleten megvitatás tárgyává tenni. 
Teszi ezt a következő szavakkal: „Midőn e thémát 
kitűzöm, nem gondolok arra, hogy ott egymást annak 
elméleti részérői, annak fontosságáról kioktassuk úgy 
tudományos, mint hitfelekezeti szempontból, de a fősúly 
itt teljesen a gyakorlati, lelkipásztori szempontra fek
tetendő, mikép hozzuk össze nagy szórványainkból az 
evang. növendékeket a konfirmációi oktatásra és mert 
tudjuk, hogy evang. növendékeink magas százaléka 
nem evang. iskolában nyer oktatást, hazánkban akarva 
nem akarva a konfirmációi oktatás tulajdonkepen az 
egyszerű vallástanításnak helyettesítője. Mindez magával 
hozza, hogy az ily helyeken a konfirmációi oktatásnak 
nem — mint statisztice kimutatható, sok helyen egy
két hétig tart — és nem, mint sok helyt a filiákon 
szokás, a tanító által vezetve, hanem mennél hosszabb 
ideig s maga a lelkész által vezetett oktatásnak kell 
lennie, aki szigorral ügyeljen arra, hogy főképen a 
diaszpórákból a gyermekek mind pontosan részt ve
gyenek a tanításon, aminek akadálya egyrészt az is, 
hogy nálunk túlnyomó részben a húsvét előtti időben 
folyik a konf. oktatás, melyen a növendékek a zord 
idő miatt gyakran nem vehetnek részt. Vannak még 
más nehézségek is, melyek a sikeres oktatást akadá
lyozzák, t. i. némely lelkésztestvéreinknek a konfirmációi 
oktatást három nyelven kell végeznie, ami eltekintve 
szellemi oldalától, fizikailag is terhes.

Hírek Amerikából. A „Slav Mission Board“, 
mely már eddig is oly sok jót tett a magyar evang. 
kivándorlókkal, április 21-én Harrisburgban tartott 
negyedéves gyűlésén 45 Dollár havi segélyt szavazott 
meg a clevelandi magyar ev. egyház tanítójának a 
fizetésére. Junius elején az amerikai esperesség (in spe) 
egy új magyar egyházzal fog szaporodni, amennyiben 
Buffalóban az evang. magyarok megúnván az eddigi 
káros uniót, önálló egyházat alapítottak. Az egyház 
első lelkésze Korntheuer József lesz, ki a philadelphiai 
seminariumban fejezi be theologiai tanulmányait.

Uj egyházfelügyelő. Döbröntey Antal helyébe 
az alsómaróci ev. gyülekezet felügyelőjéül megválasz
totta Kolozsvári Ferenc mezővári el. isk. igazgató 
tanítót.

Lemondott zsinati tag. Slettner Gyula vasi 
felső egyházmegyei főesperes gyengélkedő egészségi 
állapotára való tekintettel bejelentette a zsinati tagság
ról való lemondását.

A gömöri ág. hitv. ev. egyházmegye meg
üresedett segédlelkészi állására Máczay Lajos eperjesi
IV. éves hittanhallgatót hivta meg, aki állását julius 
1-én fogja elfoglalni.

A discretionális jog megadásának a kérdésé
vel egyházaink a nagyszombati határozat kapcsán fog
lalkozni kezdenek. A somorjai egyház május 3-án Rock 
Ernő dr. egyh. felügyelő és Halmi Béla dr. lelkész 
elnöklete alatt a nagyszombati egyház határozatával 
ellentétes álláspontra helyezkedett, annak „méltatlan 
gyanúsításait“ visszautasította „a discretionális jog 
megadását közegyházunk érdekében szükségesnek tartja, 
a jog terjedelmének megállapítását a zsinat bölcsessé
gére bízza, meg lévén arról győződve, hogy legfőbb 
törvényhozó fórumunk mindig hű őre lesz autonómi
ánknak és annak épségében tartása mellett meg fogja 
találni azt a helyes intézkedést, mely a kívánatos rend 
biztosításával egyházunk zavartalan, békés fejlődését 
előmozdítja.“ Értjük és méltányoljuk ezt az álláspontot, 
azonban a magunk részéről feltétlenül a discretionális 
jog ellen foglalunk állást. Mire való a rendes fegyelmi 
eljárás, ha nem arra, hogy a kívánatos rendet bizto
sítsa! Nem sokkal igazságosabb és feltétlen garanciát 
nyújtó eljárás volna ennek a megindítására minden 
egyes esetben, ahol a „discretionális jogra“ volna 
szükség ?

Miniszteri döntés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter egy volt dun.mtuli gyámoldai tagnak pana
szos felterjesztésére, melyben folyamodó a miniszter 
intézkedését kéri arra nézve, hogy neki szolgáltasson 
ki az egyházkerül, gyámolda évi 210 korona gyámdi
jat — a kérvényt mint nem teljesíthetöt adta vissza 
az iliető félnek. Elutasító leiratában a miniszter állás- 
foglalását azzal indokolja, hogy a gyámolda felszámo
lását alapszabályilag biztosított jogánál fogva tette meg, 
másfelől e határozatot annak idején panaszos fél meg- 
felebbezni elmulasztott.

A vall.- és közoktatásügyi miniszter leiratá
ban célszerűnek találja, hogy a hitfelekezeti iskolák 
megüresedett tanítói állomásaira a pályázat ne csak 
az egyházi lapokban, hanem a „Néptanítók Lapjában“ 
is közöltessenek, mert ezen az utón szélesebb körben 
terjedvén el a pályázat, könnyebben és nagyobb szám
ban fognak jelentkezhetni a pályázók s igy elesik ama 
körülmény, hogy gyakran hónapokon vagy egész éven 
át az állomások betöltetlenek maradnak.

Árvák felvétele. A tiszai ágost. hitv. evang. 
egyházkerület rozsnyói fiú- és leányárvaházában e 
tanév végén néhány hely megürül s ezek újra betöl
tetnek.



1914. május 23. 7. oldalEvangélikus Lap. 21. sz.

Az árvák felvétele iránt benyújtandó kérvények 
legkésőbb junius 15-ig küldendők Rozsnyóra, az árva
házi bizottság egyházi elnökéhez: Terray Gyula főes- 
peres-lelkészliez.

A kérvényhez melléklendők:
a) a szülők vallását, polgári állását, elhalálozá

sukat és a hátrahagyott árvák számát igazoló anya
könyvi kivonatok ;

b) az árva keresztlevele (az a) és b) alattiak 
egy családi értesítőn is kimutathatók);

c) szegénységi bizonyítvány, mely a lelkész által 
is hitelesítendő;

d) iskolai bizonyítvány azok részéről, kik iskolába 
már jártak;

e) orvosi bizonyítvány arról, hogy a felveendő 
gyermek teljesen ép és egészséges és hogy himlő 
ellen be van oltva.

f) szülői vagy gyámi nyilatkozat arról, hogy mig 
az esetleg felveendő gyermek az árvaház kötelékében 
marad, a felette való rendelkezési jogról az árvaház 
elöljárósága javára lemond.

A kérvény és mellékletei bélyegmentesek.
A kerületi árvaházba, csak oly árvák vétetnek 

föl, akik az 1901-ik évi XXI. t.-c. által — mely a 7 
éven felüli elhagyott gyermekek továbbneveléséről 
gondoskodik — védelemben és gondozásban nem 
részesülnek.

Ingyenes növendékül elsősorban csak teljesen 
árva, másodsorban félárva, vagyontalan s minden 
anyagi segély nélküli, egészséges, éptestü és épelméjű, 
6—10 éves fiú- és leánygyermek vehető fel.

Üresedés esetén lelkészek és tanítók nem árva 
tanuló gyermekei is felvehetők, havi 24 kor. tartásdíj 
fizetése mellett, de csak 14 éves korukig; ha az ilyen 
üres helyet lelkész vagy tanitógyermek nem kérelmezné, 
az más pályázónak is adományozható.

Gimnáziumba és polgári leányiskolába csak olyan 
árvaházi növendék irható be, aki kifogástalan maga- 
viseletü s a megfelelő előképzettség, szorgalom és 
tehetség mellett ezen iskolákban legalább is jó általá
nos eredményt képes felmutatni; az ilyenek a IV. osz
tály elvégzéséig (14 éves korukig) maradhatnak és 
tartatnak az árvaházban. De 12 éves korának betöltése 
előtt is elbocsáttatik az olyan növendék, akinek az 
intézetben való maradása az árvaház érdekeivel össze 
nem egyeztethető.

A felveendő árvák belépésük előtt még az inté
zeti orvos által is megvizsgáltatnak s csak azon eset
ben fogadtatnak be, ha szellemileg nem visszamaradot- 
tak, tehát taníthatók; ha testileg épek, egészségek, 
ragályos vagy krónikus bajban nem szenvednek s himlő 
ellen be vannak oltva.

A felvételről a folyamodók értesítve lesznek, mely 
után a megjelölt napon kötelesek az árvákat saját 
költségükön az intézetbe szállítani. Az ingyenes helyre

fölvett árvák a rajtok levő ruhán kívül még egy öltö
zettel, lábbelivel és három öltő fehérneművel látandók 
el s ezeket tartoznak magukkal hozni. A havi 24 koro
nát fizető növendékek a teljes ruházatról,’tankönyvek
ről, tandíjról stb. maguk gondoskodnak ; a többieket 
azonban minden szükséges dologgal az árvaház látja 
el. Ingyenes és fizető növendékek egyebekben azonos 
elbánásban részesülnek. Bővebb tájékozást szívesen 
ad a árvaatya.

Rozsnyó, 1914. május 12-én.
Terray Clyula, Egyed Dávid,

fócsp., árvnh. cin. udv. tan. árvaatya.

A halotthamvasztás. Németországban mind 
nagyobb tért hódit. Az 1913-évröl szóló hivatalos ada
tok összesítése szerint Németországban 40 krematórium 
van, ezek közül három (Esslingen, Greifswald, Görlitz) 
az év utolsó negyedében nyílt meg. A hamvasztások 
száma 10 ,1ö8, az 1912. évihez képest, amikor 8870 
hullát hamvasztottak el, tetemes emelkedést mutat. Az 
elhamvasztottak közül 6117 férfi 4051 nő volt. Evan
gélikus vallású volt 8598, katholikus 758, ókatholikus 
70, izraelita 509. A többiek szabad egyházak tagjai, 
vagy dissidensek voltak. A hamvasztást a krematóri
umban egyházi szertartás előzte meg 7944 esetben 
(78°/,.). Ezen kívül a halottas háznál is sok halottat 
elbúcsuztattak, úgy hogy nem lehet azt állítani, hogy 
a hamvasztásnak egyházellenes tendenciája lenne. Leg
jobban megbarátkoztak a hamvasztással Pössneckben, 
ahol 111 tizennégy évnél idősebb halott közül 74-et, 
vagyis az elhaltak */#“& elhamvasztották.

Berlin evangélikus egyházi szükségleteinek
a fedezésére az állami jövedelmi adó 20°/n-a; 4.900,000 
márka szolgál. Az előirányzott rendes kiadás 5.325,000 
márka, rendkívüli kiadás kerek 50,000 márka. A kia
dások legnagyobb tétele a tartományi egyház költsé
geihez való hozzájárulás 2.011,582 márka összegben, 
amiből Berlin a lelkészek, diakónusok és diakonisszák 
korpótlékára és az ifjúsági mozgalom támogatására 
383,216 márkát visszakap. A városi synodusnak az 
összes adóssága 19.740,720 márka, csupán kamatokra 
és törlesztésekre évenként 999,813 márkát kell fordítania. 
Lelkészfizetésre 710,680 márka, egyházi közigazgatásra 
498,094 márkát kell kiadnia!

jezsuita volt 1913. év végén 27 provinciában 
16,815, ezek közül 8,178 felszentelt pap. A legtöbb 
jezsuita van Kastiliában (1,344) és Arragoniában (1,253). 
A német jezsuita rendtartománynak 1,222 tagja van. 
Ausztriában 614-en, nálunk 208-an vannak. Ezek között 
80 felszentelt lelkész, 59 scholasztikus és 69 laikus
testvér van, kik öt rendházban laknak. (Kalocsa, Nagy
szombat, Szatmár, Pozsony, Pécs.) 1911. vége óta a 
jezsuiták száma 244-el szaporodott.
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IRODALOM.
Gömöry János. Az ev. tanárok és elemi 

(nép) iskolai tanítók orsz. egyesületének évkönyve 
az 1912/13. évről. Eperjes (Kósch Á.) 1914. \Z1 lap.

Ennek az évről-évre izmosodó tanáregyesületnek 
érdemes elnöke M. Dietz S., ügyvivő alelnöke dr Flórián 
K., agilis titkára s az egyesület lelkes megteremtője 
Gömöry János eperjesi ev. volt főgimn. igazgatótanár, 
főisk. szakoszt. elnöke dr Marsznyik E., középisk. 
Fischér M., tképezdei Gerhard B., polgárisk. Mikolik 
K. s elemi iskola Alexy L. (A prot. tanáregyesület esz
méjét különben régebben Radácsy Gy. spataki és dr 
Szlávik M. eperjesi theol. tanárok pendítették meg a 
sajtóban és azok indítására jött létre az első tanács
kozó gyűlés Debrecenben). Választmány tagjainak 
száma 49, a tiszteletbeli tagoké (Gyurátz, Poszvék, 
Br. Prónay, Meskó, Ludmann, Scholtz, Haviár D. és 
Benka) 8, az alapító tagoké 14, a pártolóké 8 s a 
rendeseké 610, a mindenesetre tekintélyes szám. Az 
évkönyv közli a pesti és szarvasi választmányi ülés 
tartalmas és terjedelmes jegyzőkönyvét. Utóbbiban 
föltűnt, hogy „a vallástanárok részvétét az egyesület 
munkássága fájdalmasan nélkülözi.“ Ugyan mi lehet 
annak oka és értelme?! Az évkönyv gerincét a múlt 
évi május hó 14-iki lélekemelő lefolyású és kedves 
emlékezetű szarvasi közgyűlés előadásai képezik. Csak 
természetes, hogy a fő-, közép- és népiskolai szak
osztályú gyűléseken a fizetésrendezés kérdése s a 
zsinati javaslat tanügyi része foglalkoztatta az érdemes 
tagokat. így jól tették, hogy a felsőbb leányiskolák és 
polgári iskolák zsinati képviseltetésének ügyét szóvá 
tették, de nem fogadhatom el dr Szelényi Ö. theol. 
tanár ama javaslatát, amely szerint a bécsi prot. theol. 
fakultás példájára „sokkal könnyebben elérhetjük az 
izolált, mint az egyetembe (a pozsonyiba) szorosan 
beillesztett fakultást. Itt már felsőbb és titkosabb rugók 
játszanak közre az új pozsonyi egyetemnél. A tanító- 
képző-intézeti szakosztály sürgette a vallástani órák 
leszállítását (miért?), a képzőknek 5 évfolyammá való 
fejlesztését, ami a túlterhelés szempontjából helyes gon
dolat, a szünidei továbbképző tanfolyamokat s a tanár- 
egyesület közgyűlésén intézetenként 2—2 tagnak meg
jelenését. A szarvasi közgyűlésről szép költeményt 
közöl „A mi tavaszunk“ c. alatt Csengey-töl s „A 
magas föld“ c. alatt Vicíorisz nyíregyházai főgimn. 
tanártól. A közgyűlési tagok szép beszéd kíséretében 
Szarvason megkoszorúzták T essed ik  S. és Vajda G. 
sírját. A tiíkári jelentés az évkönyv legtartalmasabb 
részé, amelyből megértjük, hogy itt céltudatos mun
káról van szó. A közgyűlési előadások közül közli az 
évkönyv Fayr S. „Gróf Teleky Józsefné“,, Mocskonyi
J. „A szarvasi ev. egyház és főgimnázium nehány 
jelese“ (Tessedik, Boczkó, Placskó, Haviár, Tatay stb.) 
és Pukánszky M. „A külföldi egyetemek francia és

angol szünidei tanfolyamok“ c. igen tanulságos elő
adásait. A középiskolai szakosztály előadásaiból Fischer 
M. pathetikus elnöki megnyitóját, Reil L. igen érde
kes és tanulságos tanítástervezetét és Németh S. 
„A tanuló aktivitása a tanításban“ s a népiskolaiból 
„Iskoláink feladata a nemzetiségi vidéken“ c. előadá
sokat. A tartalmas és igen tanulságos évkönyv „aktái“ 
között fölterjesztések szerepelnek a fizetésrendezés s 
a zsinati javaslat tárgyában. Úgy értesülünk, hogy a 
tanáregyesület ez évi közgyűlése Aszód helyett, a 
hová tervezve volt, de Oeschger A. áldott emlékű igaz
gatójának halála miatt meghiúsult, a pünkösdi szün
napok alatt Budapesten lesz megtartva. A jövőben is 
kifejtendő áldásos munkásságában vivat, floreat, crescat!!

Qömöri

Toronyórákat
[i gy^rf minden nagyságban, első- j 
) rendű modern kivitelben a

• iiíiiim ín- és lornydn Hír
B U D A P E ST , S i iv -u tca  32

B u d a p e s t  s z é k e s f ő v á r o s  s i e r z ő d .  to r o n y ó r á s a
Több arany éremmel kitüntetve.

Előnyös fizetési feltételek. Költségvetés díjtalan.
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SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.

1914. május 23.

Konfirmanduslapjaink közül a Ucbhard P. „Ú rvacsora“
elfogyott.

Helyreigazítás. A múlt számban közölt pozsonyi szünidei 
tanfolyamról szóló értesít.ls ügyében május 14-én vettem ait a 
közlést, hogy az értesítésbe h'ba csúszott be. A soproni theol. 
akad. tanarai a tanfolyam rendé é.sében nem vesznek részt s 
ezért Hröhle Károly tanár ur neve is törlendő az előadók név
sorából. Valami kellemetlen véletlen következtében a helyre
igazításra utasítást adó sorokat a nyomda későn kapta s így az 
az értesítés hhásan jelent meg. A nem szándékos hibáért el
nézést kérünk. Olvasóink pedig e sorok kapcsán lesznek szíve
sek tudomásul venni, hogy a Pozsonyban tartani szándékolt 
szünidei tan folyamot a pozsonyi tanárok rendezik s azon Pröhlc 
Károly nem tart előadást.

K. B.. H. H . H. L. Cikkeiket csak a jövő szambán hoz
hatjuk Addig szives türelmüket kérjük.

I). B. K- dves leveledért hálás köszönet. Mihelyt a v izs
gák után egy kis nyugtom lesz, kimerítő választ kapsz. Addig 
nézz utáni, micsoda más kincsek vannak még abban a könyv
tárban ? Szeretettel köszöntünk!

P á ly á za t i  h ird etm én y .
Az aszódi ág. h. ev. főzimázium fenntartó testületé a VII. 

osztály megnyíltával az 1914 15 tanévtől kezdődóleg pályázatot 
hirdet a következő tanszékekre:

1. Magyar-német, esetleg magyar-latin helyettes tanári
2 torna-rajz, esetleg csak torna-, helyett-stanári állásra.
A megválasztott helyebes tanár javadalmazása évi (300, 

(ezerhats á?J korona, heti órának száma 20
A gimnázium bizottsághoz, címzett kellően felszerelt folya

modványok a főgimnázium igazgatóságához adandók be.
Pályázati határidő: 1914. évi június hó 10
Aszód, 1914 évi május hó 10-én.

MIcsinay Ernő,
biz. elnök.

T—n~u~* - -M- | -~i -  j—-     1,— j— _ — i.rir i-

P ály áza ti  h ird etm én y .
.A gömöri ág. h ív . ev egyházmegyében rendszeresített 

káplán állás megürülvén, arra pályázatot hirdetek.
Javadalmazása : 1(300 szóval ezerhitszáz korona, lakásul 

a lelkészlakban egy szoba.
Az álláz juiius 1-én foglalandó el. Érdeklődőknek felvilá

gosítást az a'óiirott ad.
Rozsnyó, 1914. évi majus hó 12-én

T erray Gyula,
főesp., u Ív. tanásos.

rA „ L u th e r -T á r s a s á g “ k ön y v k er esk ed éséb en
lUidap^si, V il i . ,  Szentkirályi-utca 51/a kaphatók a Következő v i z s g á i  
j u t a l o m k ö n y v ü l  kiválóan alkalmas protestáns szellemű könyvek:
P ro testá n s  ifjuz. és n ép k ö n y v tá r .
Hgy-cgy kötet a ra  d iu k O l í ib e n  2 korona .  * I * * * * * 7 8 * * II

1—2 A keakeny, rögös utón. Vallásos 
költem. I -II. Iitak Jámbor Lajos és

I Jámorné Székel Lilla.
3—4 A GAncölszckér. Elbeszélés az Ifjú

ság számára I—II. Irta Züi Sámiorne.
5—6 A* élet reggel n. Elmélkedések a

serdülő ifjusig számára I—II. Irta
Forgács Gyula.

7 A szeret hata lma. Ifjúsági elbeszé
lés Irta Zih Sándorné

8 Apró tö r téne tek  Irta V. Sipos Ida.
9—10 bcbrcccn  múltjából. Elbeszélés az

ilj sá: részére. I— II. Irta Koncz Ákos.
II Zcngó hárfa. Gyermekversek és Imák. 

Irta F. Varga l_ajos.
12—13 P ro tes táns  jellem erkölcsi olvat- 

má .yokbm I—II. Irta Vaday József. 
14—15 A gyermekszív kAnyvc. Rajzok, 

történetek I—II. .rta C»ite Károly 
16—17 Isten, t ln ra ,  Caatad. I—II.irta Sáuta 

Károly
18—19 Rákóczi éa a kurucvllág történet, 

képekben 1—1«. Irta Vaday József
20— 21 M agyar  történelm i elbeszélések

éa népmondák az ifjúság szániára. 
I—II Irta Porcsaitn/ Gyula.

22 Hogy lehetaz nagy ember  ? Felnőtt 
gye mekek számára irta Forgács Gyula 

23—24 Bibliai képek g.cmiekck számára 
I—II ktttet irta Koréh Kndre 

^5—26 Száz meae I .11, irta Papp Józaef
21— 2i O-szövetségi történetek. A magyar

nép és ifjúság számára I—II, irta Jámbor 
Lajos

29—3J Képek a protestáns egyház tö r 
ténetből 1—II, irta Koréh End:e 

31—32 Valláscrkölcsi  elbeszélések az if
júság számára I—II iita Szcntmiklóssy 
József

33—34 Az e lhagyottak  Elbeszélések az if
júság számára I—II irta Zih Sándorné 

35—36 Kollégiumi tö r téne tek  rajzok és 
elbeszélések a diákéletből I—II irta 

! Borsos István

37—38 A m agyar  tö r téne lem  hősnői. Az 
iljuság számára, I—II Irta Porcsalmy 
Gyula.

39 E lbeszélések  az ifjúság számára Irta 
Dombi Lajos

49—43 A gyermekvilágból.  Elbeszélések 
az ifjúság számára i—IV. Irta Könyves 
Tóth Kátíoan

44 Mesék Gyermekek számár: irta Jókay 
Latos

45 E lbeszélések  az ifjúság számára Irta 
Jókay Lajos

46—47 Az a rva  ftu. Elbeszélések az ifjúság 
számára I —II irta Jókay Lajos

48 Je ruzsá lem  pusz tu lása  A serdülő 
ifjúság számára irts Forgács Gyula. 
Kllzcus. A szentirás alapján versbe 
szedte jámbor Lajos

41 A nagym am a története iből.  El
beszélések az ifjúság és nép számára, 
itta Jámboráé Székely Lilla.

10 Krisztus legendák. Az ifjúság szá
már,a Länger lóf Zelma után forditottU 
Osváth Kálmán

51 II. Rákóczi Perenc. Emlékköuyv, 
Zrínyi Ilona és Thököly hamvain ik 
hazahozafaIára. Irta Vaday József

52 Vlsky lányok. Ifjúsági regény, irts 
bahay Kálmán

53 51 Szén Hnlaton mellől. Elbeszélés az 
ifjúság számára I—111, Irta Babay Kálmán 

56—57 Pali iskolába megy. A/. ifjúság se l 
mára I—HL irta Borsos István 

58—59 Boldogfalva. A nép és ifjúság szá
mára I—II, Hu lay János

60 Duvid, a zsolta ros k ir  ily. A nép 
és ifjiság számara Irta Buday János 

61 62 Pál upostol élete.  A nép és Ifjúság
számára I II. irta Budaz János 

61 6-t Kis leányok tu d o m á n y a • Az ifjúság 
számára I II írta D. Dől Ina y Erzsébet 

65 66 Cshvcgéack, z ifjúság számára, 
I II Irta D. Dolinay Erzsébet 

67 63 Nénlnlkc vendégei. Az Hiúság szá
mára I II Irta D. Dolinay Erzsébet

69 A boldogságról Elmélkedések és 
és imák keresztyén ifjak számára, irta 
U ay Sándor

70 71 Gyermekek a bibliában. Bibliai 
magyarázatok I II, irta Forgács Gyula.

72 73 A fr ik a  hóscl.  A magyar ifjúság szá
mára I II irta Forgács Gyula 

74 75 Égi cél télé. Vallásos és egyéb köl- 
tcméayek I II irta Jámbor Lnjos 

76 77 M udárm csék  Jó gye mekek számára 
I II irta Kádár Imre

78 79 Gycrm ekéssze i.  jó gyermekek szá
mára irta Kádár Imre.

80. I t thon. Rajzok történetek, irta Csite 
Károly

81 I)ueó Matyi válla la ta i .  Elbeszélés 
az ifjúság számára, irta Jókai Laios 

82 83 Mese és valóság hetedhét o rsz ág 
ról I II, Irta Dr PrOhle Vilmos 

84 Kocsi Csergő Bálnt,  a gálvrab, irta 
Lie. Rácz Kálmán
A nagy Heróds éa utódai. A serdülő 
ifjúság szá i ára, irta Forgács Gvula 

85 89 Református egyházunk  nagyjai.
I IV, irla S. Szabó József 

89 93 Régi tör ténetek .  Az ifjúság számra 
I n, irta S. Szaao József 

91 92 Bibliai képcsarnok. Útjelző a szent- 
iráshoz I II Urny Sándor 

93 91 A m agvur gyermek olvasókönyve.
I II, irta.Vaday József 

95 »6 A Jó példát kövesd. I II, irta Vaday 
József

97 98 Pro tes táns  lelkűiét.  Történeti pél
dákban és fejtegetésekben. I II. irta 
Vaday József.

99 100 A koldus jövendőmondása.  Ifjú
sági elbeszélés. I II irta Zih Sándorné 

?01 102 A sán ta  szolgáló leánya. Ifjúsági j
elbeszélés, I II, irta Zieh Sándorné 

103 Az áruló és egyéb tö r ténetek ,  irta 
C ite Károly

104 105 Kuruc h is tó r iák  és cgyébb tö r té 
nelmi elbeszélések. I II Végh István 

10b Szárazon és vizen. Az ifjúság szá
mára. irta Tóthné Zalai Emma 

197—108 Az iskolakcrűlő.  I II, Irta Zih 
Sándorné

109 Károly Gáspár, a bibliaforditó. Az
ifjúság számára, irta S. Szabó Jó
zsef

Rendelésre! kéretik a szükségesnél több kötet, illetve szám felsorolása, 
hogy esetleg a hiányzó kötetek másokkal pótolhatók legyenek.
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MERKEL R F ,  dr.

és
Á r a  30 f. tö m eg es  v é te ln é l  20 f. Alig pár lapon igen kedves, jel

lemző rajza „China földjének, 
népének, a chinai vallásnak, szo
kásoknak, életnek és törekvések
nek.“ A füzet alkalmas a misz-

„  . _ sziói munka iránt való érdeklő-M e g r e n d e l h e t o  az  — , ,  , ...... ...  ,„ ¥ „ des felkoltesere. —„ E v a n g é l i k u s  L a p “
s z e r k e s z t ő s é g é n é l  N a g y -  M in d en  jö v e d e lm e  az  A l ig .
b ö r z s ö n y  (H o n t -m e g y e ) .  e v .  p ro te s t .  M is s io n s v e r e in é .

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új én ek esk ön yve  a

K e r esz ty é n  é n e k e sk ö n y v
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s igy a Kér. Énekcskönyvet 
mintegy 40,0(0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv  

|az alábbi kelésekben van állandóan raktáron : 
rélvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss 1 tokkal............ ...............  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal.....................  6 „ — „ '
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobo ban...............  8 „ — „
Párnázott borjuburkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán krhellyel, arany

aié széssel, dobozban............... a 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ..................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, meh-ek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.Kai) 
legalább 50 példányt rendelnek mee, 25°/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sán th a  K á ro ly :  Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak sz.ámára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságb: n. 
Vászonkötésbfn, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjubőrkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

S zék á cs J ó z s e f :  Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal X K. Párnázott borjubőrkö
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

l ó i  l ó e y É É l i i i i i t t ,  Budapest, I), ABadémia-u. 4.
Elismert legelsőrangú műremekek

a világhirű ZIMJTERMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harm onium ok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TOROK-U. 8.

(C sá szá r - é s  L u k á c s fü r d ő n é l.)  
Harmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
cs. és  k ir . u d v a ri s z á l l í tó

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  é s  a  F eren c J ó z se f  
ren d  tu la jd o n o sa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon k itün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki - 
való, tiszta légnyomási csőre*dszerü (pneu- 
matikai) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, köz te  
a k i r á l y  o r g o n á j á t ,  amely mű ezidő szerint 
h a z á n k  l e g n a g y o b b  o r g o n á j a  (S0 változatú,  

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árb n teljesít. Orgona 
jokarban tartását  elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá - 

natra  dijmenteten szolgál.

Vizsgái jutalorrkönyvek
Képes Ujtestamentum (60 fillér), olcsó 
református imakönyvek, vallásos ira
tok, fali mondások, olcsó ifusági 
iratok, Filléres könyvtár, Vasár
napi könyvtár, stb. állandóan 
raktáron vannak. 2, 4, 10 

koronás csoportok össze- 
állithatók, csak azt ké
rem közölni, hány pél
dány ajándékkönyv 

legyen. Iskolai vég
bizonyítvány nyomtat

ványok raktáron vannak.

Kókai Lajos Budapest,
VI. kér., Kamermayer Károly-utca 1. szám,
— protestáns irányú könyvkiadó. — A

§̂3

AZ instills LAP" kiadásában m e g j e l e n t  
és  a lap szerk esz tő ség e  
utján m e g r e n d e l h e t ő :

1. BURNAND E. „Példázat a ta 
lentum okról“ (sz ínes) .

2. BURNAND E. : „Példázat a szü 
zekről“ (színes) és

3. QEBHARDTE.: „A zutolsóvacsora“
c. képének Keutel Richard stuttgarti műintézetében készült  
lenyomata. A Burnand-képek „Em lékül“ felírással,  v a g y  
anélkül kaphatók. Ezek az emléklapok konfirmandusok, 
ismétiősök és vasárnapi iskolások számára egyformán al
kalmasok. — A képek ára egyenként 50 fillér. Tíznél több  
rendelése esetén  3 0  fillér. —

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosr^f^t^p.
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zottság ülése — A fizetésrerdezés kérdésé. — Különféle. — Hirdetések.

Pünkösdkor.*
Ez a világ önző, hideg,
Megfagytak benne a szivek;
A fénylő nap gyér sugarát 
Mind fukarabban szórja rád;
Kihűl a fold is lassan-lassan,
S ha az Ítélet kürtje harsan,
Nem tűzben ég, mint meg van írva, 
Hanem dermedve hull a sírba.

Ez a világ dacos, kevély,
Haragban, gyülölségben é l;
Marják egymást az emberek,
Kiált a vér, a könny pereg;
Győzelmet ül s ujjong a gazság,
Gyászt öltve jajgat az igazság,
S hogy a gonoszságot ne lássa,
Azért az ég felhő-palástja.

Ez a világ fásult, rideg,
Eszmény szavát nem érti meg;
Nincs hite már, nincs Istene,
A kétszerkettő mindene.
Jajgat, veszekszik a hazáért,
De nem tesz s áldoz a javáért;
A porban csúszik s lomha szárnya 
Nem birja, hogy magasra szállna.

Pünkösdi Lélek, óh jövel,
Holtakba életet lehelj!
Gerjeszd a földön szerteszét 
A szeretetnek szent tüzét!
Vigyen mindenfelé galambod 
Illatozó olajfa-lombot!
Gyújts a szivekben égi lángot,
S teremtsd meg újjá e világot!
* Mutatvány Sántha Károly „Isten, Haza, Család“ című 

verseskötetéből.

Műveltjeink közönyéről.
Erről panaszkodunk mindenfelé. Hogy mit mon

dunk ez égető problémáról, az a szemponttól függ, 
amiből vizsgáljuk. Hogy egyházi, vallási, teológiai szem
pontból mi kép ítélendő meg műveltjeink közönye, azt 
már elmondották előttem mások, azért nekem ehhez 
nincs szavam. Szerintem a műveltek közönyét a müvei
tek szempontjából kell megítélni, illetve megérteni, 
minden más szempont helytelen s csak kerülgetése, 
de nem megoldása a kérdésnek. A müveitek közönyét 
a müveitek leikéből kell megérteni. Bele kell helyez
kednünk a modern ember érzés- és gondolatvilágába, 
világnézetébe, hogy onnan értsük meg közönyét is 
egyház és vallás iránt. A közöny a vallás legborzasz
tóbb ellensége. Inkább támadnának, tüntetnének val- 
lástalanságukkal, ez nem oly veszélyes és kétségbe
ejtő, mint a fagyos közöny, aminek az a jellemző tu
lajdonsága, hogy hallgat és nem törődik semmivel. A 
vallás ellen intézett támadásoktól és támadóktól épp 
oly kevéssé félek, mint a katholicizniustól: nem komoly 
ellenfelek; a tiszta keresztyénségnek csak tévedésből, 
butaságból vagy őrültségből lehetnek ellenségei. És 
ha rendületlenül bízunk Isten országának még a pok
lok kapui felett való diadalában is — és ebben bíznunk 
lelkiismereti szent kötelességünk, ellenkező esetben 
szögre a Luther-kabátot! — akkor mit féltsünk a ke- 
resztyénségben a modern kortól ? a természettudomá
nyoktól? a filozófiától? a „Világ“-tól? Mit féltsünk? 
Hiszen diadalmaskodnia kell! E diadalomban való ren
dületlen bizalom ad energiát, vért, határozottságot, 
irányt, eleven életet keresztyénségünknek és igehirde
tésünknek! . .  . Ha e bizalom hiányzik: 1914. éves 
múmia ami hitünk, tele ránccal, ócskasággal, befács- 
lizott élettelenséggel. Az furcsa, ha a múmia élni akar 
— cilinderben és frakkban ! De a keresztyénség nem 
múmia (akad olyan is !), bár „régi, mint az igazság, 
de modern mini az éJetu (Prohászka).

Letűnt az az idő, midőn a hitre kényszeríteni
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lehetett valakit. Olyan időt élünk, amikor csak meg
győzéssel lehet boldogulni. S a modern ember elém 
áll s azt mondja: „Győzz meg, szeretnék hinni és 
vallásos lenni. De győzz meg — enélkül nem tehetem“. 
Igaza van. Nem tanácsos, hogy az ember lelkiismerete 
ellen cselekedjék. Jézus is azt kívánta „ha gonoszul 
szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról; ha pedig 
jól, miért versz engemet?“ (János ev. 18, 23.) Csak 
várja el szigorúan a müveit ember, hogy győzzük meg. 
Joga van ezt tőlünk elvárni és joga van kétkedni addig, 
amíg meg nem győzzük. Isten országának semmi szük
sége, de haszna sincs az elhivőkből, tisztán és egye
dül a mély meggyőződésű hívőkből, a bízókból, kik 
rendületlen bátorsággal néznek a hétfejü sárkány kilá
tott torkába is — és nem sopánkodnak az oroszlán 
vermében sem ! Az elhivés soha senkit nem üdvözí
tett és nem is fog soha senkit üdvözíteni. Az elhivés 
a vallási értékelméletben nulla, súlytalan pehely, semmi. 
Az elhivésnek a hithez semmi köze. A hit egészen más.

Aki a müveiteknek azt mondja: Ja, ezt hinni 
kell . . .  itt nincs mentség“, az soha ki nem nyíló ka
pun akar az elhivéshez, de nem a hithez vezetni. Ez 
meddő munka, kár a fáradtságért! Győzz meg, aztán 
hiszek! Ez a müveit ember kívánsága, jogos követe
lése. És nekünk nem szabad e kérdés elől kitérnünk, 
mert ez gyávaság és ateizmus, gyáva ateizmus! Aki 
bízik az isteni igazság diadalában, az nem is tér ki a 
szegzeít pisztoly elől, hanem nyugodtan csövébe néz, 
mert tudja, hogy kására van töltve és hogy ő fog 
győzni. Akinek azonban hite az eihivés és nem az 
Istenben és Isten diadalában való rendületlen bizalom 
(= hit), aki szűköl a modern kor szellemétől, termé
szettudománytól, filozófiától, aki félti a keresztyénsé- 
get a XX-ik századtól — az ateista. Mert nem bízik 
Istenben. Az mindegy, ha szája kenetes frázisoktól is 
csöpög, az mindegy, ha hitvallási iratok első betűjét 
az utolsóig „elhiszi“, azért mégis ateista! Ha félelem, 
aggódás nélkül, bátran, rendületlenül, mindig emelt 
fővel, kifeszült mellel bízik Istenben és az isteni fö
lényes győzelmében, csak akkor hisz Istenben.

így értve a hitet (lehet-e máskép ?) a müveit 
ember öntudatlanul is sokszor vallásosabb, hívőbb, 
bár keveset „hisz el“, mint aki mindent „elhisz“. A 
müveit ember bízik az igazság diadalában. Mi ez más, 
mint öntudatlan, lefátyolozott Isten-hit?! Mily emelő, 
nemes munka a tudat alatti életét az öntudat fényébe 
beállítani, megmagyarázni, hogy Isten nem az, akinek 
rajzolják és festik, hinni Istenben nem annyi, mint el
hinni, amit az egyház tanít, hanem más, egészen más... 
olyasféle, mint mikor ő rendületlenül bízik az igazság 
diadalában . . .  és azonkívül sok más, amit lassanként 
meg lehet tapasztalni, lassanként át lehet élni, igen 
Istent, Jézus Istenét és Atyját, a mi Atyánkat szivünk
ben, a mindenségben . . . mindenhol érezni, látni, hal
lani, tapasztalni lehet! . . .

Hogy műveltjeink közönyösek, az ami súlyos 
bününk. Ne őket szidjuk, csepüljük, hanem magunkat: 
bennünk a hiba. Ne szabályrendelettel, eskümintákkal 
és lelkiismereti presszióval akarjuk tisztviselőinket, 
tanárainkat a titkos társulatokba való belépéstől elriasz
tani, ez megboszulja magát! hanem győzzük meg őket 
arról, hogy egyházunk szellemi otthon, nem pedig 
múmiás piramis! A müveit ember akar vallásos lenni, 
akar hivő lenni, akar templomba járni s csak azt várja, 
hogy segítsünk neki. És mi ezt nem tesszük (tán nem 
vagyunk rá képesek?!) hanem a müveltekkeli közö
nyünkkel növeljék az ő közönyüket a vallás és egyház 
iránt. Valljuk meg őszintén, mi nem sokat törődünk 
velük, de azért kegyeskedünk tőlük elvárni, hogy ők 
sokat törődjenek velünk!... Quo iure? Miért törőd
jenek ők az egyházzal, ha lelkűknek nem ad semmit... 
nem nyújt semmit és mint a rossz mostoha virgáccsal 
sújt legföljebb rájuk s azt rikácsolja fülükbe: Ti közö
nyösek: miért nem törődtök az egyházzal és vallás
sal?! — Mindenki úgy viselkedik velünk szemben, 
ahogy mi vele. A müveit ember végtelen hálás, ha 
törődünk vele. A templomba is igen-igen szívesen 
megy, ha hall ott valamit. A múltkoriban beszéltem 
egy szabadkőművessel, ki gyermekeit ima nélkül so
hasem szokta lefektetni, ki ezt mondotta: „Én a sza
badkőműves gyűléseken, hol a szeretetet tesszük, sok
szor jobban tudok épülni, mint templomaitokban, hol 
a legtöbbször dogmatikus frázisokat hallok. Nekem 
vallásos élet kell, amit Jézus akart, nem tan!“ Keserű 
szavak, szívleljük meg! Semmivel sem nehezebb a 
müveit embert megtéríteni, mint a pápuát. Ugyanazt 
adhatjuk neki is — de máskép. Ha Pál apostol tudott 
a görögnek görög lenni, az erőtlennek erőtlen, akkor 
nekünk is kell tudnunk a műveltnek müveit, a modern
nek modern lenni, különben Isten országa látja kárát 
csökönyösségünknek. A müveit embernek csak más 
koordináta rendszerbe van beállítva gondolkodása, 
más a befogadó képessége. Vallásossága mellett sokat 
ad a jó ízlésre, finomságra, a köteles társadalmi kon
venciókra. Bünbánata még összetettebb, mint a pri
mitiv emberé. Fönntartja magának a vélemény és kri
tika nyilvánítása jogát. Nemcsak azt követeli meg, hogy 
a XX. században fütsék ki a templomokat, de azt is, 
hogy máskép prédikáljanak neki, mint az ókori asz
kéták . . .  és hogy a prédikációból ne csak a napszámos 
és földmives, hanem a doctor juris is kapjon valamit. 
Azt akarja, hogy neki is, az ő viszonyaira essen valami 
a szentbeszédből. Ha meggyőzik, de csak ha meggyő
zik, épp úgy belátja és bánja bűneit, mint ahogy Péter 
sírt, mikor a kakas háromszor megszólala . . .

Ha azt akarjuk, hogy műveltjeink közönye elmúl
jék, múlassuk el a mienket velük szemben, mert mig 
ez meg nem történik, jogosan azt mondják: si vis me 
flere, dolendum est prius tibi ipsi. Közönyösek mű
veltjeink? Megérdemeljük! Mi okozzuk! Elpártolnak
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az egyháztól ? Megérdemeljük ! Mi okozuk ! Fogyunk, 
pusztulunk ? Megérdemeljük! Mi okozzuk! És ezért a 
sáfárkodásért, ezért a lelkipásztorkodásért, ezért a bűnért 
majd felelni fogunk Isten trónusánál!

landrcffy János.

Észrevételek.
Az adóalapi bizottság még el nem készült mun

kál ta felett sokan előre pálcát törnek. Azt hiszik e jó 
lelkek hogy e bizottság dolga igen könnyű. Hibáztat
ják a'V.-ra való segélyezést, a nélkül, hogy m *s módot 
mutatnának, a mely szerint igazságosabb lehetne a 
segély osztás. Elismerem, hogy a munkálatok közben, 
midőn azt a nagy ar nytalanságot látom, mely van az 
egyes gyülekezetek adózásai között — egyiknél 60% is 
könnyebbnek látszik, mint a másiknál 20—25% — 
eszembe jut máskép kellene a segélyt adni — de 
mégis be kell látnom a 6Ü'„ terhesebb, mint a csak 
25 — különbség csak az, hogy falun megszokták a 
60%, mert eddig a terményeket nem igen vették számba, 
ma azonban már falun is tudnak számítani s a termé
nyeket is legyen bár 1 kgr. értékesíteni tudják.

De hogy a gyengéket védelmezhessük, ott van a 
szabályrendelet 5. §-a — tessék a szerint eljárni a 
kisvárosi gyülekezeteknek, nem nézzük ott és nem 
keressük a 35V0-ot. hanem, azt rászorúlt-e a segélyre! 
Miért nem folyamodnak? Magam is tudok nehányat, 
mely ezt elmulasztotta.

A bizottság helyzete igen nehéz, minden gyüle
kezet mindenféle bizonyítványokkal felszerelve igazolja 
ő legszegényebb az ő terhe a legnagyobb. Én majd
nem három hónap óta nap-nap után vizsgálgatom a 
kérvényeket s azt látom ez a 126 folyamodó ha pusz
tán irataira figyelnék s mindazt elfogadhatnám a mit 
állítanak elvinne 50" „-ig leszállítva terheiket 150.000 
koronát a 415.000-ból, a többi 600-nak kevés maradna.

Hogy a mi munkálatunk nem lesz tökéletes azt 
nagyon jól tudom, de ennek egyedül a folyamodó 
gyülekezetek az okai. Az egyetemes egyház meghozta 
szabályrendeletét, de a kik számára azt megalkotta, 
épen azok nem tartják be. Vannak, akik el sem olvas
ták, vannak a kik elolvasták, de félre tették, cseleked
tek az ő jobb belátásuk szerint ügyet se vetve 6. §. 
és 9. §-ra, de vannak olyanok, a kik igyekeztek min
denben megfelelni a szabályrendelet kívánalmainak s 
ezeket legkönnyebb felül bírálni. Mindaddig, inig az 
egyházi adózás nem ugyanazon elvek betartása mellett 
történik, igazságos bírálatot tenni nem lehet. Ezért mon
dotta ki az egyetemes egyház a 6. §-ban az adózás 
rendezést a segélyezés első feltételéül. A ref. egyház 
ezt teljes szigorúsággal alkalmazza is — a ki folya
modott tartsa meg a törvényt. — A hogyan nálunk a 
folyamodó gyülekezetek jórésze eljárt, az minden kriti
kán alul van, nincs az a bölcs kádi, a ki igazságos

és méltányos bírálatot tudjon hozni — sőt előáll az a 
legkülönösebb áll pót — ott a hol csak párbér szol
gálat van, telkes, kis házas, zsellér párok fizetnek, ha 
adunk segélyt ily gyülekezetnek nem tud vele mit csi
nálni, mert tulajdonkép egyházi adót nem ismer, le se 
szállíthatja a terheket, ellenkezvén ez a lelkészi és 
tanítói hivánnynl, mint eddig történt, az ilyen gyüleke
zet tőkésítette a segélyösszeget. Hát még meghatáro
zása az ily teher viselésnek ? egyik a % mérőt szá
mítja 14, másik 157-i Mer, vagy épen 18 liternek fel
hozván hogy neki tetézett lefolyó mértékkel adnak. 
Maga a lelkész se tudja soha mennyi tulajdonkép a 
fizetése. Sokat lehetne erről írni, de feleslegesnek tar
tom a szót tovább szaporítani. Ezért akarjuk, hogy 
jövőben ne csak szabályrendelet, de a törvény mondja 
ki, a ki pedig folyamodik az köteles a törvény ren
delkezései szerint eljárni egyházi adózásában, ha ezt 
nem teszi ne folyamodjék.

Varjra Uvula,
esperes.

A vallásoktatás kérdéséhez.
E lapok hasábjain megjelent cikkek hatása alatt 

az én csekélységem is indíttatva érzi magát, hogy a 
vallásoktatásnak az iskolákból kiküszöböléséről pár 
észrevételt tegyek.

Olvastam a „Világ“ cikkét is, de abból animo- 
sitást a protestánsok ellen mit sem olvastam ki, sőt 
jól esett tapasztalnom azt is, hogy valahányszor a 
szabadkőművességnek említett sajtóorganuma az egy
házakat s azok szellemét bírálat alá fogja, a protes
tantizmust mint ilyet soha sem rója meg, legfölebb 
annak klerikalizmus felé hajló irányzatát s az ezt 
szolgáló egyházi lapokat, melyek közt, — örömömre 
— a mi lapunkat felemlítve nem láttam.

Dr Bartha Antal véleményét és kijelentéseit is 
kénytelen vagyok osztani.

Osztom az ö nézetét azért, mert tulajdonképen 
nincsen szó a vallásoktatás eltörléséről, hisz ez ellen
keznék a liberalizmus, a gondolatszabadság elveivel.
A hitoktatásnak mi akadályba sem szabad ütközni. 
Hitszabadság és tanszabadság, e kettő neveli nagyokká 
a nemzeteket.

„Tanítsatok minden népeket!“ mondta Krisztus, 
kövessék tehát szavait a lelkészek s gondoskodjanak 
róla, hogy az ifjúság és a felnőttek minél alaposabban 
ismerje meg az élő, a boldogító, a jövőbe látó hitnek 
lényegét.

Hirdessék h t papjaink e hitet, de hirdessék a 
templomban. Ha pedig a pap szava a templomban 
gyönge, ha szava nem hallatszik messze, akkor ez 
már baj. De ezen a bajon nem lehet segíteni a képen, 
hogy segítségül hívjuk az iskolát, az iskola tanítóját. 
Az iskola a lankadó hit megerősítésére nem alkalmas
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már azért sem, mert az emberek hite felnőttebb korban 
szokott megtörni, aztán a hitnek, kivált a philosophiai 
alapon álló, felvilágosult hitnek, mint amilyen a mienk, 
lényegében felfogására és átértésére a gyermeteg ke
dély nem nagyon képes.

A hitoktatásnak az iskolából a hittannak, a köte
lező tantárgyak sorából kivételéről van csupán szó, 
de nem a hitoktatás eltörléséről. A hitoktatás szabadon 
lesz gyakorolható, ezt sem a szabadkőművesek, sem 
a radikálisok nem gátolják meg.

Az iskolai hitoktatás ellen mi kifogást sem le
hetne emelni akkor, ha az iskolában egy és ugyan
azon hitet tanítanának nem pedig esetleg ötfélét is.

Ismerek ugyanis oly iskolát, ahol épen öt lelkész 
(r. kát., ev. ref., ág. h. ev., gör. kát. és Mózes vallásu) 
látja el a hitoktatást, némelyikük csupán 2—2 növen
déket tanítva.

Már ez a tény egymagában véve elég arra, hogy 
a gyermekek lelkében a kétkedés szellemét tegye úrrá.

Ezért tudom én megérteni azt, hogy a zárdákba 
idegen hitoktatót belépni nem engednek. Egységre, 
testvériségre vezető hitoktatásra van szükség, de nem 
arra, hogy egy és ugyanazon iskola falán belül ötféle 
hitet is tanítsanak.

Helyeselni tudom Kis Béla úrnak véleményét, 
mely szerint a hitoktatást az egész vonalon a lelkészi 
karra kell bízni.

Fel tehát lelkészek! Mutassák meg, mire képesek 
saját erejükből, állami támogatás nélkül, amint Pál 
apostol, Luther, Calvin, Zwingli, Dévai Biró Mátyás, 
stb. reformátorok tették. Mert a kötelező vallásoktatás 
már állami támogatás, amire annak az igének a hir
detése, amelyben van erő és isteni igazság, rászorulva 
nincsen.

Az oly mozgalom, amely nem bir lelkesíteni s a 
lelkesedést állami támogatással kívánja pótolni, már 
úgy is hanyatlóban van. Avagy beismerjük önmagunk
ról, hogy elvesztettük a lelkesítő erőt, az állami tárpo- 
gatás munkája híján elfogunk bukni?

A katholicismussal való teljes és tökéletes egyen
jogúságunk pedig üres eszme marad mindaddig, amig 
az állam feletti hatalom a klerikalizmus kezében van. 
Aki győzni akar, annak az ellenséget le kell fegyve
rezni a helyett, hogy az ellenség fegyvereinek sértet
lenségét óvja.

A klerikalizmus hatalmának megtörése előtt az 
egyházak és vallások egyenlőségéről még csak nem 
is lehet beszélni. De ha a klerikalizmus ptt marad a 
porondon, akkor elnyerjük a lelkiismereti szabadság 
és vallás egyenlőség pálmáját.

Arra nézve is tisztában kell lennünk, hogy az 
1848; XX. t.-c. végrehajtása saecularisatio nélkül az 
államnak módjában nem les?.

Hiába várunk, könyörgünk tehát, ha nem fogjuk 
a klerikalizmus nagy hatalmának pilléreit megingatni.

Az iskolai (de csakis az iskolai) vallásoktatás 
eltörlése pedig a klerikalizmus hatalmát, ha meg nem 
is dönti, de jelentősen fogja gyengíteni.

Szerény véleményem szerint tehát nekünk pro
testánsoknak ilyen szempontból kell a tanítóság által 
felvetett mozgalmat felfogunak s ha a klerikalizmus 
elleni harcról van szó, nyugodtan foghatunk kezet a 
szabadkőművesekkel, akik semmiféle hitet nem üldöznek 
sőt ők maguk is e lelkiismereti szabadságért küzde
nek. Majd ha aztán a klerikalizmus holtteste felett az 
egyház hatalmi erők helyett szellemi erők, igazságok 
fognak egymással szemben állani, akkor úgyis azé az 
egyházé lesz az elsőség, amelynek zászlójára a leg
nagyobb igazság lesz rá írva.

!fj. Berzsenyi Jenő.

fiz Ultiain tirvÉDUhezési részénél! m ű in  Mii!! zsinati 
iizotlsiü ülésé.

Ez az albizottság folyó évi május hó 25., 26. és 
27-én tartott ülést Csipkay Károly elnöklete alatt Buda
pesten. Előadó volt Sztehlo Kornél, a kinek munká
latát már röviden ösmertettük, a bizottság jegyzője 
Sárkány Béla főesperes.

A bizottság a 121. §-ból álló javaslattal elkészült 
és azt kevés változtatással elfogadta. A vitában az 
elnökön kívül résztvettek Samarjay, Stur, Rumann, 
Sárkány, Bélák, Kéler és Hritz bizottsági tagok.

Az egyházellenes tanítást és tanhirdetést érintő 
fegyelmi vétségét úgy állapította meg a bizottság, a 
mint ezt már lapunkban ösmertettük. Ez tehát a lel
készeknek, tanároknak és tanítóknak egy speciális 
delictuma lesz.

Az egyházi fegyelmi rendet kiterjesztette a b izo t t
ság az egyháztanácsi és képviselőtestületi tagokba az 
előadó különvéleményével szemben.

Fegyelmi vétségnek nyilvánították az egyházi fel- 
sőbbségiránttapusitottnagyobbmérvütiszteletlenségetis.

A hivatalnak a magyar állam, a magyar nemzet 
vagy a magyarhoni evang. egyház elleni izgatásra való 
felhasználását Rumann és Stur különvéleményével szem
ben fegyelmi vétségnek minősítették.

A hivatalviselésre való képtelenség, gondnokság 
alá helyezés és következményeit az előadó javaslata 
értelmében megállapították. A büntetések közzé a meg- 
jntést felvették és a jelenlegi törvény szerint a püspök 
jogához tartozó rendbüntetést mellőzték.

Kimondották, hogy a bíróság méltánylást érdemlő 
esetekben kimondhatja, hogy az állástól vagy a hiva
taltól való elmozdítás eJmozditottnak esetleg hozzátar
tozóinak nyugdíjigényét nem érinti.

Kiterjesztették az egyház fegyelmi rendjét az egy
háztagokra is, az előadó által javasolt két esetben, a) 
ki magaviseletével a vallásos érzületet, hithüséget vagy
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közerkölcsiséget sérti, b) a ki egyházának kárára a 
gyermekek vallására vonatkozó egyezséget köt. Kéler 
különvéleményével szemben e célra a presbyteriumból 
választandó egyházközségi bíróságot állítanak fel, a 
mely azonban csak erkölcsi hatású büntetést (meg- 
intést, Írásbeli feddést és a választási és választható
sági jogtól valá megfosztást) mondhat ki.

Az egyházi törvénykezés alá tartozó ügyek körét 
kiterjesztették és részletesen körülírtak, ide fognak tar
tozni a lelkész! nyugdíjigény megállapítása, a lelkészt 
fizetés kiegészítése vagy korpótlékok körül támadt 
vitás kérdések is.

Fontos az a megállapítás, hogy az egyházi köz
gyűlések az egyházi törvénykezési útra tartozó ügyek 
érdemében érvényes határozatokat nem hozhatnak es 
az elnökség köteles ügyelni arra, hogy ilyen ügyek a 
közgyűléseken ne tárgyaltassanak. A hatáskör kérdé
sében az egyetemes egyházi tanács és ha ilyen nem 
lesz, az egyetemes jogügyi bizottság határozzon.

Nagyobb vita fejlődött ki a törvénykezési hiva
talos nyelv megállapítása körül, a mely a javaslat 
szerint a magyar. A javaslat külömben a nemzetisé
geknek a legmesszebb menő engedményeket teszi, a 
melyek a bizottság által el is fogadtattak. Ezen enged
mények azonban Ruman es Stur bizottsági tagokat ki 
nem elégítettek és külön véleményt terjesztettek be 
aziránt, hogy az egyházmegyei törvényszékeken hasz
nálandó tárgyalás nyelvét az egyházmegyei közgyűlés 
határozhassa meg. Az összes iratoknak magyar nyelvre 
való lefordítására ók is vállalkoztak.

A törvényszéki bírák számat szaporították, hogy 
a tanítói és tanári karból több bíró legyen választható. 
Kimondott k, hogy a vizsgálóbiztos nem lehet biró 
abban az ügyben, a melyben a vizsgálatot végezte.

A közvádlói teendőket fegyelmi ügyekben az egy
házi ügyészekre bizták.

Az egyházközségi közgyűlésre tartozó választások 
és a felsőbb egyházi tisztségre beadott szavazások 
eredménye felebbezéssel támadhatók meg, felebbezhet- 
nek az egyháztagok (legalább 10 tag) es az espeies 
által kirendelt ügyész. A ielebbezö egyuáztagok a tör
vényszék elnöke által 1000 korona erejeig terjedő köit- 
ségbiztositék letételére kötelezhetők, melyet ha 15 nap 
alatt le nem tesznek, a felebbezés visszavontnak tekin
tendő.

Igazolt szegénység esetében az illetékes püspök 
az erre önként vállalkozó evangélikus ügyvedek sorá
ból a szegények képviseletére ingyen jogvédőt kérhet 
fel. Ily esetekben a közvádló is csak készkiadásai 
megtérítését követelheti.

A fegyelmi ügyeknek gyorsabb elintézése szem
pontjából azt javasolja a bizottság, hogy két egybe
hangzó ítélet ellen csak akkor van helye felebbezés- 
nek, ha állástól való elmozdításra vagy hivatalviselése 
való képtelenségre szól a büntetés.

Választási ügyekben ugyanerre korlátozta a feleb- 
bezést az előadó javaslatával ellentétben, a mely sze
rint már az elsőfokú Ítélet ellen is csak akkor lenne 
helye íelebbezésnek, ha a választás megsemmisittetett.

El lett fogadva, hogy fegyelmi ügyekben a felső
bíróságok a fegyelmi vétség megállapítása és a bün
tetés kiszabása kérdésében az ítéletet* a felebbező fél 
hátrányára is megváltoztathatják.

El lett fogadva, hogy a bírói határozatok mindég 
kézbesítendők és a felebbviteli határidő akkor is a 
kézbesítéstől számit, ha a határozat a félnek előbb ki 
lett hirdetve.

A kézbesítés rendszerint posta utján, a szükség
hez képest a helybeli lelkész utján történik.

A végrehajtási eljárás, amely a jelenlegi törvény
ben hiányosan van szabályozva, részletesen szabá
lyoztatok.

Az egyetemes gyűlés felhatalmaztatok az egyházi 
bíróságok részére ügyrendet és iromány mintákat készíteni.

Elhatároztatott, hogy az egyházi törvénykezéssel 
összekötött irodai munkát az egyházmegyei törvény
széken az esperesi hivatal, a kerületi es egyetemes 
törvényszéken pedig az ezeknél állandóan alkalmazott 
jegyzők végzik.

A bizottság munkálatát befejezvén elhatározta, 
hogy azt a zsinat összes tagjainak megküldi.

A fizetésrendezés kérdése.
G)ürki Pál előadói javaslatát indokolásával együtt 

volt alkalmunk ismertetni. A javaslat sorsa is köztu
domású : a rendezésnek Gyürky Pál által konteniplált 
formája 414,D0U koronába került volna, miből 246,000 
korona az adóalapi államsegélyből lett volna fedezendő, 
úgy hogy az egyházak mostani adóalapi segélyeiknek 
legfeljebb a felet kaphatnák tovább, miért is a zsinati 
bizottság április 21-én az előadói javaslatnak azt a 
részét, mely a mostani adócsökkentési segély elvonását 
célozta, nem fogadta el. Ezzel egyelőre a már elfo
gadott és korrigált határozmányok is értéktelenekké 
váltak. Ha nincs meg a rendezésre szükséges pénz, 
akkor hiábavaló — ha mégannyi volna is — minden 
paragrafus.

A javaslat sorsa az adócsökkentési államsegély 
felhasználásán múlott. Ennek az egyházaktól való 
megvonását találták aggályosnak Schleiffer Károly, 
Varga Gyula esperesek, Okolicsányi Gyula esp. felü
gyelő s velük együtt a bizottság többsége. Schleiffer 
Károly a kongruának és a korpótlékoknak az egyház
egyetem kezéhez egy összegben leendő kiutalását szor
galmazta, hogy ennek a felhasználásával a lelkészi java
dalmaknak az egyház saját hatáskörében leendő új 
összeírása esetén a lelkészi fizetések megfelelően javít
hatók legyenek, amit részünkről elég rokonszenves 
megoldásnak tartanánk. Varga Gyula a már meglévő
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lelkészsegélyezési alapnak a megerősítése mellett kar
doskodott, Okolicsányi Gyula pedig a Gyürky-féle javas
lat rendezésének a mérvét kifogásolta.

A zsinati bizottság kezünkben levő jegyzőkönyve 
alapján ténykép megállapítjuk, hogy a Gyürky-féle 
javaslat meglehetős sok javításra szorult. Hogy csak 
a fontosabbakat említsük: a bizottság megszüntette a 
kongruás és nem kongruás lelkészek közt tett különb
séget, a gyermekek után csak 10 éves koruktól kezdve 
járna a családi pótlék és ez nem „legfeljebb két gyer
mek“, hanem valamennyi után megállapíttatnék. A lel
készsegélyezési alap nem olvasztatik be a „lelkészi 
pótlékalapba“, hanem érintetlen marad.

Több, meglehetős nyomatékkai hangoztatott in
dítvány kisebbségben maradt. Ilyen pl. a „feleség 
után járó pótlék“, mely Schleiffer Károly, Varga Gyula, 
Vannovits János ellenzése dacára is fenntaitatott. Nem 
részesíti a bizottság javaslata a kitoktatókat, sem a 
lelkészekével azonos fizetésrendezésben, mi ellen a 
május 12-én tartott pozsony-vidéki lelkészi értekezlet 
máris szót emelt.

Most már a zsinati bizottság többségére hárul 
az a feladat, hogy a fizetésrendezésre elvonható fede
zetet megjelölje s ennek alapján a fizetésrendezés 
mérve megállapítható legyen.

Okolicsányi Gyula nógrádi esperességi felügyelő 
egy „módosító javaslata“ fekszik előttünk, mely ezt a 
feladatot akarja megoldani. Ez a javaslat nem tesz 
különbséget kongruás és nem kongruás lelkészek között. 
Hogy a rendezés és a családi pótlék áldásaiban minél 
több lelkész részesüljön, elfogadja azt a megoldást, 
hogy ne csak a gyermekek, hanem a feleség után is 
járjon pótlék. Azonban mivel az általa megállapított 
fedezetből sem 800, sem 400 koronára nem telik, a 
feleség után csak 250 korona, a kiskorú gyermekek 
után pedig szintén nem 200, hanem csak 100 korona 
pótlék állapíttatnék meg.

Fontos és alighanem igazságosabb a módosító 
javaslat azon pontja, hogy nem az első két és csupán 
két gyermek után, nem is csak azok 10 életévétől 
kezdve jár a családi pótlék, hanem csak a harm adik  
gyerm ektől szám ítva. Ezt az intézkedést így indo
kolja az indítvány tevő: „Az előadói javaslat csalá
donként az első* két gyermeket részesíti nevelési pót
lékban. Nézetem szerint itt annak az elvnek kell érvé
nyesülnie, ha már minden gyermek után nem adhatunk 
nevelési pótlékol, úgy adjunk legalább ott, ahol a szük
ség a legnagyobb. Gondot, aggodalmat nem az első két 
gyermek okoz, különösen a már fentebb megindokolt 
családi pótlék folyósításánál, hanem a többi s ez a 
gond azután fokozódik a gyermekek számával. Ezért 
javaslom, hogy a gyermek nevelési pótlék a harmadik 
gyermektől kezdve adassék a további létszám korláto
zása nélkül. Ezenkívül az a lelkész, kinek lakóhelyén 
kívül iskoláztatott 24 éven alóli gyermekei vannak,

minden ilyen gyermek után — ezek számának korlá
tozása nélkül egyenként 100 korona iskoláztatási pót
lékban részesül.

Az Okolicsányi-féle „módosító javaslat“ szerint 
a fizetésrendezés szükséglete 234,300 koronára rúgna.

Ez fedeztetnék 2Ü.„ egyházi pótadóból (164,000 
korona), a megszűnő lelkészsegélyezési alap kamatából 
(4,000 korona), a megszűnt lelkészsegélyezési alap 
dotátiójából (70,000 korona), a zsinati költségekre 
beállított (1914. évi egyet, költségvetés i) pontja)
10,000 korona és a tartalékalapra felvett (u. ott: g) 
pont) 20,000 koronából, ami 268,000 korona, vagyis 
ezen megoldás esetén 33,700 korona maradvány is 
lenne, mi a hullámzó szükségletek biztosítására, a 
családi pótlék fokozatos emelésére és fejlesztésére 
fordíttatnék.

A „módosító javaslat“ indokolása e szavakkal 
végződik: „Javaslatom egészben véve az előadó úr 
által ügyesen felkutatott ösvényeken jár, éppen csak 
az adott viszonyok kényszere alatt s a kivihetőség 
szempontjából mozog szerényebb keretek között. De 
azt mondani rá, hogy nem volna „zsinati alkotás“, 
amikor évente 234,300 koronával járulna a lelkész
családok megélhetéséhez, joggal talán még sem lehet.“

Nem tudjuk, hogy ez a „módosító javaslat“ a 
zsinati bizottság többségének a javaslata-e ? Elkészí
téséért Okolicsányi Gyulát csak elismerés illeti, ha 
javaslata nem felel is meg esetleg valamennyi lelkész 
igényének és óhajtásának. Dicsérni, vagy gáncsolni 
most nem szándékozunk a javaslatot, csak közöljük, 
hogy olvasóink a fizetésrendezés ügyének egyes fázisait 
figyelemmel kisérhessék.

Hütter Lajos lelkész indítványozza, hogy bocsát
tassák a kérdés szavazás alá, a Gyürky vagy a 
Varga-féle fizetésrendezés kell-e az evang. papságnak ? 
Mivel azonban az újabb javaslatok egymást érik, a 
szavazás hamarosan tárgytalanná válik. Különben is a 
zsinat dönt s nem mi.

KÜLÖNFÉLE. '
Új fizetésrendezési javaslat. A zsinati bizottság 

határozata alapján teremtett helyzet újabb fizetésren
dezési módozatok kieszelésére kényszeríti mindazokat, 
akik a lelkészi fizetésrendezés ügyét egy zsinati alkotás 
keretében dűlőre akarják juttatni. Gyürky Pál főesperes, 
a fizetésrendezési ügy zsinati előadója az új helyzet 
figyelembevételével készített egy módosított javaslatot 
a lelkészek korpótlékáról. Ennek a javaslatnak irány- 
elve az, hogy az adócsökkentési alap teljesen érintet
lenül maradjon. Megelégszik a javaslat a családi pót
lékok fedezésére szolgáló pótlékalapba beutalandó 
egyházi pótadóval, melyet az egyház minden tagja 
köteles évenkint egyenes állami adója után 3°/0-nyi 
összegben leróni, mely az egyházaktól a közalapi já
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rulékkal együtt lesz beszedendő. Ennek pénzértéke
258,000 korona. Az egyetemes pénztár tartalékából a 
pótlékalap részére évi 10,000 korona utaltatik át. Ebből 
az alapból azok a nős lelkészek, akiknek a nyugdíj
igénye 2,400 korona, évi 400 korona akiknek nyugdíj
igénye 2,400—3,000 korona, évi 300 korona, akiknek 
a nyugdíjigénye pedig 3,000 koronánál több, azok évi 
200 koronát kapnak hivatalba lépésük napjától kezdve. 
A nőtlen vagy özvegy lelkész, mig ily állapotban 
marad, évi 200 korona háztartási segélyben részesül. 
A gyermekek után családi pótlék nem jár, ellenben 
megmarad a lelkészsegélyezési alap, melyet „módosí
tani, kereteit a pénzügyi helyzet várható javulásának 
megfelelően tágítani az egyet. egyh. közgyűlésnek lesz 
feladata.“ A püspöki irodavezetők, másodlelkészek, 
misszionárius lelkészek, rendes hitoktatók és kántorok, 
kik az egyet, nyugdijint. jogosult tagjai, hogyha nősek, 
évi 200 korona családi pótlékban részesülnek. Nyug
díjasoknak családi pótlék nem jár. A pótlék a nyug
díjigénybe be nem számítható. A végrehajtási és igaz
gatási teendők az egyet, pénzügyi bizottság hatáskö
rébe utaltatnak. A javaslathoz most nem kívánunk 
részletesen hozzászólni. Azt azonban különösnek találjuk 
és semmikép sem helyeselhetjük, hogy a fizetésren
dezés családi pótlék név alatt történnék ugyan e ja
vaslat szerint, azonban a lelkészek családjára való 
minden tekintet nélkül. Inkább kapnak a nőtlen és az 
özvegyek lelkészek is — háztartási segélynek nevezett! 
— pótlékot, mint hogy a nagyobb családúak részesül
jenek fokozottabb mérvű segítségbent Miért? A javas
latnak e hiányát a bizottság remélhetőleg pótolni fogja.

Adomány. Dr Svehla János, vármegyei tb. fő
orvos, a vámosi evang. egyházközség felügyelője az 
egyház által beszerzendő uj orgonára 100 koronát 
adományozott, amely szives adományért ezúton is hálás 
köszönetét fejezi ki a vámosi evang. egyházközség.

Felügyelőválasztások. A merényi egyház 
Holla Mihály miniszteri tanácsost tiszteletbeli felügye
lőjévé, a svábfalvi egyház Gótsch I. körjegyzőt másod
felügyelővé választotta.

Halálozások. Őszinte részvéttel vesszük Klimó 
Vilmos pribóczi lelkész halálának hírét. Május 25-én 
fialt meg hatvanöt éves korában, lelkésji működésének 
36 évében. Május 27-én temették. Áldás és béke em
lékezetén! — Dávid Károly zajzoni ev. lelkész neje 
sz. Kqrnján Erzsébet alig egy éves boldog házasság 
után £ajzonban meghajt. Temetése május. 12-én volt 
nagy fésűét mellett. Bognár Endre egyet. egyh. 
gyámint, elnökét súlyos veszteség érte, f. hó 18-án 
eihgnyt kedves neje. szül- Leporinyi Auguszta asszony 
életének 71 £y£beij. Sokat szenvedett, a halál megvál
tás volt rá nézve. NyygPdjék békében-

Csanád-csongrádi egyházmegyei elnökség man
dátuma lejárván, a választás elrendeltetett. A gyüleke

zetek bizalma újból a régi elnökség felé fordult, espe
resnek Petrovics Soma szentesi lelkészt, felügyelőnek 
pedig Hálsz István nagybánhegyesi nagybirtost választ
ván meg. Kívánjuk, hogy működésüket koronázza 
továbbra is az Úrnak áldása!

Zsinati képviselő-választás. A békési esperes- 
ség egyházai Xeres József elhunyta folytán uj zsinati 
követet választottak. A választásból Kovács Andor 
orosházi lelkész került ki győztesként. Amennyire fáj
laltuk, hogy egyházi törvényalkotásunk egy Veres 
Józsefnek széleskörű tudását, sok évi tapasztalatát nél
külözni kénytelen, annyira megnyugtató, hogy az oros
házi egyháznak másik, szintén köztiszteletben álló jeles 
lelkésze Kovács Audor fog a törvényalkotás fontos 
munkájában résztvenni.

Brocskó Lajos jubileuma. A Protestáns Orszá
gos Árvaegyletnek meleg szivéről, kötelességtudásáról 
és jó nevelési rendszeréről ismert és közszeretetben 
álló igazgatóját Brocskó Lajost május 23-án ünnepelte 
a Protestáns Orsz. Árvaegylet 40 éves szolgálatának 
betöltése és kir. tanácsoss ggal való kitüntetése alkal
mából és pedig az árvaház volt növendékeivel együtte
sen. Az elismerés és a hála ünnepe volt ez. Az ev. 
és ref. egyházi hatóságok dr Baksay Sándor, dr Ke- 
nessey Béla, dr Baltazár Dezső ref., Scholtz Gusztáv 
ev. püspök, Darányi Ignác v. b. t. t. kerületi főgond
nok, Antal Géza egyházkerületi főjegyző, Némeihy 
Károly államtitkár, Terray Gyula ev. főesperes, Ruffy 
Pál és dr Neményi Imre ministeri tanácsosok es ezen 
kívül még számosán küldtek üdvözlő iratokat és sür
gönyöket, a megjelentek között pedig ott voltak a ha
tóságok és egyesületek képviselői között Rickl Gyula 
igazságügyi államtitkár, Zsilinszky Mihály v. b. t. t., 
Györy Lóránt miniszteri osztálytanácsos, a választmány 
és az egylet tagjai, ismerősök jóbarátok nagy számmal. 
A hálát és szeretetet az arvaház voll növendékei kép
viselték, akik közül sokan messze földről zarándokol
tak fel ez ünnepélyre és több mint félszázan jelentek 
meg nevelő apjuk ünneplésére. Kovácsy Sándor az 
egylet elnöke keresetlen, meleg szavakkal mutatott rá 
hogy igazgató közreműködése nélkül az árvaegylet 
sem érte volna el azokat a szép eredményeket, amelyek 
a protestáns társadalom áldozatkészségében nyilvánul
tak meg s a melyből fakadt az a kitüntetés is, amit’ 
Apostoli Királyunk pecsételt meg. Igaz, benső örömmel 
nyújtotta át az ünnepeltnek a királyi diplomát. Méh- 
nert Ernőné a nőválasztmány nevében meghatottan 
tolmácsolta a hölgyek jókivánatait, átnyújtva a választ
mány ajándékát, egy 12 személyes ezüst evőeszközt. 
Alapi István fővárosi tanító a volt nevelőtársak nevé
ben szólt lelkesen, a legfelemelöbb hatást gyakorolt 
azonban a volt növendékek szónoka, Főző Sándor 
közigazgatási bírósági tanácsjegyző, aki az ünnepelt 
sok-sok, szárnyra bocsátót gyermekének tolmácsolta 
kiapadhatatlan szeretetét és háláját a Papa iránt. Egy-
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úttal bejelentette, hogy a volt növendékek által már 
eddig összegyűjtött 3000 koronás alapítványhoz további 
1700 korona gyűlt össze. Ebből az összegből B rocskó  
L a jo s a la p ítvá n y t létesítenek. N a g y  Ferenc a pesti 
ref. egyházmegye, K aczián  János'a  budapesti ev. egy
házmegye, S ző cs  András szeretetházi igazgató, a fővá
rosi szeretetházak, H a y p á l Benő a Nagypénteki Ref. 
Társaság és rokonegyesületek nevében rakták le egy
más után B rocskó  Lajos elé az ércnél maradandóbb 
szeretet és elismerés ragyogó gyémántjait. Egy viruló 
leányka B író  Izabella intézeti növendék — U n gváry  
Elemér árvaházi tanító alkalmi köszöntő versét mondta 
el szívből fakadólag, amely nem kevésbbé ragadta 
meg a szivek húrjait, mint S o ó s  Károly bucsi ref. lel
kész „A z á rvá k  nem fe le d n e k “ című hatásos ódája, 
amelyet Jak a b  Gizella volt növendék adott elő már 
ismert szavaló művészettel, de egyúttal őt magát és 
mindnyájunkat könnyekre indítva. A mostani nevelő
társak megfestették B rocskó  Lajos igazgató arcképét. 
Ennek a benső, családias, az általános ragaszkodás
nak, rokonszenvnek, elismerésnek, hálának és szere
tetnek tanujelei méltán hatották meg az ünnepeltet, a 
ki komoly és protestáns férfiúhoz illő felfogással a 
megbecsülésben és kitüntetésben rejlő benső , ig a z i  
értéke t emelte ki, háláját fejezve ki mindazok iránt, 
akik neki ezt az örömnapot szerezték s készséggel 
ajánlva fel erejét, tudását, munkabírását továbbra is 
az árvanevelés nemzet és egyházerősitő fontos ügyé
nek. Két lelkész, két.volt növendék vezette a sziveket 
az egek Urához. B enkö  Viktor tekeházi ref. és P a lá sth y  
Árpád gömörhosszuszói ev. lelkész magas szárnyalásu 
imákban kezdették és végezték Isten nevében az árva
ház meleg ünnepét. Végezetül az árvanövendékek ve
gyes kara V arpa  József volt növendék, zenetanár ez 
alkalomra írt szép jubileumi dalát adta elő. A terített 
asztal mellett a késő éjjeli órákig ünnepelték tovább 
a szárnyrabocsátott volt növendékek és az összesereg- 
lett vendégek azt, aki már közel 800 árvát nevelt haza
fias és egyházszerető szellemben hazánknak és a két 
protestáns egyháznak. Eljöttek sokan már őszülő fej
jel és nagyon sokan családjukkal, feleségeikkel, férje
ikkel, hogy osztozzanak a Papa örömében. Kívánjuk 
a Protestáns Arvaháznak, hogy még többször legyen 
alkalma a derék férfit jubilálni!

Lelkészválasztási mozgalmak. Az üresedés
ben lévő lajoskomáromi lelkészi állásra megválasztott 
S za b ó  János izményi lelkész, a meghívást nem fogad
ván el — újabb választás eszközlendő. — A bikácsi 
gyülekezet két jelöltje: R a tz  Károly kakaslomnici és 
1Y ágn er József alsónánai lelkészek a jelöltségtől visz- 
szalépvén, itt is újra kezdődik a választási eljárás.

Mozgalom tó t iskolákért. A moslanában meg
jelenő sok tanügyi rendelet között olyan is akad, amely 
a mi egyházunknak több bajt és gondot fog okozni, 
mint amennyire nekünk okvetlen szükségünk van. Van

nekünk ebből úgyis elég. A nemzetiségi nyelven való 
tanitás lehetősége egy pár nyugtalan vérű fanatikust 
megint nem hagy nyugodni. A „korponai választó- 
kerület polgárai“ között köröznek egy állítólag evan
gélikus papi kézből kikerült ivet, melyet kérvény for
májában akarnak a képviselőház elé terjeszteni. A kér
vény szövege igy hangzik: „Mi alulírottak, mint a 
korponai választókerület polgárai azon kérelemmel 
járulunk a magyar országgyűlés képviselőháza elé, 
hogy a tanszabadság elvéből kifolyólag ismertessék el 
a tótok azon joga, hogy a közoktatás minden Lkán 
úgy az állami, mint a községi és egyházi iskolákban 
saját anyanyelvükön művelődhessenek és tót anya
nyelvű községi és egyházi iskolákat alapíthassanak. 
Ebből kifolyólag kérjük a közoktatásügyi minisztérium 
útján elrendelni, hogy a tót nyelv az összes tótlakta 
községekben létező elemi és polgári iskolákban, nem^ 
különben a Selmecbányái ág. hitv. ev. lyceumban, 
tanítóképzőben s á r .  kath. gymnasiumban kö telező  
ta n tá rg yk én t már a legközelebbi iskolai évben vétessék 
fel.“ A tót érzelmű papok az aláírások gyűjtésében 
nagy buzgóságot fejtenek ki. Az aláírások gyűjtése 
nem jár bizonyos izgatottság előidézése és összeütkö
zések előfordulása nélkül, mit egyházunk érdekében 
csak sajnálnunk lehet és mit ugyancsak egyházunk 
érdekében a legnagyobb aggodalommal kell lát
nunk.

Templomrenoválás. A salgótarjáni egyház f. 
hó 17-ikén tartott közgyűlésén egyhangúlag elhatározta, 
hogy templomát renováltatni, vakolni, festetni, fedni 
fogja s a munkát már ki is adta 10.000 korona árban 
Schmiedl Sándor losonci vállalkozónak.

EvangelikusTeányintézet Teschenben. (Öster
reich. Schlesien.( Az intézetnek az a célja, hogy a szü
lőházat pótolja olyan evangélikus lányoknál, kik a 
tescheni tanintézetekbe járnak, vagy zenét, nyelveket, 
női kézimunkát akarnak tanulni. Az intézet az egész 
iskolai év alatt (szept. 15-től julius 25-ig) nyitva van. 
Tulajdonosa az evang. Gusztáv-Adolf nőegylet. Felsze
relése teljesen megfelel a modern követelményeknek. 
A városi iskolák közvetlen közelében, az evang. tem
plom mellett, a Rudolfsplatzon szép kertben fekszik. 
Evang. diakoniasszák és kiváló tanérők evangélikus 
szellemben nevelik benne a növendékeket. Olyan lá
nyok, akik egyáltalán nem tudnak, vagy csak keveset 
beszélnek németül, a német nyelvet gyorsan és töké
letesen elsajátíthatják. Az egész évi ellátásért 500 koro
nát kell fizetni. Az érdeklődő szülők forduljanak az 
intézet igazgatónőjéhez, kinek cim e: O berschw ester  
Susanna R oth  Teschen (Oest.-Schlesien), ki szívesen 
szolgál felvilágosítással. Az intézetet melegen ajánljuk 
evang. családok leányai számára.
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II íri Szeretelbáz Isáipiernisa. LjsFtZXt
tust rendezett he olyan vidéki tanuló lányok számára, akik a győri 
iskolák valamelyikében akarják folytatni tanulmányaikat. A leánv- 
interná us lakói a Steretetház igazgatójának és egy diakonisza nő
vér felügyelete és gondos nevelése alatt állanak. A teljes ellátási dij 
havi 50 K, mely előre fizetendő. A teljes ellátásban bennioglaltatik: 
a reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna és vacsora, az évszakoknak meg
felelő tápláló eledelekből, továbbá a mosás, fűtés, világítás és ki
szolgálás, kivéve a cipőtisztítást, amit a növendékek maguk teljesí
tenek. Beiratási díjul es a szerek használatáért 15 K, esetleges .on - 
gorahasrnálatért havi 1 K fizetendő Zongoratanitási dij csoportos 
tanulás mellett óránként 1 K Betegség esetén a< orvosnak külön 
kell fizetnie A bennlakók rendelkezésére áll két nagy hálóterem, 
nappali dolgo'o szoba, ebédlő, fürdő és mosdó szoba, zongorate
rem, játszótér és kert. Az internátu növendégei Győrben a kővet
kező iskolákat látogathatják : I Evangélikus osztott elemi iskola. 
Tandíj nincs. 2. Állami polgári leányiskola. Tandíj 20 K, 3. Állami 
felsőbb leányiskola. T mdij SO K. Szegény, jómagaviseletü szorgal
mas tanulóknak mir.dkct intézetben folyamodásra a tandijat elenge
dik. 4. Női kereskedelmi szaktanfolyam, a pole ári leányiskolával 
kapcsolatban, Akik a polgári leányiskola, vagy felsőbb leányiskola 
4. osztályát végezték. Tandíj 120 K. 5. Női kézimunka tanfolyam, a 
polg. leányiskolával kapcsolatban. A növendékek két év olynm alatt 
a fehérnemű, felsőruha varrást és f nőm kézimunkák k észítést el
sajátíthatják. Tandíj 20 K. Mindezen iskolák nagy látogatottsága 
miatt szükséges hogy azon szülők, kik leányaikat ide akarjak adni. 
hogy őket az illető iskola igazgazgatóságánal junius 20-ig elője
gyeztessék. A felvételhez az iskolai születési és oltási bizonyít
vány szükséges. A Szeretctház mternatusába leendő felvétel végett

kővebb felvilágosítást s ^ ' c ' f á d  az ti. luMn iM itlsiy .
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Palyázati hirdetmény.

Az aszódi ág. h. ev. főgimázium fenntartó testületé a VII. 
osztály megnyíltával az 191415 tanévtől kezdődóleg pályázatot 
hirdet a következő tanszékekre:

1. Magyar-német, esetleg magyar-latin helyettes tanári 
2 torna-raiz, esetleg csak torna-, helyett.-stanári állásra. 
A megválasztott helyettes tanár javadalmazása évi .600, 

fezerhatszáz] korona, heti őrá nak száma 20.
A gimnázium bizottsághoz, címzett kellően felszerelt folya

modványok a őgimnázium igazgatóságához adandók be. 
Pályázati határidő: 1914. évi június hó 10.
Aszód, I'j 14 évi május hó 10-én.

Mlcsinay Hrnö,
biz. elnök.

Pályázati hirdetm ény.

A tiszavidéki evangélikus egyházmegyében az esperes^ 
káplánt állás megüresedvén, arra pályázatot hirdetek.

Javadalma : 1600 K azaz ezerhatszáz korona.
Az állás / .  évi julius hó l-én foglalandó el.
Jelentkezni lehet alulírott főesperesnél,
Debrecen, 1914, évi május hó 26-án.

M aternyi L ajos,
főesp.

„L ut he r-T ár s a s ág“ k ön yv  keres kedésében
liudap-si, VIIL, Szentkirályi-utca 51/a kaphatók a következő v iz s g á i  
jutalomkönyvül kiválóan alkalm as protestáns szellem ű könyvek:
P ro testá n s  ifju s. e s  n ép k ö n y v tá r . 
Hgy-cgy kö tet á ra  d lszkötcsbcn  2 korona .

1—2 A keskeny, rögös utón. Vallásos 
kóltem. I -II. Iit.ik Jámbor Lajos és 
Júmorné Székel Lilla.

3—4 A G öncölszckér. Elbeszélés az ifjú
ság számára I—II. Irta Zlh Sándorne.

5—0 Az élet reggel n. Elmélkedések a 
serdüld ifjúság számára. I—II. Irta 
Forgács üvula.

7 A szere t ha ta lm a. Ifjúsági elbeszé
lés Irta Zih Sándorné

8 Apró tö rté n e te k  Irta V. Sipos Ida. 
9—10 Debrecen m últjából. Elbeszélés az

ifj ság részére. I—II. IrtaKoucz Ákos. 
II Zengő húrfa. Gyermekversek és Imák. 

Ina F. Varga Lajos.
12—13 Protentam* jellem  erkölcsi olvas

mányokban I—II. Irts Vaday József. 
14—15 A gyerm ekszív  Lőnvve. Rajzok, 

történetek I—II. >rta C*i'te Károly 
ló—17 Isten, Ifazn, Család. I—II, irta Sánta 

Karoly
18—19 kukóczi és a kurucvflug történeti 

képekben I — It. Irta Vaday József 
20—21 M agyar tö rténelm i e lbeszélések  

és népm ondák az ifjúság számára. 
I—II Irta Porcsslroy Gyula 

22 Hogy lehetsz nagy em ber ? Felnőtt 
gye mekek számára irta Forgács Gyula 

23—24 B ibliai képek g emiekek szárúára 
I—II kötet iria K oréh Bndrc 

?3—26 Száz mese I -II, irta Papp József 
27—20 O-szövctségI tö rténetek . A magyar 

ncp és ifjúság számára I—II, irta Jámbor 
Lajos

29—30 Képok a p ro testáns egyház tö r 
ténetbő l I—II, irta Koréit Endte 

31—32 V alláscrkö lcsl elbeszélések  az if
júság szamára I—II irta Szentmiklóssy 
József

33—34 Az elhagyo ttak  Elbeszélések az if
júság számára I—II irta Zih Sándorné 

35—36 K ollégium i tö rtén e tek  rajzok és 
elbeszélések a diákéletből I—II. irta 
Borsos István

37—38 A m ag y ar tö rtén e lem  hősnői. Az 
ifjúság számára, I—11 Irta Porcsaltny 
Qyula.

39 E lbeszélések  az iljuság számára irta 
Dombi Lajos

43—43 A gyerm ekvilágból. Elbeszélések 
az ifjúság számára i—IV. Irta Könyves 
Tóth Kálmán

44 M esék Gyermekek számár? Irta Jókay
Lajos

45 leb eszé lések  az ifjúság számára irta 
Jokay Lajos

46 —47 Az árv a  flu. Elbeszélések az ifjúság 
számára I—II irta Jókay Lajos

48 Jeru zsá lem  p u sz tu lása  A serdülő 
ifjúság számára irts Forgács Gyula. 
H llzcus. A szentirás alapján versbe 
szedte Jámbor Lajos

49 A nngym aina tö rtén ete ib ő l. El
beszélések az ifjúság és nép számára, 
itta Jámbnrné Székely Lilla.

.0 K risz tus l e g e n d á k .  Az ifjúság szá
már,a Lángerföf /cima után furditottii 
Osváth Kálmán

51 II Rákóczi Ferenc  Etnlékköuyv, 
Zrínyi lions és Thököly hamvainak 
hazahozatalára. Itta Vaday József

52 Vlsky lányok. Ifjúsági regény. Irts 
Babay Kálmán

53—55 Szép Hntaton m ellől. Elbeszélés az 
ifjúság számárai—III,Irta Babay Kálmán 

56—57 Pali Iskolába megy. Az ifjúság szá
mára I—III. irta Borsos István 

58—59 Boldogfalva A nép és ifjúság szá
ntára I—II. Btulay János

60 D ávid ,  a z s o l t á r o s  k i r á ly .  A nép 
és ifj >ság számára Irta Buday János 

61 62 P á l  u p o s to l  é l e t e .  A nép és Ifjúság 
számára I II. irta Buda/. János 

63 64 s l e á n y o k  tu dom ánya«  Az ifjúság 
számára I II irta D. Dolinay Erzsébet 

65 66 C sb v cg é a c k ,  -z  ifjúság számára,
I II irta D. Dolinay Erzsébet 

£7 69 N énlnlkc vendégei, Az ifjúság szá
mára I II irta D. Dolinay Erzsébet

69 A boldogságról. Elmélkedések és 
és imák keresztyén ifjak szántára, irta 
U ay Sándor

711 71 G yerm ekek a b ib liában. Bibliai 
magyarázatok I II, irta Forgács Gyula. 

72 73 A frik a  hősei. A magyar ifjúság szá
mára I II irta Forgács Gyula 

74 75 Kgl cél felé. Vallásos és egyéb köl- 
tcméayck I II irta Jámbor Lnjos 

76 77 M ndurm csék Jó gye mekek számára 
I II irta Kádár Imre

78 79 G yerm ckésszcl. Jó gyermekek szá
ma..! irta Kádár Imre.

80. Itthon . Rajzuk történetek, irta Csite 
Károly

81 Dugó M atyi v á lla la ta i. Elbeszélés 
az ifjúság számára, irta  Jókai Laios 

82 93 M ese és valóság  hetedhét o rszág 
ró l I II. irta  Dr Pröhlc Vilmos 

84 Kocsi Csergő B álnt, a gályrab, irta 
Lie. Rácz Kálmán
A nagy Hcróds és utódai. A serdülő 
ifjúság szálára, irta Forgács Gvula 

85 68 Reform átus egyházunk  nagyjai.
I IV, irta S. Szabó József 

89 93 Régi tö rtén e tek , az ifjúság számra 
I II, irta S, Szaöo József 

91 92 Bibliai képcsarnok . Útjelző a szent- 
íráshoz I II U ray Sundor 

93 94 A m agyar gyerm ek o lvasó k ö n y v e .
I II, irta Vaday József 

95 S6 A jó példát kövesd. I II, irta Vaday 
József

97 98 P ro testán s le lkű ié t, Történeti pél
dákban és fejtegetésekben, I II, irta 
Vaday József.

99 100 A koldus jövendőm ondása. Ifjú
sági elbeszélés. I II irta Zih Sándorné 

!0i 102 A sán ta  szolgáló  leányn. Ifjúsági
elbeszélés, 1 II, irta Zieh Sándorné 

103 Az áru ló  és egyéb tö rtén etek , irta 
C itc Károly

104 105 K uruc h is tó riák  és egyébb tö r té 
nelm i elbeszélések. I II Végh István 

10b Szárazon  és vizen. Az ifjúság szá
mára, irta Tóthné Zalai Emma 

197—108 Az IskolakcrUlö. I—II, irta Zih 
Sándorné

109 Károly G áspár, u bib liaforditó . Az
ifjúság szántára, irta S. Szabó Jó
zsef

Rendelésnél kéretik a szükségesnél több kötet, illetve szám felsorolása,
I — hogy esetleg a hiányzó kötetek m ásokkal pótolhatók legyenek. — Á
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MERKEL R F . dr. —

és '
Á ra 30 í. töm eges véte ln é l 20 f.

Alig pár lapon igen kedves, jel
lemző rajza „China földjének, 
népének, a chinai vallásnak, szo
kásoknak, életnek és törekvések
nek.“ A füzet alkalmas a misz-

_ sziói munka iránt való érdeklő-M egren d elh eto  az — .
_  ,  ,, des telkoltesere. —„ E v a n g é l i k u s  Lap“

szerk esztő ség én é l N agy- M inden jöved elm e az A lig .
b örzsöny (H ont-m egye). ev . protest. M ission svereiné.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a

Keresztyén énekeskönyv
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s igy a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

$az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, lábián kehellye! . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss 1 t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellye!

aranymetszéssé1, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán ke helyivel,

aranymetszéssel, dobodban....................  8 „ — „
Párnázott borjubörkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kchellyel, arany

metszéssel, d o b o z b a n ....................  . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.Kul) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
S án th a  K á ro ly : Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjubörkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

S zék á cs J ó z s e f :  Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal x K. Párnázott borjubörkö- 
lésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

ilMNliiHk! iíoi Mi í é IMé, Maps!. 11. Míéh-ií. 4.

i W "  Elismert legelsörangú műremekek
a világhírű ZlMflhRMANIS-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü li k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sászár- és L ukácsfürdőnél.)
liarmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

ORGONA-GYAR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

Rieger Ottó
cs. és kir. udvari szá llitó

a Szent-S ir  lovagja és a Ferenc József  
rend tulajdonosa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2 l)0 0 nél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsekeltebb árb n teljesít. Orgona 
jókarban tartását elválla lj — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Vizsgái jutalorrkönyvek
Képes Ujtestamentum (6Ó fillér), olcsó 
református imakönyvek, vallásos ira
tok, fali mondások, olcsó ifusági 

iratok, Filléres könyvtár, Vasár
napi könyvtár, stb. állandóan 
raktáron vannak. 2, 4, 10 
koronás csoportok össze
állíthatók, csak azt ké
rem közölni, hány pél
dány ajándékkönyv 

legyen. Iskolai vég
bizonyítvány nyomtat

ványok raktáron vannak.

Kókai Lajos Budapest,
VI. kér., Kamermayer Károly-utca 1. szám,

protestáns irányú könyvkiadó. — A
A A

te  „EIIANEÉbKUS LAP“ kiadásában m e g j e le n t  
és a lap szerkesztősége  
utján m e g r e n d e lh e tö r

1. BURNAND E. „Példázat a ta
lentum okról“ (színes).

2. BURNa ND E. : „Példázat a szü
zekről“ (színes) és

3. QEBHARDTE.: „Azutolsóvacsora“
c. képének Keutel Richard stuttgarti műintézetében készült 
lenyomata. A Burnand-képek „Emlékül“ felírással, vagy  
anélkül kaphatók. Ezek az emléklapok konfirmandusok, 
ism étlősök és vasárnapi iskolások számára egyformán al
kalmasok. — A képek ára egyenként 50 fillér. Tíznél több 
rendelése esetén

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmarót
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EVANGÉLIKUS l a p
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Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és Hirdetési dijak 
a l a p  s z e r k e s z t ő s é g e  c í m é r e  N a g y 
b ö r z s ö n y b e  (Hontmegye) küldendők.
— hiányzó laps/áinoka' a nyomda pót 1. —

Főszerkesztő : SZTEHLO KÖKNÉL 
Felelős szerkesztő is kiadó: SZinONIOESZ LAJOS

FAmunkatArsak.
i i o k n y A n k z k y  a i .a d a k  

L.IC. P1ZHLY OnO.N t *  8Z H L ÉA Y I Ohrt.v űr

Az elő fizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre ü K., Egyes szám ára 30 fill.

I l i r d c l c »  d i j a
KaOsz olilji 2>- K-, (éloldal 1 ■ K., negycdoldal 
7 k. Klsebhhirdetési« (pólyAzatok) minden s/ava 
6 fill. Tohbszlk meuielcnA hirdetésnélárengedés.

T a r t a l o m :  f - a r k u s  G C jZ a  Vegyes házasságok: — Koller István A protestantizmus lényege. — Tarca: H a j c k  H e n n a .  A bethefi 
gyermekotthonról. — Különféle. — Hirdetések.

Vegyes házasságok.
Semmi sem bizonyítja jobban egyházi ön

tudatunk hanyatlását mint az, hogy a vegyes 
házasságok mind nagyobb tért hódítanak evang. 
társadalmunkban.

Emlékszem rá gyermek koromból úgy vagy 
egy fél század előtt, hogy milyen borzadállyal 
beszéltek az emberek mint egy nagyon súlyos, 
vagy fekélyes betegről, — azokról, akik vegyes 
házasságra léptek, vagy abban éltek. És ha 
még fél század előtt azt beszélte volna valaki, 
hogy az evang. egyház egy alkalmazottja, tanár, 
tanító vegyes házasságra szándékozik, lépni, 
akkor azt legalább is a clinica megfigyelő osz
tályába utasították volna.

A hit bástya volt, amely a csa'ád szentélyét 
szűzi mivoltában a hitbéli hovatartozandóság 
tekintetében megoltalmazta.

Mai nap e bástya, mint a régi szab. kir. 
városok falai és bástyái, ledőlt és szét törede
zett. Ma már Vannak evang. pénzen fenntartott 
iskoláink, amelyekben a tanerők 30—40 száza
léka vegyes házasságokban é l!

Érdekes lenne feltárni azokat az okokat, 
melyek egyházunknak biztos romlásához vezető 
ezen áramlatot felidézték s melyek a régebben 
is sporadice előforduló eseteket általánosan el
terjedt szokássá fejlesztették.

Azok, akik a dolgot szépíteni akarják, vagy 
akik csak felületesen vizsgálják s bírálják a 
dolgokat, azt mondják, hogy a házasság a szív 
ügye, a szerelemnek pedig hitvallása nem lévén, 
túlteszi magát a felekezetieskedés „szűk határain“ 
s belemegy az olyan házasságba is, amely kü- 
lömböző felekezetekhez tartozó felek között 
köttetik. Vagy azt mondják: kevesen vagyunk 
s többnyire elszórva idegen felekezetek között 
nincs mód, nincs alkalom, hogy evang háza

sulandó felek egymással megismerkedjenek, úgy 
hogy szinte kényszerűség hajtja bele az evang. 
felet a vegyes házasságba . . .

Van egy csoport és ezeknek számuk „légió,“ 
akik a prot. szabadelvűség és türelmesség szent 
nevére hivatkoznak, mondván, hogy hisz’ arról 
a más felekezetű nem tehet, hogy éppen más 
felekezetű s ez legyen akadálya a házasságnak? 
Ah, ez meg nem egyeznék a mi sokszor han
goztatott szabadelvűségünkkel . . .

Egyszóval, mint minden rosznak, amit az 
emberek elkövetnek, akadnak szószólói, védel
mezői a vegyes házasságoknak is.

De bár legyenek az elmondottak többé- 
kevésbé indokai a vegyes házasságoknak, egy 
körülményre tudtommal még eddig senki sem 
mutatott rá, amely pedig, ha nem is egyedüli, 
de egyike a legfontosabbaknak, a legfontosabb 
okoknak, nem ugyan a vegyes házasságok kö
tésének általában, de a vegyes házasságok el
szaporodásának s ez az egy a példa.

Rég idő óta megfigyelhette bárki, hogy elő
kelő úri családaink férfi sarjadékai minden lelki
furdalás nélkül, sőt előszeretettel kötnek házassá
gokat idegen, mondjuk róni. kath. hajadonnal, há
zasságot, amelynél sokszor nem is éppen az a 
bizonyos szerelem s még kevésbé az a kény
szerítő körülmény, hogy az alkalomtól el lenne 
zárva, (mert hisz’ a mostani közlekedési 
viszonyok mellett a tehetősebb ember előtt 
nyitva van a széles világ) — hanem sokkal pro
fánabb motívumok játszszák a döntő szerepet! . .

És „wie die Grossen singen — so zwi
tschern die Kleinen,“ a nagyok példáján indul 
a tömeg.

Szép teória az, hogy a pásztor után indul 
és igazodik a nyáj; de ez csak teória marad, 
ha a pásztor tanítása nem talál hathatós támo-
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gatásra azok részéről, akik hivatva lennének 
„fényleni“ ev. társadalmunkban és a pásztorok 
tanításának példájukkal nyomatékot adni . . .

Most ezekhez még a „Házassági jogról“ 
szóló 1894: XXXI. i.-c. azt a bizonyos sza- 
badelvüséget ránk szabadította, amelyet most 
már nem csak az úri, de a szegényebb sorsú 
családok ivadékai a legmesszebb menő mér
tékben „kihasználnak," amennyiben nemcsak, 
hogy vegyes házasságra lépnek, de gyermekeik 
vallását is a reversalisok utján elpaktálják! . . .

így állván a dolgok, az ember azt hinné, 
hogy az egyháznak minden számottevő factora 
minden lehető módot és eszközt megragad arra 
nézve, hogy ez az egyházunk testébe befura
kodott, méltán mételynek nevezhető nyavalya 
megszüntettessék vagy legalább amennyire lehet 
kellő korlátok közé szoríttassék s az általa 
okozott romlás enyhíttessék . . .

S ha már híveinkkel szemben tehetetlenek 
vagyunk e tekintetben, hogy legalább „belső“ 
— az egyház emlőjén táplálkozó — az egyház 
kenyerét evő alkalmazottaival szemben az egy
ház élni fog azzal a jogos követelésével, hogy 
ezek vegyes házasságra ne lépjenek.

Mert szabadelvűség ide, szabadelvűség oda, 
de már az csak mégis lehetetlen állapot, hogy 
„akik az én kenyeremet eszik, azok felemeljék 
az ő sarkukat ellenem.“ Lehetetlen dolog, hogy 
evang. pénzből és áldozatból nemzedékek nö
vekedjenek fel, amelyek lábbal fogják taposni 
legszentebb érdekeinket.

Hiába mondja valaki, hogy nincsen baj, 
vagy legalább is nem nagy a baj, hisz’ az ilyen 
vegyes házasságból származó ivadék csak jó 
barátja lesz egyházunknak s nekünk ezekre is 
szükségünk van. Meglehet jó barátja lesz az 
első ivadék; de a második, harmadik és a 
századik?! Nem! Itt csak egy álláspont lehet 
döntő s ez az: „aki nincs velem, ellenem van!“

Tehát mondom, azt lehetne hinni, hogy 
legalább a „belső“ emberekkel szemben bizto
síttatnék az egyház jól felfogott érdeke.

De édes atyámfia, aki ezt hiszed mennyire 
fogsz csalódni!

Lám most itt lenne a jó alkalom, a zsinat 
tehetne, sőt kell is tennie e tekintetben valamit.

Tenni is szándékozik, de mit? Talán, hogy 
ezentúl egyszersmindenkorra lehetetlenné tegye 
azt, hogy pénzünkön fizetett tanárok, tanítók 
róm. kath. gyermekeket ne neveljenek?

Dehogy i s ! A tanítókra nézve ugyan ezt 
lehetetlenné akarja tenni; de már a közép- és 
főiskolai tanárokra nézve mintha az eddigi gya
korlatot törvénnyel akarná szentesíteni . . .

A zsinatnak tanügyi bizottsága ugyanis ezt 
a szellemes javaslatot készítette el:

A tanítóknak kötelességévé tétetik, hogy 
minden gyermekét evang. vallásban nevelje. 
Ami maga után vonzza azt, hogy csak olyan 
nővel léphet házasságra, aki reversálist ad. S 
ez rendben van, azt hiszem, itt az egyház el
ment a szabadelvűség legszélsőbb határáig, 
midőn megtűri, hogy a tanítónak róm. kath. 
felesége legyen. Végtelen kára lesz ebből is 
az egyháznak, mert ez a gyülekezetben folytonos 
botránykő lesz; ha kántorának, tanítójának neje 
nem jár templomunkba, úrvacsorához nem járul, 
stb., de azért is hogy a gyermekek egyházias 
szelleme a kath. anya befolyása következtében 
meglazul s ezek vegyes házasságánál, főkép a 
leánykáknál ott fog settenkedni az a kisértő 
„anyád is róm. kath. volt! ' De már a közép
iskolai tanárnál csak annyit követel, hogy a 
gyermekek evang. szellemben neveltessenek, 
tehát, hogy evang. vallásban, evang. egyház
ban-e az mellékes? Végül a felsőbb iskolák 
tanárainál — bizonyosan szabadelvüségből — 
már semmit sem állít fel . . .

Nem megismétlése ez Goethe mondásának.
„Denn kleine Diebe hängt man auf die 

grossen lässt man laufen!?“ Miért tesz a bi
zottság különbséget tanító és tanár között? 
Talán a fizetésben való külömbség miatt?

Az Úr mondja: Kinek több adatott több is 
kívántatik tőle!

Nem! Itt külömbséget tenni nem szabad. 
Az a tanító is, ha látja, hogy a szabály a fő
iskolai tanárra nézve is épp’ oly kötelező, mint 
rá nézve — megnyugszik . . . Ellenesetben — 
s teljes joggal — elkeseredik.

Tehát a gyermek nevelést az evangélikus 
egyház tanítóságában mondjuk ki az egész vo
nalon — nem tévén külömbséget — pap, tanító, 
tanár között.

Aki hivatalt vállal az egyháznál s aki ebből 
folyólag az egyház kenyerét eszi, bűnt követne 
el — kenyéradó édes anyja az egyház ellen, 
ha más mint evangélikus vallásban nevelné 
csak egy gyermekét is.

Mikor hivatalt vállal tudja kötelességét a 
tekintetben is s viselje akarva nem akarva kö
vetkezéseit. .

De hisz’ az akaratán nem múlik. Annyira 
még sem vagyunk, hogy egy evang. tanító 
vagy tanár róm. kath.-nak „akarná“ nevelni 
gyermekét s meg vagyok győződve, hogy titok
ban nem egyszer felsír a lelke, ha elgondolja, 
hogy leánya róm. kath. káplánok gyóntató 
székéhez jár.
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Nem akaratán mult, hanem gyönge sédért, 
annak a bizonyos evang. öntudatnak megtanu
lásán. Milyen hálás tudna most lenni, ha annak 
idején egy horogja lett volna, amibe beleka
paszkodhatott, volna egy' oszlopba, amely őt 
támogatta volna, egy törvény, amelyre hivat
kozhatott volna.

Igen — s erre hívom fel a netán aggódók 
figyelmét — ezt a horgot kell a gyöngének 
kezébe adni, hogy szivének izgatag hajóját hozzá 
köthesse, fegyvert kell adni a kezébe, mellyel 
a vegyes házasság kötésnél felmerülő harcot 
könnyen s biztos sikerrel megvívhassa, veszé
lyeztetett protestáns álláspontját megvédhesse — 
törvényt kell hozni, amely ne csak lehetővé 
tegye, de biztosítsa, hogy „belső“ embereink 
minden gyermeke evangélikusnak neveltessék. 
Ezt követeli a zsinattól nem csak az egyház 
jól felfogott érdeke, de alkalmazottainak veszély
ben forgó lelki békéje is.

Még pedig az egész vonalon!
Mert ha botrányos lenne, ha egy tanító 

vegyes házasságban él, illetőleg leánygyerme
keit más vallásban neveli, még kevésbé lenne 
megbocsátható, ha egy közép-, vagy pláne 
felső iskolai tanár lenne olyan közömbös egy
háza iránt, hogy feledve hálát tartozó hűséget, 
nemzedékében maga is idegenné válnék egy
házához.

Aki egyházáról s magáról, evangélikus 
vallásáról ennyire megfeledkezik, az tagja ugyan 
igen, de méltó s fizetett alkalmaz* ttja egyha
zunknak nem leket!*

I arkas Oejrn

A protestantizmus lényege.
Irta: Koller István.

I.

A következő dolgozatban a p.otestantizmus lénye
gét akarjuk kifejteni. Hogy ezt tehessük, szükséges, 
hogy elsősorban tisztába jöjjünk a vallás, majd a keresz- 
tyénség lényegével s miután ezt megtaláltuk, keres
nünk kell, hogy a protestantizmusban ez mikép jut 
kifejezésre; tisztába kell jönnünk azzal, vájjon a kér. 
hit és a protestantizmus dogtra-e vagy elv? továbbá

* Nyivánvaló, ho*»y ez a cikk lapunk többször hangsúlyo
zott álláspontjával nem egyezik. Mi maradunk amelett, hogy az 
egyház ne szóljon bele sem fizetett, se nem fizetett alkalmazott,n- 
nak a házasságába, mert az önkónt értetődőnek tartjuk, hogy az 
aki igazán, meggyőződésből evangélikus, — törvény nélkül sem 
megythele meggyőződése és egyháza ellenére való kompromisszu
mokba. Ma azonban a zsinat mégis törvénnyel „rendezné“ ezt a 
kérdést, akkor „se hús, se hal“-, örvényeket ne hozzon. Azért köte
lességünknek tartottuk ennek a felszólalásnak a közlését.

(Szcrk.)

a haladó protestantizmus, amely a tudomány által 
meghatározott igazságokat fenntartás nélkül öleli fel, 
a keresztény elnevezést megérdemli-e még? S éppen 
ezért a protestantizmus keretében levő theologiai irá
nyokra is kell egy pillantást vetnünk.

Azt szokás mondani, hogy vallása mindenkinek 
van. Ennek a felfogásnak azonban csak akkor van 
értelme, ha azt mondjuk, hogy mindenkinek van nézete 
az előttünk letoljó dolgokról. E tény már mutatja, 
hogy a vallás fogalmában ismereti tehát világnézeti 
elemek is foglaltatnak. A vallás igazi, értékes lényege 
azonban nem ez, hanem benső eleme, amely nem köve
teli az ismeretet, bizonyos tanok elfogadását vagy elve
tését, hanem követel érzést, cselekvést. A vallás egyéni 
lelki folyamat. Világnézetünk átérzése s cselekvéseink
nek ahhoz való igazodása. Nem ráoktrojálás, belene
velés szüli az igazi vallást, de saját tépelődésiink 
eredménye. Az Istent lelki küzdelmeinkben kell meg
találni, akkor lehetünk igazán vallásosak.

A vallás lényegéhez még egy más elemet is lehet 
csatolni s ez a miszticizmus. Minden vallásban titok
zatos elem is található. S hogy az embernek a titok
zatosság iránt ősidőktől fogva van hajlama az érthető, 
mert az emberi agy mindig kutatta e kérdéseket: 
honnan vagyunk, hová megyünk, miért vagyunk? Az 
ősember pedig mindenbe lelket sz retett beltvinni. S 
ebben a tényben rejlik egyúttal a vallások eredete is. 
Az ősember élettelen tárgyakat élettel, lélekkel, tehát 
hozzánk hasonlóiul ruházta fel. Ez az u. n. animizmus, 
sőt bizonyos tekintetben monizmus, a mindenség s a 
köztünk lévő filogenetikai rokonság sejtelme. E törek
vés nug a mai emberben is megvan s igy a vallást 
talán csak Nietzsche Übermensche szüntethetné meg, 
akinek már semmiféle támaszra nincs szüksége. Az 
aninizmus, amely tehát hozzánk hasonlóval ruházza 
fel az élettelen természetet, öntudatlanul is nagy igaz
ságot rejt magában. Tény ugyanis az, hogy a bennün
ket körülvevő emberek, tárgyak s közöttünk ellenszeuv 
rokonszenv fejlődik ki hogy ennek az alapja az egyé
niségek s dolgok közötti hasonlóságvagy ellentétesség. 
Innen van az, hogy oly gyakran az igazság kutatásában 
és megtalálásában is inkább az érzés dönt s jobb 
utón jár. mint az ész. Bergsonnak a hires francia filo
zófusnak éppen ezért teljesen igaza van abban, hogy 
az igazságot inkább megérezzük. Hiszen vannak igaz
ságok, melyeket eszünk képtelen felfogni, avagy a 
nyelv kifejezni. Mellékesen mondjuk, hogy némely 
modern Írónál e tény szüli a sok különös szó össze
tételt, igy Nietzschenél avagy a modern dekadens 
költőknél. Bennük ugyanis minden iránt megvan a lel
kesedés, fogékonyság s azért oly ellentétesek, határo
zatlanok az érzelemben, kifejezésben ami a titokzatos
ságot szüli. „Der tief denkt weiss immer dass er 
Unrecht tut, so mag tun und machen was er will.“ 
A nagy irók pesszimisztikus világnézetének ez a gyö
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kere. „Talán a halál az ősi lényeg é p ? “ amint e gon
dolatot Vajda János is, Komjáthy Jenő is kifejeztek. 
És e sötét, pesszimisztikus világnézetből született talán 
Nietzsche, Schopenhauer, Dosztojenszky, Madách, 
Vajda, Komjáthy költészete s bölcsészeié.

A pesszimisztikus felfogásban is több mélység, 
szív, érzés rejlik, mint az optimisztikus világnézetben. 
A nagy gondolkodók mind pesszimisták. Aki gondol
kodik — mondja Nietzsche — mindig maga előtt látja 
a z  örvényt. A társadalom bajai kiket nyugtalanítanak ? 
A parasztot, aki mindezt természetesnek tartja? Nem, 
hanem a gondolkodókat. Igazi mélység tehát a pesszi
misztikus világfelfogásban rejlik s a pesszimizmus min
dig miszticizmus is. Az optimizmus ezzel ellentétben 
világosság s derű. A sziveket mozgató vallások eleme 
pedig, amint mondottuk ugyancsak a miszticizmus. A 
miszticizmus iránt az ősember ép oly nagy hajlandó
sággal bírt, mint a modern ember, közöttük, mint 
említettük a legmélyebb irók s gondolkodók. És ha 
az egész mindenséget, történetet, természetet elfogulat
lanul vizsgáljuk, akkor is azt fogjuk tapasztalni, hogy 
— bármit mond eszünk — a szivünk vágyódik a 
titokzatos után. Maga az egész természet is nagy 
titok, amelyet még fel nem lebbentett senki, sőt eszünk 
is kénytelen sok oly jelenséget ténynek elfogadni, — 
aminő pl. a telepathia s a spiritizmus jelenségei — 
amelyeket megmagyarázni képtelen. S igy eljutottunk 
a s z ív  sejtelméhez. A vallás értékelésében nem az ész 
argumentumai irányadók, hanem a s z ív  sejtelme, érzése, 
ami több, mélyebb jelenség, mint az ész funkciója.

A vallás tehát a szív dolga. A tudomány az é s z é ! 
A vallás a személyi erő, áthat, megnyugtat, lelkesít. 
V allá s: megnyugvást keresni s találni az Istenben s a 
jót követni. A tudomány a lelki nyugalmat megadni 
nem képes. Mi nem tagadjuk a sok nyomort, igaz
ságtalanságot, szenvedést, de állítjuk, hogy minden 
emberben él a vágy, béke, lelki nyugalom, lelkikiegyen
lítődés után s e z : vallás. Vallás végeredményben tehát 
nagyon egyszerű dolog: nem oly tanok elhivése, 
amelyeket esetleg szivünk hinni már nem tudna, hanem  
a szív te ljes o d a a d á sa  istennek. A vallásosság világ
nézete pedig az, hogy minden Istentől ered, aki min
dent a jó felé fog vezetni.

„A vallás ad értelmet az életnek — mondj H ar-  
nack  — s nem a tudomány. Gyönyörű dolog a tudo
mány s jaj annak, aki kevésre becsüli, avagy a tudás
vágyat lelkében nem éleszti . . . Ám e kérdésekre: 
honnan, hová, minek? ma éppúgy nem tud felelni, 
mint 2000 évvel ezelőtt. Hol kezdődik életünk para
bolája 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!

E törekvés pedig nem attól függ, hogy mit val
lók s hiszek a dogmák jelentőségéről, Krisztus szemé

lyéről, Mózes kozmogoniájáról, hanem függ a szivem  
alkatától, attól, hogy milyen a lelkünk szöve te . Az emberi 
s z ív  a legfontosabb, a legértékesebb a világon. S a 
nyugodt lelkiismeret, a s z í v  egyedü lá lló  fen ség esség é i  
leghatásosabban éppen Jézus tanította. „Mi haszna 
volna az embernek, ha elnyerné az egész világot, lel
kén pedig kárt vallana.“ S ha nézzük az emberi sor
sot, avagy akármely jelenséget, az Krisztus e tanítását 
igazolni fogja. Minden cselekvésnek csak akkor van 
értéke, ha szívből születik, érzés, lelkesedés, szeretet 
hatja át. Minden cselekvésünkbe szivünket vessük 
belé, a legkisebb ténybe éppúgy, mint az élet nagy 
eseményeibe. Schiller mondja: Das ist’s was den Men
schen zieret u. dazu ward ihm der Verstand, dass er 
im innern H erzen  spüret, was er erschaft mit seiner 
Hand.“ K om já th y  Jenő midőn költemény kötetét köz
readta, azt irta: „Nem akarok hirt, hiú dicsőséget . . . 
telkem et vegyétek.“ A vallás maga is akkor volt nagy, 
mikor sz ivek e t á th a tó  érzé s  volt, az apostolok korá
b a n ; akkor lett kicsi: amidőn dogmákká vált s a theo- 
logusok azokon vitatkoztak, avagy midőn az izmokba 
szállt s térdeplődé, keresztvetéssé, imamormolássá 
sülyedt. A protestantizmus nagysiga ugyancsak nem 
Luther, Kálvin vagy Zwingli tanaiban  rejlik, hanem 
abban, hogy felszabadította a szellemet a dogma nyűge 
alól, ami érzelm i momentum A szocializmus nagysága 
szintén nem a tanaiban rejlik, hanem abban, hogy 
fe lh  iborod ik  minden igazságtalanságon, ami szintén a 
s z ív  jelensége. Mindennek alapja érzelem  s  akara t, 
az erkölcsnek is, amelyet a nevelés csupán csak irá
nyíthat. Maga pedig a s z í v , az em beri lé le k !  Mély 
érzés, tudomány, művészet, odaadás, rajongás minden 
benne van s többet ér egy egész világnál! És miután 
mindezt, ami a vallásosság egyik lényeges részét alkotja, 
a s z ív  értékét és nemességét Jézus hirdette oly hatá
sosan, ez a tény átvezet egyúttal a k ereszlyén ség  lénye
gén ek  kutatására.

TÁRCA.
A betheli gyermekotthonról.

Németország északnyugati részében Hannover 
közelében egy tiszta, csinos város terűi el: Bielefeld.

Élt Bielefeldben egy evang. pap, aki sok meg
próbáltatáson s nehézségen ment át ez életben, most 
azonban már ott szunnyad e nagy ember a temetőben, 
v. Bodelschwingh Frigyes volt a neve. Igazi, mély, 
vallásos leikével megérezte, hogy azokon az embereken, 
akik epilepsziában, az emberiség ezen pusztító, rom
boló betegségében szenvednek, amely a legtöbb eset
ben e földi életre tehetetlenekké teszi őket, ezeken a 
szerencsétlen szenvedőkön valami uton-módon segíteni 
kell. Elméjében fölmerült, hogy jó volna egy oly házat 
építeni, ahol ezeket összegyűjtve ápolni s szomorú
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életüket amennyire lehet fölvidítani s ezáltal enyhíteni 
lehetne.

Épített is egy ilyen házat v. Bodelschwingh s 
elnevezte „Bethel“-nek. azaz Isten házának. De ma 
már Bethel nem egy házból áll. A régi ház körül egész 
telep keletkezett, ahol a legnagyobb rangbeli ember 
épp úgy, mint az úgynevezett „Brüder von der Land
strasse“, vagyis a legszegényebb ember jó, kellemes 
s Istentől megáldott otthont találhat. Tehát Bethel 
röviden mondva szegény, beteg emberek menhelye!

Egy ilyen ház sok között a Gyermekotthon, ahol 
én is 7, évig együtt végeztem a többiekkel a „szeretet 
munkáját“. Előrebocsátom azt, hogy az utóbbi idő 
óta a Gyermekotthon nemcsak kizárólag beteg gyer
mekeket fogad be, hanem olyanokat is, akik pl. neve
lésre szorúlnak vagy pedig árvák. Epileptikus e ház
ben nincs, azok számára más épületben van hely. A 
Gyermekotthon az erdő szélén épült, körülötte csupa 
magas, sudár fenyőfa; gyönyörű hely ez s milyen jó 
itt a gyermekeknek! Ha szép idő van mindegyik, aki 
csak talpra tud állni, kimegy a szabadba, az udvarra 
s ott aztán kedve szerint játszhat, fickándozhat, hin
tázhat, tornázhat, amennyit csak akar. Igazán jól esik 
az embernek a gyermekek ez.n ártatlan jó kedvét 
látni, hogy örülnek az életnek s az egészségnek — 
amely sajnos soknál nem eppen bőven \an.

De ez csak egy kis kitérés volt s most hadd 
ismertessem meg k. olvasóimmal az egész ház belsejét 
és berendezését.

A földszinti helyiségek fiúk szán ára vannak 
berendezve, az emeletiek leányok számára s egy nagy 
terem kiz rólag a csecsemők gondozásira szolgál. 
Mindegyik állomásnak van egy fönöknője — egy ked
ves diakonissza — az úgynevezett „anya“, aki a gyer
mekekért minden tekintetben felelős. A gyermekek 
száma nem mindég egyenlő: kb. 30—40 fiú számára 
van hely a fekvő betegekkel együtt. 2 14-ik életévükig
vagyis a konfirmációig maradnak itt. Konfirmáció után 
szintén a betheli intézet gondoskodik további nevelé
sükről s elhelyezi mindegyiket képessége s ereje sze
rint — mert még a leggyöngébbek számara is akad 
valamilyen könnyű munka!

A ....pirendet a legnagyobb pontossággal és szi
gorral tartják be: felkelés reggel '/a7 órakor; most 
aztan siet mindegyik fürgén a fürdőszobába, ahol a 
nagy mosdótálak várnak reájuk telve hideg vizzel. 
Mindegyik iparkodik mentői hamarább elkészülni s 
ágyát megvetni — természetesen ez csak a nagyobbak
nak szól — hogy az étkezőbe mehessen a reggelihez! 
A terítést szintén a fiúk végzik. Mulatságos nézni, 
hogy milyen mozdulatokkal végzi egyik vagy másik 
azt a terítést, milyen ügyetlenül hozza azt a kis alu
minium csészét s hogy fogja azt a merő kanalat! hát 
bizony sokszor látszik, hogy nem éppen szakértő 
kezek m T. :e voltl — A kisebbeket fel kell öltöztetni.

Ez a munka a legkedvesebb mindegyik „néninek“, 
mert tényleg aranyosak azok a kis pöttönpöttök. Hogy 
mennyit tudnak olyankor mesélni, hogy mit álmodtak; 
— sírni is tudnak, ha látják a mosdót! Hát még kér
dezgetni ! Néha olyan cifra kérdéseket tesznek, hogy 
az ember esze megállt. Senki ezt elképzelni nem tudja, 
hacsak már saját magának nem volt része az ilyen 
munkában. Sokszor bizony gondolkozni kell, hogy mit 
is feleljen az ember mindezekre? Dehát szerencsésen 
elkészülnek ezek is. — '/.,9-kor indúlnak a nagyobbak 
szépen sorban az iskolába, ahol diakonisszák tanítják 
őket; a kicsinyek pedig Összegyülekeznek a játszó
teremben, ahol szép játékokkal, meséléssel, de sok
szor sírással is, utána pedig nevetéssel s tanúlással 
töltik az időt.

így múlik el a délelőtt s itt van a dél: az ebed 
ideje, amit már mindenki várva-vár; a nagyok ismét 
elvégzik rendes munkájukat, t. i. a terítést s egy szép 
imával asztalhoz ülnek mindnyájan; ilyenkor a leg
nagyobb csönd és rend uralkodik, mert mindegyik 
tudja, hogy az ebédnél nem szabad fecsegni s azt 
híven meg is tartják.

Ebed után sétára indúl a kicsiny sereg ki az 
erdőbe, a csöppségek pedig mennek aludni; két óra
kor ismét hazajönnek, előkeresik könyveiket s mennek 
ismét az iskolába. A kicsinyek az uzsonna idejéig 
alhatnak; aztán jön a tej és vajas kenyer! Van öröm 
ilyenkor; mindegyik boldog, mert szerintük ez a leg
jobb, ami csak létezik. Hozzáülnek a lakomahoz; de 
jaj* egy sikoltás és a tej végigfut az asztalon, a vajas 
kenyér teljesen át van ázva! „Jaj nekem — gondolja 
a kicsiny — most sarokba kell allnom s nem kapok 
semmit, mert nem vigyáztam !“ Ezalatt meg egy másik 
az első sikoltásától annyira megijedt, hogy tejet szin
tén feldöntötte, következeskep ót is ugyanaz a sors 
éri, mint az elsőt! És így tovább, így tolyik ez egesz 
nap s a szegény „néniknek“ száz szemüknek és kezük
nek kell lenni es százfelé tutni, mert különben 
baj van!

Délut.in ötkor a négy legidősebb fiú szigorú 
hangja hallatszik: „a cipőket le !“ Mint a katonák a 
vezényszóra, úgy ül le mindegyik a földre s húzza le 
a cipőjét s szép rendben odahelyezi a többihez; 
papucsot húz a lábára s aztán folyik tovább a vig 
élet. Ezalatt a négy. fiú a szép tágas pincének a folyo-“ 
sóján tisztítja a cipőket. Ha munkájukat elvégezték, 
hozzálát mindegyik a tanuláshoz. A fönöknő ott ül 
köztük az iskolaszobában, együtt tanúi velük, kérdez 
s a gyermekek kérdéseire felel, magyarázgat nekik, 
azok pedig feszülten figyelnek minden szavára. Ez 
eltait a vacsoráig '/.J óráig. Mindegyik megy megint 
alaposan megmosdani. Utána a vacsora következik, 
végül pedig a napi munkától és megerőltetésektől, 
jobban mondva a hangos s vidám élettől elfáradt gyer
mekek szép esti könyörgés után pihenni térnek.
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Ez volna az egészséges gyermekek általános 
napirendje — természetesen nem ritkán szokták ez 
általános programmot egynéhány kellemes s kellemet
len — ahogy jön — epizóddal megtoldani! — de most 
hadd nézzük, hogy mit csinálnak szegény beteg
jeink ?

Meglehetős hosszú folyosón bekanyarodva egy 
nagy teremhez jutunk; ez az úgynevezett „sebészeti 
terem“. Ha ide belépünk s végignézzük azt a sok 
ártatlan, édes, szenvedő gyermekarcot, mely minden 
kis ágyacskából erőlködik fölemelkedni, hát úgy 
önkénytelenül valami különös, fájó érzés, valami nyo
mott hangulat vesz rajtunk erőt! — Szegény kis ártat
lanok! Vájjon mi lesz a ti sorsotok? de azért gond
talan s állandóan jó kedvük s kedélyük elfelejteti az 
emberrel azt a nagy s komoly kérdést.

Nézzünk végig úgy nagyjában rajtuk. Ki az ott 
a fal mellett abban a sodronyos, ruganyos, kis tiszta 
fehér ágyacskában? — Egyike a legnagyobb betegek
nek : egy öt éves fiúcska, aki azért mindég barátsá
gosan mosolyog; élénk kék szeme s szőke fejecskéje 
elárulja a germán typust. De milyen borzasztó: a fejé
től végig a felső teste, karjai, kezei mind csupa seb, 
csupa kötés! A szegény gyermek a tuberkulózis áldo
zata s testének mindég újabb és újabb helyén keres 
utat magának a veszélyes kór. — Ónkénytelenül is az 
a kérdés újul föl bennünk: honnan ered mindez? A 
felelet szomorú : „Az apák vétkeiért bűnhődnek a fiák!“ 
— S így tovább haladva az egyik ágytól a másikhoz 
mindég nagyobb s erősebb lesz bennünk az érzés, 
hogy mily hálásaknak kell lennünk Isten iránt, hogy 
minket megkímélt, mert nincs nagyobb kincs az egész
ségnél. Ott egy másik nyújtókötéssel van ellátva, egy 
harmadiknak egész ballába gipszben! Ez valóságos 
angyalképü kis gyermek; bátor, nem fél senkitől, aki 
még a Mikulásnak is kezet mert nyújtani, biztosítva 
őt, hogy ö mindég a legjobb és legilledelmesebb volt 
valamennyi közt — amihez ugyan szó fé r! — A követ
kezőnek szintén gipsz kötés tartja a lábát! Hát ezek
nek mi bajuk? Sajnos megint csak a fönti feleletet 
kell ismételnem: tuberkulotikus valamennyi! És mind 
sorba egytől-egyig átöröklés útján kapta. S a szegény 
ártatlanokon teljesedik be a törvény, ettől meg nem 
szabadulnak, amig csak be nem fejezik azt a rövid, 
úgyszólván csak órákig tartó életüket.

Vannak azonkívül még sok más egyéb betegség
ben szenvedők is, akik nem szorúlnak éppen sebészeti 
kezelésre; ilyenek: a szív,- vese stb. bajosok. De 
mivel a ház nem olyan nagy, hogy ezek számára egy 
külön betegosztályt rendezhetnének be, úgy kénytele
nek ezek a többiekkel együtt egy teremben feküdni; 
csak igen nagy szükség esetén, ha pl. nagyon nyug
talan a beteg, vagy fertőző betegségben van, akkor 
kap külön betegszobát. Veszélyben forgó fertőző bete
gek a „vörös-keresztibe szállíttatnak. Valamint akkor

is, ha egyes jobbmódú szülők azt óhajtják, hogy gyer
mekük külön feküdjék.

Úgy nagyjában tájékozást nyertünk volna a bet- 
heli Gyermekotthonról s annak nemes céljáról.

Kedves szülők, ha egészségesek gyermekeitek, 
gondolkozzatok többet egészségük értékéről! Ne tart
sátok azt olyan természetes dolognak, hanem hálatelt 
szívvel áldjátok az Urat ezért a legnagyobb kincsért; 
s ha nem úgy volna, akkor se essetek kétségbe, hanem 
gondoljatok a szegény, nyomorék, lassan elhaló, sokat 
kínlódó beteg kisdedekre, akik sohasem gyógyúlnak 
meg, kik tán szánandóbbak a tieteknél. Csak a szom
jas tudja megbecsülni az üdítő ital értékét, csak a 
beteg tudja s az, aki folyton betegek között él, hogy 
mi az egészség. S az ember különös teremtmény: min
dent meg tud szokni, megszokás után közönyös tud 
lenni — még szerencséjével, egészségével szemben is.

Bethel valóben az Isten háza. Nem érdek, nem 
önzés, nem nemzeti sovinizmus, hanem teljesen és 
tisztán az evangélium hozta létre, fejlesztette, fejleszti 
és tartja fönn ma is. Mert az evangélium isteni erő, 
csak hatni, munkálkodni engedjük. Az evangéliumnak 
nem a véka alatt, hanem az élet harcában a helye. 
Ha majd minden szivet átjárt, minden lelket megszen
telt, minden embert Bethellé, azaz Isten házává neme
sített, akkor leszünk evangélikusok.

Bremen. Hajek Herma.

KÜLÖNFÉLE.
Törvényjavaslat az egyházi háztartásról. A

zsinati pénzügyi bizottság junius 9-én délután három 
órakor gyűlést tart, ezen tárgyalni fogja a le lkészfize-  
tésren dezési ja v a s la to k a t s azt a „második előadói 
javaslatot" az egyházi háztartásról, melyet Flórián  
Károly dr. eperjesi jogakadémiai tanár készített a bi
zottság megbíz sából. Ez a „második előadói javaslat“ 
lényegében megegyezik a zsinati bizottság eredeti ja
vaslatával. Az egyházi alkotmány pontos, minden fél
reértést kizáró szövegezése s a szükségessé vált mó
dosítások és változtatások szakaszokba való foglalása 
az új javaslatban igen sikerültnek mondható. Mivel a 
lelkész! fizetésről külön rész intézkedik, ebb j í  az előadó 
minden utalást kihagyott. Javaslatában új a p á r tfo g ó -  
sá g i f ö - t va g y  k ö zép isko lák  háztartásának az egyház- 
községek mintájára való rendezése. Erről eddig se 
törvény, se javaslat nem rendelkezett. Ezeknél az 
aprólékos dolgoknál sokkal fontosabb az e g y h á z i 
a d ó z á s  új alapokra való fektetése, miért is ezeket a 
§§-okat bővebben ismertetjük. Az új javaslat szerint 
kétféle eg y h á z i adó  lesz: személyi adó és pótadó. A 
zsinati bizottság által tervezett „osztályadó“ nem kisért 
többé. A szem é ly i adó  minimuma 1 kor., maximuma 
200 korona. Ezen a kereten belül minden egyházközség 
maga állapítja meg az alkalmazni kívánt adótételek
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számát és összegszerű magasságát, még pedig a meg
adóztatandó hívek vagyoni viszonyainak, keresetének 
és társadalmi állásának a figyelembe vétele alapján. 
A szeméij i adó esaládonkint vettetik ki. (??) Ezt az 
adót köteles minden 18éven fe lü l levő hívő fizetni, 
ha külön vagyonnal vagy keresettel bir, ha önálló ház
tartása van, vagy pedig külön családot alapított. Sze
mélyi adót mindenki ott fizet, ahol állandó rendes 
lakhelye van. Ha több helyen van lakása, akkor ott 
fizet, ahol akar, ez esetben azonban ajánlott levélben 
köteles azokat az egyházközségeket, amelyek érdekelve 
vannak, értesíteni, hogy hol fog fizetni. A pótadó a 
kivetést megelőző évi állami egyenes adó után vettetik 
ki az egyházközségi közgyűlés által megállapított 7.-ban. 
A pótadónak a maximuma 500 korona. Nem helyben 
lakó birtokosok adója csak felerészben képez adóalapot, 
ezekre 200 koronánál több pótadó ki nem róható. Ezek 
a maximumok csak a rendes egyházi szükségletek fe
dezésére szolgáló pótadókra érvényesek. A rendkívüli 
szükséglet fedezésére kivetett egyházi pótadónál a 
maximumok „alkalmazást nem nyernek.* A javaslat 
megtartotta azt az intézkedést, hogy az olyan családfő 
akinek négy-öt 18 éven alóli evang. vallásban nevelt 
gyermeke van 15°/„, hat vagy hatnál több gyermekkel 
biró családfő 25ü M adókedvezményben részesülhet. Elv 
az, hogy az egyházi szükségleteket elsősorban a sze
mélyi adókból kel! fedezni. Ha a személyi adó a szük
ségletre nem elegendő, akkor köteles az egyház pót
adót kivetni. Azok az egyházak, amelyek adóalapi 
segélyt kapnak, kötelesek az új adózási rendszerre át
térni. A többiek megmaradhatnak eddigi adórendszerük 
mellett. Új dolog az is, hogy a gondnoki és pénztárosi 
kezelés ellenőrzésére az egyháztanács kebeléből választ
ható számvevőszék alakítható, mely a kezelők felelős
ségében osztozik.

A prot. püspökök állam i hozzájárulással 
való javadalm azása. Az „Evangélikus Orálló“-ban 
nemrég ezen a címen egy névtelen vezércikk jelent 
meg, mely a püspöki fizetések tisztességes rendezését 
követeli. Mint a cikkiró érdekelt körökből tudja, „maguk 
a püspök urak a mai drágaság mellett hovatovább 
tűrhetetlennek kezdik érezni ezt a helyzetet, úgy hogy 
ez a kérdés kezd már egyházunk égető rendezésre 
váró kérdései sorába emelkedni." Mivel egyes espe- 
rességek és kerületek részben minden feltétel nélkül, 
részben azon feltétel alatt mondják ki hol régebben, 
hol mostanában a püspöki fizetések rendezésének a 
szükségét, hogy előbb a lelkészi javadalmak rendez- 
tessenek s mivel a lelkészi fizetések ügyében már 
kétszer is történt újabban javítást célzó intézkedés, a 
cikk szerint itt volna az ideje a püspöki javadalmak 
emelésének. „Aki a drágasági viszonyokat figyelmére 
méltatja, az nagyon jól tudja, hogy még csak 15—20 
év előtt is a tízezer korona kétszer, vagy többször 
annyit ért, mint ma ugyanannyi összeg. Hacsak tehát

személyes ellenséges érzéssel, vagy irigy szemmel nem 
nézzük ez ügyet, — ezt pedig igazán nem merjük fel
tételezni egyetlen számottevő egyházi tényezőről sem 
— lehetetlenbe nem látni, hogy elérkezett, most már 
az egész egyházat erkölcsien kötelezőleg a legutolsó 
órája a rendezés szükségének."

A cikk konklusiója úgy látszik az, hogy a püspök 
urak fizetésrendezésére kérjen egyházunk államsegélyt, 
még pedig nem közvetlenül a püspökök személyére, 
hanem az egyházegyetemre szóló utalványozás alakjá
ban. A cikk ezzel a felszólítással végződik : „Hisszük 
és reméljük, hogy ezen fejtegetéseink után maguk a 
gavallér felfogásukról ismert kerületi és egyetemes 
felügyelőink és főgondnokaink fogják gavallér úri 
kötelességüknek tartani, hogy elnöktársaik ezen égető 
anyagi érdekét felkarolják és már a legközelebbi állami 
költségvetéssel kapcsolatban érvényre juttassák."

Ezt a cikket az „Evangélikus Örálló" szerkesztő 
kiadója volt szives lapunknak ismertetés céljából meg
küldeni. Erre szükség volt, mert a cikkhez a magunk 
jószántából igazán nem szóltunk volna hozzá. A ga
vallér felfogásukról ismert felügyelők gavallér úri köte
lességére való apellálást még csak lenyeltük volna, 
bár ezt nem tartjuk épen a dolog legszerencsésebb 
megoldásának, azonban azt az alternatívát, mely elé a 
cikk állítja a kérdéssel foglalkozókat, hogy t. i. vagy 
helyeselnek, vagy pedig „személyes ellenséges érzés“ 
vagy irigvség gyanújába kerülnek, egyenesen tűrhetet
lennek tartjuk. Az ilyen alternatívák lehetetlenné teszik 
a véleménynyilvánítást. Ott ahol csak helyeselni sza
bad, különben nemtelen indulatokkal gyanúsítják meg 
az embert, az okos harsányan helyesel, az önérzetes 
pedig még ha szive szerint helyeselhetne is, kellemetle
nül érzi magát s restelkedik, hogy mire való egy kü
lönben teljesen igazságos ügyet ilyenformán erősza
kolni s ilyen gyengéd nyomással ajánlani elfogadásra.

Az elitélő verdiktnek nem akarván kitenni magun
kat, teljes tisztelettel azzal hárítjuk el még a gyanúba 
keveredés veszélyét is magukról és lapunk szegény 
fejéről, hogy nem nyilvánítunk véleményt.

Ha a püspök urak napirendre óhajtják tűzetni 
fizetésrendezésük kérdését, van rá módjuk és van alkal
muk hozzá elég. Ha a közvélemény szavát akarjak hallani, 
egyszerű a dolog: szavaztassák meg az egyházközsé
geket! Akkor szóhoz jut s meg is mondja a vélemé
nyét minden számottevő egyházi tényező anélkül, hogy 
esetleg az „Evangélikus Őrálló“ névtelen cikkírójának 
a farkasvermébe zuhanna. Sz. L.

A zsinati b izottság nagyon szigorú. Az egy
házi perrendtartás szövegét megállapító zsinati bizottság 
az előadói javaslatot megtoldotta azzal a szigorú pa
ragrafussal, hogy fegyelmi ügyekben a felsőbíróságok 
a fegyelmi vétség megállapítása és a büntetés kisza
bása kérdésében az Ítéletet a felebbezö fél hátrányára 
is megváltoztathatják. Ez is egy módja a törvénykezési
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eljárás egyszerűsítésének. Az egyházi bíróságoknak 
nem sok dolguk lesz a felebbezésekkel. A közérdeket 
képviselő közvádlók, vagy ügyészek fogják legfeljebb 
szigorításért felkeresni a felsőbíróságokat. A vádlottak 
kétszer is meggondolják, hogy a kiszabott büntetés 
enyhítése céljából felebbezenek, ha az alsóbírósági 
Ítélet a felebbező fél hátrányára is megváltoztatható! 
Ez a szokatlan kikötés talán nem feltétlenül szükséges. 
Nem talál a közérdek elegendő védelmet abban, hogy 
a közvádlónak módjában áll minden fegyelmi ügyben 
a szigorításért való felebbezés ?

Péterfy Sándor emléke. A győrvidéki általános 
tanítóegylet mozgalmat indított az iránt, hogy a Ma
gyarországi Tanítók Eötvös-alapját, a budapesti Ferenc- 
József tanítók házát és a kolozsvári Tanítók Hunyadi 
házát alapító Péterfy Sándornak, a „tanítók atyjának“ 
az emléke Cyőrött is megörökittessék. Péterfy Sándor 
tudvalevőleg pályájának a kezdetén Győrött működött. 
Működése helyét az evangélikus konvent székházát 
művészi plakettel óhajtják megjelölni. A plakett költ
ségeinek az előteremtésére gyűjtést rendez a tanító
egylet. Segítsük e kegyeletes munkájában. Önmagát 
becsüli meg az, aki segédkezik abban, hogy Péterfy 
Sándornak, a magyar népoktatásügy lánglelkü bajno
kának, a „magyar Franckenak“ emléke győri műkö
dése helyén is minden időkre meg legyen örökítve. 
A Péterfy-emlékre szóló adományok 1914. julius 31-ig 
a G yő ri E lső  T akarékpén ztá r  címére küldendők.

Fehér holló. Az ipolymagyarii egyház április
26-án közgyűlést tartott, melyen a zsinat által tárgya
landó fontosabb kérdések tekintetében állást foglalt. 
Állást foglalt először a discrecionális jog behozatala 
ellen. Másodszor Jézus evangéliumára, arra a paran
csolatra hivatkozva, hogy: „egyáltalán ne esküdjetek, 
hanem a ti beszédetek legyen úgy-úgy, nem-nem!“ 
meg arra, hogy a magyar bíróságok előtt is eskü 
helyett ünnepélyes fogadalmat tehet az, aki felekezeten- 
kivüli s lelkiismerete ellenére esküt tenni nem akar, 
végül mivel a szeretet és igazság lelkét szivében biró 
s e lélek által vezérelt ember az esküre való felhívás
sal arcul csapodnak érzi magát, mert azt mondani 
valakinek: „Esküdj meg, akkor elhiszem neked, hogy 
igazat mondtál, addig nem“ — ez ugyanannyi, mintha 
azt mondanám: Addig hazudsz, mig nem hallom 
esküdet!“ — kéri a zsinatot, hogy a z  eskü kü szöbö l-  
te ssék  k i a z  ev. eg yh á z  é letéből s  h elyette  a z  ünnepé
lyes  Ígéret va g y  fo g a d a lo m  h oza ssék  be. Harmadik 
kérése az, hogy „mivel Jézus a mi mesterünk s ő 
lelkipásztori működését olykép is végezte, hogy a 
süketeknek visszaadta hallásukat, vakoknak látásukat, 
sántáknak lábaik épségét, a bélpcklosokat megtisztí
totta, szóval a hozzáfordulóknak nemcsak lelkét gyó
gyította, hanem testük egészségét is visszaadta“ mivel 
továbbá falura nehéz orvost kapni, hazánk közegész
ségügyi állapotai sok tennivalót nyújtanak, a zsinat

olyan helyre helyezze a theologiákat, ahol orvosi egye
tem van s úgy tartassanak az órák, hogy a theolo- 
gusok az orvosi szak rendes látogatói lehessenek. Az 
apostoli korban fennállt vagyonközösségre való tekin
tettel javasolja, hogy a zsinat vagy hagyjon fel az. 
egyházak „anyagi közösitésével“ vagy tegye közössé 
az összes magyarhoni ev. egyházak vagyonát és terhét. 
E pillanatban ennyi a legkevesebb, amit Jézus vallása 
és egyházunk léte érdekében az ipolymagyarii egyház 
sürgősen megtenni szükségesnek tart.

A lelkészegyesület választmánya junius 8-án 
hétfőn d. u. há>om órakor Budapesten, a deáktéri II. 
em. kisteremben választmányi ülést tart.

A nógrádi esperesség ez évi közgyűlését julius
1. és 2. napjain tartja Balassagyarmaton. Junius 30-án
d. u. 6 órakor lesz a papi, 7-kor pedig az előértekezlet. 
Julius 1-én d. e. lesz a közgyűlés, délután a tanügyi 
bizottság és a számvevőszék, a lelkészi és tanítói 
gyámoldák és a gyámint. bizottság üléseznek. Öt órakor 
gyámintézeti istentisztelet tartatik. Másnap a közgyűlés 
folytatódik.

Evangélikus leányintézet Teschenben. (Öster
reich. Schlesien.( Az intézetnek az a célja, hogy a szü
lőházat pótolja olyan evangélikus lányoknál, kik a 
tescheni tanintézetekbe járnak, vagy zenét, nyelveket, 
női kézimunkát akarnak tanulni. Az intézet az egész 
iskolai év alatt (szept. 15-től julius 25-ig) nyitva van. 
Tulajdonosa az evang. Gusztáv-Adolf nőegylet. Felsze
relése teljesen megfelel a modern követelményeknek. 
A városi iskolák közvetlen közelében, az evang. tem
plom mellett, a Rudolfsplatzon szép kertben fekszik. 
Evang. diakoniasszák és kiváló tanérők evangélikus 
szellemben nevelik benne a növendékeket. Olyan lá
nyok, akik egyáltalán nem tudnak, vagy csak keveset 
beszélnek németül, a német nyelvet gyorsan és töké
letesen elsajátíthatják. Az egész évi ellátásért 500 koro
nát kell fizetni. Az érdeklődő szülők forduljanak az 
intézet igazgatónőjéhez, kinek cime: O bersch w ester  
Susanna R oth  Teschen (Oest.-Schlesien), ki szívesen 
szolgál felvilágosítással. Az intézetet melegen ajánljuk 
evang. családok leányai számára.

Ref. papok a családi pótlékért. A ref. Lelkész- 
egyesület tavalyi kongresszusa hiába deputációzott s 
hiába kért családi pótlékot a ref. lelkészeknek. Az 
1914—15. évi költségvetés erre a szükségletre nem 
tartalmaz fedezetet. Most a „Lelkészegyesület“ c. lap
ban Sütő Kálmán pedzi újra a kérdést s felhívja a 
tiszáninneni és a tiszántúli ref. egyházkerületet, hogy 
ebben a tárgyban a konventet, a konvent pedig a kor
mányt megkeresse. „Arra, hogy az összes bevett fele
kezetek családos papjai családi pótlékban részesittes- 
senek, az állam súlyos pénzügyi viszonyai miatt gon
dolni is alig lehet. Az egyházkerületekre az a feladat 
vár, hogy kérjék fel az egyetemes konventet, miszerint 
az 1848. XX. t.-cz. fokozatos és folytatólagos végre
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hajtása címén az államsegély olyinérvii felemelését esz
közölje ki, hogy abból a családi pótlék kérdése a ref. 
papság e^ész egyetemére nézve belköriileg megoldható 
legyen.“ A :i kér, annak adatik . . .

Reversális statisztika. A in. kir. központi 
statisztikai hivatal havi közleményi szerint a gyermekek 
vallására vonatkozó megegyezéseknél (levonva a nye
reség-veszteséget) f. évi január havában az evangélikus 
egyház vesztesége 42, a református egyház nyeresége 
12, február havában az evangélikus egyház vesztesége 
64, a református egyház vesztesége 106, március ha
vában az evangélikus egyház vesztesége 12, a refor- 
mátus egyház nyeresége 76. nomol.  IMvln

Kassa. cv. kiktu.
D iscretionális jog. A salgótarjáni egyházközség 

f. hó 17-én tartott közgyűlésén foglalkozott a nagy- 
szombati és a somorjai egyháznak átiratával a zsinati 
jogügyi bizottságnak az u. n. „discretionális jog“ ja
vaslatát illetőleg s egyhangúlag a következő határozati 
javaslatot fogadta el: A salgótarjáni evang. egyház- 
község tiltakozását fejezi ki a zsinati jogügyi bizott
ság azon javaslata ellen, hogy a kerületi elnökség 
discretionális joggal ruháztassék fel. Tiltakozik pedig:
1. mert az egyenest ellentétben áll egész egyházalkot
mányunk szellemével s magában foglalja a hierarchia 
és küriarchia csiráit; 2. mert egyházközségeinket leg
életbevágóbb joguktól a szabad lelkészválasztástól 
fosztja meg; 3. mert olyan kétélű fegyvernek tartja, 
mely épen azok ellen fordulhat, akik a legalkalmasab
bak volnának valamely lelkészt állás elnyerésére; 4. 
mert értelme sincs a behozatalának, nem látván általa 
kiküszöbölnek az esetleges „szerencsétlen választást.“ 
Midőn egyházközségünk e tiltakozásának kifejezést ad 
kéri a zsinatot, alkosson oly alkalmas törvényes intéz
kedést, mely mär eleve kizárja, hogy alkalmatlan egyé
nek a lelkészi diplomát megszerezhessék s igy főleg 
kéri theologiai főiskoláink oly irányú megszorítását, 
hogy onnét úgy egyházunk, szeretett magyar hazánk, 
mint a társadalomra nézve csupán értékes elemek 
kerülhessenek ki.

Polgári radikális párt. A múlt hét óta van
egy olyan pártunk is, mely szekularizációt, az egész
ségügy és a közoktatás reformját, az allam és egyház 
szétválasztását és az állami népoktatást írta fel zász
lójára. A pártprogramm még nincs véglegesen meg
szövegezve. A tanügyi és kultuszpolitikai rész kidol
gozásán? Balassa József, Dénes Lajos, Kunz Aladár, 
Madzsar József és Zigány Zoltánból álló bizottságra 
bízatott. A pártalakitásra való felhívásban ezekről a 
bennünket is közelebbről érdeklő dolgokról ezt ol
vassuk: „Gyökeres ágrárreformmal szabadítsuk fel a 
földet, gyógyítsuk meg a kivándorlást, jutt ssuk füg
getlen parasztbirtokokhoz a mai nincstelenek százezreit 
s tanítsuk meg okosan gazdálkodni s modern szövet
kezetekbe tömörülni a magára hagyott és elgyötört 
földművelő népet. E cél elérésére a szekularizáció és 
a hitbizományok eltörlése hatalmas erőforrásokat fog 
az ország rendelkezésére bocsátani . . . Reformáljuk

meg alapjaiban az egészségügyet és a közoktatást, 
mert csak testben és lélekben egészséges nép lehet a 
kultúra alapja. Anyagilag és erkölcsileg független or
vosi, tanítói és tanári kart kell teremtenünk, mely nem 
cselédje, hanem egyenrangú tényezője a közigazgatás
nak . . . Szabadítsuk fel az ország lelkiismeretét az 
állam és az egyház szétválasztásával, az állami nép
oktatással, a természet- és tarsadutomtudumányokon 
alapuló közműveltséggel, a vallás- és gondolatszabad
ság. az egyesülési, gyülekezési és sajtószabadság biz
tosításával, az esküdtbiráskodás széleskörű kiterjesz
tésével.“ A felhívás aláírói között ott olvassuk dr. 
Hébelt Ede eperjesi jogakadémiai, Klaniczay Sándor 
selmeczbányai líceumi tanárok, dr. Mudrony János 
turóci ev. esp. törvényszéki bíró és Ürmösi József 
homoródszentpáli unit. lelkész nevét is. Ezt a pártot 
ugyanazok hívták életre, kik a vallástanitásnak az is
kolából való kiküszöbölésére irányuló mozgalmat irá
nyítják. A most még csak csírájában levő mozgalom 
már is sok vizet zavart, hogyha a radikális párt meg
alakul és megerősödik, bizonyára sokat fogunk még 
hallani róla. Azért egyházi, vallásos és tanügyi szem
pontból fontos törekvéseit figyelemmel kell kisérnünk.
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Pályázati hirdetmény.

A turóci ág. h. ev. egyházmegyéhez tartozó pri- 
bóci egyházközségben elhalálozás folytán megüresedett 
rendes lelkészi állasra pálzázatot hirdetünk. Az állás 
kongruás. Az istentisztelet nyelve tót.

A bányai egyházkerület lelkészválasztási szabály- 
rendeletének 15. §-a értelmében felszerelt pályázatok 
a turóci ág. h. ev. egyházmegye esperesi hivatalához 
(Szucsány) f: é. junius hó 30-ig küldendők be.

Turócszentmárton és Szucsány, 1914. junius 1.
Dr Vanovics János Hodzsa János

cgyházm. feliig) elA. esperes.

Pályázati hirdetmény.

A tisznvidéki evangélikus egyházmegyében az esperesi 
káplánt állás niegiir. sedvén, arra pályázatot hirdetek.

Javadalma : 1(300 K azaz ezerhatsráz korona.
Az állás / .  évi jutius hó 1-én foglalandó el.
Jelemk<*zni lehet alulírott főesperesnél,
Debrecen, 1914, évi május hó 26-án.

.Materny L ajos,
föesp.

- -  —-------- —  — — » ■ « « . ■  -  * -  «

O R G 0  N A » G Y Á R.
OözUzemre gépekkel béren'czett cs. és kir. udv. orgonagyár Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

Rieger Ottó
e», é s  kir .  u d var i  s z á l l t t á

» Szent-S Ir lovagja és a Ferenc József 
rend tu la jdonosa

Dudapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszcrü (pneu
matikái) tartós, nemcshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 3)00nél több brgonát szállított, közte 
a k irá ly  o rgonájá t, amely mii ezidő szerint 
hazánk legnagyobb o rgonája  (SO változatú, 

villanveröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a leginérsékcltcbb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalta — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmentéten szolgál.



10. oldal. Evangélikus Lap. 23. sz. 1914. junius 6

i  min e$ nepe.
Á ra 30 í. töm eges véte ln é l 20 í.
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MERKEL R F , dr. —

Alig pár lapon igen kedves, jel
lemző rajza „China földjének, 
népének, a chinai vallásnak, szo
kásoknak, életnek és törekvések
nek.“ A füzet alkalmas a misz- 
sziói munka iránt való érdeklő
dés felköltésére —

M egren d elh ető  az —
„E  v a n g e I i k u s L  a p“ 
szerk esztőségén é l N agy- 
börz!«őny (H ont-m egye).

M inden jöved elm e az A lig . 
ev . protest. M ission svereiné.

Elismert legelsőrangú műremekek
a világhírű ZIMflbRMANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü li k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sászár- és L ukácsfürdőnél.)
Harmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a

K e r esz ty é n  én e k e sk ö n y v
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s így a Kér. Éneke sköny vet 
mintegy 40,0(0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

gaz alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kthellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötéshen „ „ vörös-

metszéss 1 tokkal ................................  2 „ 80 „
Eyyszerü b rkötcsben táblán kehellyel

aranymetszéssé , tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán ke helyivel,

aranymetszéssel, dobo b a n ....................  8 „ — „
Párnázott borjubőrkötésben, táblán kehely- 

iye), aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kr hellyel, arany-

me széssel. d o b o z b a n .................... a . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nci<ul) 
legalább 50 példányt rendelnek mer, 250,0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv rrot. ifjak és leánvok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésbrn, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjubf rkötésten aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József; Imádságok és Buzgőlkodások. Imakönyv 
evang. prof. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben arat ymetszéssel, tokkal x K. Párnázott borjuberkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

sí. 9. m m i - i  t
. . .  . . .  — — -• — ~ri_rwo j- i_rr«~i-rri

Vizsgái jutalomkönyvek
Képes Ujtestamentum (60 fillér), olcsó 

református imakönyvek, vallásos ira
tok, fali mondások, olcsó ifusági 

iratok, Filléres könyvtár, Vasár
napi könyvtár, stb. állandóan 

raktáron vannak. 2, 4, 10 
koronás csoportok össze

állíthatók, csak azt ké
rem közölni, hány pél

dány ajándékkönyv 
legyen. Iskolai vég

bizonyítvány nyomtat
ványok raktáron vannak.

Kókai Lajos Budapest,
VI. kér., Kamermayer Károly-utca 1. szám,

protestáns irányú könyvkiadó. — -jj

á s  ‘É i áts

H (Néptanítók Lapja 20. szám.) Figyelmeztessük 
a tanítót ezen hirdetésre, megfogja köszönni,

AZÁNK TANÍTÓIHOZ!
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
5772/9914. Vl/a szám. alatt kelt rendelete tárgyában.

(ÜJ) VÉGBIZONYÍTVÁNY.

Az elemi népiskola VI. osztálya záróvizsgáján kiadandó. 
Merített papíron, a magyar címerrel 100 drb K 4•— 
M á s o d p é ld á n y o k  (ly u k a sz tv a )  100 drb K 3-— 
T ö  m b a másodpéldányoknak való átfüzésre (1— 1 tan
évnek a lepecsétélésre való zsinórral és cimkével el
látva 20 fillér. — T a n ü g y i  ú tm u ta tó , irta dr. Ősz 
Béla és Pethes Sándor ára 1 korona. — V ezér
fo n á l a t a n a n y a g b e o s z tá s h o z ,  I. II. III. IV. V. 
V—VI. oszt. és I. II. III. ism.
(Több állami tanító) 10 K.
Ezekhez űrlapok 1— 1 füzet 
50 fill. — V iz s g a la p  100 
darab 1 K. — S z o rg a lm i 
k itű n t jegy  100 drb pest VII, Ilka-u. 26. sz.

Pe s t a l o z z i
Iskolai rendtartási nap
lók kiadóhivatala, Buda-

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosm^fóton.
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EVANGÉLIKUS LAP
E G Y H Á Z I, IS K O L A I ÉS  T Á R S A IM  L H I H E T IL A P .

Főszerkesztő: SZTEHLO KÖKNÉL 
Felelős szerkesztő is kiadó SZIHONIÜKSZ LAJOS

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap szerkesztősége elm ére Nagy
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

FAmunkatársak:
H O R N Y Ä N b Z K Y A L A D A K  

L i e .  F I Z H L Y  ÖD Ö N  é l  KZKI . ÓNYI  ÖDÖN dr .

Az előfizetéM ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  d i j a :
Keész oldal 2H K., (éloldal 14 K., negyedoldal 
7 K. Kisebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
6 Ilii. Tbbbszrtr megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  R. M '■ A disere ion Ms jog. — Roller István A protestantizmus lényege. — A zsinat egyházi há'taitísi éslelkészfizetés- 
rendezés hl'.ott ságinak ülése. — Duszik Lajos A tiszavidéki lelkés/egyesület közpyülése — Különféle. -  Hirdetése*.

A diseretionalis jog.
A zsinati tárgyalás alapjául szolgáló el •- 

adói javaslat pontról-pontra felsorolja s kilenc 
szakaszban foglalja-össze azokat az eseteket, 
mikor valamely pályázó egy megüresedett lel- 
készi állásra nem jelölhető. Ezek az esetek a 
következők: „Nem jelölhető

1., aki az egyházi hivatal viselésére jogerős 
ítélettel képtelennek nyilváníttatott;

2., aki ellen az E. A. megfelelő szakaszai 
értelmében elrendelt vizsgálat van folyamatban;

3., aki nem magyar honpolgár, vagy a 
magyar nyelvet nem bírja teljesen;

4., aki a lelkészi hivatalt vesztegetéssel, 
etetés-itatással, szerénytelen ajánikozással, fenye
getéssel, vagy izgatással keresi — azon eset
ben sem, ha e cselekményeket mosok a jelölt 
tudomásával és beleegyezésével követték el;

5., akinek előző megválasztása azon egy
házközségben vesztegetés, etetés-itatás, szerény
telen ajánlkozás, megtévesztés, fenyegetés, vagy 
izgatás miatt jogerős Ítélettel megsemmisittetet*;

6., aki az E. A. . . §-ában foglalt valamely 
egyházi vétségért jogerősen elítéltetett;

7., aki nem evangélikus nővel él házas
ságban, vagy akinek házassága egyházilag 
megáldva nincsen;

8., aki valamely egyházközségben meg
választatván a hiványt ugyan elfogadta, de mi
előtt még hivatalát elfoglalta volna, már is más 
lelkészi állásra pályázik;

9., aki az esperes meghatalmazása nélkül 
az üresedés helyén a haldoklónak nyújtandó

Úrvacsora kivételével lelkészi ténykedést végez.“ 
Hogyha ezeket a rendelkezéseket kombináljuk 
az „egyházi perrendtartási javaslat“ 29. §-ának 
azon intézkedésével, hogy „a felettes hatóság- 
mik kötelessége a nem hivatalos időn tudomására 
ju tó  egyházi vétségek megtorlása iránt az eljá
rásnak folyamatba tételéről gondoskodni. Ezen 
kötelesség elmulasztása m iatt a felettes hatoság 
elnökei fegyelmHeg felelősségre v o n h a t ó k — 
ha továbbá tekintetbe vesszük, hogy ugyanezen 
perrendtartás 2. és 3. §-aiban valamennyi elő
fordulható egyházi fegyelmi vétség fel van so
rolva, köztük az aUamellenes izgatás, az egy
ház békéjének a m egzavarása is, akkor a dis
eretionalis jog törvénybe iktatását, mint teljesen 
felesleges és szükségtelen dolgot, a zsinat a 
salus reipublicae“ legkisebb veszélyeztetése nél
kül mellőzheti és kívánatos, hogy mellőzze is.

A diseretionalis jogról szóló szakasz sze
rint „jogában áll a kerületi elnökségnek közös 
egyetértéssél a pályázók bármelyikét a 92. 
(fentebb idézett) §. korlátain kívül is a válasz
tásból végérvényesen kizárni.“

Jól jegyezzük meg: jogában ált. Ha a hozni 
szándékolt zsinati törvény egyébb szakaszait 
kombináljuk, akkor pedig: kötelessége. A köte
lességgel élni kötelesség, a joggal lehet nem 
élni, élni és visszaélni. Ha az utolsó esetet tel
jesen kizártnak vesszük, akkor is még mindig 
megmarad az egyház esetleges kárára a disere
tionalis jog törvénybeiktatása esetén az a lehe
tőség, hogy a kerületi elnökség gyenge szívvel 
szemet huny a pályázó fogyatkozásai előtt s
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minden korlátozás nélkül érvényesülni engedi 
a gyülekezet akaratát. Ha a discretionalis jogot 
nem emeli a zsinat törvénnyé, akkor a kerületi 
elnökség eljárása kétes esetekben nem lehet 
ingadozó, hiszen a törvény szava és szándéka 
világos s annak megtartása kötelesség.

A discretionalis jog kihagyása esetén tehát 
több biztosítéka van a közegyháznak az iránt, 
hogy az érdemtelen és a nem jelölhető egyé
nek kizáratnak a jelöltek sorából, mint hogyha 
a discretionális jog törvénybe iktattatik.

A kizárásra rászolgáló jelölt ellen meg
indítandó fegyelmi eljárás pedig teljes biztosí
tékot nyújt az iránt, hogy a kizárás nem tör
ténhetik komoly ok nélkül. Biztosítja az eljáró 
kerületi elnökséget minden gyanúsítás ellen, de 
biztosítja a nem jelölhető pályázót is, hogy 
igazságtalanság nem történhetik vele.

Ez az egyetlen tény és érv maga elég 
arra, hogy a discretionalis jog törvénybeiktatá
sának az elejtésére bírja a zsinatot. Legalább 
elégnek kellene lennie! R M

A protestantizmus lényege.
Irta: Koller István.

II.

A keresztyénség mivoltának kérdésében két állás
pont küzd egymással. Az első a katholicizm usban  jut 
kifejezésre s az u. n. óprolestan tizm usban . E felfogás 
értelmében a keresztyénség bizonyos hitismeretek, dog
mák elhivése. Olyan tanoknak a vallomása, amelyek 
megdönthetetlenek. Az óprotestáns felfogás szerint — 
egyébként Trölísch  heidelbergi theológus használja e 
kifejezést — e tanok alapja a biblia; a katholicizmus 
szerint ugyancsak a biblia és az eg y h á z i tan ító i h iva ta l 
tekintélye. A katholicizmus értelmében erre már azért 
is szükség van, hogy a tanok szubjektív értelmezésé
től az egyház megóvassék. A másik irány a liberalis  
p ro te s ta n tizm u s , amely a keresztyénség lényegét nem 
a dogmákban látja, hanem az igazi vallásos életben. 
A katholikus felfogás, amely tehát az egyház tanítói 
hivatalát állítja fel, kétségkívül első tekintetre, sok 
csábító vonást rejt magában, hiszen éppen ez a tény 
volt pl. o. oka annak, hogy többen, így Ruville egyet, 
tanár is a protestáns felfogástól a katholikusra tért át, 
bár igaz az is, hogy az ily áttéréseknek nem lehet 
nagy jelentőséget tulajdonítani, mert a protestánsok 
ugyancsak dicsekedhetnek hasonló esetekkel.

Lássuk már most miben látja a kér. lényegét a 
kath. vallás, a bölcselők közt Nietzsche s végre a

theozófia. Ha a katholikus vallással behatóan meg
ismerkedni akarunk, nagyon ajánlatos egy nevesebb 
apologetikának áttanulmányozása. Ezek közé elsősor
ban is S zu sza i Antal könyvét számítom a hazai iro
dalomból, amely kath. szempontból igazán klassziku
san van megírva. Mi csak egynéhány dologra akarunk 
rámutatni. így a 8. oldalon a kath. hittel ellenkező 
felfogást felületes hiszékenységre vezeti vissza. Nos 
erről nincs szó. Azért nem hiszi a liberalis theol. fel
fogás egyik-másik dogmáját, mert a bibliakritika azt 
megingatta. Ha a bibliában vän mondái rész, van be
toldás, mythos stb. akkor hasonló részek, amelyek 
esetleg még biztosan mondáinak még nem is bizo
nyultak be, inkább olyanoknak veendők. Ámde amint 
nem lehet a hitetlent hiszékenységgel vádolni, éppen 
úgy nem lehet kevélységgel sem vádolni. Itt meggyő
ződésről s az igazság kutatásáról van szó s ennek 
becsületességét el kell fogadni akkor is, ha más ered
ményre jut valaki, mint mi. A katholikus theologusok 
továbbá teljesen félre értik K a n to t. Kant azt mondja, 
hogy eszünk csak az érzékeink alá eső természetet 
ismerheti meg. S ebben igaza v an ; ámde ő sem kö
vetkezteti a transcendentalis dolgok lehetetlenségét. 
Hibás következtetés az is, hogy a hitetlenséget a meg
győződés helyett theophobiára (istentől való félelem) 
vezetik vissza, avagy amidőn a származástant támad
ják, azzal állanak elő, hogy ez vagy az a tény nincs 
bebizonyitva. Itt csupán csak arról lehet szó, hogy a 
lehetőségek közül melyik elmélet mellett dönt a bizo
nyítékok súlya. S e szempontból kétségkívül a szárma
zástan van előnyben. Félreérti ez a theologia azt is, 
amit a liberális protestantizmus a vallás átéléséről 
mond. Az átélés fogalma abban rejlik, hogy az igazi 
hivő minden tettében Isten jóságát tapasztalja s min
den munkáját Isten nevében kezdi. S ezért meg is 
találja lelke nyugalmát. Hibás felfogás az is, hogy a 
te s t feltámadására onnan következtetnek, hogy a lélek 
vágyódik a test után. A kath. egyház még ma is tanítja 
azt a mythost, hogy az ember örökké boldogságban 
maradt volna, ha a bűnbeesés nem történik meg. E 
naiv felfogás ellen az egész természettudomány tanús
kodik, amidőn már a paleontologia beteg állati csont
vázakat mutat fel s az ősember korántsem volt európai 
kulturember, aminőnek a paradicsomi képek ábrázolják. 
Teljesen félreértik a katholikusok L uther szerep é t, akiről 
azt mondják, hogy a jó cselekedetet feleslegeseknek 
mondotta. Luther fellépése okozta továbbá, hogy a 
kath. egyház is megreformáltatott s hogy Luther gyak
ran nem volt válogatós a kifejezésekben, ennek nem 
ő, hanem a kora az oka. Szerintem teljesen hibás azon 
állítás, hogy — mint R uville is mondja — még csak 
most, mint katholikus képes igazán pártatlanul gon
dolkodni s hogy a lelkiismereti szabadságot éppen a 
dogmák engedelmes követésében látja. Még csak 
R uville munkájából egy-két szót! Azt írja: „a protes
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táns . . . nem veheti magához Krisztus igazi testét . . . 
valamely kép vagy oltár elé nem térdepelhet,. . . neki 
nem szabad szenteket segítségül hivni stb.“ S mind
ebből azt következteti, hogy a prot. ember szabadsága 
mennyire van korlátozva. Nos de — ily alapon a 
holdimádó pl. azt mondhatja úgy a kath.-nak, mint a 
prot.-nak, hogy neki nem szabad a holdat imádni 
stb. E néhány dolgot ezért említettem meg, hogy a 
katolikusban nyilvánuló felfogások hibáit megemlít
sem. Magára a tanrendszerre itt nem térek ki. Ez 
lényegileg azonos az óprotestáns felfogással s azt 
kétségkívül elismerem — amint később mondom is — 
hogy az Őskeresztény egyház a szentháromság Jézus 
istensége, feltámadása stb. dogmákat hitte és vallot'a 
bár a mai kath. egyház a fényes papságával díszruháival 
körmeneteivel, rózsafüzéreivel, imamormolásaval, fényes 
miséivel, cölibátusává! nem alkotja az őskeresztény 
egyházat, az is bizonyos.

Ennyit a katolikus felfogásról.
Korunk bölcselői közül kül. Nietzsche volt az, 

aki szintén foglalkozott a kereszténységgel A nagy 
filozófus, sajnos, a keresztyénséggel szemben teljesen 
elfogult. Szerinte a keresztvénség az „ember14 igazi 
fogalma ellen visel háborút A részvét hirdetése által 
fennmarad az, ami érett, hogy tönkremenjen Az egész 
keresztyénség szerinte „Fiktionswelt“. Ime: Imaginäre 
Ursachen: Gott, Seele, Ich, Geist, Wille, —
Wirkungen : Sünde, Erlösung, Gnade, Strafe. — Wesen: 
Gott, Geister, Seelen. Imag. Naturwissenschaft: antliro- 
pocentrische Weltanschauung. Imag. Psychologie: 
Reue, Gewissensbisse. Imag Teleologie: Das Reich 
Gottes. A papokra Nietzsche haragszik. Ilyeneket mond : 
„Auch der Priester weiss, dass er lügt.“ Nietzsche 
mindent rosszaságra vezet vissza s ítélkezése hijján 
van minden történeti érzéknek, éppen úgy mint ahogy 
ma is sokan a középkor setétségét, a nevelés hiányait, 
korunk társadalmi bajait a vezető egyéniségek emberi 
rosszaságára vezetik vissza, akik a népet készakarva 
butítják. Pedig nincs így, a konzervatizmus természetes 
jelenség, éppen úgy a hagyományos felfogástól való 
nehéz eltérés.

Nietzsche a keresztyénség lényegét abban látja, 
hogy minden szép, nemes s kulturális jelenség ellen 
küzd; ő nem nézi az evangéliumot, annak szelíd tanait, 
fenséges felfogását, amelyet a nagy Goethe is felismert, 
hanem a középkori egyház kinövéseiből Ítéli meg az 
egész keresztyén világfelfogást. Éppen azért Nietzsche 
kritikája egyoldalú s igazságtalan.

Még csak a thcosophiáról akarok megemlékezni, 
mielőtt rátérünk arra, hogy végre is miben kell látnunk 
a keresztyénség lényegét?

A theosophia oly irányzat, amelyben jó és rossz 
elemek fordulnak elő és Jézusban is látja tanainak 
hirdetését. Hogy az emberiségben a természetfeletti 
iránt elveszett érzéket ezen iiány ismét vissza akarja

állítani, az kétségkívül nagy érdeme. Hibája azonban 
a benne megnyilatkozó teljesen kritikátlan gondolkodás- 
mód. Nagy igazság rejlik abban, hogy vannak meg
magyarázhatatlan spirituális jelenségek, amilyen a tele- 
pathia, a reincarnatio kivételes esetben a sejtelmek 
jelenségei stb , ámde hogy ottan, ahol természettudo
mányi okokkal kell s tudunk is magyarázni pl. a geol. 
alakulatok létrejöttét, ott külön e korszakban működő 
transcendens erőket vegyünk fel, tudománytalan állítás. 
Kétségkívül igaz továbbá az is, hogy elsődleges prin
cipium az ész, de hogy azért a világ realitását tagadva 
azt mondjuk, hogy a világ énünknak csak egyik pólusa, 
nevetséges. Mese a hét princípiumról szóló tan stb. 
S ezen irány főhibája, hogy Platóba, Krisztusba stb. 
beleolvas ily tanokat. Krisztusnak soha sem volt célja 
theosophiai tanok hirdetése. Ezt minden józanul s el
fogulatlanul Ítélni tudónak el kell ismernie. Elég ennek 
a megerősítéséhez már az a tény, hogy Krisztus Istent, 
mint atyát vallotta, akihez imádkozott. A theosophus 
nem imádkozik. Van a theosophiának továbbá egy 
csomó meseszerü elmélkedése, ami a keresztyén világ
felfogástól teljesen távol áll, így azt mondani, hogy a 
keresztyénség lényegét theosophiai tanok képezik s 
hogy Krisztus ilyeneket hirdetett, nemcsak merészség, 
de alaptalan állítás. Utóvégre Krisztus mondásait — 
mint mindent — lehet csűrni, csavarni, úgy értelmezni 
hogy végre theosophia is lesz belőle, ámde mindez 
egy a vágy szülte értelmezés, de nem igazságosság. 
A kereszténység tanai teli *t távol állanak a theosophiától. 
S a theosophia ismét hideg tanaival, erős vallásosságot 
mellőző állításaival nem is fogja pótolni soha. Az igaz 
vallásosság élet Istenben, amilyet Krisztus is átélt. A 
A theosophia végeredményben atheizmus.

II zsinii ejitoi laztutási es leiszMrafcísi
liZlMIl |!|?$P.

Folyó hó 9-én ült össze Búd pesten és három 
ülésben befejezte munkálatát Sztehlo Kornél elnöklete 
alatt. Előadók »olfak Gyürky Pál, majd Schleiffer 
Károly esperesek és Dr Flórián Károly.

Az egyházi háztartásra vonatkozó törvényjavas
latból a következőket emeljük k i:

A bizottság nem fogadta el azt az indítványt, 
hogy a pártfogósági fő- vagy középiskolák testületi 
jogokkal bírjanak.

Az alapítványok magyarázatából, az alapítvány 
megváltásából és az eredeti rendeltetésnek megváltá
sából eredő vitás kérdéseket birói útra utasították.

Elhatározták, hogy a lelkész és tanító haszon- 
élvezetére rendelt ingatlan alapítványszerüen kezelendő 
és az a jelleg a telekkönyvben feltüntetendő.

A lelkészi hivatallal járó és folyton szaporodó 
irodai munka jutalmazása céljából elhatározták, hogy 
minden egyházközség, melynek lélekszáma az 1000-e
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meg nem haladja, rendes lelkészének 100 korona és 
az egyházközségek, melyeknek lélekszáma az ezeret 
meghaladja évenként 200 korona iroda általányt köteles 
fizetni. Az az egyházközség, mely erre képtelen, a lel
készalapból kérheti ezen irodaáltalány megtérítését.

Fentartották az egyh. alkotmány azon rendelke
zését, hogy egyházi adót csak akkor lehet kivetni, ha 
az egyházközség jövedelmei a szükséglet fedezésére 
nem elégségesek.

Ha valamely egyházközségben az egyházi járu
lékok önkéntes megajánlásának rendszere áll fen és 
valamely egyháztag a járulék önkéntes megajánlását 
megtagadja, a közgyűlésnek jogában áll az illető egy
háztag járulékának kötelező megállapítására.

Az egyházközség eddigi adórendezését továbbra 
is megtarthatja. Ha azt meg akarja változtatni, önkéntes 
adózás helyett a kötelezőt, személyi adó mellé a pót
adót akarja behozni, ezt csak külön e célra egybehí
vandó közgyűlésen teheti, amelynek határozata ellen 
minden egyháztag felebbezéssel élhet az egyházmegyei 
közgyűléshez.

Az egyházi adó lehet: személyi adó és pótadó. 
Elsősorban az előbbit kell alkalmazni és csak ha az 
a szükségletet nem fedezi, köteles az egyház pótadót 
kivetni.

A személyi adó minimuma egy korona, maxi
muma 200 korona. Személyi adót ott kell csak fizetni, 
ahol az egyháztagnak rendes lakhelye van. Ha több 
lakhelye van választhat, de azt előre be kell jelentenie.

A pótadó kivetésének alapja az állami egyenes
adó. Nagyságát a szükséghez képest az egyházközségi 
közgyűlés állapítja meg, de az egyes egyháztagra nézve 
a személyi adó beszámításával 500 koronánál több nem 
lehet. Máshol lakó egyháztagok adója fele összegben 
veendő számításba. Ebben az esetben az egyházi 
pótadó összege 200 koronánál nagyobb nem lehet.

Az egyházi szükségletek két harmada a személyi 
adó- és egyharmada a pótadó alapján fedezendő. Az 
egyházközség azonban az egyházmegyei közgyűlés 
jóváhagyásával ettől eltérőleg állapíthatja meg az arányt.

A terményekben járó illetmények megválthatok, 
de a megváltás iráni történi megállapodás a hivatali 
utódot nem kötelezi.

Az egyházi számvevőszékek hatásköre fenta tatott.
Az egyházi közalapból szóló fejezétben elhatá

rozták, hogy ebből fedeztessenek a püspöki másod
lelkészek és irodavezetők, továbbá a hitoktatók és 
kántorok, missziói lelkészek és a horvát-szlavon lei- 
lelkészeknek az egyetemes gyűlés által megállapítandó 
korpótlékai, amennyiben ezek más helyről nem élvez
nek korpótlékot.

A közalapba fizetendő egyházközségi járulék fél
százalékról másfél százalékra emeltetett, ebből azon
ban a közalap egy százalékot a lelkészalapnak ki
adni köteles.

Nagy vitára szolgáltatott okot a lelkészfizetési 
kérdés rendezése. Miután az április havában tartott 
ülésen Gyürky javaslata amint, tudva van egy szó
többséggel fedezet hiánya miatt megbukott, Gyürky 
ezt a javaslatot módosított alakban mutatta be, amely 
ugyancsak a cs.dádipótlékra van fektetve, és amely 
szerint a 268000 koronára rugó fedezet egy 3 százalé
kos pótadóból lenne beszerzendő. Gyürky azzal mu
tatta be javaslatát, hogy ezt maga sem tartja kivihe
tőnek és azt leginkább csak azért készítette el és kí
vánja a zsinat elé terjeszteni, hogy a bizottság egy 
részt feladatának eleget tegyen, másrészt ki legyen 
mutatva, hogy nagyobb pénzbeli áldozat nélkül a cél 
meg nem valósítható. Ezzel szemben Vargha, Schleiffer 
és Magyary azon szempontból kiindulva, hogyha már 
a Gyürky által tervezett alkotás a fedezet hiánya miatt 
meg nem valósítható, ne ejtse el a bizottság teljesen 
a lelkészek anyagi helyzetének javítására irányuló ak
ciót, hanem iparkodjék az elérhetöt megvalósítani^ 
mert minden lépéssel, amely előre történik, az ügyet 
közelebb viszik a megvalósításhoz. Azt indítványozták 
tehát, hogy az egyetemes egyház múlt évi 138. sz. 
határozatával már megalkotott lelkészsegélyezési alap 
fejlesztessék, és az egyh .zközségek köteleztessenek 
rendes lelkészeknek évenkint egy 100—200 koronát 
kitevő irodai átalányt fizetni.

Az elnök, hogy ezen hozzá már előbb bekül
dött indítványok konkrét alakot öltsenek, az egyetemes 
gyűlés által már megállapított szabályzatot alapul véve, 
kidolgozta azt a javaslatot, amelyet az alábbiakban 
közlünk. Ezen javaslat Gyürky és 4 társa részéről a 
leghatározottabb ellenzésre talált, de végre is a bizott
ság tagjainak megoszló szavazatát (öt, öt ellen) az 
elnök döntötte el a javaslat elfogadásával. Az elnök 
azon javaslata, hogy a nevelési pótlékon felül szegény 
lelkészeknek is adassék körülbelül 60000 korona évi 
segély, valamint Vargha indítványa, hogy a lelkészek 
a korpótlék bizonyos százalékát fizessék be a lelkész 
alapba, többségre nem tett szert.

Kétséget nem szenved, hogy a bizottság által . 
elkészített javaslat semmiképen sem tekinthető a lel- 
készi fizetésrendezés megoldásának, de ha fontolóra 
vesszük, hogy ennek elfogadása esetén minden lelkész 
az eddig ingyen végzett irodai munkáért némi jutal
mat kap és 376 lelkész gyermek évi 300 korona ne
velési pótlékban részesülne, ez még sem tekinthető 
oly alkotásnak, amely „a zsinathoz méltó“ nem lenne.

A lelkészalapról szóló törvényjavaslat szövege 
ekként lett a bizottság által megállapítva:

Törvényjavaslat a lelkészt alapról.
!• §•

A zsinat az egyetemes közgyűlés 1913. évi 138. 
sz. jegyzőkönyv pontja szerint létesített lelkészsegélye
zési alap fejlesztését szükségesnek találván, eziránt a  
következőkben rendelkezik.
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2. §.
A lelkészsegélyezesi (lelkészi) alap rendeltetése 

az evangélikus lelkészek anyagi helyzetének javítása 
és a jövőben bekövetkezhető eshetőségek elleni bizto
sítása. A zsinat ezen célt egyrészt a jelenlegi szükség
leteknek a lehetőség szerinti kielégítése, másrészt a 
jövőben előfordulható szükségletek fedezése végett 
tőkegyűjtés által szándékozik elérni.

3. §•
A lelkészalap alaptőkéjét azon 100.000 korona 

készpénz képezi, melyet az egyetemes közgyűlés 1913. 
évi 138. sz. határozatával ezen célra beutalt.

Ezen alaptőke az egyetemes egyház által éven- 
kint beutalandó 20.000 koronává! és az alap jövedel
meiből, a jelen törvény 5. §-a szerint évenként tőké
sítendő 20.000 koron val, végre az alaptőke kamatainak 
tőkésítésével szaporítandó mindaddig, mig az alaptőke 
8 millió koronára fel nem szaporodik.

4- §•
A lelkészalap jövedelmei a következők:
1. Az 1848. évi XX. törvénycikk alapján az evan

gélikus egyháznak adott államsegély 10' ,,-a.
2. Az 1 és fél százalékra felemelendő közalapi 

járulékból egy százalék.
3. Esetleges adományok.

5. §•
Ezen jövedelmekből évenkint 20.000 korona tőké

sítendő, a többi pedig segélyezésre fordítandó.

6- §•
A segélyezést a kerületekből beérkezett és lehe

tőleg figyelembe veendő javaslatok alapján az e célra 
az egyetemes gyűlés által ö évre megválasztandó Jel- 
készalapi-bizottság foganatosítja. Ezen bizottság az 
elnökkel együtt hét tagból áll, négyet az egyetemes 
gyűlés választ meg, hivatalból tagjai az egyetemes 
főjegyző, egyetemes ügyész és az előadói tisztet ellátó 
egyetemes pénztáros: A tagok sem napidijra, sem úti
költség megtérítésére nem tarthatnak igényt. A pénz
tárost a felosztási terv elkészítéséért a bizottság által 
megállapítandó tiszteletdíj illeti meg.

7- §■
A bizottság a befolyt jövedelemből elsősorban 

az alaptőke növelésére szolgáló 20.000 koronát utalja 
be az alapba, a feleslegből pedig kiosztja:

1. Azon segélyösszegeket, amelyeket az egyházi 
háztartásról szóló törvény 22. §-a szerint az egyház- 
községek által fizetendő lelkészi irodai általány meg
térítésére a bizottság megállapít. Az egyháztartásról 
szóló törvényben megállapította a bizottság, hogy 
minden egyházközség rendes lelkészének, a mennyiben 
lélekszáma az ezeret meg nem haladja évenként jOO 
korona, amennyiben pedig a lélekszám az ezeret meg
haladj?. évenkint 200 korona irodai általányt fizet. Azok

az egyházközségek, amelyek kimutatják, hogy ezen 
irodai általányt saját erejükből fizetni képtelenek, a 
lelkészalapból kérhetik az általány megtérítését.

8 . § .

Nevelési pótlékra igényt tarthat minden működő 
evangélikus lelkész, minden 10—24 éves fiú és 10—20 
éves leánygyermeke után, amennyiben igazolja, hogy 
gyermeke a lelkész lakhelyén kívül, valamely nyilvá
nos iskolát látogat. A nevelési pótlékra hasonló igé
nyük van az evangélikus lelkészek árváinak is amennyi
ben nincsenek árvaházban elhelyezve.

A lelkészi pótlék összeget a bizottság határozza 
meg a beérkezett folyamodványok alapján, az igényre 
jogosultak számához képest, figyelembe véve a 7. §. 
1. pontja szerint felmerülő szükségleteit is. Az egyé- 
nenkint kiosztandó összeg egyenlő lesz, 300 koronát 
azonban egy gyermekre nézve meg nem haladhat.

9- §•
A segélyezési kérvények a segélyezési évet meg

előző évben november 1-éig nyújtandók be az egy
házmegye espereséhez. A kérvényhez a 8., 9. és 10. 
§§-okban előirt feltételeket igazoló okiratok csatolandók. 
Hiányosan felszerelt kérvényeket az esperes a kérvé
nyezőnek pótlás végett visszaadni tartozik. Az esperes 
a naia beadott kérvényeket, a kérvény tartalmát igazoló 
vagy kifogásoló észrevételeivel ellátni es az ekként fel
szerelt kérvényeket a püspökhöz ugyanaz évi december 
1-ig beterjeszteni köteles. A püspök a kerületéből beér
kezett összes kérvényeket netaláni észrevételei kapcsán 
ugyanazon év végéig a lelkeszalap-bizottság elnökéhez 
tartozik elküldeni, aki azokat az egyetemes pénztáros
nak, mint a bizottság előadójának a felosztási terv 
elkészítése céljából kiadja. A felosztási terv elkészülte 
után a bizottság legkésőbb február hó közepéig ülést 
tart, amelyben a felosztási tervet megállapítja és a 
felosztás foganatosítását azonnal elrendeli. Az egyete
mes pénztár a segélyek kiosztását a lelkészalapi bizott
ság elnöke és az egyetemes főjegyző által aláirt utal
vány alapján foganatosítja és a segélyösszeget az ille
tékes esperes által beterjesztett és ennek ellenjegyzé
sével ellátott nyugták alapján fizeti ki.

10. § .

A bizottság jogosítva van a kellően föl nem 
szerelt kérvények elintézését függőben tartani, amikor 
is a hiány pótlására záros határidőt tűz. Ha a hiány 
a záros határidőben nem pótoltatik, a kérvény eluta
sítandó és a visszatartott összeg az alaptőkéhez csa
tolandó.

íi .  §.
Ha a nevelési pótlék fölvétele után bebizonyulna, 

hogy a gyermek, a nely után a nevelési pótlék adatott, 
a szülő lakhelyén kivül levő iskolát egyáltalában nem, 
vagy csak rövid ideig látogatta és a szülő a látogatás
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félbeszakítását elfogadhatóan nem indokolja, az illető 
szülő a jövőre nézve nevelési pótlékra nem tarthat 
igényt és amennyiben a lelkész eljárásában fegyelmi 
vétség jelenségei forognának fenn, az eset az illetékes 
fegyelmi hatóságnak bejelentendő.

12. § .

Mihelyt a lelkészalap tőkéje a 8 millió koronát 
eléri, annak jövedelmei a lelkészi jövedelem kiegészí
tésére lesznek fordítandók, amiről annak idején 
külön törvény fog intézkedni.

13 §.
A jelen törvény annak legfelsőbb helyen történő 

szentesítése után azonnal életbelép, a segélyezés azon
ban csak a törvény életbeléptetése után következő 
évben veszi kezdetét.

Megközelítő számítás a lelkészalap pénztári mozgalmát 
illetőleg.

I. Szükséglet.
1. Irodaáltalány-megtérités: körülbelül 80000 

korona.
2. Nevelési pó tlék : A lakáson kivül iskolázó 

gyermekek száma kitesz Gyürky adatai szerint 376-ot. 
Ezek után volna 300 korona nevelési pótlék adandó 
ez kitenne: 376x300 =  112.800 koronát.

3. Alaptőke növelésére: 20.000 koronát, össze
sen 212.800 koronát.

II. Fedezet.
1. A 4. §. 1. pontja értelmében 137,720'— K
2. Közalapból 2X41,860'50 83,720-— K

221,440— K
Ha a fedezet kisebb lesz, a szükséglet 2. tétel 

alatt tervezett segélyek redukálandók lesznek.

A tiszavidék lelkészei ez évben Nagykárolyban 
gyűltek össze a szokásos évi lelkészegyesületi gyűlésre. 
A közös lelkészi gyónáson R édey  Károly helyi lelkész 
mélyen szántó beszéd kíséretében szolgáltatta ki az 
úrvacsorát. A közgyűlésen ott volt az egyházmegye 
valamennyi lelkésze — kivéve a nagybeteg A u g u szti-  
novics Győző nyárasdombi testvért, megjelentek a szat
mári egyház felügyelői: S z lá v i Dezső és Thurner 
Albert is. F aulik  János elnöki megnyitójában rámuta
tott a lelkészi összejövetelekben rejlő nagy konszoli
dáló munkára ösztönző s nevelő erőre, majd igy foly
tatta: „Aki a mai napra megállapított tárgysorozaton 
végig tekint, észre veheti, hogy egy fájó alapgondo
lat képezi kiinduló pontját s hátterét. Valami csodála
tos, első pillanatra érthetetlen s mélyen bántó deka
denciát tapasztalunk ugyanis a mi evang. egyházi éle
tünkben, különösen számbeli gyarapodásunkat illetőleg. 
Egy idő óta szinte olyanok lettünk, mint a gazdátlan

ház, melyből az egyik s a másik arramenő le-letör 
egy darabot. Miért van e z ? , . . .  Egy uj pünkösdre 
volna szükség, mely uj lelkesedést, uj bátorságot, uj 
életet öntene a körülöttünk sűrűn szerte heverő cson
tokba, élénkebb prot. öntudatot s nagyobb hűséget 
és kitartást keltve sorainkban. Mert nézetem szerint 
ez fogyatkozott meg. A másik forrás azután, amely
ből szintén igen sok sorvasztó miazma árad az, hogy 
ami egyházunk keresztyénsége és igehirdetése nem 
elég gyakorlatias . . . Istentiszteleteink sok helyütt igen 
szárazak és hidegek; nem számolnak az emberi kedély 
igényeivel . . . Énekes könyveink elavultak s gyengék, 
nagy mulasztása egyházunknak, hogy a kedély meg
indítására nem használja fel az újabb kori vallásos 
zeneköltészet kiválóbb termékeit, melyekkel — mint 
látjuk — a szekták csoda hódításokat tesznek.“ Majd 
megszívlelendő szavakkal buzdít a vállvetett m unkára: 
„Az igét még a háztetőkről is hirdetnünk ke ll!“ Érte
kezleteinknek figyelniük kell az időjeleit.

A tárgysorozat legkimagaslóbb s egyházegye
temünket legmélyebben érintő tárgyra a R évész  János 
által nagy gonddal, komoly készültséggel és teljesen 
uj mesgyéket hasító felfogással kidolgozott előadása 
volt a reverzális törvény (1894. XXXíl. t. c.) revízió
járól . Bevezetésül előadja, hogy a reverzális — mely 
az 1886. UH. t.-c. szerint — soha sem volt érvényes, 
tulajdonkép engedmény volt a clérusnak a polgári 
házasságért, mert a kisebbség létjogát veszélyezteti a 
többséggel szemben. Majd kimutatja azokat a vesze
delmeket, melyek a törvényből reánk háramlanak, 
de kimutatja a jogtalanságokat is, melyek ezt a tör
vényt aláfalazzák. Plausibilis megállapítása:“ gyerme
kek határoznak a gyermekek felett“. „Kiskorú nem köt
het házasságot szüleinek vagy gyámjainak beleegye
zése nélkül, a 18 éven aluli férfi és a 16 éven aluli 
nő házasságához emellett még igazságügyminiszteri 
fölmentés is szükséges, de a mi a házasságból 
mint alapból hiányzik, a gyermek, a felett 
önállóan rendelkezik pl. a 14 éves éretlen gyer
meklányka vagy a 17 éves gyermekfiu. Akinek te s té t 
orvosilag vizsgáltatják, lelkét nem, az már dogmák, 
vallások fölött á ll! . . .“ „Megeshetik, hogy még kon
firmálva sincs a leányka, már is pákái: tör vallása 
felett.“ . . .  „Áttérnie nem szabad 18 éves korig, a 
maga vallásával nem rendelkezik, de gyermekei vallá
sával igen“ . . . „Kiskorú semmiféle szerződést sem 
köthet Magyarországon, csak reversalist“ . . .  „A gyer
mekek kezében van, a gyermekek vallásáról való intéz
kedés hazánkban.“ Majd rámutat egyházunk diaspori- 
lis helyzetére, mely lehetetlenné teszi, hogy a clérus 
hatalmas szervezettségével eredményesen vegyük fel a 
harcot. Statisztikailag mutatja ki épp e reverzális (s a 
kivándorlás) miatt észlelhető kedvezőtlen népesedési 
arányunkat. Végül három módot ajánl a törvény meg
változtatására; és pedig: l. hogy a törvénybe be kel
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lene venni a teljes koruságot, ily módon a reversalis 
sereg ' , része elüttetnék jogától, — 2. hogy az első 
gyermeknek iskolába lépésekor történjék a megegyezés, 
mert leg...ább már élő gyermek felett döntenének. —
3. mondassék ki, hogy csak egy reverzális legyen s 
ez: „a vegyes házasságból született gyermekek atyjuk 
vallását követik.“ Ez volna a legalaposabb megoldás. 
Az atya adja a nevet, cimet, rangot, had adja az ő 
egyénisége szent örökségül a vallást is.

A nagy hatású előadás több hozzászólást váltott 
ki mígnem a lelkészegyesület elhatározta, hogy a hár
mas megoldási mód közül az elsőt magáévá téve (a 
nagykorúság követelménye) az ügyet a kerülethez fel
terjeszti s a Luther-társaságot megkeresi, hogy a fon
tos közérdekű előadást mind a 3 nyelven kiadja s igy 
országos mozgalom indittassék a lélckhalászásra alkal
mat szolgáltató törvény revíziója ügyében.

Duszik Lajos a püspöki kérdőpontokat tárgyaló 
előadást tartott. Az első kérdés ez volt: „Miben lehet
nek a belniissziónál diakónusok?“ Értekezlet osztozva 
az előadó véleményében, buzdította a lelkészeket a 
belmisszióra, mint a szószék és iskola elégtelensége 
mellett szükségessé vált egyházépítö munkára s ennek 
eredményessége célj ból diakonia-képzö intézet felállí
tása ügyében felterjesztést intéz az egyházi fórumok
hoz. Második kérdés a szekták terjedésének megaka
dályozásáról szólott Az okokat áttekinthetően csopor
tosítva reámutatott az előadó a helyes, célravezető 
védekezésre: népünk lehető tehermentesítésére, az 
egyházi adó végrehajtása után való beszedésének le
hető mellőzésére, istentiszteleteink reformjára s az 
egyh. tisztviselőknek komoly valláserkölcsü, hitbuzgó 
egyháztagok közül leendő választására A harmadik 
kérdés istentiszteleteink reformjáról szólott. Közgyűlés 
mindenben elfogadva az előadó javaslatait s az általa 
helyesnek vélt elveket, istentiszteleteink reformjánál 
kívánatosnak tartja egyházi liturgiánk aestheticus s 
egyöntetű kiépítését s a homiletikai résznek könnyen 
érthető, vonzóbb igehirdetésszerű egyszerűsítését; a 
részletek megbeszélése s az összes egyházi fórumok 
elé terjesztendő reformjavaslat elkészítése egy szükebb 
bizottság feladatává tétetett. Paulik János előadó javas
latára kimondotta a lelkészegyesület, hogy az esti 
istentiszteletek nagy vonzó erejét s építő hatását fel
ismerve, azok tartását a lelkészek kötelességüknek 
ismerjék. Nagyobb megmozdulást idézett elő a lelkész- 

Jizeiésrende zésének ügye, melyet Dómján Elek és Materny 
Imre ismertetett. Materny a Gyürki-féle javaslatot 
egészében elfogadandónak tartja azzal a kiegészítés
sel, hogy a családi pótlékot minden kiskorú gyermek 
után megadandónak kivánja. Doniján előadása ellen
tétes vágányokon halad, mert ő viszont a tehetős egy
házak vállaira szeretné a lelkészük fizetésrendezésének 
terhét áthárítani, ami által a szűkös anyagi helyzetű 
egyházak lelkészeinek valóban mostoha fizetését köny-

nyebben rendezhetné közegyházunk. Hosszabb vita 
indulván meg a nagy érdekű ügy fölött, melynek ered
ményeként a Lelkészegyesület sajnálatát fejezte ki egyes 
zsinati kiküldötteknek érthetetlen s a lelkészi karral 
való együttérzés hiányát eláruló állásfoglalása felett, 
kifejezte rokonérzetét a Gyürky-féle javaslat iránt s 
bár némi módosításokat szükségesnek vél, a lehető
ség szempontjából ezt a javaslatot tartja legkedvezőbb
nek az eddig ismeretes tervezetek között; követeli az 
Egyesület, hogy ebben a fontos, nemcsak a lelkészek, 
hanem az egyház jövendő sorsát is érintő kérdésben 
a lelkészi kar véleménye meghallgattassék, illetve figye
lembe vétessék, bár az 1848. XX. t.-c. alapján az 
államtól várná a fizetésrendezésre szükséges összeg 
folyósítását, mégis ha a zsinat ennek fedezésére az 
egyháztagok nagyobb megterheltetése nélkül módot 
talál a gyorsabb életbeléptetés céljából az egyházi 
utón való rendezést is elfogadja; de a kongruás és 
nem kongruás lelkészek között külömbséget tenni nem 
óhajt s minden gyermek után — tekintet nélkül azok 
számára — 200 korona családi pótlékot kiván. E tárgy- 
gyal kapcsolatban felvetődött a nyugdíjintézet revízió
jának kérdése is, amennyiben az özvegy számára — 
az állami nyugdíjtörvénynek megfelelően — lakpénzt 
és neveltetési pótlékot kiván folyósittatni s e célra 
nagyobb mérvű államsegélyt tart szükségesnek. Sür
geti a belmissziói tanszék felállítását, az egyöntetű papi 
öltöny s különösen az egységes föveg behozatalát s a 
több Ízben és helyen tapasztalt ama sérelem ügyében, 
hogy a róni. kath. intézetek elhallgatják evang. növen
dékeinket, felír a fórumokhoz.

Egyéb kisebb jelentőségű ügyek megbeszélése 
után az értekezlet este véget ért.

A magyaros vendégszeretettel fogadó nagykárolyi 
egyháznak ezúton is köszönetét mond az Egyesület, 
a többi testvéregyesületeket pedig a felvetett eszmék 
megszivlelésére s tárgyalására kéri.

Szatmár, 1914. Vl/6.
Duszik l.ajos.
egyesületi jegyző.

KÜLÖNFÉLE.

Egyházlátogatás utján Scholtz Gusztáv püs
pök e hó 5-én Hódmezővásárhely után Szentest is 
útba ejtette, ahol örömmel várták. Petrovics Soma 
egyházában a püspök mindent ékesen és jó rendben 
talált. Az 568 lélekből álló egyház az ősök hitében 
áll, él, munkál és alkot. Van huszonötéves nőegylete, 
rendes temploma és paplaka. Az iskolának uj, mo
dern hajlékot kell építeni. A fiatalos buzgóságu kipró
bált egyházi vezetőség meg fogja ezt a kérdést is 
hamarosan oldani. Isten segélje őket tovább is nemes 
munkájukban, minden törekvésükben !
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Esperesválasztás. A szep e s-v á ro s i egyh ázm egye  
egyházai Kübecher Albert leibici lelkészt, eddigi espe
rest újra egyhangúlag esperessé választották a köv. 
ciklusra. Az esperes beiktatása julius 10-én fog meg
tartatni a Leibiczon tartandó rendes esperességi gyű
lés alkalmával.

A discretionális jog ellen a vendvidéki lelké
szek értekezlete egyhangúlag állást foglalt. Kívánja 
továbbra is az eddigi állapot fenntartását, a gyüleke
zetek lelkészválasztási teljes szabadságát.

A nagyhonti esperesség ez évben julius 8. 
9-én tartja rendes közgyűlését Ipolyságon. 8-án a 
bizottságok üléseznek.

Segédlelkész meghívás. Rákoskeresztúrra B ol-  
d is  János pozsonyi theologust hívta meg a lelkész 
segédlelkészül. — Salgótarjánba kapott slelkészi meg
hívást R évész  Alfréd pozsonyi theologus. — Frenyó  
Gyula nógrádi esperes az esp. slelkészi állásra M áczay  
Lajos eperjesi theologust hívta meg.

Az egyet, lelkészegyesület választm ányának 
ülése. Folyó hó 8-án délután tartotta a M. E. L. E. 
választmánya a deák-téri iskolák tanácstermében ülését 
Raffay Sándor elnöklése mellett. A választmány kegye
lettel emlékezett meg az Egyesület elnökének, zászló
vivőjének, Veres Józsefnek az elhalálozásáról s emlékét 
jegyzőkönyvében is megörökíti. Megemlékezett az Egye
sület más halottairól is. Elnök ezután a múlt évi köz
gyűlés óta történtekről s a beérkezett megkeresésekről 
referált. A tanácskozás központja azonban az ez évi 
közgyűlés előkészít se volt. Az egyetemes közgyűlést 
megelőző nap délutánján gyűlnek össze a lelkészek 
az Egyesület végleges megalakítása végett. Ekkor ha
tároznak az elnökség dolgában is. A választmány az 
elnöki tisztségre az egyik püspök megválasztását fogja 
javasolni,* aki mellett az Egyesület egyik alelnöke az 
ügyvezető elnöki tisztséget viselné s az adminisztrációt 
intézné. A további munkálkodás irányának megállapí
tása is e gyűlés feladata. A választmány erre vonat
kozólag a mánkálkodás eredményes voltának biztosí
tása és megkönnyítése végett szakosztályok megala
kítását gondolja célravezetőnek. Állásfoglalás végett az 
ügyeket a kerületi és esperességi Egyesületekhez küldik 
le, a tagok tájékoztatása végett pedig a napokban kör
leveleket bocsátanak ki. A Lelkészegyesület ebben az 
évben nov. 4-én d. u. 3 órától kezdve tartja gyűlését, 
melyre a tárgyak fontossága a lelkészek minél nagyobb 
érdeklődését és részvételét igényeli.

Miskolcon május 5-én avatta fel az egyház 
Zelenka Pál síremlékét egyszerűen, a boldogult nagy 
érdemeihez méltó bensőséggel. Az avató beszédet 
Geduly Henrik püspök mondotta, a siremlék gondo
zását az egyház nevében Lichtenstein László felügyelő 
vállalta. Az emlékoszlop svéd gránitból készült, rajta

* Miért? Nincs mindegyik püspök úrnak elég dolga és 
gondja e nélkül is? (Szerk.)

a bold, püspök bronz relief képe. Az egyház számadó 
közgyűlése alkalmával a presbyterium a kü.vkező uj 
tagokkal egészíttetett k i: Gründl Gyula erdőtanácsos, 
Jesze István hercegi urad. főügyész, Krecsák József 
máv. főellenőr; a számvevőszék tagja lett Kühne Andor 
hitelint. főkönyvelő. Május első vasárnapján volt a 
konfirmáció, mely alkalommal 27 ifjú, 25 hajadon tett 
egyházunkhoz való hűségre fogadalmat. A nőegylet 
15 szegénysorsú konfirmandust ruhával látott el, tíz
nek pedig imakönyveí adott emlékűi. Liechtenstein 
Lászlóné két remek ezüst gyertyatartót ajándékozott a 
konfirmációra az egyháznak. — Az egyház lelkésze 
C sók  György a Vöröskereszt-egylet buzgó munkása 
is. Mint az egylet miskolci választmányának a titkára 
egy díszes füzetben megírta és kiadta a miskolci egy
let 10 éves történetét. Az egylet ápolónői tanfolyamo
kat tart, a balkáni háború alatt Szófiában 5 ápolónője 
enyhítette önfeláldozó munkával a háború nyomorék
jainak szenvedéseit. Az egyletnek 4294 korona vagyona 
és 443 tagja van.

A szepességi egyházlátogatást Geduly Hen
rik tiszakerületi püspök e héten bevégezte. Egész kőr
útján mindenütt díszes és lelkes fogadtatásban volt 
része. A püspök ur fáradhatatlan volt Az egyházak 
viszonyait és állapotát tüzetesen és saját szemléleté
ből is megismerhette, püspöki tisztét lelkiekben buz
gón teljesítette, buzdított, intett, hiányokra mutatott 
rá, feladatokat tűzött ki, hibák és mulasztások jóvá
tételét követelte. Ahol mire szükség volt. Nagy és 
fáradtságos kőrútjának mindenesetre nyoma marad,, 
még pedig neme ak az egyházlátogatási jegyzőköny
vekben, hanem az egyházak köztudatában, a hivek 
emlékezetében s adja Isten, abban a nem lankadó 
buzgó egyházias munkában is, melyre a püspök min
denütt lelkesen buzdította az egyházakat.

Evangélikus leányintézet Teschenben. (Öster
reich. Schlesien.( Az intézetnek az a célja, hogy a szü
lőházat pótolja olyan evangélikus lányoknál, kik a 
tescheni tanintézetekbe járnak, vagy zenét, nyelveket, 
női kézimunkát akarnak tanulni. Az intézet az egész 
iskolai év alatt (szept. 15-től julius 25-ig) nyitva van. 
Tulajdonosa az evang. Gusztáv-Adolf nőegylet. Felsze
relése teljesen megfelel a modern követelményeknek. 
A városi iskolák közvetlen közelében, az evang. tem
plom mellett, a Rudolfsplatzon szép kertben fekszik. 
Evang. diakoniasszák és kiváló tanérők evangélikus 
szellemben nevelik benne a növendékeket. Olyan lá
nyok, akik egyáltalán nem tudnak, vagy csak keveset 
beszélnek németül, a német nyelvet gyorsan és töké
letesen elsajátithatják. Az egész évi ellátásért 500 koro
nát kell fizetni. Az érdeklődő szülők forduljanak az 
intézet igazgatónőjéhez, kinek cime: O bersch w ester  
Susanna R oth  Teschen (Oest.-Schlesien), ki szívesen 
szolgál felvilágosítással. Az intézetet melegen ajánljuk 
evang. családok leányai számára.
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Keresek régi német bibliát. Luther fordítás 
tegyen, legkésőbb a 16. sz. ötvenes éveiből. Wittenbergi 
kiadás eWnyben. Jó karban levő, szép régi kötésű pél
dányt vc^ek. Az ajánlatok közvetítését e lap szerkesz
tője vállalta el, miért is az ármegjelölésével ellátott 
ajánlatok az „Evang. L;>p“ szerkesztősége Nagybör
zsöny (Hont-m.) címére küldendők.

Szives kérelem ! Tiszteletteljes szeretettel kérem 
lelkésztestvér imet, szíveskedjenek anyakönyveikben 
felkeresni s „Református Lelkészi Hivatal, Vajdahunyad, 
Hunyad m.“ cimre mielőbb megküldeni a következő 
esketési és halálozási anyakönyvi kivonatokat:

1. Kovács .mre ág. hitv. év neje Horváth Erzsébet 
esküdtek 1776—1780 években. — 2. Kovács trnre 
meghalt 1781 áprilisa után — esetleg 1782 elején.

Mindkét adat valószinüleg Vasmegyében lesz. Bár
melyik adat beküldője 20 korona díjban részesül. — 
Teljes tisztelettel Kovács Sándor, ref. lelkész.

A trencséni lelkészi értekezlet junius hó 17-én 
lesz Trencsénber. — Tárgyai: I Roy Vladimir puhói 
lelkész irás magyarázata. 2. Krizsan Milos Szulyó- 
váralljai lelkész értekezése a konfirmációról. Püspöki 
körözvények. 4. Vitéz Lajos bánluzsányi lelkész a 
lelkészfizetési törvény javaslatára vonatkozó indít
ványa.

Társas kirándulást tervez Németországba Masznyik 
Endre dr és Hamvas József, Julius 11-én délelőtt indulás Pozsony
ból, Prága, Drezda, Lipcse megtekintése Witterbergaban magyar 
és német nyelven ünnepi istentisztelet. Eis.mach, Wartburg, Nürn
berg. München megtekintése után 24-én visszaérkezés Po
zsonyba. A részvétel dija 300 korona, Több tagból álló csa
ládnál személyenkint .*50 korona. A jelentkezést dr Masznyik 
Endre Pozsony, Izabella-:itca 3 . címre kérjük f. é. június hó 15 ig# 
A jelentkezés alkalmával 50 korona küldendő be „Forgalmi Bank, 
Pozsony" cimre. A hátralékos összeg ugyané címre július else
jéig küldendő.

Helyreigazítás. Múlt heti számunkban a „Vegyes házas
ságok“ c. cikkbe két értelemzavaró hiba csúszott be, mit ezennel 
helyreigazítunk. A 3-ik oldal második sorában „az evang. ön
tudat megtanulásán“ helyett „meglazulásúnu olvasandó, hasonló
képpen úgy ot a 2 kikezdés 3 sorában, „hogy szivének izgatag” 
stn „ingatag“ olvasandó!

Pályázat.
Az arad-békési ág. h. ev. egyházmegyéhez tartozó 

szemlaki egyházközségben megüresedett lelkészi állásra 
pályázatot hirdetünk Az istentisztelet nyelve német 
és tót.

Javadalma: 1. Szabad lakás. 2. Évi 240 korona 
évnegyedenkinti előleges részletekben. 3. 8660 mm. 
tisztára rostált búza. 4. Négy lánc (6’12^0 kát. hold) 
szántóföld és egy k iposztásföld, (52 H-öl) használata. 5. 
16 köbméter kemény tűzifa. Három sátoros ünnep első

9. oldal.

n pján offertórium. 7. Közlegelő-használat. 8. Stólák: 
temetés imával 60 fillér, prédikációval 2 korona, esketés 
2 korona, keresztelés és avatás 40 fillér.

A pályázati kérvények a bányai ág. h. ev. egy
házkerület lelkészválasztó szabályrendeletének 15. §-a 
értelmében szerelendők fel s július hó 5-ig az arad- 
békesi esperesi hivatalhoz (Békéscsaba) nyújtandók.

Kelt Apateleken és Békéscsabán, 1914. évi junius 
hó 9-én.

Báró Solym osy Lajos,
az arad-békési egyházmegye felügyelője.

Caepregi György,
1—2 az arad-békési egyházmegye esperese.

ORGONA-GYÁR.
OőzUzemrc gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo áfának (koronázási templom) alkotója.

Rieger Ottó
ca. és k ir. udvari szá llító

a Szcn t-S Ir lovagja és a Ferenc József 
rend tu la jdonosa

Budapest, X., 5z ix l ige t l-u tca  2 9 . sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, ncnicshangii orgonákat szállít. 
40év óta Un él több orgonái szállított, közte 
a k irá ly  o rg o n á já t, amelv mú eziJő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája  (80 változatú, 

villanveróre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a Icgmérsékcltebb árb«n teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalta — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.
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MERKEL R F , dr. —

ina l i t  és nine.
Ára 30 f. töm eges véte ln él 20 i Alig pár lapon igen kedves, jel

lemző rajza „China földjének, 
népének, a cbinai vallásnak, szo
kásoknak, életnek és törekvések
nek “ A tüzet alkalmas a misz-

. ,, sziói munka iránt való érdeklő-M egrt n d elh eto  az —. . .  , des felköltesere —
„ E v a n g e h k u s  L a p “
szerk esztőségén é l N agy- Minden jöved elm e az A lig .
b ö rz'ő n y  iH ont-m egye). ev . protest. M issionsvereiné.

A dunántúli ág. h ev. egyházkerület új énekeskönyve a

Keresztyén énekeskönyv
melynek ma aág két evvel az első kiadás megjelenése után immár 
a ryolcadik kiadása van forgalomban s Így a Kér. Ének. skönyvet 
mir.tegv 40,0(0 hivő has ná'ja. —- A Keresztyén Énekeskönyv 

|az alábbi kö’ésekben van állandóan raktáron : 
Féivászonkötésben, táblán keheliye) . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss I tokkal ........................ 2 „ 80 „
Egyszerű b rkötésben táblán kehellyel 

aranymetszéssel, tokkal 6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kt helyivel, 

aranymetszéssel, dobo ban . . . . .  8 „ — „
Párnázott horjubé rkötésben, táblán keheiy- 

lyel, aranymetszvs-.el, dobozban . . .  12 „ — „
Miitkfántcsontköiés,táblánk hellyel,arany-

me széssel, dobozban...............  . 12 „ —- „
Daliamos könyvecske a Keresztyén Éne-

keskönyvhöz..................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyhá-ak és tanintézetek, mel-ek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne,<J) 
legalább 50 péld. nyt rendelnek nie., 25° ,,-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönvv nrot. ifjak és leányok» 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban- 
Vaszorkötésben, ' örösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párn 7oU borjub'rkötésren aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József ; Imádságok és Buzgőikodások. Imakönyv 
evang. prof. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban 

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, lókkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, fokkal x K. Párnázott borjubörkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

U
'** 1, 1 * * **“ • ** * —i-i-i-i i~t >.—j--.-—

Elismert legelsőrangú műremekek
a világhirű ZinHERriANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :  ■

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sászár- cs L ukácsfürdőnél.)
Harmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

Vizsgái jutalornkönyvek
Képes Ujtestamentum (60 fillér), olcsó 
református imakönyvek, vallásos ira
tok, fali mondások, olcsó ifusági 

iratok, Filléres könyvtár, Vasár
napi könyvtár, stb. állandóan 
raktáron vannak. 2, 4 , 10  
koronás csoportok össze
állíthatók, csak azt ké
rem közölni, hány pél
dány ajándékkönyv 

legyen. Iskolai vég
bizonyítvány nyomtat

ványok raktáron vannak.

Kókai Lajos Budapest,
VI. kér., Kamermayer Károly-utca 1. szám, 

protestáns irányú könyvkiadó.

PÄLYÄZÄT,
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi collegiu- 

mának tanitóképzőintézeténél a nyugdíjazás folytán 
megüresedett nyelv- és történettudományi tanszékre 
pályázatot hirdetek.

A tanszék segédtanárral töltetik be, akinek java
dalmazása 2000 korona törzsfizetés és 720 korona 
lakáspénzben állapíttatott meg.

Pályázhatnak oly ág. h. ev. vallásu egyének, akik 
a magyar és német nyelvnek, valamint a történet- 
tudományi tárgyaknak tanítóképzőintézetekben, közép
iskolákban, vagy polgári iskolákban való tanítására 
képesítve vannak.

A megválasztott tanár állását szeptember hó 1. 
napján elfoglalni tartozik; állásában a coll. szervezeti 
szabályzat 21. §-a szerint egy próba év után lesz 
véglegesíthető.

A collegiumi igazgató választmányhoz intézett 
pályázati kérvények, amelyekben a tanári oklevelén 
kivül a testi épséget, katonai kötelezettséget és az 
eddigi működést igazoló okmányok csatolandók, f. é. 
junius hó 30. napjáig a collegiumi tanítóképzőintézet 
igazgató hivatalához nyújtandók be.

Eperjes, 1914. junius 9.
Koí bély Géza,,
az ig. vál. egyházi elnöke,

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmarőton. rfr'
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EVANGÉLIKUS LAP
E G Y H Á Z I, ISK O LA I ÉS T Á R S A D A L n i H E T IL A P .

S zo m b a to n k én t je len ik  m eg .
A lapot illető közlemények és l#lde- 
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a  l a p  s z e r k e s z t ő s é g e  e l m é r e  N a g y -  
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTHHLO KÜKNÉL 
Felelős szerkesztő is kiadó: S Z in O N ID E S Z  LAJOS

Fömunkatársak:
h o r n y A n m z k y  a l a d A x

L1C. F1ZÓLY ÖDÖN és SZIU.H.NYl ÖDÖN dr.

Az előfizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  d i j a :
hgész oldal 2b K., féloldal H K., negyedoldal 
7 K. Kisebb hirdetések (pályázatok)minden szava 
6 HU. Többször megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  Jeszenszky Károly S.: A du-crciionalis jog. — H a m o l u  István: A hajdudorogi gör. kath. püspökség. K o l l e r  István: A 
protestantizmus lényege. — Szimonidesz L a j o s  Előfizetőinkhez! — Különféle. — Hirdetéseit.

A discretionalis jotf.
Napirenden lévő téma. Beszélnek róla pro és 

contra egyaránt. Az egyik párt behozatalát életbevágó 
fontosságúnak tartja. Valami oly csoda orvosságnak, 
melytől napról-napra szemmelláthatólag erőtlenedő 
egyházunk egyszerre egészséges lesz, a másik pedig 
oly végzetes lépésnek a hierarchia, küriarchia stb. felé, 
mely végkép meg fogja adni a kegyelemdöfést az 
egyháznak, alkotmánynak stb.

Szinte hihetetlen, hogy egy és ugyanazon dolog
ról, hogy fejlődhet ki ennyire homlokegyenest ellen
kező vélemény. Hogy mind a két pártnak vannak fegy
verei, az természetes. Csak a kérdés, melyike kitünöbb, 
biztosabb „

Ami ez utóbbi kérdést illeti az „Evang. Örálló“
20. számában lévő vezércikkben találtam meg a gyil
kos fegyverek, lövedékek leghatalmasabb garmadáját, 
mely kétségkívül halomra lövi az ellenfél egész sere
gét, fájdalom a7onban vele együtt magát az evangé
liumi alapon álló . . . protestantizmust is.

Valóban megdöbbentem a cikk olvasásakor. 
Eddig a reversalist, a hihetetlen lélekhalászatot tar
tottam egyetlen megölőnknek, a lassan, de biztosan 
ható méregnek most látom, hogy még egy másik is 
kisért, mely ha törvénnyé válna, a „nagyszerű teme
tést“ kétségkívül hamarább elvégezné, mint százados 
ellenfelünk, a biztosan előre törtető r. katholicizmus, 
mert a jelzett lapban adott útmutatás szerinti protes 
tantizmus legfeljebb gúnynévként viseli majd e szent 
nevet.

Min épül fel a protestantizmus, mik azok az elvek, 
melyek kardinális alapelemeit képezik? Áll szilárd fun
damentumon, az evangéliumokban kijelentett istenigé
jén, alapeleme: a lelkiismereti szabadság, vagy mond
juk igy : szabadság a lelkiismeretben s lelkiismeret a 
szabadságban.

S éppen, mert alapja az istenigéje, amely pedig 
nincs változásnak alávetve, örök életre hivatott. De 
megsemmisül, amint ez isten igéjét olyan valamiben

látja, ami különböző idők, különböző embereinek 
müve s mint ilyen emberi múlandó; amint a betűhöz, 
egyes tantételekhez ragaszkodik s a lényeget azok vak 
elhivésében látja. Miként a mai protestantizmusnak 
egyes buzgó „igazhitű“ apostolai teszik, akik discre
tionalis jogot követelnek a pü^yök részére, hogy az 
vizsgálat tárgyává tehesse s kizárhasson egyes lelké
szeket a jelölés, illetve a pályázatból, akik t. i. nem 
a „positiv hitnek" hívei, hanem „túiiiberálisak" túlmo- 
dernisták, esetleg pláne „jathoisták“ avagy „szociál
demokraták“, „laza erkölcsüek“ stb.

Id dg jutott hát mára protestantizmus, hogy ilyen 
„eretnekségek“ ellen kelljen küzdenie?! Az a protes
tantizmus, mely voltakép nem arra van hivatva, hogy 
inquisitorként kutassa, ki a liberális, ki az orthodox, 
ki a jathoista, ki a szociáldemokrata? — hanem arra, 
az Igével áthassa a lelkeket, megszentelje a szive
ket, hogy az Isten országát terjessze.

A jelzett vezércikk iró úr szerint ez mind semmi!
Fö az, hogy a lelkész, „positiv hitű lutheránus 

legyen“, miként „a hivek túlnyomó része is az.“ Ahol 
ez meg van, ott már meg van minden s az egyház 
hajója dia lalmasan evezhet az idegen tengeren a kikötő 
felé, inig hol a lelkész a liberalis theologia irány 
hive, (dt már nincs más, csak pusztulás, „rombolás.“

Micsoda perspectiva, micsoda égbekiáltó vád ez 
a liberális lelkészek ellen!! „Ti csak rombolni tudtok“ 
s az egyháznak szent kötelessége, hogy megakadá
lyozza ördögi munkátokat, megfosszon az előrehala
dás, a jobb helyre való megválasztatás lehetőségétől. 
Az egyháznak szent kötelessége őrködni affelett, hogy 
a „laza erkölcsi felfogású“ „erős és tiszta erkölcsű 
néphez irányíttassék“, a logika kedvéért pedig hozzá 
teszem: a liberalis pap orthodox gyülekezetbe, az 
orthodox „positiv“ hitű lelkész pedig liberalis gyüle
kezetbe — amilyen ugyan a cikkíró ur szerint nem 
igen van, lévén „gyülekezeteink túlnyomó része, vagyis 
a nép mindenütt a positiv keresztyénségnek, az „igazi“ 
lutheranismusnak hive.“
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Hát megvallom őszintén, ezt a logikát furcsának, 
sőt az egyház elleni merényletnek tartom, aminőnek 
nem szabad telnie sem egy „positiv lutheránustól,“ de 
még egy szociáldemokrata, liberalis, vagy modernista 
lelkésztől sem. Mert merényletnek tartom azt az eljá
rást, hogy megadjuk a lehetőségét annak, hogy egy 
„laza erkölcsi felfogású“ lelkész jámbor istenfélő 
„igaz hitű lutheránus“ gyülekezetben állást kapjon, 
sőt arra ilyen embert egyenesen rászabadítsunk.*

Kérdem, nem szent kötelessege-e egyházunknak, 
hogy „a laza erkölcsi felfogást“ valló s aszerint élő 
embereink, lelkészeink elől egyáltalán elvágja annak 
az útját, hogy továbbra is hivatalukban maradjanak? 
Nem akképen, hogy a discretionalis jognál fogva egy uj 
pályázatnál ne „kandidáltassanak“, hanem, hogy egye
nest megfossza őket hivataluktól?! Erkölcsi fogyatko
zásban lévő lelkész egy pillanatig sem tűrendő meg 
hivatalában! Ehhez nem kell discretionalis jog. De 
nem kell ahhoz sem, amit az „Evang. Örálló“ 21-ik 
számában olvasunk: „a discretionalis jog megadása 
nélkül csodagombák is teremhetnek. Egy elvakult, tájé
kozatlan, magára hagyatott egyház fe g y h á zv ise lt vagy 
más erkölcsi fogyatkozásokban, társadalmilag megbé
lyegzett, erkölcsökben megsebzett egyént választhat 
Isten igéjének hirdetőjéül — de megválaszthatja az 
evangelizált egyháznak egyenes, megrögzött ellenségét, 
megrontóját, Antikrisztusát is.“ Nem kell, mert hiszen 
az ilyen erkölcsi defektusokról egyenest a törvény 
mondja ki, hogy birtokosuk hivatalában meg nem 
maradhat.

Eddig nem volt discretionalis jog s vájjon lel- 
készi karunk szaturálva van-e ilyen disz jelzőkkel fel
ruházott elemekkel?! Ha igen úgy ez oly megdöbbentő 
valami volna, ami igazán gondolkozóba ejthetne ben
nünket: van-e egyáltalán jogosultságunk a magas pari
pára ülni s onnét erkölcsöt prédikálni, mikor magunk 
is erkölcsi hiányban szenvedünk valamennyien, amiért 
az ilyen elemeket eddig megtűrtük kebelünkben s nem 
tettük lehetetlenekké őket.

Nem „discretionalis jog“ kell ide, hanem tör
vénybe iktatása annak, ki alkalmatlan a papi hivatalra 
és ki nem.

Ennyit a „laza erkölcsi felfogású“ lelkészekről! 
De visszatérek ahhoz a bizonyos „positiv“ és „libe
rális“ hithez.

Az egész idézett cikket kétségkívül „positiv“ hitü 
irta, aki remegve irtózik a modernista, túlliberális lel
készektől s ezek romboló munkájától.

Hát jöjjünk csak tisztába a fogalmakkal és kér
dezzük, melyik áll közelebb ahhoz a Krisztushoz, 
annak felfogásához, kit mindkét irányzat hívei példa
képüknek, mesterüknek tekintenek, ahhoz a Krisztus-

*A „laza erkölcsi felfogású“ kitételt szószerinti értelmében 
veszem. ne;n akarván még sem feltételezni, hogy a cikkíró ur 
szerint ez minden „liberális“ emberre ráülhessék.

hoz, kinek örök igehirdetése az evangéliumokból hüve
lyezhető ki, szigorúan elkülönítvén bennük az á lta la  
s a róla  mondott dolgokat, az irók, az evangélisták 
egyéni felfogását is számba vevén.

Mi volt Jézus igehirdetésének tárgya? Az Isten 
országa s az, hogyan lehet ez Isten országa polgár
jogát elnyerni? Térjetek meg, legyetek tiszta szivűek, 
békességre törekvők, szelídek stb. Imádd Istenedet, 
szeresd őt teljes szivedből teljes elmédből, szint azou- 
kép felebarátodat is. Nem mondja: hidd el ezt, meg 
azt ;nem állít fel dogmákat csak egyetlen egyet: szeress . 
S mi sem áll távolabb tőle, mint maga a legaprólé
kosabban kidolgozott egész christologia, me.yről H \r- 
nack nagyon helyesen jegyzi meg, hogy „egyáltalán 
nem tartozott a jézusi igehirdetésbe.“

Ha most már tekintetbe vesszük az idők folya
mán kialakult keresztyén egyházakat, azok dogmarend
szerét, az első pillanatra szemünkbe kell hogy tűnjék 
az óriás különbség, mely Jézus, az általa hirdetett 
dolgok s az egyes egyházak tanfelfogása között fennáll.

E tekintetben különbség az egyes egyházak között 
csak anyiban van, hogy egyik jobban távolodik el 
Jézus tanításától, mint a másik. H ogy m in degyik  e l té r : 
a z  evidens.

Most már mégis melyik felfogás áll közelebb a 
Kri ztushoz: orthodox vagy mondjuk: positiv (mert 
hisz ez úgy látszik kedveltebb kifejezés! ?) vagy a 
liberalis felfogás ? Az, mikor tudatosan, vagy tudatla
nul olyan dolgokat állít s helyez a keresztyénség, mint 
Jézus Krisztus tanításainak középpontjába, melyek 
ellen kétségkívül ő protestált volna leghatározottabban 
miként sejtetni látszott egyenes és nyílt kijelentésével: 
nincs jó csak egyedül az Isten; — vagy pedig a libe
ralis theologia, mely a történ eti fe jlő d é s  a la p já ra  he
lyezkedve  m eg tu d ja  érteni a  k ife jlő d ö tt keresztyén  va llá s  
s  a jé z u s i  va llás lén yegét s  élénk h a tárvon a la t von a 
va llásos tan téte lek , m int a lakjukban örök  vá lto zá sn a k  
a lá ve te tt em beri m üvek s  a va llás m int istenben való  
élet k ö z ö t t? !

Az egyik felfogás kétségkívül nagyobb súlyt helyez 
az elhivésre, mig a másik a megértése. Ott anathema 
lebeg folytonosan az ember feje fölött, ha egyes téte
lek felett tán az elme gondolkodni, vagy pláne — 
horribile dictukételkedni is mer; — itt egyenest szent 
kötelességévé van téve : értsd, ismerd meg azt, kit 
példaképednek akarsz választani s kell is, hogy választd.

Jézus egyházi értelemben vett dogmát nem ismer, 
annál többet az orthodoxismus, sőt mentői szigorúbb 
az, annál inkább növekszik egyes dogmái fontossága 
is hívei szemében. A liberalismus szinte nem ismer 
olyan dogmát, melyet vakon el kellene hinnie, mint 
Isten diktálta szent megmásíthatlan szabályt. Helyt ad 
eszének is, mely semmi olyan dolgot el nem fogad, 
ami a józan felfogással ellenkezik.

Már a fennmondottak is élénken bizonyítják,
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hogy a „prositiv“ orthodox hitfelfogás semmiképen 
sem dicsekedhet a „liberalis“ felfogással szemben 
azzal, mintha jobban megközelítené emennél a Jézus 
Krisztus tanítását.

De talán jobban megközelíti másként? Úgy hogy 
Jézus módja szerint jobban átéli az Istent lelkében? 
„Aki közületek bűntelen, az vesse rá az első követ“
— mondja János evangélista, vagy mondjuk k i: Jézus. 
„Próbálja meg minden ember önmagát“ . . .  és úgy 
Ítéljen. Átéli-e mindenki az Istent, élő, ható eró-e az 
lelkében pusztán azért, mert „positiv“ theologus? S 
a bűn, a tisztátalanság, az „Antikrisztus“ utján jár-e 
mindenki, aki liberális theologus?

Halljuk az őszinte Ítéletet! De hiszen már hal
lottuk is : alkossunk discretionalis jogot, hogy lehetet
lenné tegyünk mindenkit, aki nem „prositiv“ hitű, aki 
liberális jathoista, stb*

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!
De hát csakugyan olyan rák fene-e a liberalis- 

mus. A mi egyházunk kebelében, melyet ily radikáli
san ki kell metszeni?! Lerombolója, negatívuma e a 
liberalizmus csakugyan mindannak, ami ékes, díszes, 
áldásos, ami positivum? Rombolt-e csupán egy Jatho, 
kiért több ezernyi hive tüzbe-vizbe ment volna s kit
— saját szemtanúja voltam Kölnben — elitéltetése 
után valósággal ünnepeltek ? Az a Jatho, ki maga a 
pietista iskolából került ki?! Nem volt-e inkább zász
lóvivő a világosság felé?! Mig az orthodoxismus 
járma alatti nyögést nem váltotta-e fel a pietismus? 
S nézzük csak az orthodox — positio hitű! — porosz 
egyházat! Ezer számra válnak ki hívei! Bizonyára 
azért, mert dogmái csak építeni tudnak?!

S kérdezzük meg világi intelligens elemeinket, 
miért nem járnak a legtöbb helyen a templomokba? 
A lapok hasábjain már többször megpendítették a 
dolgot s a felelet közt ott volt az is: mert nem beszé
lünk az ő liberalis felfogásuknak megfelelően.

Rombol-e csupán hát a liberalismus s ha igen 
nem éri-e ez a vád a „positiv" alapon állókat is.

De hát hol is van voltakép a liberalis theologia 
rombolása !

Meg vagyok róla győződve, hogy minden lelkész 
társamban van annyi józan ész, hogy tudja mit 
hol lehet. Nem hiszem például, hogy egy liberális 
lelkész is akadjon, aki egyszerű falusi gyülekezetében
— mely koncedálom túlnyomó részt, positiv, orthodox 
hitü emberekből áll — egyszerűen elkezdjen a dog
mák stb. ellen dörgedezni, mert felteszem, hogy mind
egyikünk ismeri Pál apostol azon intelmét: a hitben 
gyengéket könnyű étellel kell táplálni, nehogy meg- 
feküdje gyomrukat. Ha pedig tényleg azt tenné, akkor 
nem azért mert liberális, hanem mert küzbotránkozást 
okozott, tessék megindítani ellene a fegyelmi eljárást.

De ugyanez álljon az olyan lelkészre nézve is, 
aki müveit közönségét elriasztja s távoltartja a tem

plomtól olyan „positiv" nézeteivel, melyeknek hány- 
torgatása nem a szószékre való.

Általában legyen szabály: nem dogmákat, életet 
vigyünk a szószékre!

Az igaz nehéz egyszerre úgy az egyszerű embe
reket, mint a müveiteket is kielégíteni, de meg lehet 
cselekedni.

Értsék ezt meg úgy a „positiv" hitűek, mint a 
liberálisok s ne akarjuk az egyiktől még a létjogosult
ságot is megtagadni, mikor mindig erős kérdés, vájjon 
van-e nekünk is létjogosultságunk.

Legyen „positiv hitü“ vagy „liberális“ theologus 
valaki, mellékes — joga van az Isten országa építé
sében munka szerepet kérni magának; discretionalis 
joggal ettől bűn volna megfosztani, a fő, hogy mind
kettő életet akarjon teremteni, amely Istennek tetsző s 
embertársai előtt elsősorban ő maga akarjon előljárni 
jó példával.

Jeszenszky Károly S.

A hajdú dorogi £Ör. kath. püspökség.
(Rés/let a szerző: „Az ország 1912. évi egyházi és vallaserkölcsi 

kő/allapotai* címen megírt tanulmányából)

Sok szó és írás esett s folyik még minduntalan 
az 1848. évi XX. t.-c. dicsőségere s a hazai felekezeti 
viszonyok közötti ellentétek az állam részéről való 
eklatánsabb feltüntetésére létesitett, úgynevezett hajdú- 
dorogi gör. kath. püspökséggel kapcsolatban. Egyik 
küldöttség a másik után adja át az ajtó kilincsét hol 
a kormánynál, hol az illető püspöknél ezen püspök
ség székhelyének kérdésében.

Célszerűnek és szükségesnek tartom a hazai pro
testáns közönséget megismertetni e kérdésben a kor
mány hivatalos álláspontjával. Nagyon érdekes és 
tanulságos az mindnyájunkra nézve, melyet a m. kir. 
kormány 1912. évi hivatalos jelentéséből szószerint a 
következőkben közlöm: „Az 1900. évi népszámlálás az 
ország egész területén 240,028 gör. kath. vallású ma
gyart talált. Ezen gör. kath. magyar anyanyelvűek közül 
108,750 a munkácsi és eperjesi ruthén szertartású gör. 
kath. püspökök joghatósága alatt áll van, az ó-orosz 
liturgikus nyelvű istentiszteletekben volt kénytelen részi 
venni; 70,597 gör. kath. vallású magyar anyanyelvűre 
pedig, akik a balázsfalvi gör. kath. érsek, nagyváradi 
és szamosujvári gör. kath. püspökök joghatóságaihoz 
tartoztak, a román liturgikus nyelv volt kőtelező. E 
nagyszámú gör. kath. magyarság egyre jobban sérel
mesnek érezte az ó-orosz, illetőleg a román liiurgikus 
nyelv használatát, mivel ezen liturgikus nyelvek miatt 
nem magyarnak, hanem ruthén va&y oláh nemzetisé
gűnek tartotta a közvélemény. Ilyen körülmények között 
a gör. kath. magyarság mindinkább elidegenedett isten- 
tiszteletéitől és oly helyzetbe jutott, hogy lelki szük
ségletei a saját gör. kath. rítusa szerint kielégítésre
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nem találtak. A z ap o sto li szen tszék k e l m eg á lla p o d á s  
j ö t t  létre a z  iránt, hogy a z  ú j g ö r . kath . eg yh á zm e
gyéb en  liturgikus nyelv g y a n á n t u z ó -g ö rö g  nyelv h a sz
náltassák  s  Ő  csá szá r i és a p o sto li k irá ly i F elsége 1912. 
évi m ájus hó 6-án legfőbb  kegyú ri jo g á b ó l k ifo lyó la g  
H ajdu dorog  székhellyel az ó-görög litergikus nyelv 
használata mellett egy görög katholikus egyházmegyét 
létesített. Jelentékeny számú gör. kath. magyar ily 
módon még mindig kimaradt a számukra létesített új 
egyházmegyéből.“

Szószerint írtam ki a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerium, mint a kormány hivatalos jelen
téséből a fenti részletet. Ez tehát a nagy nemzeti vív
mány, melyet mint trójai falovat bevitték először a 
kálvinista Debrecenbe, majd onnan okosan kitessékelve 
most a lutheránus Nyíregyházára az Ő Felsége által 
meghatározott Hajdudorog helyett!

így vitték be egykor Kassára, Eperjesre, Szepes- 
váraljára, Rozsnyóra, Besztercebányára stb. s másfél
század múlva tessék megnézni, mivé vált az egykor 
oly híres, jelentékeny központokban a protestantizmus! 
És dacára annak, vannak protestánsok, kik tolják a 
trójai falónak szekerét!

íme lássák csak, nem háborog-e bennük, ha nem 
a protestáns, de legalább a magyar hazafias érzelem 
a kormány fent közölt hivatalos jelentésének az olva
sásakor? Nem tudok képzelni nagyobb sérelmet a 
magyar nemzeti ügyre, nagyobb arcul csapást a magyar 
nyelvre, mint ez a hivatalos kormányjelentés.

íme Magyarországon, tehát nem Oláhországban, 
sem Oroszországban, hanem Magyarországon a kor
mány hivatalos jelentése szerint 168,756 magyar nyel
vűre az ó orosz, 70,507 magyar nyelvűre a rom án  
liturgikus nyelv volt eddig kötelező s most mikor a 
magyar kormány nagy áldozatok árán az ügyet ren
dezi 246,628 magyar nyelvű polgárra nem saját nyelve, 
a magyar (óh kelj föl ismeretlen sírodból nagy Petőfi 
és szórj villámokat az ilyen intézkedésre !) hanem az 
ó -g ö rö g  n y e lv  le tt k ö te le z ő !

Szégyelem, röstellem, futni szeretnék, akár a sans- 
crittok közzé, mert annak is több tisztességet adnak, 
mint a magyarnak.

Es mégis, ne szóljon erről ajakad, ne hogy ki 
távol sír e nemzeten, megutálni is kénytelen legyen . . . 
(Tompa).

Ha tehetném, ha módom volna, külön lenyomat
nám és szétküldeném a 246,628 gör. kath. vallású 
magyarnak, olvasná saját szemeivel, hogy a mit e ha
zában az orosz, a román, a horvát s minden más 
nátió a saját liturgikus nyelven tehet, azt nekik saját 
magyar nyelvükön tiltva van, mert most már az ó- 
orosz és román helyett az ó-görög liturgikus nyelven 
kell imádni Istenét!

0  szegény magyar nyelv, hogy te még mindig 
csak a kocsisok, a károm kodók  nyelve vagy s Petőfi,

Arany, Vörösmarty, Jókai zengzetes nyelvén nem lehet 
az Istent imádni, dicsőíteni!

Óh vajha tanulnának és okulnának ebből a hazai 
protestantizmus mai hűtlen fiai. Nézzétek ti, apáitok 
nagy áldozatok árán szerzett legértékesebb javaitokat 
könnyelműen pocsékolók: százezreknek, millióknak 
nem szabad, tiltva van, — tiltja Róma! — s a gyá
moltalan magyar állam tűri azt, a maga anyanyelvén 
Istenét imádni, dicsőíteni, amit nektek a reformátió, a 
Protestantismus négyszáz év óta önkényt nyújt, ingyen 
természetszerűleg a d !

Nem tudják, nem ismerik sem ők, sem amazok 
azt, mert sajnos a hazai mai lanyha, elernyedt P ro
testantismus sincs a maga hitbeli és nemzeti hivatá
sának tudatában, hódításra képtelen, várja a tengödésre 
szóló kegyelem morzsáját, azért nem gondoskodik 
arról, hogy amazok megismerjék, megtudják s mint 
természetes emberi jogot elfogadják és gyakorolják azt!

Hej zsinat, zsinat! Hol van benned a wormsi bi
rodalmi gyűlésen elhangzott Dr. Luther szava és szel
leme . . .?!

Kassa. Homola István
ev, lelkész.

A protestantizmus lényege.
Irta: Koller István.

III.
Mi most már a keresztyénség lényege? Vájjon 

azok a tanok, amelyek a dogmatikában a katholiciz- 
mussal közösek, a szent háromság, feltámadás stb. 
tana az őskeresztyén egyháznak alkották-e lényeges 
részét s így a keresztyénség lényegét? D r. W a lte r  
rostocki theol. tanárnak igazat adunk abban, hogy 
szoros érielemben néha már nem keresztyénség az, 
amit a lib. irány hirdet s hogy az ősegyházban Krisztus 
istensége stb. lényeges alkotórészek voltak. Csakhogy 
az, amit a liberális theologia hirdet — amint alantabb 
látni fogjuk — ugyancsak Krisztus tanításából merített 
elvek, továbbá ő élte át ezeket a legtökéletesebben s 
így e theol. állásponton levők is keresztyének s a 
protestáns egyház kebelében maradhatnak, miután a 
prot. egyh. fogalmának meghatározása is mássá alakul, 
mint a minő volt Luther idejében. Ámde hogy ezen 
alapon a jövő mit hoz, vájjon kizárólagosan a biblia 
olvasása, magyarázása jogosult-e még? avagy Jézust 
egyedüli alapnak tekintjük? e kérdést itt függőben 
hagyjuk, hiszen más feladatunk a jelen korban nem 
lehet, minthogy nem sérteni meg a más meggyőződé
sét, békésen meghagyni a közös alapból kiinduló a 
pozitív s liberalis nézetet egymás mellett.

Keressük meg azonban most már azt a z  a lapelvet, 
amely a keresztyén  egyh ázakban  közös, amely egyúttal 
liberalis és p o z itív  eg y h á z i irán yt is összeköt, amelyben 
a keresztyén ség  lényege  kidomborodik. Ezt talán H u n -
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zinger erlangeni theol. tanár következő meghatározá
sában találjuk meg. A keresztyénség állandó lelki álla
pot s életelv: életközösség Istennel. Eredete a Jézus
ban történt Isteni kinyilatkoztatás . . . Legkiválóbb 
vallási tapasztalata, hogy Isten végtelen szeretettel van 
irántunk. Isten továbbá teremtője s fenntartója a világ
nak s ezt céltudatosan vezeti. Ezért lehetséges a csoda 
is s az ima meghallgatása. A keresztyén öntudatot két 
jelenség határozza meg: a bűn s a megbocsátás tudata. 
Bűn a természeti vágyak felé hajló lekötöttségünk s 
miután a hajlammal születünk, ez az eredendő bűn . . .  
Isten végtelen szeretetenél fogva megváltja az embert 
bűnös hajlamaitól.

Íme tehát a keresztyenség az istenfiuság vallása. 
Isten a mi szerető atyánk, akihez gyermeki bizalom 
köt bennünket. Nem a szigorú biró, aki csak elitéi, 
hanem, akinél kegyelem is van és aki erőt ád nekünk, 
bűnös vágyainkon uralkodni. S e bizalom egyúttal — 
amint kifejtettük — a vallás lényege. Jézus hirdette a 
legbensöségesebben élete által s szóval az Istennel 
való közösséget. Mi tehát a keresztyén világfelfogás? 
Nem tan, avagy tanok rendszere, amely hadilábon áll 
korunk tudományos eredményével, hanem azon élő hit, 
amely minden cselekedetünknél érzi az Isten jelenlétét s 
minden jótéteményt hálával fogad, mint az Istentől 
nyújtott csodát, s a balsorsban bizalommal nyugszik 
meg Isten rendelésében.

S ez a keresztyénségnek sajátos eleme. A zsidó 
vallásban avagy más vallásokban is meglehet, hogy 
benne van ezen elem, ámde benne van azokban mind
amellett sok más is, ami tan, ami kultusz s nem vallás. 
Akik pedig vallják ezt a jelzett életelvet, akik az sten- 
fiuság tanát elfogadják, azok keresztyének és egy 
egyházhoz tartoznak. így a liberális theologia hívei is 
éppen ezért úgy jelenleg, mint a jövőben is a világ
nézetük számára azt a kifejezést, hogy „keresztyének“ 
továbbra is jogosan fogják használhatni.

Az Istenfiuság tana! Ez az igazi vallásosság 
lényege, ez a keresztyénség lényege s ez a protestan
tizmusban is a födő log.

Térjünkátaprotestantizmusfogalmának taglalására.
A prot.-nak oly gyakran vetik szemébe, hogy 

nem egységes. Harnack a hires berlini theologus erre 
találóan mondja: „Ügy van! De nem is akarjuk, hogy 
máskép legyen. Sőt még több szabadságot kívánunk.“ 
Szemére vetik gyakran a protestantizmusnak azt is, 
hogy egyházi tekintélynek kell lenni, amely egyúttal 
az örökérvényű igazság birtokosa is. Luther a protes
tantizmust is még igy fogta fel, mint dogmák, örök 
hitigazságok rendszerét, éppen úgy a többi prot. egy
házak alapitói is. A szentirás tévedéstől ment örök
érvényű jellegét a lib. theol. szerint a modern biblia- 
kritika szüntette meg. A modern protestantizmus fo
galma idővel az összes prot. egyházak egyesítését 
fogja eredményezni.

A prot. egyház keretében két irány küzd egy
mással : a positiv s a liberális.

Lássuk először a positiv theologiai irányt a pro
testantizmus kebelében.

A nevesebb theologusok közül l/imels lipcsei 
theol. tanár fejtegetései alapján tárgyaljuk ezen irány 
alapvető gondolatait. Ezen irány teljesen a Luther által 
megalkotott egyházi tanok alapján áll. llimels abból 
indul ki, vájjon dogma és hit között van-e összefüg
gés ? Ha erre a kérdésre feleletet óhajtunk, tudnunk 
kell, hogy mi értendő evangéliumi érzület (ev. Fröm
migkeit) alatt. Ezen érzület alapja az Istenben való 
bizalom. S ahol e bizalom megvan, ott feltétlenül meg
van Isten hatalmának és szeretetének felismerése.

A bizalmunknak tartalma is van, amely abból 
áll, hogy Isten teljesen a miénk. A vallás az Istennel 
való érintkezésről, a vele való közösségről le nem 
mondhat s ha igy áll, ezen utón Istenről isme
retet is szerzünk, amit kegyelme folytán velünk közöl. 
Persze az igy szerzett ismeret nem tudományos isme
ret. de az Istennel való életközösségből folyó gyakor
lati tudás, amelynek gyökere ennél fogva az 
átélés. A vallás ugyanis élet. Az igy szerzett ismeret, 
amely epen oly reális, mint más, szüli az egyházi élet
ben a dogmát, amelyre már azért is szükségünk van, 
mert egységes, közös istentisztelet csak ezen alapon 
lehetséges. A reformáció nem hozott uj dogmái, hanem 
a volt dogmákhoz ragaszkodott. Hibás okoskodás, 
csupán csak azokat a veszélyeket tartani szem előtt, 
amelyeket megalapozott tanokhoz való ragaszkodás 
szülhet. Különösen az ne térjen el a dogmáktól, aki
nek az élő dogma a kijelentés gazdag forrását nyitja 
meg. A keresztyénség is életközösség Istennel. Igy 
lényege nem a világnézet problémái, nem metafizika, 
de az Istenhez való viszonyunk. Az Istenben való élet- 
közösséghez Jézus utján jutunk. Igy a kér. hit lényege 
a Krisztusban való hitünk. (Christusglaube.) Az a hit, 
hogy Krisztus bűneinkért meghalt s feltámadott. A 
keresztyénség lényege tehát a megváltás és a kiengesz
telés. Az életközösségből folyik s az igy szerzett 
ismeretből, hogy a kér. vallás absolut vallás. Nincs 
ugyanis más vallás, amelyben az Istennel való élet- 
közösség oly mértékben jutna kifejezésre, mint a kér. 
hitben. A kér. hit a kijelentésnek egyedülálló alapja, ha 
el is ismerjük, hogy tudományos érvekkel ez be sem 
bizonyítható. A kijelentés lényege tvvábbá az inspiráció 
s az inspirációnak nagy cselekedetekben való mani- 
fesztációja. A kijelentésre pedig szükségünk volt és 
van ma is az üdv elnyerése érdekében. A biblia irói, 
mint az Isteni kijelentés hordozói, át vannak hatva 
azon tudattól, hogy az, amiről imák, Istenről eredő, 
tehát hogy Isten szavát adják vissza. A biblia nem 
holt feljegyzés, de élő tanúbizonyság. S így tekintély, 
ha nem is a természettud. és történelmi tudományok 
terén. Jézus pedig oly nagyság, amely annyira túl van
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minden emberi mértéken, hogy e tény önkénytelenül 
természetfeletti magyarázatot kényszerit felvenni. Sem 
az ótestamentom prófétáinak, sem Jézus monotheizmusa 
össze sem hasonlithatók más, pl. a babilóniai 
Istenfogalmakkal. Hogy azonban más vallásokban is 
találhatók hasonló igazságok, mint a kér. hitben az 
épen bizonyítja az Isteni kijelentést. Jézusban azután 
a bűn tudata nem található m eg ; ő öröktől fogva egy 
az Istennel. Az apostolok is igy fogták fel Jézust. 
Jézus is igy fogta fel hivatását, tudta, hogy ő az Isten
től küldött megváltó. Az emberi lelkiismeret önkén
telenül Istenhez akar jutni, de bűnös volta ebben aka
dályozza. Ezért kellett is bekövetkeznie annak a tény
nek, hogy isten m aga j ö t t  a z  em beriséghez s  m egvá l
to tta . Persze tudományosan a kér. hit igazságai sem 
bizonyíthatók be, de az bizonyos, hogy ha az emberi
ség boldogsága eszméjének csak az Isten o rszá g a  
felelhet meg. Hitünk igazságáról is természetesen csak 
erős benső meggyőződésünk győzhet meg bennünket, 
amely életközösség is egyúttal és ismét isteni kijelen
tést fog eredményezni. Eddig Ihmels gondolatmenete. 
F rank , volt erlangeni theol. tanár, aki ezt az u. n. 
tapasztalati theologiát talán a legbehatóbban fejtette 
ki, az újjászü letésben  látja a keresztyén életközösség 
forrását, s a keresztény ember ha ezt hiszi, nem tart
hatja a kér. hitigazságokat sem a képzelete forrásának, 
így a kételkedés igazi keresztyén lélekhez hozzá sem 
férkőzhet s akármit mondanak, lelkében ott kell legyen 
azon tiltakozásának, amely hitét tönkre tenni nem 
engedi. A hitet pedig csak az Isten kegyelme adhatja 
meg az embernek s csak igy juthatunk Jézus hitéhez 
is, tehát csak vallásos tapasztalat utján; ámde mégis 
kimutatható az a tény, hogy a keresztyén vallásos 
tapasztalat a tudom ány m eg á lla p íto tt s z ilá rd  ig a zsá g a iv a l  
ellentétbe nem ju th a t.

íme így jut a pozitív theologia Krisztushoz.

E l ő f i z e t ő in k h e z !
Maholnap féléve, hogy az EVANGÉLIKUS LAP 

vidékre, új szerkesztő kezébe került. Az, amitől magam 
is tartottam, mások is óvtak, nem köszöntött b e : a lap 
nem halt bele, sőt meg sem sínylette a költözködést. 
Önzetlenül és kitartóan dolgozó munkatársai nem hagy
ták cserben. Régi előfizetői közül alig egy páran 
maradtak el. A lap új olvasóinak a száma pedig 
nagyobb, mint amennyire a legvérmesebb reménykedés 
óráiban számítani mertem.

A bizalmat és a támogatást mindenkinek hálásan köszö
nöm és azt továbbra is bizalommal kérem, hagy szükség van 
ezután is rá. Az EVANGÉLIKUS LAP még mindig nem az, aminek 
én látni szeretném. A terjedelme nem megfelelő, értesülései nem 
teljesek és kimeritőek, az éra még mindig magas,

Amin lehet, segítünk s lassanként majd csak beletanulunk 

a lapszerkesztés művészetébe. Azonban vannak olyan hiányok, 
melyeknek eltüntetéséhez pénzre  s a lap barátainak fokozottabb 
támogatására van szükségünk.

A lap terjedelmét csak úgy tarthatjuk fenn s növelhetjük, 
—  amire pedig nagy szükség van, mert vannak értékes cikkeink, 
melyek hónapok óta várnak a közlésre, —  hogyha a lap elő

fizetőinek a száma megszaporodik. Ha minden előfizető egy újat 
szerez, akkor nemcsak hogy a lapot jelentethetjük meg 12 
oldalon, hanem munkatársaink munkájának a honorálása is módunk
ban lesz. Ha mindenki ké t új előfizetőt toboroz, akkor meg az 

előfizetési árat is leszállíthatjuk. Ez nem is olyan lehetetlen do

log. A mi egyházunk szervezete megköveteli, hogy nemcsak a 
lelkészek, hanem a t ö b b i  egyház i  t i s z t v i s e l ő k  is t á j é k o 

z o t t ak  l egyenek  s tudják mi történik az egyházban, egy
házi ügyeink minő stádiumban vannak. A lelkész megnyerheti a 
lap olvasójának az egyházi felügyelőt, egyházának intelligensebb 

tagjait, ahol pedig a felügyelő fizet elő az EVANGÉLIKUS LAP-ra, 
ajánlhatná azt lelkész-elnöktársának. A lapon a legkisebb jóindulat 
és támogatás is sokat segít, különösen hogyha abban minél több 
előfizetője s barátja részesíti. Azért kérjük lapunk olvasóinak a 
jóindulatát, a hátralékosoktól az előfizetési díjak beküldését, az 
előfizetés megújítását, különösen pedig kérjük lapunk ajánlását, 

új előfizetők szerzését.
Egyházunk szégyene volna, hogyha csak hivatalos pénzből 

készüli ingyen lapokat tudnánk fenntartani, hivatalos támogatás 

nélkül, függetlenül fennálló lapjaink pedig csak tengődésre volná

nak kárhoztatva. Az EVANGÉLIKUS LAP felé fordult bizalom azt 
sejteti, hogy ennek nem kell okvetlen így maradnia. Olvasóink 
jóindulatán múlik, hogy ez a remény valósággá váljon I

A lap anyagi támogatásán kívül még egyre kérem lapunk 

barátait és jóakaróit s ez az, hogy ne csak o l v as s á k  a lapot, 

hanem véleményük megírásával, hírek, tudósítások küldésével 
támogassák a lapot és a szerkesztőt nehéz munkájában. Egy-egy 
hir, rövidke tudósitás megírása alig kerül valami fáradtságba, a 

lapon mégis sokat lendít. Az ilyesmit ne bízzuk másra, ne várjuk, 

hogy a „sajtó majd tudomást szerez róla,“  hanem Írjuk meg 

magunk, még pedig halogatás nélkül. A mi egyházi lapjainkhoz 
nem dűl a pénz, hogy egy csomó vidéki lapot, állandó tudósítót 

tarthatnának, akik a szerkesztőség fülei és szemei volnának az 

ország minden tészében és végén. Az egyházi lapokkal szemben 
az evangélikus sajtóiroda tudvalevőleg szintén nem funkcionál, 
igy rá vagyunk utalva e téren olvasóink támogatására is.

Hosszúra nyúlt kérelmemet azzal végzem, hogy továbbra is 
kérem e sorok valamennyi olvasójától az EVANGÉLIKUS LAP 
támogatását. A mögöttünk levő félév a bizonyságunk, hogy az 

EVANGÉLIKUS LAP tanul, halad, igyekszik olvasóinak minden 
jogos igényét kielégíteni, az eddig élvezett bizalmat megszolgálni 

és arra törekszik, hogy magát a további támogatásra is érde

messé tegye.

fiagybörzsöny.
SZIMONIDESZ LAJOS 

felelős szerkesztő', laptulajdonos.
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KÜLÖNFÉLE.
A °ozsonyba hirdetett theologiai szünidei 

tanfolyam  közbejött akadályok m iatt a jövő nyárra 
halasztatik .

A prot. püspökök javadalm azásának állami 
hozzájárulással való emelése érdekében indítani szán
dékolt mozgalomra a Prot. egyház és iskolai lap 23. 
száma a köv. találó megjegyzéseket teszi: „Szó sincs 
róla: amikor százezerkoronás nyugdijat tud az állam 
adni egy elaggott főpapnak és 40—50 ezer korona 
javadalommal uj püspökséget tud alapítani, méltányos 
és jogos lenne, ha a mi püspökeink is részesednének 
fokozottabb fizetésben. De távolról sem helyeselhet
jük, hogy püspökeink helyzetét olyan szánalomraméltó 
színben tüntesse föl bárki is, mint az „Evang. Órálló“ 
teszi. Nagymértékű túlzás azt állítani, hogy „amit püs
pökeink az egyházkerületektől javadalmazási* ép kap
nak, azt túlnyomórészt kénytelenek egyházi hivatalos 
ténykedéseikkel kapcsolatosan ki is adni. Köztudo
mású, hogy örökös ide-oda utazásaik, az egyház és 
világi társadalomban való szereplésük költségeire el
költik busásan épen nem mondható jövedelmüket . . . 
„Megboldogult Antal Gabor püspökünk egymaga töb
bet utazott, mint összes püspöktár. ai együttvéve, mégse 
hallottunk tőle ilyesmit.“ — Még nagyobb tű zás olyas
mit állítani, hogy „ez a félszeg helyzet igen sokszor 
megalázó összehasonlításokra ad alkalmat, nagyon 
érzékeny kérdésekben pedig — az egyház szempont
jából — még szégyenérzetet, restelkedést is vált ki.“ 
Azt meg egyenesen kételkedéssel kell hallanunk, amit 
a cikk írója állít, hogy „amint érdekelt körökből tud
juk, maguk a püspök urak a mai drágaság melleit 
hovatovább tűrhetetlennek kezdik érezni ezt a helyzetet, 
úgy hogy ez a kérdés kezd már egyházunk égető ren
dezésre váró kérdései sorába emelkedni. “Ez ellen úgy 
véljük, magunk püspökeink tiltakoznának a leghan
gosabban. Épen ezért nem vagyunk hajlandók aláírni 
azt sem, hogy „lehetetlen be nem látni, hogy elérke
zett, most már az egész egyházat erkölcsien kötelező- 
leg a legutolsó órája a rendezés szükségének,“ Hogyan, 
hát egyházaink boldogságának, virágzásának semmi 
más akadálya nincsen immáron, csak püspökeink 
mérsékelt tiszteletdijai ?! — Azt meg egyenesen rosz- 
szul teszi cikkiró, mikor a „gavallér felfogásukról 
ism rt“ kerületi és egyetemes felügyelőkre, meg fögond- 
nokokra apellál, hogy azok fogják „gavallér úri köte
lességüknek tartani, hogy elnöktársaik ezen égető anyagi 
érdekét fölkarolják és már a legközelebbi állami költ
ségvetéssel kapcsolatban érvényre juttassák.“ Ez a 
kérdés nem „úri gavalléria“ kérdése és föl kell emel
nünk mindenkor szavunkat az ellen, hogy bármely 
kérdésünket-a jogon és méltányosságon kivül más 
szempontból mérlegelje bárki is ! Végezetül megjegyez
zük, hogy szerintünk nem a legjobb szolgálatot teszik

egyházaink ügyének azok, akik a mosdani nehéz idők
ben, amikor a mind merészebben előtérbe nyomuló 
vallásellenes irányzat a vallástanításnak az iskolákból 
való kizáratása érdekében bont már zászlót, püspö
keinknek állami kiegészítéssel való fizetésemelését emle
getik. Nem gondolják, hogy ezzel csak ellenségeink 
alá adnak lovat ? . . .

Szak sztott a mi véleményünk!
Sulze Emil *j*. A német egyházi életnek egy 

jellegzetes egyénisége hunyta le a szemét május 29-én 
egy kis német fürdőhelyen. Nem theologiai és egyház- 
politikai harcokban vezérszerepet játszó pártember, 
hanem olyan pap, ki egész életében a gyülekezetért, 
a „szentek közössége“ egyesítő eszményéért élt és 
fáradott. Sulze azt a feladatot tűzte ki maga elé. hogy 
a gyülekezetek intenzív vallásos életének a szükségére 
hívja fel a közfigyelmet. Nem theologiai harcok és 
szörszálhasogatások, nem is az egyházi hatalomért 
valő versenyfutás a pozitív munka, hanem az evangé
liumi vallásosság ápolása, Mint intelligens, felvilágo
sodott fő nem a törvény szigora által megtámogatott 
és fenntartott régi hitben látta egyházunk boldogulá
sának a titkát, hanem önálló, öntudatos egyházközsé
gek k alakulásában, ahol nemcsak a lelkész foglalko
zik az építés munkájával, az is azért, mert kötelessége, 
hanem a hivek is tudatában vannak annak, hogy az 
egyetemes papság egyházának tagjai. Ezekért a gon
dolatokért élt Sulze. Sok fontos könyvet és cikket irt 
eszméinek terjesztése érdekében s törekvéseit siker 
koronázta. Ezek az eszmék és gondolatok közkinccsé 
váltak, melyeknek a megvalósításáért sokan lelkes mun
kát végeznek, mint Sulze hálás tanítványai. Az agg 
mester legyen áldott haló poraiban is.

Felügyelő választás. A hartai evang. egyház 
Kralovánszky László dr budapesti ügyvédet a pest
megyei ev. esp. törvényszék biráját választotta meg 
felügyelőjének s junius 14-én iktatta be hivatalába.

Ébredjünk! SzervezkedjünkI Ezzel a felhívással 
fordul a nógrádi esperesség több buzgó és nemes 
világi tagja, felügyelők és presbyterek — Okolicsányi 
Gyula felügyelővel és Rákóczy István II. felügyelővel 
az élükön világi urainkhoz, a „laikusokhoz,“ hogy 
tartsanak szorosabban egyházunkkal, érdeklődjenek 
jobban egyházunk élete, intézményei iránt s vegye ki 
mindenki az egyházi munkából az öt megillető részt. 
„Szakítsunk egyszer már a sajnálatosan tapasztalható 
közönnyel! Mi protestáns világiak hárítsuk el vállaink- 
ról a nem minden alap nélkül odavetett szemrehá
nyásnak elhangzó szavait, mely egyházunkkal való 
nemtörődömséggel vádol bennünket.“ A teendők meg
beszélése, szervezkedés első lépéseinek a megtétele • 
végett Balassagyarmaton julius 1-én értekezlet tartatik 
melyre egyházunk minden tagja hivatalos. A jelentős 
kezdeményezést a legnagyobb örömmel üdvözöljük. 
Vajha új életre ébrednének az aluvók és a közönyösek
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s siker, nagy siker koronázná a kezdeményezők áldott 
fáradozását.

Az ev. lelkészegyesűlet választmánya az esp.
és kerül, lelkészi értekezletekhez körlevelet küldött, 
melyben állásfoglalásra kéri őket több közérdekű kér
dést illetőleg. A tárgyalandó kérdések közül a fonto
sabbak ezek : Van-e szükség az egyháztanácsi intéz
mény kiépítésére? Legyen-e állandó püspöki székhely? 
Megszünjék-e az egyetemes felügyelői állás ? Hogyan 
lehetne a Paulik János által javasolt Lutheráneumot 
megcsinálni ? Miképen lehetne a dr. Szalay Sándor 
óbudai felügyelő által javasolt budapesti „evang. ott
hont“ (Christi. Hospiz) létesíteni ? Mikolás Kálmánnak 
az ev. lelkészek házára vonatkozó indítványa keresztül- 
vihető-e? Meghozzák-e a lelkészek és az egyh. testü
letek a tőlük kívánt áldozatokat? Püspök legyen-e a 
lelkészegyesület elnöke? Milyen lelkész fizetésrendezési 
módot tartanak helyesnek és kívánnak a lelkészek ? 
A kérdésekre adandó feleletek és javaslatok az espe- 
rességi értekezletek utján a kerületi értekezletek elé 
kerülnek, ahonnan az összesített és egységesített javas
latok az egyesületi főjegyzőhöz Lévára küldendők.

Lelkészértekezlet. A somlóvidéki lelkészérte
kezletet junius hó 11-én tartotta Pápán. Úrvacsorát és 
alkalommal ifj. K ovács  Mihály ajkai s. lelkész osztott. 
Munkát olvasott M ód  Aladár zalaegerszegi lelkész a 
reformáció emlékének méltó alkotással megünneplésé
ről. Fejtegetéseinek végső conclusiójakép megállapítja, 
hogy oly alkotással kell megörökíteni az évfordulót, 
amely különösképen megfeleljen a reformáció szelle
mének, olyannal, amely az evang. hit terjesztését szol
gálja. Ilyennek tartja a misszió állások szervezését, 
jövőjük megalapozását és diakónus intézet létesítéséi.
— Tárgyalta az értekezlet a püspöki discretionalis jog 
kérdését. Az értekezlet egyhangú állásfoglalása az, hogy 
a discretionalis jog megadása ellenkezik az evangé
lium és egyházunk történetének szellemévei és igy a 
maga részéről ennek törvénybe iktatását nem helyesli.
— Több fontos egyházi ügy megbeszélése után K iss  
Lajos eddigi elnök e tisztéről bejelenti agg korára 
való tekintetből lemondását. Az egylet az elnök ezen 
ismételt kérelmét sajnálkozással bár, mégis eddigi 
munkálkodásának elismerése és hálájának kifejezése 
mellett elfogadja. Utódjául megválasztatott M ohácsy  
Lajos marcalgergelyi lelkész.

Kegyes alapítvány. Vidos József huszárkapi
tány a dunántúli egyházkerületnél 1000 korona alapít
ványt tett a reformátió négyszázados jubileumának 
emlékére tervezett kerül, árvaház javára.

A veszprémi egyházmegye gyáinoldája az 
1913. évi zárszámadás szerint 25.993 korona 55 fillér 
vagyonnal rendelkezik. A lelkészözvegyek közt 1008 
korona kerül felosztásra, egy-egy gyámdijra jogosult 
özvegy 84 koronát kap.

Lelkészválas*ztások. Hántán az ev. gyülekezet 
egyhangú választással lelkészül választotta B ó j^ s  László 
helyi adminisztrátort. — A lajoskomáromi tekintélyes 
evang. gyülekezet folyó hó 14-én tartott közgyűlésén 
egyhangúlag Endreffy János Selmecbányái esp. segéd
lelkészt, lapunk munkatársát választotta meg lelkipász
torának, ki állását julius elején fogja elfoglalni.

Az idei egyetemes gyűlés hír szerint nov.
4-e táján lesz.

A dunántúli ev egyházkerület f. évi rendes 
közgyűlésének napjául az egyházkerület elnöksége 
augusztus hó 26-át tűzte ki, a közgyűlés helye a m. 
évi egyházkerület határozata értelmében Celldömölk 
városa.

Jutalm azott tanító. Schrauf Endre balfi evang. 
tanítót a magyar nyelv terjesztése és közgazdasági 
téren szerzett érdemei elismeréséül Sopronvármegye 
jutalomosztó bizottsága 300 korona jutalomban része
sítette és egy díszoklevéllel tüntette ki. E jutalmat, 
valamint a díszoklevelet az évzáró vizsga keretében 
Hajas Antal alispán szép beszéd kíséretében nyújtotta 
át a kitüntetett tanítónak. Az ünnepelt tanítót ezután 
Schweiz Vilmos kir. tanfelügyelő, mint a tanügy kép
viselője, Dr Démy Lajos egyházmegyei felügyelő az 
esperesség, Hauer Mátyás bíró a község, Lauff Géza 
helybeli lelkész az egyházközség nevében üdvözölte s 
meleg szavakban köszönetét mondott az ünnepségen, 
részt vett díszes küldöttségeknek. Schrauf Endre tanító 
mélyen meghatva köszönte meg a kitüntetést. A kir. 
tanfelügyelő 30 drb. jutalomkönyvet adott át az ünne
pelt tanítónak, hogy azokat a legjobb tanulók között 
szétossza.

Budapest és a katholikus iskolák. A főváros 
gróf Andrássy Gézánétól vett egy jókora darab földet 
a Zuglóban, hogy azt parcellázza. A parcellák ára 
azonban oly magas volt, hogy azokra nem igen akadt 
vevő. Ebből a területből most 6100 négyszögölnyi 
területet ingyen átadott a Szent-Benedek-Rendnek, hogy 
arra a rend három év leforgása alatt főgymnasiumot, 
rendházat, templomot és internátust építsen. A II. kér. 
érseki főgymnasiumnak 100,000 korona építési segélyt 
adott, mely 10 év alatt 10,000 koronás részletekben 
esedékes.

A tanítói és kántori fizetések rendezése ér
dekében a pozsonyvárosi ev. egyházmegye tanítósága 
kérvényt intézett a zsinathoz, melyben kéri, hogy (nem 
határozatilag, hanem) törvényben mondassék ki, hogy 
az ev. tanítók lakásbére családipótlék tekintetében tel
jesen egyenlő elbánásban részesüljön az állami taní
tókkal és hogy a zsinat a kántori illetmésyeket is ren
dezze, még pedig oly formán, hogy a kántori munka 
kellően honoráltassék s ez az összeg az egyetemes 
nyugdíjintézetben munkaképtelenség esetén megfelelő 
módon biztosíttassék.
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Vizsgák. A pozsonyi evang. theológiai akadé
mián folyó hó 11. 12. és 13. napjain az alap- 
vizsgálatok, 15. és 16. napjain pedig a szakvizsgálatok 
tartattak meg, az előbbiek dr Masznyik Endre akad. 
igazgató, az utóbbiak Scholtz Gusztáv püspök elnök
lete alatt. Az alapvizsgálatra jelentkeztek: 14-en, kik 
közül 8-an a vizsgálatot megállották m. p. jeles ered
ménnyel Argay György és Nitschinger Pál, két jelölt 
javító, kettő pedig ismétlő vizsgálatra utasittatott, egy 
felfiiggesztetett, egy pedig visszalépett. A szakvizsgá
latra 13-an állottak, 12-en meg is állották, m. p. há
rom közülük jeles eredménnyel, név szerint: Gáncs 
Aladár, Madera Mihály és Révész Alfréd. Különbözeti 
vizsgálatot te tt. ugyancsak jeles eredménnyel Krön 
Ferencz, volt róni kath pap, aki a múlt évben tért át 
egyházunkba és ez idő óta Sárkány kecskeméti fő- 
esperes oldalán közmegelégedésre működik. — A sop
roni theologiai akadémián 16. 17-én tartatott meg az 
alap-, 18-án pedig a theol. szakvizsgálat. A közös 
évzáró ünnepélyen 20-án Schmidt János IV. éves theo
logus ünnepi beszédet, Hetvenyi Lajos lie. vallástanár 
pedig hálaadó imádságot mondott.

A rozsnyói ev. kerületi leánynevelő intézet 
ezen a héten tartotta meg az évzáró vizsgákat. Az 
évzáró ünnepély 19-én volt, melyen több zenedarabon 
kívül kisebb színdarabot is eljátszottak a növendékek.

A pozsonyi népiskola junius 8-án hazafias 
ünnepélyt rendezett, melyen Niischinger Pál tanító 
tartott szép alkalmi beszédet s több tanuló ügyes sza
valatában gyönyörködhetett a megjelent szülőkből és 
tanügybarátokból álló közönség.

A modori ev. kér. leónynevelő intézetben a
nyilvános záróvizsgákat jun. 14., 19. es 20-án tartják meg.

Mit akarnak a radikálisok? jászi Oszkár, a 
radikális törekvések egyik vezető egyénisége a radi
kalizmus törekvéseiről a következő nyilatkozatot tette: 
„A radikalizmus tiszteletben tartja mindenki vallásos 
meggyőződését, mint a gondolatszabadság nagy elvének 
a korrollariumát. A vallási egyesüléseket, az egyhá
zakat sem bántja, mert ha ezt tenné, az egyesülési 
szabadság alapvető princípiumát sértené meg. A pa
pokat sem bántja, mert tudja, hogy a vallásos szük
séglet kielégítése még igen sok ember nélkülözhetetlen 
lelki tápláléka. Ellenben a radikalizmus küzd az egy
házi feudalizmus és kapitalizmus ellen, a népet elsor
vasztó holtkéz, a lelkiismeretek erőszakos leigázása 
ellen. Maga a szekularizáció sem vallásellenes eszköz 
az ő kezében, hanem szociálpolitikai szükségesség. 
Különben is a szekularizáció egyik célja a pazarlásban 
dúskáló egyházi fejedelmek jövedelmeiből a sok helyütt 
nyomorgó alsópapságnak megadni az anyagi és erkölcsi 
függetlenséget. A radikalizmus tehát az egyház közjogi 
és oktatásügyi privilégiumai ellen harcol, melyek a 
demokrácia elveibe ütköznek. Nem a vallásoktatás ellen

küzdünk, hanem a vallástanítást az egyház és a család 
számára követeljük.“ („Világ“ 1914. május 27. száma.) 
Vagyis a mumus nem is olyan — vörös, mint ami- 
nőnek sokan gondolják.

A képes szent biblia olcsón való megszerzé
sére nyílik rövid ideig kiváló alkalom. A díszesen 
illusztrált könyv bolti ára 36 korona volt. Most, mi
után az erdélyi ref. egyházkerület az egész készletet 
megszerezte a kiadótól, Kilyén Sándor püspöki iroda
vezetőnél (Kolozsvár, Király-u. 51. sz.) lelkészek, ta
nárok és egyházak 10 koronáért, hívek pedig 12 
koronáért kaphatják meg. A pénzt előre kell bekül
deni. A postai szállítási költséget a megrendelő viseli. 
Ez a leszállított ár talán ránk nézve is érvényes. Aki 
ezt a díszes munkát meg akarja szerezni, ne mulassza 
el a jó alkalmat. (Szerk.)

Helyreifcazítáti. Az „Evani;. Közérdek“ nyomán mi is meg 
irtuk, hogy Frenvó Gyula nógrJdi esperes Mácz*y Lajost nivta 
meg segedieíkeszűi ii-aga meue. Ez a hír téves információn ala
pult s most ugyancsak az „Lvang Közérdek“ nyomán kiiga2 írjuk 
a tevedest A nógrádi e«p. segédlelkész meg mindig Zsilinszky 
Károly, ki meg más átUst nem foglalt el.

«

PÁLYÁZAT.
A gömöri egyházmegyébe kebelezett restéri ág. 

hitv. ev. egyházközségben a lelkészt hivatal, lemondás 
folytán megüresedván, arra pályázat hirdettetik.

Szolgálati nyelv: tót-magyar.
Javadalma: 1. Egy újonnan épült 4 szobás lakás, 

mellékhelyiségek, gazdasági épület és kerttel. 2. Az 
egyház részéről készpénz, termény, föld-, rétjövede
lem és palástdij címeken 599 korona 14 fillér, (azaz 
ötszázkilencvenkilenc korona 14 fillér). 3. Kongrua 
1000 korona 86 fillér, (azaz egyezer korona 86 fillér).

A tiszakerüieti lelkészválasztási szabályrendelet 
értelmében felszerelt s a választó egyházközség köz
gyűléséhez intézett írásbeli pályázat, az Alkotmány 
359. és 324. §-ainak megfelelően kiállított bizonyítvá
nyos csatolásával az 1914. évi junius 30-ig az illeté
kes főesperesi hivatalnál Rozsnyó, (Gömör-vármegye) 
nyújtandó be.

Gömörpanyit és Rozsnyó, i914. évi junius 10-én.
Kublnyl Géza Terray Gyula

egyháztn IcIUgycl'V föcsperes, udv. tanácsos.

PÁLYÁZAT.
Az arad-békési ág. h. ev. egyházmegyéhez tartozó 

szemlaki egyházközségben megüresedett lelkészi állásra 
pályázatot hirdetünk Az istentisztelet nyelve német éstót.

Javadalma: 1. Szabad lakás. 2. Évi 240 korona 
évnegyedenkinti elöleges részletekben. 3. 8660 mm. 
tisztára rostált búza. 4. Négy lánc (6'1290 kát. hold) 
szántóföld és egy k iposztásföld, (52 G-öl) használata. 5. 
16 köbméter kemény tűzifa. Három sátoros ünnep első 
napján offertórium. 7. Közlegelö-használat. 8. Stólák:
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temetés imával 60 fillér, prédikációval 2 korona, esketés 
2 korona, keresztelés és avatás 40 fillér.

A pályázati kérvények a bányai ág. h. ev. egy
házkerület lelkészválasztó szabályrendeletének 15. §-a 
értelmében szerelendők fel s július hó 5-ig az arad- 
békesi esperesi hivatalhoz (Békéscsaba) nyújtandók.

Kelt Apateleken és Békéscsabán, 1914. évi junius 
h ó  9-én.

Báró Solym osy Lajof:.,
az arad-békési egyházmegye felügyelője,

2 -2
Csepregi György,

az arad-békési egyházmegye esperese.

3 EE

M ERKEL R F , dr.

földit és
Á ra 30 f. töm eges v éte ln él 20 I

Alig pár lapon igen kedves, jel
lemző rajza „China földjének, 
népének, a chinai vallásnak, szo
kásoknak, életnek és törekvések
nek.“ A füzet alkalmas n misz-

M egren d elh ető  a* -  szi6i munk'' irinl vató érdei<16- 
v  . . .  ,  des felköltésere —„ E v a n g é l i k u s  L a p “

szerk esztőségén é l N agy- M inden jöved elm e az A lig .
b örzsöny (H ont-m egye). ev . protest. M ission svereiné.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a

Keresztyén énekeskönyv
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s igy a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0(0 hivő lias nálja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

gaz alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss I t o k k a l .................................. 2 „ 80 „
Egyszerű b rkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal..........................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán k< helyi % el, 

aranymetszéssel, dobo ban . . . . . .  8 „ — „
Párnázott borjubörkötesben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobodban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán k°hellyel,arany- 

me széssel, dobozban . . . . . .   ̂ 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

kesi önyvhöz .........................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon cgyhá ak és tanintézetek, mebek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet n j.ku!) 
legalább 50 példányt rendelnek met*, 25° 0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek keli viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv : rőt. ifjak és leánvok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. eagyságban. 
Vászonkötésben, v örösmctsvéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjub'rkötés' en aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „ 

Székács József; Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. p^ot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban 

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, rokka! * K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

J . A .

!! ÚJDONSÁGOK !!

II k e r e s z t ié i  I l l í r ü l  le i l if lé s é n e ö  
$ nm  r e l i n i i i i l  rövid é t te k lité s e

II. kötet. :: Irta: Dr. Nánássy Lajos 
Ára 1 korona 20 fillér.

Obscurus emberek levelei
Epistolae obscurorum virorum. 
Fordította: B a r c z a  J ó z s e f .  
íWT“ Ára 4 korona.

K a p h a t ó k :

KÓkai Lajos könyvkereskedésében
BUDAPEST, ÍV. Kamermayer Károly-u. 1. szám

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

Rieger Ottó
cs. és  k lr . u d vari s z á ll ító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  é s  a  F eren c  J ó z se f  
ren d  tu la jd o n o sa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomás i csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 200Jnéltöbb orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rgon ájá t, amely mű ezidő szerint 
h azán k  leg n a g y o b b  o rg o n á ja  (S0 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitáso <at és hangolásokat a legmérsikelíebb árb m teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Elismert íegelsőrangú műremekek
a világhírű ZinHERflANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü li k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TOROK-U. 8.

(C sá szá r- é s  L u k á c s fü r d ő n é l.)  
titirmonium-árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Atanvosmi — 4
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Vallásoktatásunk.
Megindult a harc a vallásoktatás ellen. Minden

felől megnyilatkozásokat hallunk e kérdésben. Egyhá
zunk jelene annyira más irányba terelgeti figyelmünket, 
hogy szinte ész«e se vesszük, hogy itt egyházunk élete, 
jövendője forog szóban. Sok a bajunk, azt se tudjuk 
hol és milyen orvosságot keressünk. A mindennapi 
élet azonban segit a mi gyámoltalanságunkon, meg
mutatja a legnagyobb bajunkat s úgyszólván magától 
nyújtja az orvosságot is. Nézzünk csak bele bizony 
a mi vallásoktatásunkba alaposan, hiszen úgy is kény
telenek vagyunk már foglalkozni vele.

Múltúnk azt tanítja, hogy egyházunk kezdettől 
fogva oktató, nevelő egyház volt. Ezt még a jelen is 
bizonyítja, mikor statisztikával igazolja, hogy a nép
művelés terén egyházunk önfeláldozó munkát teljesít, 
általános műveltség terjesztésében határozottan veze
tünk. Ezt a munkát egyházunk az iskolában kezdte, 
a templomban és azon kívül folytatta. Az alap azonban 
kétségtelenül az iskola volt. Ennek nevelő munkája 
látszik meg még a jelenben is fel-feltünő egyházsze- 
retetben és hithűségben. Persze az iskola akkor fejt
hetett ki ilyen munkát, amikor erős volt az egyház és 
az iskola közötti viszony, amikor nevelésében oktatott. 
Most nem így van. Az egyház és az iskola kezd tá
volodni egymástól. Őszintén sajnáljuk mi ezt épen 
azokból a szempontokból, melyeknek iskolai oktatá
sunkat, nevelői munkánkat kell irányítaniok. Nem el
fogult felekezeti érdek az, mely az iskolához csatol 
bennünket, hanem egyenesen az a felfogásunk, mely 
minden jó iskolától egyet vár, óhajt: hogy keresztyen  
szellem ű  legyen. Ezt az egyetlen feltételt kötjük a jó 
iskolához és ezt az egyetlen eszményt tűzzük eléje.

Azok az újabban erősödő mozgalmak, melyek 
az iskolai oktatás reformját követelik, mindettől nagyon 
messze állnak, sőt teljesen negligálják. Azon viszony
nál fogva, mely az evangélikus egyház és az iskola

között fennáll, nem lehet közömbös előttünk, mi tör
ténik az iskolában.

Nem csupán egyházi, hanem egyenesen pedagógiai 
érdek az, mely minket a fenti állásfoglalásra ösztönöz, 
mert épen ez a pedagógiai érdek az, mely ezekben 
az újabb irányokban teljesen elhomályosul, mikor az 
iskolai oktatás elé politikai célokat tűz s ezáltal az 
iskolát is politikai küzdelmek szinterévé teszi. Mi az 
iskolától csak egyetlen politikai célt várunk, hogy 
nemzeti legyen, többet azonban nem.

Az iskola feladata, hogy em bert neveljen, az 
em bernek pedig szüksége van a vallásra. A legjobbat 
akarjuk adni oktatásunkban, mindannak az elsajátítását 
óhajtjuk, ami hasznos, igaz, szép, jó, csak azt nem 
akarjuk, ami örökké való. Ha erkölcsi célt is tűzünk 
az iskola elé, akkor a vallásra, mint nevelő eszközre 
szükségünk van. A család körébe való leszorítás nagyon 
kétes értékű és bizonytalan. Szükséges tehát, hogy 
olyan intézmény, melynek épen hivatása az ember 
lelki életének a kiművelése, nyújtsa azokat az ismere
teket és eszméket, melyek nélkül az ember lelki élete 
nem teljes, sőt nagyon is hiányos, mert beteg az a 
lélek, melyben m ég  nincs, vagy m ár nincs vallásosság. 
Vallásra a nevelésnek, a művelt léleknek szüksége 
van, az em ber helyes irányításának pedig egyenesen 
feltétele. Legyen azonban a vallásoktatásnak is ilyen 
célja s ne váljék rideg tantárggyá, hanem nevelői esz
közzé. Tagadhatatlan, most nem tölti be ezt a hiva
tását. Egyoldalú felekezeti érdekek ápolása, fanatizmus,0 
babonás bigottéria terjesztése, vagy pusztán lagymatag 
hittani ismeretek, élettelen tantételek, fantasztikus tör
ténetek egyszerű percipiálása néha kiírtja, gyakrabban 
pedig egészen ferde irányba tereli magát a vallásos 
érzést, szétválasztó lesz az, aminek egyesítenie kellene, 
gyűlöletet szít az, aminek szeretetet kellene ébresztenie. 
Öntudatos építés, de ne aggressziv türelmetlenség 
vezesse a vallástanitást.

Evangélikus egyházunk, mely a krisztusi igazságok, 
a bibliai kercsztyénség alapján áll a felekezeti elfő-
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gultságnak, de türelmetlenség mindennemű megnyilat
kozásának is ellensége. Saját egyházunk eszményi 
igazságaihoz öntudatosan ragaszkodó, de a mások 
felfogását tiszteletben tartó egyéniségeket óhajt nevelni. 
Öntudatos és türelmes tagokat kiván, akiknél az evan
gélikus öntudat és türelem alapja és irányítója a ke
resztyén eszmény. Ennek elérése végett szükségesnek 
tartja egyházi és pedagógiai szempontból az iskolai 
vallásoktatást.

Ne a népgyülések szenvedélyes megnyilatkozásai 
irányítsák felfogásunkat, de a józan és higgadt meg
fontolás — és legyünk azután őszinték. Különösen 
azoktól kívánjuk ezt, akik a vallásoktatást szü kségesn ek  
mondják, de ezt a szükségességet a lefokozásban  látják.

A vallásoktatást kiküszöbölni akarókhoz nem 
csatlakozunk, de a jelen állapotok fentartását épen 
nem kívánjuk, mert céittévesztettnek tartjuk. E vangélium i 
keresztyén ség , k risz tu si eszm én yek  k özlése  kell s  akkor  
a z  le sz  a vallás, am inek lennie kell, nevelő eszk ö z  a 
p e d a g ó g u s  kezében, nevelő erő a z  egyén lelkében. Erre 
pedig emberi szempontokból nagy szükségünk van. 
Nem haladunk hát azokkal, akik „tabula rasa“-t akarnak, 
de reformokat mi magunk sürgetünk, — és meg is 
csináljuk ! /Ylarcsek János.

iskolai hitoktatás.
„Nem féli fegyverid ő: az ige, az eszme.“ A 

legmélyebb fájdalom által lesújtott Ráchel a szenve
dések tengeréből a hit villámfényénél feltámadva e 
magasztos igazságban találja meg lelke békéjét. Mintha 
csak magának, hitünk fejedelmének szavait hallanók: 
„Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, a lelket 
pedig nem ölhetik meg.“ És a tanítványok, kik habár 
a nagy mindens g felett uralkodó legfőbb hatalom 
létezése felől volt tudomásuk, mindamellett abban a 
társadalmi meggyőződésben nevelkedtek, hogy az érzé
kekkel felfogható, a vagyonon, a politikai vagy társa
dalmi álláson alapuló uralmat legyőzni nem lehetsé
ges, hittek az ő mesterük lelki békét, enyhe vigaszt 
sugárzó üdvözítő szavainak. Félelem nélkül, a győze
lem rendíthetlen bizalmával léptek ki népük közé, 
hogy ama hitevesztett, az érzékiségben elmerült, bol
dogtalan kor sebeit begyógyítsák és az embert az 
igazság és üdvösség útjára visszavezéreijék.

Ilyen erős hitben kell élnünk nékünk is, kik a 
protestáns eszmék hívei lévén arról vagyunk meggyő
ződve, hogy ezeknek az eszméknek megvalósítása 
folytán úgy az egyesnek szenvedései valamint társa
dalmunk ezernyi bajai önként megszűnnek.

Ezt az élő hitet, mely feltétlen bizalommal várja 
az eszmének, az igazságnak győzelmét, hordozva keb
lünkben nem hogy kerülnők a csatatért, hol eszméin
kért harcolni is kell, sőt buzgó igyekezettel keressük

az alkalmat mindenütt, hol azok elleneivel fegyverün
ket összemérhetjük.

Abban kételkednünk sem szabad, hogy a várt, 
sőt bizton remélt szebb, jobb kornak alapjeíleme a 
t is z ta  keresztyén ség  lesz. Csak az a nagy kérdés, hogy 
mennyi szenvedésen kell még addig az embernek átver
gődni, amikor a jézusi Istenfiuság érzete a túlnyomó 
nagy többség szivét lelkét átmelegíti. De az is bizo
nyos, hogy a küzdelemnek minél több teréről vonúl 
vissza kislelküen az a tábor, mely e célért munkálko
dik, annál lassúbb az egyetemes haladás, annál mesz- 
szebb távolodik előttünk az eszme megvalósulása.

Mulasztást követ el tehát az, aki bár érzi magá
ban, hogy az ő történeti feladata a jövőt előkészíteni, 
mégsem használ fel minden alkalmat, hol ebben a 
hivatáskörben foglalatoskc dhatik, nem keresi szerénység
gel azokat a terheket, hol a haladás akadályainak elhá
rítására, elleneinek legyőzésére a csatamező nyitva áll.

A szellemi küzdelemnek egyik legalkalmasabb 
tere kétségkívül az iskola, az Isten veteményes kertje, 
hol a zsenge gyermeki s fogékony ifjúi szivekbe elhint
jük azon magvakat, melyekből az ember boldogulásá
nak és a társadalom összhangzatos nyugalmának üde 
növényzete felsarjad. De az emberi jellemnek a vallá
sos nevelés ád szilárd alapot és határozott irányt. Jól 
tudják ezt katholikus testvéreink és azért lám példát 
mutatnak a többi vallásos testületeknek arra nézve, 
hogy az iskolai hitoktatáshoz ragaszkodni szükséges. 
Ne kérdjük, ne kutassuk, mi a célja ebbeli buzgó 
törekvéseiknek. A helyett érezzük át mélyen ami hiva
tásunkat, miszerint mi Istent félő, Istenben bizó, Isten- 
fiúságtól áthatott lelkületű, becsületes, jellemerős embe
reket akarunk adni a társadalomnak. Mert szent meg
győződésünk, hogy ezen jellemvonások által fölékesí
tett ember lehet az ő földi életében boldog és az ily 
boldog emberek teremtik meg az egész "társadalom 
békés nyugalmát.

E szerint tehát kötelességünk az iskolában is 
szembe állítani a mi vallásos nevelésünket azzal, amely 
más célokat szolgál. Itt is, sőt különösen ezen a téren 
kell bebizonyítanunk, hogy m i vagyu n k  erősebbek, mert 
a mi részünkön van az igazság, az ige, az eszme. 
Egész határozottsággal, egész eréliyel kell követelnünk, 
hogy az iskolát, még a felekezetnélküli iskolát is val
lásos szellem lengje át. Minden tanár és tanító kivé
tel nélkül vallásos érzületre alapítsa az ifjúság neve
lését. Ezt ép úgy meg kell követelnie magának az 
államkormányzatnak, mint azt, hogy az ifjúság hazafias 
szellemben és jó erkölcsökben nevelkedjék.

A felől pedig legyünk meggyőződve, hogy ha 
vallásos, becsületes, jellemes embereket neveltünk, 
egyszersmind jutalmul jó hazafiakat és hithű, áldozat
kész egyháztagokat nyertünk.

Sass János.
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A protestantizmus lényege.
Irta: Kol.cr István.

IV.

A pozitív theologusok fejtegetései kétségkívül 
szépek, ámde éppen így bizonyíthatja minden más 
vallás is az ő igazságait s lényege ezen iránynak 
nem a z  objektiv ig a zsá g k eresés , de a szu b jek tív  vallá
sossá g  igazo lása . Más vallásos tapasztalatai vannak 
ugyanis a zsidónak, a pogánynak, a keresztyénnek s 
itt is a kath. és a prot.-nak, s mindegyik a magáét 
tartja igaznak. Tovbbá nem számol ezen irány a biblia  
kritika  eredményeivel. D r D a x er  pozsonyi theol. tanár
nak igaza van, hogy ezen alapon az összes dogm ák  
hite igazo lha tó , ámde — s ezt mi mondjuk — csak 
azért mert ezen okoskodás lényege: hiszem , m ert aka 
rom  hinni! Még a pápa csalatkozhatatlansága is 
igazolható igy. Igazolhatók a liberálisoktól elvetett jelen
ségek és mind, de a történeti ku ta tás, amely e történeti 
jelenségek hátterét mutatja ki, s igy objektiv igazság- 
keresés, nem igazolhat mindent.

S ez átvezet bennünket a liberális p ro testá n s  
irányra.

A liberális theologia Luther tettében nem azt látja a 
legfontosabbnak, hogy uj hitvallást alkotott, hanem azt, 
hogy a lelkiism eret sza b a d sá g o t hirdette s amelynek 
értelmében senkisem tehet lelkiismerete ellen. Luther
ben kétségkívül két egym á ssa l ellentétes je len ség  kons
tatálható : a lelkiismereti szabadság hirdetése s a 
gondolatot lenyűgöző hatalma elleni küzdelem egyrészt 
s másrészt ismét a biblia szavaihoz való ragaszkodása. 
Az utóbbi jelenségnek oka talán abban található, hogy 
Luther korában a bibliakritika még nem állott azon a 
fokon, ahol ma áll, bár nem tartom lehetetlennek azt 
sem, hogy Luther reformátiói célja az Őskeresztyén 
egyház megalkotása volt s így ma az orthodoxokhoz 
ragaszkodnék. De bármint áll a dolog, nekünk örven
denünk kell, hogy a prot. körében s egyházunkban is 
meghonosodott azon irány, amely csak a Luther refor
m atori tevékenységére helyez fősulyt s ebben találja a 
protestantizmus lényegét.

A liberális theologiai irány eredetét Schleierm acherre  
vezeti vissza s célja a vallás igazságait korunk gon
dolkodásával összhangba hozni. A tudomány vívmá
nyainak elismerése mellett mély vallásosság ezen irány 
jellemvonása. Az újabb követői R itschl Albert isko
lájából kerültek ki s ezek közé tartozik elsősorban 
H arnack  berlini egyetemi tanár, kinek főmüve: „D as 
V/esen des C hristen tum s“ magyar fordításban is megvan. 
Majd Lipsius, H ase, O ttó , B ousset, Fröltsch s végre 
M einet nevét akarjuk még megemlíteni. Sokan — 
K a lth o ff túlzásait látva, ki a Monistaegyesület elnöke 
volt s Jézus létét is tagadta — ezen irányt nagyon is 
rokonszenvezőnek találták a monizmussal, azzal az 
anyagelvi hittel, amely Istent s a szellemi világot

tagadva csak anyagot ismer el valóságnak. Ámde 
éppen az ellenkező igaz. A fent említett theologusok 
közül W einelt magamnak is volt alkalmam Jenában 
hallgatni az egyetem által rendezett szünidei kurzuson 
s h a eck e l említett anyagelvi monizmusával szemben 
nagyon is elitélőleg nyilatkozott. A „D as Freie M ort“ 
egykor azt irta, hogy Weinel, akit éppen akkor tanár
nak hívtak meg Jenába, most Haeckellel biztosan köze
lebbi érintkezésbe lép. Midőn Jenában Haeckelnél, a 
nagy gondolkodónál tiszteletemet téve Weinelre terel
tem a beszélgetést, az öreg excellenciás ur szavaiból 
ennek nyomát nem igen tudtam kivenni. Egy bizonyos, 
hogy mint tudományos irányt Weinel a monizmust 
úgy müveiben, mint előadásaiban elitéli.

A protestantizmust — H arnack szerint — első
sorban úgy kell felfogni, hogy ellentét a katholiciz- 
mussal szemben. Hisz a kath. egyházban meghono
sodott visszaélések szülték. Nem úgy született, mint 
Pallas Athene Jupiter fejéből, hanem lassan, mert csak 
végeredménye más hasonló törekvéseknek a közép
korban. A protestantizmus elsősorban reform álás. A 
vallás fo g a lm a  terén is reformált. Eddig e fogalom 
alatt az evangélium mellett a szentelt vizet, a papát, 
Krisztust, Szt. Annát stb. is értették, most e fogalom 
csupán lényegére szorittatott vissza: a vallás Istenben 
való élet. Belső átélés. így tehát a protestantizmus 
vallásfogalma öskeresztyén felfogás. Az átélés — amint 
Harnack tovább kifejté — ismét nem az egyházi tan 
vallomásában rejlik, hanem a kegyelem tudatában és 
hirdetésében. Az a tudat, hogy van egy a bűnöket 
megbocsátó atyánk. Az újítás feltalálható még az isten
tiszte le t megváltozásában is. Itt csupán az imának és 
az Isten igéjének van helye. Kezdettől fogva vádolták 
a protestantizmust, hogy miután az evangélium szabad 
hirdetésében rejlik lényege, zűrzavart szül. Ámde a 
protestantizmus keretében is keletkeztek „egyházak“ ; 
Harnack szerint azonban ennek nem szab dna lennie. 
Legalább is m egállapodo tt tanokon nyugodni az egy
házaknak nem szabadna, habár szemébe vethetnék 
itten, hogy egyházi s közös istentisztelet m egállapodo tt 
tanok nélkül lehetsépes-é ? Harnack e közösséget csak 
a lényegesben látja szükségesnek s azt mondja, az 
evangélium olyan egyszerű , isteni s  egyú tta l emberi, 
hogy le r o b b a n  csak  a sza b a d sá g  utján ism erhető f e l  
követelése s Harnack megvan győződve arról, hogy az 
egyes emberekben lényegileg hasonló fe lfo g á st vált ki. 
Valami egységes él az összes prot. egyházakban: ref. 
ág. h. ev. unitban stb. S ez az egység, ami közös 
mindegyikben, amiben megegyeznek, sokkal fontosabb, 
mint az elválasztó tanok.

A protestantizmus azonban nemcsak reformáció, 
hanem revolució is egyúttal. Protestál elsősorban az 
egyházi s a papi rendszer ellen; protestál minden 
külső, formális tekintély ellen, minő a hagyomány, a 
zsinatok és a biblia betüszerinti felfogása is. Protestál
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a ritualizmus és a szakramentarizmus ellen is s az u.
n. „magasabb“ erkölcsiség ellen, amely szerint Isten
nek tetsző életet élünk, ha a teremtésbe vetett erőket 
s adományokat nem használjuk: böjtölünk, magunkat 
sanyargatjuk, cölibátusban élünk stb. Sajnos azonban, 
hogy a protestantizmusban is e g y h á z i tan ok  alakultak 
ki s mindazok, akik azokat nem vallották, üldözésnek 
voltak kitéve. Itt is előtérbe lépett az a téves felfogás, 
hogy mindegyik egyház azt vallotta, hogy az „igazi 
tanokat“ hirdeti, mig a másik nem. így válik a protes
tantizmus is katholicizmussá s sajnos az állam ezt a 
processzust elősegíti az által, hogy minden konzervatív 
mozgalmat támogat. Mindezzel szemben azon remé
nyünknek adhatunk kifejezést, hogy mégis a keresztyén 
ember szabadsága győzedelmeskedni fog e törekvések 
felett.

A jövő tehát a s za b a d  p ro te s ta n tizm u sé!  A tan
rendszer ma akárhány embert eltávolít az egyháztól, 
akit a szabad protestantizmus vezethet csak vissza. 
Lelkünk pedig örülhet és büszkék lehetünk, hogy a 
prot. egyház tagjai vagyunk, amely nem tanrendszer, 
hanem e l v ; büszkék lehetünk, hogy oly egyház kebe
lében élünk, amely nem követeli meggyőződésünk fel
áldozását, amely szerint a vallás nem „Opfer der Ver
nunft“ és amelynek kebelében a modern tudomány 
kritikai eredményeit bátran vallhatjuk, mert csak egyet 
követel tőlünk: Istenben való életet, a benne való 
bizalmat. így a haladó protestantizmus képviseli egyút
tal a keresztyénség lényeges elvét! A protestantizmus 
nem ismer indexet, inquizicót, nem követel alávetést, 
hanem törekvése összhangba hozni a vallásos felfogást 
a kor tudományos eredményeivel. S éppen ezért legyen 
nekünk a mi protestáns egyházunk ig a z i kincsünk, 
kövessük az ősök nyomait, akik előljártak nekünk 
egyházunk iránti szeretetükkel és az egyházukért való 
áldozatkészségükkel! A protestáns egyház megérdemli, 
m eri sza b a d sá g o t a d o tt  és s za b a d sá g o t h ird e t!

ügy gondolom, hogy a szabad oktatás korában 
nem kell részletesen megindokolnom a teológiai főis
koláinkon tartandó továbbképző tanfolyamok célszerű
ségét. A modern társadalmi élet szövevényes volta, a 
gazdasági és szellemi kultúra nagyarányú fejlődése, 
de főleg az összes tudományok folytonos haladása, 
az úgyszólván nap-nap mellett feltűnő uj módszerek, 
felfedezések, vivmányok könnyen megértethetik min
denkivel, hogy nem elégedhetik meg egy egész életen 
át a főiskoláról magával hozott ismeret készlettel mely
nek nagy része úgyis gyorsan elhalványúl és elavul, 
hanem kénytelen időnként ismereteit feleleveníteni, ki
egészíteni és fokozni. Ennek pedig alig van célszerűbb

* Részlet az Ev. tanári tanítóegyesület főiskolai szakosz
tályában f. é. junius 2-án tartott előadásból.

eszközlője, mint a szünidei továbbképző tanfolyam a 
nagyobb vidéki városokban. Angliában, Franciaország
ban és Németországban ez intézmény fényesen bevált 
és egyes tanfolyamok (Génévé, Camibridge, Jena, 
Marburg, Greifsvald) valósággal elhiresedtek és nem
zetközi gyülőhelyekké lettek. E helyekre a nyári 
vakáció folyamán a legkülönbözőbb nemzetek fiai 
sereglenek össze egyfelől, hogy az illető országok 
nyelvét megtanulják, másfelől, hogy megismerkedjenek 
azokkal a közgazdas ági, filozófiai, szociológiái, művé
szeti és közművelődési eszmeáramlatokkal, melyek 
együttesen a modern műveltségű ember eszmevilágát 
alkotják. A külföldi tanfolyamok rendesen úgy vannak 
rendezve, hogy nemcsak a társadalom főiskolai kép
zettségű rétegeire számítanak, hanem általában a tudo
mányok iránt érdeklődő művelt közönséget tartják szem 
előtt. A résztvevők tehát válogathatnak a különböző 
előadások köréből és alkalmat találnak úgy arra, hogy 
saját szaktudományuk haladásáról tájékozódjanak, mind 
pedig arra, hogy más szakok vívmányaival megismer
kedjenek. Ehhez járul az előadó tanárokkal és hall
gató társakkal való közvetlen, személyes, fesztelen 
érintkezés, amikor egymás tapasztalatait kicserélve, 
egymástól is roppant sokat tanulhatnak és nép és 
ember ismeretüket is kibővítik. Ily körülmények között 
bizonyára nincsen senki, aki legalább valami indítást 
ne hozna haza ilyen tanfolyamról, akár szaktudomá
nyának a művelésére, akár pedig a modern eszme- 
áramlatokkal való behatóbb foglalkozásra. És e tekin
tetben nemcsak másoknak a tanúságára hivatkozom, 
hanem a saját egyéni tapasztalatomra is. Szerencsés
nek vallom magamat, hogy 3 nyári (2 külföldi és 1 
magyarországi) tanfolyamon vehettem részt és mind
háromra, de különösen a jénaira a legkellemesebb 
érzésekkel gondolok vissza. Ezért bátorkodtam a teo
lógiai kurzusok eszméjét propagálni (elsőben 1911-ben 
az „Evang. Őrállóban“) és örömmel láttam, hogy má
sok tőlem függetlenül hasonló nézetre jutottak.

De lássuk csak mi lehetne a teo ló g ia i tanfolya
moknak a hivatása? Magától értetődik, hogy ezeknek 
sokkal szükebb körben kellene mozogniok, mint az 
említett külföldi tanfolyamoknak. Elsősorban ev. egy
házunk és a p ro t. teo lóg ia  tu dom án y  igényeit és érde
keit kellene kielégíteniük. Ha — mint láttuk előbb- 
utóbb mindenki rászorúl ismereteinek fölelevenítésére 
a szakmájának tárgyi és módszerbeli haladásával való 
megismerkedésre, amennyivel jobban rászorúl az ev. 
lelkész és hitoktató, hisz épp róluk mondja a ma
gyar közmondás, hogy: „a jó pap holtig tanúi.“ 
Amilyen dicsősége a mai teológiának annak állandó 
fejlődése, olyan szégyen minden teológiát végzett 
egyénnek, ha nem törekszik e haladásról valamiképen 
tudomást szerezni és magát a tudományok e legszebbi- 
kében állandóan továbbképezni és tökéletesíteni. De 
nemcsak ez volna a teológiai tanfolyam célja, hanem



1914. junius 27. Evangélikus Lap. 26. sz. 5. oldal.

talán még ennél is fontosabb feladata volna, hogy a 
hivatásos teológusokon kívül — akik esetleg privát 
úton művelhetik magukat — tanügyi em bereinket és 
m üveit köreinket is tájékoztassa a teológiai tudomány 
mai állásáról, hiszen azt még ma is sokan a régi 
skolasztikus izü dogmatikával azonosítják és azért 
minden más tudományu könyveket szívesebben vesz
nek kezökbe, mint a teológiait. Itt is egyéni tapaszta
latokra hivatkozhatnám. Egyszóval a teológiát közelebb 
kellene vinni az éleihez, melyre ma nálunk csak igen 
kevéssé hat. Műveltjeink érdeklődését kell megnyerni 
e tudomány számára, természetesen helyes irányítással.

E másik feladat miatt a rendezendő kurzusnak 
tehát tudom ány n épszerűsítő  jellege mellett apo logcti- 
kainak is kellene lennie, hisz e két feladat nem zárja 
ki egymást. Fontos dolog a személyes érintkezés, az 
eszme ébresztő beszélgetések, társas kirándulások fel
karolása is, ez által az ország különböző helyein 
működők a legközvetlenebb utón kicserélhetnék egy
más nézeteit és az esetleges tévedéseket értékesekre 
válthatnák be.

Tudjuk, hogy a nyári tanfolyamok intézménye 
nálunk is kezd gyökeret verni m. p. állami kezdemé
nyezésre, amennyiben a közoktatásügyi minister már 
több Ízben rendeztetett ilyen tanfolyamokat és a részt
vevők egy részének még utazási segélyt is adott. A 
tanfolyamok szép látogatottságnak is örvendenek és 
ez természetes oly beszédes nemzetnél, mint mi va
gyunk, amely még mindig jobban szereti az élő szót, 
mint a könyv betűit. Csak az volna nagyon kívánatos, 
hogy e téren sem az államtól várjunk mindent, hanem 
hogy a városi társadalmak is álljanak már egyszer lábra.

A mi tanfolyamaink rendezését — nézetem sze
rint egyelőre teológiai adakém iánknak kellene kezökbe  
venniök. Idővel aztán állandó bizottságot lehetne szer
vezni.

A kérdés csak az, hogyan lehet az eszmét meg
valósítani? Én úgy gondolom, hogy a teológiai tan
folyamokat nem lehet helyhez kötni, még teológiai 
akadémiának székhelyeihez sem. Végig mehetnénk 
ugyan először a 3 akadémián, de azután úgy nevezett 
vándor tanfo lyam okat kellene létesíteni, nem csak azért, 
hogy a távollevő gyülekezetek is részesülhessenek a 
tanfolyam jótékony hatásaiban, de azért is, hogy kivá
lóbb lelkészeinket és tanférfiainkat is belevonjuk az 
előadás tartás munkájába. Idővel továbbá az elméleti 
tanfolyamokat gyakorlatiakkal is kellene kiegészíteni.

Hogy a tanfolyam könnyebben létesülhessen, 
egyelőre amig megerősödik, — arra kell törekednünk, 
hogy minél olcsóbb legyen. Ne szedjünk tehát tandijat 
a résztvevőktől és az előadók is mondjanak le egyelőre 
a tiszteletdijról. A hallgatók kedvezményes elszálláso
lása, a vasúti kedvezmény és élelmezése érdekében 
is mindent meg kellene tennie a rendezőségnek, a 
módosabb gyülekezetek és iskolafenntartók pedig némi

segéllyel támogathatnák a jelentkezőket. Ha adnak, a 
mint tényleg adtak is segélyt világi tárgyak tanfolya
maira, még inkább adhatnának teológiai tanfolyamok 
látogatására. Persze némi pénzre minden lemondás 
mellett is szükség lesz, hiszen mindennemű rendezés 
költséggel jár. Mindamellett azonban, akár sikerül 
anyagi támogatásra szert tennünk akár nem, a legelső 
tanfolyamot minél előbb meg kell tartanunk.

Dixi et salvavi animom meam! Töredékes gon
dolataim sem teljességre, sem csalatkozhatatlanságra 
nem tartanak igényt. Csak alapjául kívánnak szolgálni 
egy behatóbb eszmecserének, de kivált egyik indító 
okául annak, hogy e fontos a külföldön és hazánkban 
egyaránt kipróbált intézmény végre-valahára egyházi 
társadalmukban is életbe léptessék egyházi életünk 
és ev. teológia tudományunk áldásaira.

L)r. Szelényi Ödön.

Gálik Mátyás f .

E név a magyarhoni evang. egyházban közismert; 
mindenki, aki ev. egyházunk ügyeivel foglalkozik, tudja, 
hogy e férfiú egyik legszegényebb egyházunknak és 
az ország legnagyobb szórványának — Apateleknek 
volt lelkésze. Páratlan munkakedve és munkaereje, 
hithüsége és keresztyéni szeretete ezen sok küzdelmet, 
de nélkülözést is elviselni tudó embert igénylő helyre 
teremtette. A csekély számú híveket lelkesítette, buz
dította, nem egyszer anyagi erejüket felülmúló áldo
zatok meghozatalára bírta, a szétszórt csontokat ösz- 
szetartotta, a távollakókat, akik közül nem egy 
van aki 60— 80 kilométernyire lakik, felkereste, hité
ben erősítette, a gyermekeket a szórványban tanította 
és még az idióták borosjenöi intézetében is valódi apos
toli munkásságot fejtett ki. Híveit szorgalmasan láto
gatta és jellegzetes, hogy vasárnap délután nyaranta 
a templom és parochia előtti árnyékos téren, télen 
többnyire az iskola helyiségében a férfiak, a presby- 
terek összejöttek s itt beszélték meg az egyház külső 
és belső ügyeit, itt gyakorolt a lelkész kúra pastorá- 
list, itt tájékozódtak a hívek a közegyház ügyei felöl.

S mert mindenki iránt őszinte, nyílt szivű és 
szavú volt és mindenki iránt igazságos igyekezett lenni, 
— mindenki tisztelte, becsülte és szerette. Ezért bevá
lasztották mindenféle egyesületbe, sőt ösmerve az ö 
szűkös anyagi viszonyait és becsülve az ö munkássá
gát, kisebb-nagyobb némi jövedelmeket hozó hivata
lokat is juttattak néki. Maga is földművelő családból 
származván, az okszerű gazdálkodásra, szőlőművelésre 
tanította népét. Az egyház felügyelőjében báró Soly- 
mossy Lajosban igaz törekvései számára lelkes támo
gatást nyervén, még áldásosabb munkát fejtett ki.

A megboldogult az aradbékési egyházmegyében, 
előbb az aradmegyei egyházak iskoláiban, néhány év 
óta a békéscsabaiban dékanus. E tisztét is nagy oda
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adással, türelemmel viselte és nem egy tanító tőle 
nyert egyben-másban helyes irányítást.

Boldog házaséletét megáldotta Isten két gyermek
kel, akik közül a fiú most fejezte be tanulmányait a 
kereskedelmi akadémián.

E férfiú, e lelkész nincs többé, f. évi junius 20-án 
az Úr elszólította őt rövid egy napi szenvedés után. 
Erős hangja nem csendül meg többé gyűléseinken, 
segélyért könyörgő folyamodványai nem jelennek meg 
többé a bizottságokban, gyülekezete, családja elárvult, 
pályatársait megelőzte s tettereje teljében eltávozott a 
mennyei Atyához.

Közel és távolból igen nagy számban jelentek meg 
hívei és tisztelői a junius 22-én tartott temetésén. A 
nagy gyászoló gyülekezetei nem fogadhatta be a 
templom és azért a templom előtt ment végbe a gyász
istentisztelet, a melyet tót nyelven Dr Szeberényi Zs. 
Lajos békéscsabai lelkész és magyar nyelven Csep- 
regi György esperes végeztek.

Elárvult családjának és egyházának mély gyá
szához igaz szívvel csatlakozik közegyházunkban min
denki, aki e tevékeny lelkipásztort ismerte. Mi pedig 
kérjük a jó Istent, hogy a vigasztalásnak angyalát 
küldje a szomorkodó családnak és enyhítse mélysé
ges fájdalmában. Ő, a kiszenvedett pedig nyugodjék 
békességben a föld kebelében, mig ama nagy napon 
az Úr feltámaszt bennünket!

KÜLÖNFÉLE.
Lapunk olvasóit az első félévi előfizetési 

díjak szives beküldésére és a lap további buzgó 
tám ogatására kéri.

Nagybörzsöny (Hontm.)
„EVANGÉLIKUS LAP« 

kiadóhivatala.
A z á llam segély  felem elése a lá th a

táron. Több, megbízható helyről vett értesülés 
szerint a református egyház konventje négy  
millió korona kamatmentes kölcsönt kapott a 
kormánytól s ezt az összeget 1, mond egy 
száztóli kamatra adja ki kölcsönre szoruló 
egyházaknak. Ez az örvendetes hír azt a reményt 
kelti bennünk, hogy az egyenlő elbánás és a 
testvériség elvének folyómányakép a mi nyo
morgó és adóságokkal küzködő egyházaink is 
olcsó kölcsönhöz jutnak. Kérjük illetékes egy
házi hatóságainkat, hogy egyházaink érdekeit 
külön felkérés nélkül is képviselni szívesked
jenek addig, amíg annak ideje van s amíg a 
magas kormány hajlandósága meg nem változik.

Kitüntetés. S chleifer K á ro iy  misérdi lelkésznek, 
a pozsonymegyei esp. esperesének a király sok évi 
buzgó működése elismeréséül a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjét adományozta, Ez alkalomból egyházunk 
e buzgó és fáradhatatlan m unkását mi is őszinte nagyra
becsüléssel köszöntjük s kívánjuk egyházunknak  épúgy, 
mint a kitüntetettnek, hogy királyi elismerésben is 
részesült munkáját soká végezhesse és hogy „érdem
nek" nevezett kötelességteljesitésével egyházunk javát 
tovább is munkálhassa. Ad multos annos! . .

A z egyh ázi törvén yk ezési rendtar
tásról szóló törvényjavaslat már készen van. 
A zsinati bizottság határozatainak a figyelembe
vételével kinyomatta s a zsinati tagoknak meg 
is küldette Sztehlo Kornél biz. előadó. Kívá
natos volna, hogyha nemcsak a zsinati tagok, 
hanem az egyházak is valamennyien megkapnák 
az összes új zsinati előmunkálatokat, még pedig 
minél hamarabb, hogy a zsinat előtt egyes 
kérdésekben még idején kialakulhasson és meg
nyilatkozhasson az egyházi közvélemény. A 
döntés a zsinat bölcseségére van bízva, azonban 
a zsinati tagok elhatározásának a támogatására, 
jogos óhajtások kifejezésére az egyházaknak 
alkalmat és módot nyújtani talán nem túlságosan 
szerénytelen és teljesíthetetlen kívánság.

A Budapest városi esp. lelkészi értekezletén
junius 23-án K aczián  Ján os  esperes elnökölt. M ohr  
H enrik  óbudai lelkész a hitoktatás reformjáról tartott 
felolvasást, melyban azt kívánta, hogy a hitoktatás 
súlypontja az iskolából a csa ládba  helyeztessék, a 
gyermekek vallásos neveléséről maguk a szülők gon
doskodjanak egy a kezükbe adott könyv nyomán. Az 
értekezlet ezzel a reformmal foglalkozni kiván, azért 
a szülőknek szánt hittankönyv megszerkesztését óhaj
tandónak mondotta ki, valamint Mohrnak megbízást 
adott arra, hogy tegyen próbát az általa ajánlott 
reformmal és az eredményről jövőre számoljon be. A 
„Világ" ezt a tulideális reformjavaslatot, mint a radi
kalizmus követelésének tett koncessziót üdvözli, mi 
azonban nem sok eredményt várunk tőle. Különben 
majd meglátjuk — jövőre.

Egyházkerületi közgyűlések. A dunáninneni 
egyházkerület évi rendes közgyűlését augusztus hó 20. 
és következő napjain fogja megtartani Pozsonyban. 
A bizottsági ülések augusztus 17— 19-én lesznek — A 
bán yakerü let évi rendes közgyűlése szeptember 24. és 
25-én lesz Budapesten. A szokásos előértekezlet szep
tember 23-án fog megtartatni.

Egyházmegyei közgyűlés. A zó lyo m i egyház
megye évi közgyűlését az egyházmegyei elnökség 
Besztercebánya városába julius hó 15-re hívta össze.
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„A k i nincs velem, az ellenem van.“ A tiszán
túli református egyházkerület vezető emberei, úgy lát
szik, ezt az elvet vallják. Megbízható forrásból vett 
értesülés szerint a debreceni ref. egyetemre kiszemelt 
evangélikus tanároktól azt kívánják, hogy reformátu
sokká legyenek s az áttéréstől teszik függővé a kine
vezésüket. Nem merünk hinni ennek a hírnek. Baltha- 
zár Dezső dr püspököt, felvilágosodott, liberális, még 
a zsidó lto mozgalmat is pártoló embernek ismerjük 
s lehetetlennek tartjuk, hogy ott, ahol az egyház hajó
jának ő a kormányosa, akár szívből, akár szinleg való 
vallásváltóztatást követeljenek olyan tanároktól, akik
nek hivatalukban tudományos működésük közben val
láshoz nem sok közük van, annál több azonban az 
igazsághoz s ahhoz, hogy ne csak tudósok, hanem 
jellemes, az egyetemi polgárok által mintaképül választ
ható férfiak legyenek. Használnak a református egyház
nak az olyan emberek, kik állásért, kényszerűségből, 
vallást, meggyőződést változtatnak? Ha ránk volna 
bizva, ilyesmit nemhogy nem kívánnánk, hanem az 
állásért a vallásváltoztatást esetleg felkínáló pályázót 
egyenesen visszautasitanók. Az egyenes, szókimondó, 
önérzetes kálvinista egyházba nem is illenék egy ilyen, 
a körülményekkel könnyen megalkuvó állástkereső. 
Most meg az hírlik, hogy k ív á n já k . . .  Ha ez igaz, 
akkor mondjunk Istenhoz/ádot a kálvinista egyenes
ségbe és testvériségbe vetett hitünknek s barátkozzunk 
meg azzal a ténnyel, hogy szegény embert, ami sze
gény egyházunkat még az ág is húzza.

Suttner Berta. *J* Bécsben, junius 21-én 71 éves 
korában meghalt a világbéke mozgalom egyik vezére 
és előharcosa, kinek „Le a fegyverrel“ c. híres regé
nyét (1890.) több százezer példányban olvasták és 
olvassák szerte a világon. Ez a nevezetes könyv s a 
világbékéért való agitáció lekicsinylő mosolygással ne
vezhető ugyan utópiának, azonban mégis k o vá sz  volt, 
mely hatott s a jövőben bizonyára még több sikert 
fog elérni, mint eddig. A h ágai békekonferencia Suttner 
Bertának köszönheti a létezését, a N obel-féle  békedij 
alapítóját is ő vette rá, hogy ötven millió koronányi 
vagyonának egy ötödrészét ill. annak kamatát a béke
mozgalom apostolainak juttassa. A szegény osztrák 
katonacsaládból származó asszony egész életében az 
emberiség békés haladásának és művelődésének a 
lelkes szószólója és apostola volt, kinek nevét a késő 
utókor is tisztelettel fogja emlegetni. A világbéke gon
dolata a legfenségesebb keresztyén eszmék között fog
lalhatna méltán helyet. A keresztyénség mégsem tud 
vele igazán megbarátkozni. Ez indokolja azt az aver- 
siót, mellyel Suttner Berta a kath. egyház ellen visel
tetett s amelynek végrendeletében is kifejezést adott: 
Nem akarja, hogy a temetése „papi segédlettel“ menjen 
végbe . . . Ünneplést sem kiván, se koszorúkat. Holt
testét Gothában hamvasszák el. Belőle ne maradjon 
csak egy marék csontszilánk, de gondolatai éljenek

tovább s segítsék megalapozni az igazság és a béke 
uralmát!

Gyászrovat. Hrobon János isztebnei lelkész, 
árvái alesperes Teschenben elhunyt junius 16-án. 
Isztrebnén temették el 19-én. Béke poraira! — Szo- 
molnokon meghalt S zloven szk y  János ev. tanító, ki 34 
évig működött a tanítói pályán. Áldás emlékére! — 
Iglói S zon tagh  Andor a gömöri esp. másodfelügyelője, 
az egyet, pénzügyi biz. tagja Csetneken ötvennégy 
éves korában meghalt.

A kisporubai ev. leányegyház önállósítása
1912. évi junius hó 8-án ki lett mondva az egyház- 
kerület által; az önállósított egyház azonnal megválasz
totta felügyelőjét Gallay Dániel ottani birtokos szemé
lyében, a lelkészválasztást el kellett halasztani, mig a 
vallás és közoktatásügyi minisztérium a kért kong- 
rua kiegészítési államsegélyt engedélyezte és a meg
állapított összeget engedélyezte. Ennek megtörténte 
után a lelkészválasztás meglett az 1913. évi novem
ber hó 23-án, a mely alkalommal az új egyház meg
választotta első rendes lelkészét Sensel Lajos, akkor 
pribóci (Turóc m.) segédlelkészt. A megválasztott lel
kész állomását az 1914. évi január hó 5-ik napján 
foglalta el, az esperes által be lett iktatva hivatalába 
ugyancsak folyó évi január hó 25-ik napján. Az új 
egyház belefogott mindjárt folyó évi május elején az 
uj templom és az uj lelkészlak építésébe, a mely két 
épület az esperesség által jóváhagyott tervek alapján 
történik és a szintén jóváhagyott költségvetés szerint 
9593050 koronába fog kerülni. Az építési költség V3 
részével rendelkezik az egyház, az Vs-ot amortizatiós 
kölcsönnel fogja fedezni. Az önállósításból kifolyólag 
pénzügyi vitás ügy elintézésére úgy Kisporuba, mint 
a volt anyaegyháza Szent-Iván két-két békebirót 
választott, a választott bíróság azonban eddig nem 
tudott megalakulni, minthogy a választott birák .az 
általuk választandó elnök személyében nem tudtak 
megállapodni.

A lip tó i lelkészek, esperesük elnöklete alatt az 
alapszabály értelmében pünkösd utáni szerdán tartották 
esperességi, lelkészi, özvegy, árva intézeti közgyűlé
süket. Ezt megelőzőleg kedden, az intézet számvizsgáló 
bizottsága tartotta ülését. Az özvegy, árvaintézet kettős. 
Az egyik alapítványi, amelyet 1833-ban néhai Blaho 
Máté szentmiklósi lelkész alapított 4,000 forintnyi 
hagyománnyal. Ennek tagja a liptói ev. egyházmegye 
minden rendes lelkésze. A 4,000 váltó forintból fel
szaporodott a Blaho-féle özvegy-árvaintézeti alapítvány 
az 1913. évi december 31-én 34,445 70 koronára, ebbe 
a lelkészek sem belépési dijat, sem évi tagsági dijat 
nem fizetnek. A másik a lelkészek által 1802-ben ala
pított lelkészi özvegy-árvaintézet. Ebbe a tagok 100 
korona belépési dijat, 4 korona évi dijat, az egyházak 
pétiig évi 6 korona járulékot fizetnek. Az intézeteknek, 
17 lelkészi állomás mellett van jelenleg 11 nyugdíjasa,
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a nyugalmazott lelkészek, lelkész-özvegyek és árvák 
sorából, akik mindegyike évi 406*20 korona segélyt 
kap. Mind a két intézetnek a vagyona az 1913. évi 
december 31-én elérte a 102,67M5 korona összeget. 
A liptói lelkészek testületé az utolsó közgyűlésen szép 
jelét adta önzetlenségének, a midőn a kisporubai 
lelkészi állomást minden további befizetés nélkül, a 
lelkészek által alapított nyugdíjintézet 68,225-45 korona 
vagyonának ingyen részesévé tette.

Szomorú statisztika. A kultuszminisztérium 
„Magyarország közoktatásügye 1912-ben cimü kiadvá
nyában az á ttérésekre  vonatkozó következő adatokat 
közli: 1912-ben összesen 6421 egyén változtatta val
lását. Az áttérések folytán a latin szert, katholikus 
egyház 1123 hívőt, a baptista felekezet 264 hívőt nyert; 
ezzel szemben az izraelita felekezet 416, a gör. kel. 
egyház 347, a református 213, a gör. kath. 176, az 
ág. hitv. ev. 137, az unitárius 73, egyéb felekezetek 
26 hivőt veszítettek. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, 
hogy 1896-tól 1912-ig az áttérések összes száma 
103,870 volt. A latin szert. kath. egyház nyeresége 
21093, a gör. kath.-é 2436, az unitáriusé 330, a bap
tistáké 2123 hivő, mig a református egyház híveinek 
számát az áttérések az említett időtartamban 8715, az 
ág. hitv. ev. egyházét 4837, a gör. keletiét 6362, az 
izraelitáét 5822, egyéb vallásét 246 egyénnel fogyasz
tották meg. Csakugyan: szomorú statisztika.

A trencséni lelkészt' értekezlet jun 17-én tarta
tott meg, melyen K rizsa n  Zsigmond esperes elnökölt. 
Jelenvolt 11 lelkész és O sztro lu c zk y  Géza szulyó- 
váraljai egyházi felügyelő, volt trencséni főispán. Az 
értekezlet napján körünkben üdvözölhettünk B en iczky  
Árpád dunáninneni egyházkerületi felügyelő úr Öméltó
ságát, aki az egyházmegyéket látogatja. Az értekezle
tet Úrvacsora előzte meg, melyet P atie  J ános vág- 
kohányi lelkész és ért. jegyző szolgáltatott ki s amely
nek ideje alatt egyházkerületi felügyelőnk is jelen volt 
a templomban. Az értekezleten mindenekelőtt S zta n ek  
Gusztáv felsőzárosi testvér olvasta fel R o y  Vladimir 
puchói lelkész írásmagyarázatát, mert Roy személyesen 
el nem jöhetett. Az írásmagyarázat ki nem elégítette 
a testvéreket, mert inkább filosóphiai értekezés, mint 
gyakorlati írásmagyarázat volt. Az értekezlet legaktuá
lisabb tárgya Vitéz Lajos bánluzsányi lelkész indítványa 
volt a lelkészi fizetésrendezési törvényjavaslatról, mely
ben reámutatott, hogy a „lelkészi alapról“ szóló S zieh lo  
Kornél nagyérdemű ügyészünk, az „Ev. Lap“ főszer
kesztője annyi jóakarattal és nemes intencióval el
készített s a zsinat pénzügyi és a lelkészi fizetésrende
zési bizottság jun. 9-iki elfogadott javaslatát, nem te
kinthetjük teljes fizetésrendezésnek, amennyiben ez csak 
a gyermekek utáni iskoláztatási segélyezést és 100—200 
korona irodai átalányt igér. A lelkészek pedig és a 
a zsinat fizetésrendezést és javítást kérnek és várnak. 
Vitéz Lajos kimutatta, hogy a Gyürky-fé'ie első eredeti

javaslatának elfogadása és törvényerőre emelkedése 
még a rendes hitoktatók, kántorok teljes korpótléká
nak, továbbá a püsp. irodavezetők, püsp. miss, és
másodlelkészek, rendes hitoktatók és kántorok teljes 
családipótlékának nyújtása mellett is, amire ezek rá
szolgáltak és meg sem rövidithetők, leh etséges  az alábbi 
mathematikai mérleg alapján:

I. Kiadás.
1. Gyürky első, eredeti javaslata szerint családi pótl. 343.000 K.
2. Gyürky ugyanazon javaslata szerint korpótlékra . 26 300 K.
3. Hitokt. kántorok teljes korpótlékának................... 73 300 K.
4. Püspöki irodavezetők miss, lelkészek hitoktatók és

kántorok teljes családi pótlékának kiegészítése . 7,500 K.
Összesen: . . . .  384.100 K.

II. F ed ezet:
1.

2.

3.

4.

Az 1848, évi XX. t.-c, alapján az egyháznak adott 
államsegélyek zsinati bizottság által jav. 10O/oa 

Gyürky módosított javaslatában javasolt 3*/0-ból
csak 2*/2°/0 egyh. p ó ta d ó b ó l..............................

A zsinati bizottság által javasolt, püsp. másod
lelkészek és iroda vezetők, hitoktatók, kántorok 
miss, le készek és horvát-szlavon lelkészek ré
szére nyújtandó korpótlék fedezésére közalapból 

Okolicsányi Gyula zsinati bizottsági tag által egyet, 
egyh. tartalékalapból javasolt . ...........................

Összesen: 
Maradna:

137.720 K. 

205,000 K.

26.300 K.

16.000, K. 
385.020 K. 

920 K.
Az előadó a Györky-féle első javaslatot kívánja 

a MELE útján a zsinat elé terjeszteni. Egy lelkészen 
kívül egyértelmüleg elfogadták Vitéz javaslatát. Végül
K rizsa n  Milos a konfirmációról olvasott fel.

V - z .

A diseretionális jog ellen jun. 11-én a győri 
egyházmegye lelkészi értekezlete is állást foglalt, mivel 
az egyházi autonómiával nem fér össze. Ugyanezen 
okból elveti a gyülekezeti virilizmus behozatalára irá
nyuló törekvést is.

Lelkészértekezletet tartott Losoncon f. hó 17-én 
a felsőnógrádi lelkészi kör, melyen több igen érdekes 
és pontos kérdés került szóba. Tágyalta az evang. 
lelkészegyesület által megküldött tételeket is s az egyes 
kérdésekre nézve a következő megállapodásra jutott: 
1. az egyháztanács kiépítését az adminisztráció gyor- 
sabbátétele végett kiépítendőnek véli; 2. állandó püs
pöki székhely felállítását protestáns szempontból elve- 
tendőnek tartja; 3. az egyetemes felügyelői állás törlendő 
s az egyházkormányzat szála legfelső fokon a 4 kerületi 
felügyelő és püspök közül legfeljebb 10 évre válasz
tott elnökség kezében fusson össze; 4. a Luthera- 
neum, úgyszintén egy Christ Hospitz felállítását üdvös
nek tartja, de az anyagiak tekintetében positiv javas
latot ez idő szerint nem tud előterjeszteni. Tárgyalta
tott továbbá a lelkészfizetés rendezésének ügye is. A 
3% -os újabb adókivetést, amit a módosított Gyürky- 
féle javaslat ajánl igen veszedelmes dolognak tartja, 
főleg olyan helyeken, ahol a lakosság vegyes vallású 
s az idegen vallásuak által fizetett egyházi járandóság 
amúgy is rendesen jóval kevesebb a mieinknél. Nóg- 
rádban tudvalevőleg két lelkészi kör v an : a felső- és 
alsónógrádi. Időnként fel-fel merült a kettő egyesítő-
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sének az eszméje, igy a jelen gyűlésen is szóba került 
az alsónógrádi lelkészt körnek az egyesülés érdeké
ben! felszólítása. A felsőnógrádi lelkészi kör e tekin
tetben azon a véleményen van, hogy nem a centráli
sadét tartja üdvösnek, hanem inkább azt, hogy men
tői több alkalom adassák a lelkészeknek olyan össze
jövetelekre, ahol a közegyház ügyeit megtárgyal
hassák.

A barsi evang. egyházmegye lelkészei Léván 
junius hó 23-án értekezletet tartottak Raab Károly kir. 
tanácsos, esperes elnöklete alatt. Az értekezletet meg
előzőleg az esperes az úrvacsorát szolgáltatta ki. A 
M. E. L. E. kérdéseire vonatkozólag az elsőre, har
madikra .igen,“ a másodikra, negyedikre „nem* választ 
adott. Az 5., 7-ik pontban lévő gondolatokat helyesli, 
bár azok megvalósítását pénzbeli segélyezés által egy
szerűbbnek és kivihetőbbnek tartja, mint árvaházak 
és lelkészek háza létrehozásával. Az elnökválasztásnál 
szabad választást kíván engedni. A Gyiirky-féle lel
készfizetés javaslatot kivihetetlennek tarja. Helyesli a 
Sztehlo-féle lelkészi alapról szóló törvényjavaslatot. 
(Evang. Lap 24. sz.) A discretionális jog ellen állást 
foglalt. A lelkészfiakat segítő egyesületbe az egyház
megye 100 koronával alapító tagnak lép be.

Egyházlátogatás Jó forrásból származó hír 
szerint Geiluly Henrik tiszaker. püspök, ki most vé
gezte el a tátraaljai esperesség egyházainak a látoga
tását, még ez év őszén meg fogja látogatni a szepes- 
városi esperesség egyházait.

Könyvtárkezelői jutalmak. A „Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Tanácsa“ junius 18-án tartott 
ülésén 6,000 koronát osztott szét a népkönyvtáruk  
kezelő i között. A jutalmazottak között két evang. tanító 
nevét látjuk: Péter János galgagutai ev. tanító 50, 
Balassa Gusztáv felsőbakai ev. tanító szintén 50 kor. 
jutalmat kapott.

Új leánygymnasium. Miskolcon a tiszáninneni 
ref. egyházkerület a jelenlegi felsőbb leányiskolát leány- 
gymnasiummá akarja fejleszteni s e célból a közok
tatásügyi ministeriumtól segélyt kért. Miskolc város 
egyelőre 4,000, később 6,000 koronával járul a leány
gymnasium fenntartásához.

Új katholikus iskolák. Lőcsén az új katholikus 
fögymnasiumot a napokban adták át rendeltetésének. 
— Budapesten a „Szent Szív“ szerzetesnöi katholikus 
gymnasiumot alapítanak, melynek az 1914—15. tan
évben egyelőre az 1. és 5. osztálya nyílik meg s azontúl 
fokozatosan fejlesztetik.

A hegyaljai egyházmegyei lelkésziértekezlet 
jul. 2-án lesz Kassán. A rendes egyházmegyei gyűlést 
Stószon tartják meg. Ideje még nincs megállapítva.

Közgyűlés. A trencséni egyházmegye július 1-én 
tartja évi közgyűlését Trencsénben. Junius 30-án d. u. 
gyámintézeti gyűlés és esp. előértekezletek.

A földművelésügyi miniszter 26,818/1914. sz. 
rendeletével elhatározta, hogy a hazánkban vadon 
termő gyógynövények szedésének és értékesítésének 
elsajátítása végett, lelkészek és tanítók részére f. évi 
julius hó 29-től augusztus 5-ig terjedő időben a ko
lozsvári m. kir. gazdasági akadémián szünidei tanfo
lyamot rendez. A résztvevők a kolozsvári gazdasági 
akadémián ingyen lakásban és fejenként 64 korona 
átalányban fognak részesülni. Vidéki lelkészek és ta
nítók közül összesen húszán vétetnek föl a tanfolyamra. 
A felvételi folyamodványok a nm. földmívelésügyi 
miniszter úrhoz címzetten folyó évi julius hó 10-ig a 
kolozsvári gazdasági akadémia igazgatóságához kül
dendők be.

Közjóléti kongresszus. Az „Általános Közjóté
konysági Egyesület“ ez év tavaszán tartott közgyűlésén 
elhatározta az első magyarországi közjóléti kongresszus
1915. év tavaszán leendő rendezését. A kongresszuson 
mindazok a kérdések alapos megvitatás tárgyai lesz
nek, amelyek az ország és egyesek jóléte szempont
jából kiváló jelentőséggel bírnak. A kongresszuson a 
következő kérdések tárgyaltatnak: 1. A magyarországi 
szegényügy rendezése és annak megállapítása, hogy a 
kérdés sikeres megoldása milyen befolyással lenne 
igazságszolgáltatási, gazdasági és erkölcsi viszonyainkra.
2. A munkanélküliség és ennek orvoslása. 3. A mun
kásvédelem. 4. A közélelmezés, ennek szervezése, a 
megélhetési lehetőségek előmozdítása. 5. Lakáskérdés. 
6. Tuberkulózis. 7. Alkoholizmus. 8. Nemi betegségek.
9. Gyakorlati eugenika. 10. Ambulans és intézeti ke
zelésre szoruló betegek ellátása, küzdelem a heveny
fertőző megbetegedések ellen. 11. Anyaság és csecsemő 
védelme. 12. Gyermekvédelem. 13. Szellemi és testi 
munkával foglalkozók biztosítása. 14. Testi és szellemi 
továbbképzés. 15. A nő mint szociális munkás. 16. 
Az egyház szerepe a szoc iá lis  m unkában. Az 
érdeklődők figyelmét a kongresszusra ezennel felhívjuk.

Segédlelkészt keres Stiegelmár János cservenkai 
lelkész.

Evangélikus leányintézet Teschenben. (Öster
reich. Schlesien.) Az intézetnek az a célja, hogy a szü
lőházat pótolja olyan evangélikus lányoknál, kik a 
tescheni tanintézetekbe járnak, vagy zenét, nyelveket, 
női kézimunkát akarnak tanulni. Az intézet az egész 
iskolai év alatt (szept. 15-től julius 25-ig) nyitva van. 
Tulajdonosa az evang. Gusztáv-Adolf nőegylet. Felsze
relése teljesen megfelel a modern követelményeknek. 
A városi iskolák közvetlen közelében, az evang. tem
plom mellett, a Rudolfsplatzon szép kertben fekszik. 
Evang. diakoniasszák és kiváló tanérők evangélikus 
szellemben nevelik benne a növendékeket. Olyan lá
nyok, akik egyáltalán nem tudnak, vagy csak keveset 
beszélnek németül, a német nyelvet gyorsan és töké
letesen elsajátíthatják. Az egész évi ellátásért 500 koro
nát kell fizetni. Az érdeklődő szülök forduljanak az
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intézet igazgatónőjéhez, kinek cime: O bersch w ester  
Susanna R oth  Teschen (Oest.-Schlesien), ki szívesen 
szolgál felvilágosítással. Az intézetet melegen ajánljuk 
evang. családok leányai számára.

Felvételi hirdtmény.
A szarvasi államilag segélyezett ág. hitv. ev. tanítóképző 

intézetbe a jövő, 1914 15. tanévben oly éptestü tanulók vétetnek 
fel, akik 14. életévüket betöltötték, de 18 évesnél nem idősebb, 
a gimnázium, polgári vagy reáliskola négy osztályát sikeresen el
végezték. A jó magavise'letü, szorgalmas tanulók köztartási se- 
segélyben és a bennlakás kedvezményében részesülnek. Több 
növendék pénzbeli ösztöndíjat élvez. Pályázatot hirdet az intézet 
20 teljesen ingyenes internátusi és 10 féldijas internátusi helyre. 
A félclijasok évi 55 K-t tartoznok fizetni. Az internátusbán a nö
vendékek lakást, fűtést, világilást és kiszolgálást élveznek, be
tegség esetén orvosi kezelésben részesülnek és gyógyszert is 
kapnak, lovábbá 3 dl tejet és zsemlyét reggelire. Kérvényezők 
a tandíj elengedése iránt is folyamodhatnak. Azok, akik magukat 
ez intézetbe felvétetni óhajtják, és ingyenes, vagy féldijas helyre 
számot tartanak: ez iránti kérvényüket a tanitóképzc-intézet In
téző Bizottságához intézve alulírott igazgatóhoz küldjék be. A 
kérvény mellékletei : keresztlevél, iskolai bizonyítván, mely az 
említett iskolák valamelyikében a IV. osztály sikeres elvégzését 
igazolja: orvosi bizonyítvány, mely szerint folyamodó a tanítói 
pályára alkalmas és sem testi sem lelki fogyatkozásban nem 
szenved; szegénységi bizonyítvány (községi bizonyítvány.) Rész
letesebb felvilágosítással bárkinek, bármikor készséggel szolgál 
az alulírott igazgató. Ily esetben válaszbélyeg csatolandó. Érte
sítő csak 10 filléres bélyeg előzetes beküldése esetén küldhető.

Szarvas, 1914. junius hó.
Nikelszky Zoltán,

lanilóképző-intézeti igazgató.

!! ÚJDONSÁGOK !!

II keresztyén litoryia leilsdéséneti 
s m\ remiiéül rövid áttekintése

II. kötet. Irta: Dr. Nánássy Lajos
Ára 1 korona 20 fillér.

Obscurus emberek levelei
Epistolae obscurorum virorum. 
Fordította: B a r c z a  J ó z s e f .

Ára 4 korona.

K a p h a t ó le:

KÓküi Lajos könyvkereskedésében
BUDAPEST, IV. Kamermayer Károly-u. 1. szám

PALY AZAT.
A miskolci evang. egyház k á p l á n t  keres. Fizetése 

1600 korona, lakás, fűtés világítás és takarítás. Az állás azonnal 
elfoglalható.

Csók György, lelkész.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a
Keresztyén énekeskönyv
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s igy a Kei. Énekeskönyveí 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv

|az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss 1 t o k k a l ..................................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

,aranymetszéssel, tokkal..........................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelyhel, 

aranymetszéssel, dobo bnn 8 „ — „
Párnázott borjubörkötósben, táblán kehely- 

iyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

me széssel, dobozban ...................  ̂ . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz .........................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzt zetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne,kJ )  
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25%,-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viseinic.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságb: n. 
Vászonkötésb n, v örösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjub' rkötésten aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: Imádságok és Buzgólkedások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

“ - ‘ ~ ~ — - ‘i*,**"*-*“  - * ■,*,*“ ***

ORGONA GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

Rieger Ottó
cs. é s  k ir . u d v a ri s z á l l í tó

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  é s  a  F eren c  J ó z s e f  
ren d  tu la jd o n o sa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árbm teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.
* * • —■ -  "  ’  *  *   ................— — * -  -  I —L~u—U- . V . 1 I I I.I—IJ —» W V

£3$*" Elismert legelsőrangú műremekek
a világhírű ZinnERflANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü li k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sá szá r - é s  L u k á c s fü r d ő n é l.)  
iiarmonium-arjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmarédon.



EVANGÉLIKUS LAP
E GYHÁZ I ,  I S KOLAI  É S  T Á P S A D A L H I  H E T I L A P .

Nyilvános köszönet és felhívás.
Több egyházmegyének lelkészi értekezlete 

a legközelebbi múltban jegyzőkönyvileg mon
dott nékem köszönetét azon fáradozásomért, a 
melyet a lelkészek érdekében kifejtettem. Ne 
vegyék rossz néven, hogy az egyes engem oly 
annyira megtisztelő nyilatkozatokért egyenként 
nem mondok köszönetét, hanem teszem azt 
együttesen lapunk hasábjain.

Hogy ezt az utat választottam, ennek 
különben egy más célja is van.

Elérkezett az idő, hogy az evangélikus 
lelkészi kar anyagi helyzetének javítása érde
kében valami történjék. A lelkészi alapról szóló 
zsinati törvényjavaslat korántsem képezi vég
pontját azon törekvéseknek, a mely a lelkészi 
fizetések rendezésére irányul. Kezdő akció ez, 
a lehetőt ak írja elérni, egyelőre ott akar segíteni, 
ahol erre a legnagyobb szükség van. Az akció 
folytatása kell, hogy a családi pótlék megadását 
tűzze ki célul, de ezt már a kormánytól várjuk. 
Könnyebben adhatja, mert a róni. kath. lelké
szeknek családi korpótlékot adni nem kell.

Sokan keveslik azt, a mit a lelkészi alap
ról szóló törvényjavaslattal adni akarunk. De 
ha egyházunk szegénységére gondolunk, s ha 
figyelembe vesszük, hogy a javaslat egy negyed- 
milliót akar juttatni a lelkészeknek az egyetemes 
gyűlés által megszavazott 70.000 korona helyett, 
inkább attól kell tartani, hogy a vezető körök 
ezt sokalni fogják!

A zsinati bizottság javaslatához írt indo
kolásban, amely lapunk mai számában olvas

ható, lelkem mélyéből, annak egész melegével 
iparkodtam kimutatni azt, hogy az evang. egy
háznak a lelkészi alapról legalább is oly mér
tékben kell gondoskodni, a mint ez a javaslat
ban tervezve van. Jól tudom, hogy az eszközök 
megszavazása a vezető köröknél nehézségekbe 
fog ütközni. Az a conserváló irány, a mellyel 
itt találkozunk, egészben véve dicséretre méltó 
és ha annak indokait tekintjük méltánylást érde
mel. De azok az urak nem veszik tekintetbe, 
hogy a conserváló irányhoz való túlságos ragasz
kodás végeredményében a lelkészi nyomor con- 
servalására vezet.

Lelkésztestvéreim! Ha Önök nem fognak 
talpra állani valamennyien mint egy szilárd 
kőfal és nem agitálnak ezen javaslat mellett, 
az valószínűleg igen megnyirbálva fog kerülni 
az egyházi alkotmány törvénykönyvébe. Itt van 
ideje a lelkészi értekezleteknek. Szólaljanak fel 
azokon az egyházmegyében, a kerületekben és 
az egyetemes értekezleteken. írjanak fel a zsi
nathoz és követeljék erélyesen ezen javaslat 
megszavazását. Hassanak közre az Önök altat 
kiküldőit zsinati képviselőknél és meg vagyok 
győződve arról, hogy a zsinat a lelkészi kar 
egyértelmű felszólalásának engedni fog.

Még egyre kérem Önöket! felszólalásaikban 
ne terjeszkedjenek ki más kívánalmakra, ne 
kockáztassák az azonnal el nem érhető jobb 
kedvéért az elérhető jót. Felszólalásaiknak csak 
akkor lesz igazán sikere, ha azok egy pont 
felé conczentrálódnak.

A jobb majd azután következzék!
Sztehlo Kornél.

IV. évfolyam. 27 . szám . Aranyosmarót, 1914. julius 4.

S z o m b a t o n k é n t  j e l e n i k  m e g .
A lapot illető közlemények és l# ld e-  
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a  lap s z e r k e s z t ő s é g e  e lm é r e  N a g y 
b ö r z s ö n y b e  (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTEHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő és kiadó: SZinONIDESZ LAJOS

Főmunkatársak :
i i o r n y A n k z k y  a l a d A m

LIC. PI ZB LY ÓDÓN éa SZIÍL Ó N Y I ÓI)ÓN dr.

Az előfizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  d i j a :
Egész oldal 28 K.t téloldal 14 K., negycdoldal 
7 K. Kisebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
(ifill. Többször megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  Sztchlo K ornél: Nyilvános köszönet es felhívás. — Indokolás a lelkészalapról szóló zsinati törvényjavaslathoz. — 
Sz. L .:  Az egyház iskolái. — Az iskolai vallástanítás e'len — Tárca- R ég i írások, közli: D um iska  Albert. — Külön
féle. — Iroda'om, — Hirdetése*.
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lü i i íü n i a leitezalapríl száío zsiiaií í é í í s í é ö z .*
Midőn a zsinat a lelkész fizetésrendezéséről szóló 

törvényjavaslat elkészítésével a bizottságot megbízta, 
bizonyára nem a jeles javaslat tárgyát képező segély- 
nynjtás, hanem oly rendezés lebegett szemei előtt, a 
mellyel az állami segély elégtelensége folytán előállott 
szükségletnek legalább megközelítő kielégítéséről történt 
volna gondoskodás.

A bizottság munkája kezdetén szintén így fogta 
fel feladatát és nagy rokonszenvvel fogadta Gyürky 
Pál főesperes ismert javaslatát, mely a segélyezést a 
családi pótlékra fektette és emellett a nevelési pótlékot 
is, bár kisebb mértékben, fenntartani kívánta. Midőn 
azonban a bizottság a tárgyalás folyamán a fedezet 
kérdéséhez eljutott, a bizottság többsége arra a meg
győződésre jutott, hogy a községeknek az adócsök
kentési alapból adott segélyeknek jelentékeny meg
vonása és ezenfelül uj adó kivetése nélkül a fedezetet 
előteremteni nem lehet, ezeket a jövedelmi forrásokat 
azonban a községeknek, már a kapott segélyre épített 
háztartásának jelentékeny megboiygaíása nélkül, igénybe 
venni nem lehet.

A bizottság ennek folytán Gyürky javaslatát el 
nem fogadta és az ellene szavazó bizottsági tagokat 
felkérte, e helyett valamely más, célszerűbb javaslatot 
nyújtsanak be. Beérkezett ezután Schleiffer Károly és 
Okolicsányi Gyula bizottsági tagok részéről egy-egy 
javaslat, mely Gyürky javaslatát módosította, ugyan
csak Gyürky beadott javaslatához egy módosítást, 
amely javaslatok az adócsökkentési alap igénybevé
telét elejtvén, nagyjában a családi pótlék alapján ál
lanak és a segélyezést kisebb mértékre redukálják. 
Ezen javaslatokkal szemben Vargha Gyula bizottsági 
tag indítványt adott be, hogy az anyagi erők elégtelen
sége miatt a jelenleg el nem érhető fizetésrendezés terve 
elejtessék, illetve jobb időkre elhalasztassék és egyelőre 
az egyetemes gyűlés által 1913-ban a 138. jkvi pont 
szerint megalkotott lelkészsegélyezési-alap fejlesztessék 
oly mértékben, hogy ezzel a lelkészeknek legégetőbb 
szükségletei kielégítést nyerjenek.

Vargha, Schleiffer és Mágyari bizottsági tagok 
egyszersmind azt indítványozták, hogy a segély álta
lánosítása kedvéért és tekintettel arra, hogy a lelké
szekre nehezedő irodai munka évről-évre szaporodik 
és annak díjazását a méltányosság is megkívánja, kö- 
teleztessenek az egyházközségek, még pedig azok, 
amelyeknek lélekszáma az ezeret meg nem haladja, 
évenként 100 koronát és azok, amelyeknek lélekszáma 
nagyobb, évenként 200 koronát a lelkészeknek irodai 
átalányul fizetni.

Ezen indítványok beérkezése után a bizottság 
elnöke a bizottságot újból összehívta és elsősorban

* Maga a törvényjavaslat Lapunk 24. számában olvasható.

1914. julius 4.

Gyürkyt kérte fel módosított indítványának előadására. 
Gyürky erre úgy nyilatkozóit, hogy a bizottságnak 
merev álláspontja mellett, amely a fedezet igénybe
vételének lehetőségét kizárta, még módosított indít
ványát sem tartja keresztülvihetőnek, miért is azt azzal 
a jelentéssel kívánja beterjeszteni a zsinathoz, hogy a 
bizottság megfelelt ugyan kötelességének és elkészítette 
a javaslatot, de ha a zsinat jövedelemforrásokról nem 
gondoskodik, nem tartja azt keresztülvihetőnek.

Ezzel szemben a bizottság többsége üdvös munkát 
vélt teljesíteni, ha az anyagi erők elégtelensége miatt 
el nem érhető helyett az elérhetőt hozza javaslatba, 
mert ezzel is egy lépéssel közelebb jutunk a cél meg
valósításához.

Elfogadta tehát Vargha Gyula és társai közös 
indítványát, amelyet az elnök, hogy az mint javaslat 
tárgyalható legyen, már megelőzőleg írásba foglalt.

Ez a javaslat keletkezésének története.
A javaslat lényegében az 1913. évi egyetemes 

gyűlés által megalkotott lelkészsegélyezési-alap sza
bályait fogadta el. A cél ugyanaz, csakhogy ez a ja
vaslat az egyetemes gyűlési szabályzatnál hatályosabban 
és fokozottabb mértékben kivánja előmozdítani a célt, 
amennyiben évi 70,000 korona helyett évi 250,000 
koronát kíván a cél elérésére fordítani és a kamatok 
tőkésítésén kívül évenkint 40,000 koronát akar az 
alaptőke növelésére fordítani.

Ennek az összegnek a megszavazása föltételezi 
azt, hogy az egyetemes egyház és az azt képviselő 
zsinat belássa azt, hogy az evang. lelkészek anyagi 
helyzetének javítása és az evang. lelkészség jövőjének 
biztosítása nem annyira a lelkészeknek, mint magának 
a magyarhoni evang. egyháznak oly elsőrendű szük
séglete, amelynek tekintetbe vételével minden más szük
ségletnek és legyen az bármilyen nagy jelentőségű, hát
térbe kell szorulnia.

Máris látjuk, hogy a leikészi pályára jelentkezőknél 
évről-évre fokozódó hiány érezhető és hogy épen az 
azon való megélhetés nehézsége miatt a kiválóbb erők 
ezt a pályát kerülik és ennek folytán a leikészi kar 
selejtesebb elemekből vett pályázókkal kezd megtelni. 
Ez a sajnos körülmény a kar erkölcsi és szellemi 
nívójára is károsan hat ki, ami a műveltebb közön
ségnek az egyháztól való elfordulását, a vallás és egyház 
iránti közöny terjedését is okozza.

De még inkább aggaszt az az el nem tagadható 
tény, hogy a kor iránya az államnak az egyháztól való 
elválasztását mindinkább követeli. Az európai álla
moknak a haderő kifejtésére szükséges és óriási módon 
növekedő kiadásai és a szocialisztikus irányzatok ter
jedése folytán bizonyosra vehető, hogy talán már 
néhány évtized múltán Magyarországon is be fog kö
vetkezni az az állapot, hogy az állam akarva, nem 
akarva, kénytelen lesz beszüntetni azt a segélyezést, 
amelyet ezidőszerint az egyházaknak nyújt.
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Itt az idő, hogy erre az eshetőségre gondoljunk 
és idejekorán gondoskodjunk arról, hogy az evang. 
egyház, ha ezen segélyezés tőle elvonatik, megma
radhasson.

Az egyetemes egyháznak be kell látni azt, hogy  
ez  reá nézve létkérdés, am elynek minden m ás kérdést 
alá  kell rendelni és mennél inkább közeledik a veszély, 
annál fokozottabb mértékben kell ennek elhárításáról 
gondoskodni.

Nem szabad tehát azzal a kifogással előállani, 
hogy javaslatunk fedezetének első tétele azért nem 
szavazható meg, az alaptőke növelésére évenként
20,000 korona azért nem adható meg, mert ez a 
pénz a kerületeknek közigazgatási célokra mulhatlanul 
szükséges

Hát az egyetemes egyház fennállhat-e lelkészek 
nélkül és nem elsőrendű egyetemes közigazgatási cél-e 
az, hogy az evang. egyháznak jó lelkészei legyenek, 
nem-e előbbre való cél-e az, mint valamely theologiai 
akadémia, valamely tanitóképezde, vagy bármely más 
egyházi intézet fenntartása? Hiszen ezen közigaz
gatási célokat a hasoncélú intézetek egyesítése melleit 
is el lehet érni és ez által évenként sok tizezer korona 
lenne megtakarítható. De ez a cél fontosabb a missziói
lelkészet gyámolitásánál is, mert ki fogja gyámolitani 
az egyház ezen gyeiniekét, ha maga az anya elpusztul?

Tekintve a nagy célt, csekély az összeg, amit 
erre kérünk. Hiszen a 137,000 koronát az 1911. évi 
egyetemes közgyűlés már megszavazta és csak a 
kerületi partikularizmus érdekeire való tekintet okozta 
azt, hogy ez a határozat megint módosíttatott.

A fedezet második tétele voltaképen a közalapi 
7,% járuléknak l "/„-kal való felemelése. Ez az emelés 
a teher megosztása folytán oly jelentéktelen és oly 
kis összegben emeli az egyháztag adóját, hogy azt a 
hívők meg sem fogják érezni. Aki 10 korona egyházi 
adót fizet, az 10 fillérrel fog évenként többet fizetni, 
az pedig, aki 10 koronánál több adót fizet, az már 
kedvezőbb vagyoni helyzete folytán elbírja ezt az 1"/n 
emelést.

Az, hogy a lelkészeknek irodai átalányt akarunk 
juttatni, nem emeli lényegesen, de mégis valamivel a 
lelkészek jövedelmét. A 100 és 200 korona közötti 
különbséget indokolja az a körülmény, hogy a nagyobb 
egyházközség lelkészének több az irodai teendője. Az 
pedig nemcsak méltányos, hanem jogos kívánság, hogy 
az egyetemes egyház az államtól az egyháznak közi
gazgatási célokra adott segélyből ezen közigazgatási 
célra is adjon valamit, mert már mindenféle közigaz
gatási célokra adtak ebből, csak a lelkészeknek az ő 
közigazgatási munkájáért egy fillér sem lett adva.

Miután mindig szem előtt tartjuk azt az elvet, 
hogy a lelkészekről elsősorban az egyházközség köteles 
gondoskodni, az irodai átalány fizetésére is elsősorban 
a községet véljük kötelezendőnek és csak ha az egy

házközség kimutatja, hogy erre a saját erejéből nem 
képes, javasoljuk a hiányt az alapból megtérítendőnek.

Kimondhatatlan nagy jótétemény lesz az az egész 
lelkészi karra — nem tettünk különbséget congruás 
és nem congruás lelkész között — ha a szegény falusi 
papnak azt a nagy gondot levesszük a válláról, miből 
neveltesse gyermekeit, amidőn azokat házon kívül is
kolába járatni kénytelen. Nem kell már mesterségre 
vagy más alsóbbrendű életpályára adni, nevelhet belőle 
papot, tanítót vagy tanítónőt és nem kell kétségbe 
esnie afölött, miből fedezze a kosztpénzt, a ruhát és 
a tanítási költséget. Meg vagyunk győződve, hogy 
híveink nem fogják sajnálni azokat a filléreket, a 
melyekkel adójukat felemeljük, ha tudatában lesznek 
annak, hogy ezzel annyi könnyet törölnek és a gyer
mekeik sorsa fölött aggódó apáknak éjjeli álmát 
visszaadják.

Többet szeretnénk adni, de attól félünk, hogy 
akkor ezt sem kapjuk meg. A bizottság tehát meg
elégszik a kevesebbel abban a reményben, hogy az 
alap megerősödése esetében a több magától jön.

A bizottság egyébként elhatározta, hogy Gyiirky 
és Okolicsányi javaslatait is kinyomatja és beterjeszti 
a zsinatnak.

Az egyház iskolái.
A zsinati tanügyi bizottság is elkészítette a maga 

törvényjavaslatát s azt Molnár Viktor biz. elnök. Fischer 
Miklós biz. előadó és Hollós János biz. jegyző alá
írásával publikálta. A régi zsinati törvénynek az isko
lákra vonatkozó szakasza alapos átdolgozáson ment 
keresztül. Az előttünk fekvő javaslat harminc uj sza
kasszal gyarapodott. A javaslat nemcsak a meglevő 
állapotokkal, hanem a jövő követelményeivel is számot 
vet, tniko. pontosan felsorolja nemcsak a meglevő, 
hanem az óhajtandó és szükséget képező iskolatípu
sokat s ezek közé a gyermek menedékházakat, árva
házakat, szeretetházaka*, diakon és diakonisszaképző 
intézeteket és egyéb a z  élet á lla l szükségessé teendő 
felebaráti nevelőintézeteket és sza b a d o k ia tá si intézm é
nyeket is felveszi cs ezeket mind az egyházm egye  
felügyelete alá állítja. Annak a hatáskörébe fog tar
tozni rendszeres megvizsgálásuk és ellenőrzésük. Ezzel 
azonban a törvényjavaslat sajnos, végzett is ezekkel 
az intézetekkel. Több szó néni esik róluk a javaslat
ban. A felsorolt iskolák közül hiányzik a gymnasium 
mellől a reáliskola. Az élet szükségessé tehet ilyen 
iskolát, bárha iskolaalapításra jelenleg nem igen gon- 
dolh ltunk is.

Az iskolák szervezetére s fenntartására vonatkozó 
szakaszok közül különös figyelemre tarthatnak igényt 
a hittudom ányi karról szólók, mert ebben a bizottság 
a doktoravatási joggal is fel akarja ruházni a kart. A 
theologián legalább öt rendes tanszéknek kell lenni,
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hogy a theol. tudományok mindegyik szakcsoportja 
egy-egy tanszékkel képviselve legyen. A szakcsoportok 
a következők: 1. Bölcsészet-neveléstudomány, 2. Ó- és 
új szövetségi irásmagyarázat, 3. Történeti, 4. Rend
szeres és 5. Gyakorlati theologia.

Ez nem a legszerencsésebb megoldás. Az ó- és 
újtestamentumi tanszéket ketté kellene osztani. Mind
két tudományág ad elég munkát annak, aki vele komo
lyan foglalkozik. E két tárgyban az óraszám is oly 
nagy a theologián, hogy a munkát egy tanár képtelen 
ellátni. A theologia! tudomány és a lelkészképzés 
szempontjából fontos szükséget képez egy va llá s
történeti tan szék  felállítása. Sokáig nem maradhat úgy
sem az az állapot, hogy a vallástörténet — mely tudo
mányos szempontból ma valamennyi theol. tárgy 
között talán a legfontosabb — a bölcsészet-nevelés- 
tudomány-tanár melléktárgya legyen. Nem vette figye
lembe a bizottság a külön belmissziói tanszék felállí
tására vonatkozó újabban mind gyakrabban és hatá
rozottabban hangoztatott kívánságot sem. Ezt talán 
helyesen tette! Igaz, hogy ennyi tanszéket csak meg
lévő theologiáink teljes vagy részleges egyesítése árán 
lehetne egy hittudományi karon összehozni, azonban 
hogyha ez a hittudományi kar a doktoravatás jogával 
bir, akkor szükség van rá, hogy ne vidéki jelleggel 
biró, gyenge és súlytalan, csupán fa k u ltá sn a k  k e resz te lt, 
lényegében és a maga valójában mégis csak theologiai 
akadémiának vagy pláne intézetnek maradt theologia 
gyakorolja ezt a jogot, hanem olyan főiskola, ahol 
nemcsak a theologiai vizsgák számára előirt köteles 
penzumot abszolválják évről-évre, hanem tovább tanulni 
is, búvárkodni is lehessen.

A zsinat szerencsés kézzel maradandó és értékes 
intézményt alkothatna, ha jobban megfogná a theolo- 
giák ügyét!

A javaslat új szakaszai között több van olyan, 
mely már meglevő szabályrendeleteinkből kerülne a 
törvénybe. Ezeket felesleges felsorolni.

Uj dolog azonban az, hogy a vallásoktatásra 
vonatkozó részletes rendelkezések is vadnak a javas
latban. Ki van mondva, hogy az elemi iskolákban a 
rendes osztálytanítók kötelesek a hittant tanítani, a 
középfokú iskolákban rendes vallástanári állások szer- 
vezendők. Idegen iskolákban való hitoktatói teendők 
ellátására vallástanitói és vallástanári állásokat lehet 
kreálni. A vallásoktatást az illetékes egyházközségek 
lelkészei ellenőrzik. A konfirmációi oktatás és konfir
málás mindenütt az illetékes lelkésznek hivatalával 
járó kötelessége.

Haladást mutat a javaslat a „tanerők“, az okta
tók jogainak és helyzetének a javításában. Kimondja, 
hogy a tanerők díjazása mindenben az államiakéval 
egyenlővé teendő. Betegség, még pedig igazolt munka- 
képtelenséggel járó betegség esetén járandóságaik 
csonkítása nélkül a gyógykezelés idejére, de legfeljebb

egy évre szabadságra van joguk. Erre az időre helyet
tesről az iskolafenntartó köteles gondoskodni.

Érdekes, bár nem egészen világos az az intéz
kedés, hogy gyenge egyházakban a lelkész tanítói 
teendők ideiglenes végzésével felruházható, aki lelkész
nek tekintendő, azonban a tanítókra megállapított 
kötelességek ő reá is vonatkoznak. Hatásában s követ
kezményeiben ennél sokkal fontosabb a 30. §. mely 
igy hangzik: „A z e g y h á zk ö zsé g  ja v a s la tá ra  a z  eg y h á z i 
fő h a tó sá g  ok leveles ian itóka l le lk észi teen dőkkel is m eg
b ízh a t, ha a z  erre von a tkozó  egye tem es sza b á ly ren d e 
letben m eg á lla p íto tt k é p ze ttség e t m eg szerez ték  “

A még nem létező szabályrendeletre való hivat
kozás azt sejteti, hogy itt a lev itá i intézmény törvénybe
iktatásáról van szó. Azonban mivel a bizottság indo
kolást nem adott a munkájához — ez nem bizonyos. 
Ha a levitákra gondol a szakasz, akkor nagyon jó 
lesz a szövegezésre vigyázni. így, ahogy hangzik — 
a szakasz igen aggályos. C sa k  nem aka rja  a b izo ttsá g  
ebben a sza k a szb a n  a z  „a lp a p sá g o t“ m in t in tézm én yt 
bevonulta tn i egyh ázu n kba  ? !  . . .

A javaslat kimondja, hogy „evang. tanítók fele
ségül csak evang. vagy református vallásu nőt vehet
nek el, a tanítónők pedig csak evang. vagy református 
vallásu férfiakkal léphetnek házasságra és kötelesek 
gyermekeiket evang. vallásban neveltetni.“ Ugyanez 
áll a gymnasiutni tanárokra is. Ezektől is valamennyi 
többi tanártól és tanárnőtől is megkívánja a javaslat, 
hogy „vegyes házasság esetén egyházunk kárára térit- 
vényt adniok nem szabad, sőt az egyház elvárja tőlök, 
hogy összes gyermekeiket az evang. vallásban nevel
jék.“ Mintha ezekkel más hangon beszélne a javaslat?! 
Pedig ha már ilyen abszolút feleslegesnek látszó intéz
kedést, ami m a g á tó l érte tőd ik , felvetek, akkor nem 
indokolt, miért mérnek más mértékkel a tanároknak, 
mint a tanítóknak? Miért ne vehessen el a tanító csak 
evang. vagy református vallísu nőt, miért köthessen 
a tanár esetleg más vallású (kath. vagy izr.) nővel is 
vegyes házasságot?

A zsinati javaslatok általában több helyen bizo
nyos egyezte tésre , ellentétek, köve tkeze tlen ségek  elsim í
tá sá ra  nagyon rászorulnának. Az előttünk levő javas
latban hamar kínálkozik ennek bizonyítására egy újabb 
példa. A jog és államtudományi karon rendes vagy 
rendkívüli tanár csak az lehet, akinek a megfelelő tár
gyakra doktori oklevele és egyetemi magántanári képe
sítése van, illetve méltánylást érdemlő szakirodalmi 
működést igazol. A hittudományi kar rendes tanáraitól 
a javaslat nem kíván egyéb kvalifikációt, mint a theol. 
tanári oklevelet, sőt annak a megszerzésére záros 
határidőt is ad. Sőt mindezek tetejébe kivételt is csi
nál. A theol. tanárvizsgáló bizottság elengedheti a 
tanári vizsgát különös méltánylást érdemlő esetekben, 
ha lelkészi gyakorlatban kipróbált arravalóságu egyén
ről van szó. Ez mindenesetre nagy előny, mely nem
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is feltétlenül indokolt. A theologiai tanárnál is első
sorban a tudományos képzettséget, az értékes irodalmi 
működést kellene mérlegelni, még ha gyakorlati theolo 
giát kell is tanítania. Mert a theologian a gyakorlati 
theologia is elmélet. Az ilyen előnyök és különbség- 
tételek, amint nem egész természetszerüek, lehetőleg 
kiküszöbölendők. Jobb, ha zsinati törvényhozásunk az 
egyenlő elbánás elvéhez mindenütt ragaszkodik.

Helyeslést érdemel a javaslatban kifejezett azon 
kívánság, hogy a nevelőintézetek mellett lehetőleg élel
mezést is nyújtó internátusok állitandók fel. A bizott
ság azonban igen helyesen cselekedett volna akkor, 
hogyha a zsinatnak egyszerűen a szupplikáció meg
váltását hozta volna javaslatba, minthogy annak „kor
szerű átszervezését“ bizza az egyetemes gyűlésre.

Csupán egy pár főbb pontját emeltük ki a javas
latnak. Sok helyeselni való mellett akadna apróbb 
kifogásunk is még egy nehány. Azonban egyelőre 
legyen elég az ismertetésből. A bizottság szorgos és 
gondos munkáját magát is érdemes áttanulmányozni. 
Fontos, nagyon fontos dologról van benne szó, mely- 
lyel mindenkinek kötelessége volna komolyan foglal
kozni.

Si. L.

11 ni »i ... ....

Az iskolai vallástanítás ellen.
A megindított vallástanitás ellenes mozgalom 

alapokmánya a „Békésvármegyei Általános Tanító- 
egyesület“ azon határozata, mely „békési határozat“ 
név alatt ismeretes. Azt hisszük, szolgálatot teszünk 
vele olvasóinknak, hogyha ezt a nevezetes határozatot, 
a „Debreceni Protestáns Lap“ 26. számából leközöljük.

A határozat ránk nézve fontos részei így hang
zanak :

„1. Akciót indít (a tanítóegyesület) az egységes 
népoktatási törvény megalkotása érdekében. E célból 
megkeresi a „Magyarországi Tanítók Országos Egye
sülete“ vezetőségét, hegy már a legközelebbi szövet
ségtanács gyűlésén tegye a kérdést megvitatás tár
gyává. Indítson erélyes országos akciót — az ország 
nagyobb városaiban vitaestéket rendezve e kérdésről 
— és mielőbbi törvénybe iktatását minden eszközzel 
szorgalmazza. Az új népoktatási törvény a modern 
Magyarország megteremtése érdekében a következő 
főbb elveken épüljön fel:

1. A népoktatás az egész vonalon államosítandó. 
A magyar nyelv(tanítás) produktívabbá és intenzívebbé 
tételét jó taneszközökkel s a tanító méltányos pót- 
díjazásával kell fokozni s elérni azt, hogy Magyar- 
ország minden nem magyar anyanyelvű honpolgára 
a népiskola elvégzése után tökéletesen beszéljen ma
gyarul, hogy mindannyian, kik e hazában lakunk, meg
érthessük egymást.

2. A felekezeti hittan az iskolából az egyházak 
körébe utalandó. A népiskolában világi tanítók által 
általánosan emberi erkölcstan tanítandó

3. Az iskolába való járás szigorúan keresztülviendő. 
A mindennapi tankötelezettség nyolc évre s teljesen 
ingyenessé teendő. A népiskolai növendék ingyen tan
könyvvel és taneszközzel látandó el. Tizenöt éves 
korukig a gyermekek mindennemű kenyérkereseti mun
kától törvényileg eltiltandók.

4. A tanítói pályára a nyolc középosztály fölé 
emelt kétesztendei, leginkább gyakorlati irányú tanul
mány képesítsen. A tanítóképzés is teljesen államo
sítandó.

5. A tanító fizetése a megfelelő végzettségű ál
lami tisztviselő fizetésével egyenlösittessék.

6. Az új tanterv elkészítésénél a természettudo
mányi tárgyakra nagyobb súly fektetendő.

II. Nyugdíj tekintetében a VII. egyetemes gyűlés 
határozatának igyekszik érvényt szerezni. És mind
addig, amig ez a fontos kérdés közmegelégedést kel
tőiig törvényes elintézést nem nyer . . . minden gyű
lésen tárgyal erről.

III. A pragmatika megalkotásában sarkalatos 
elvnek tekinti a tanító a polgári elvnek a biztosí
tását. — Fegyelm i vétséget csak a tanításban 
való hanyagság, vagy a növendékekkel tanúsított durva 
bánásmód képezzen. Igazgatóvá az nevezendő ki, aki 
10 esztendei tanítóskodás után a folyton fejlődő pe
dagógiai tárgyakbál és az adminisztraciónális teendők 
ismeretéből vizsgálatot tesz. A szakfelügyelők külön 
vizsgálat letétele s összesen 15 esztendei tanítói szol
gálat után nevezhetők ki tanfelügyelővé. A tanító mi
nősítési táblázata minden évben neki elküldendő, aki 
arra észrevételeit, kifogasait megteszi. Az esetleg sérel
mesnek tartott pontokra vizsgáló bizottság kiküldését 
kérheti. A bizottság, amely három, a megyei tamtó- 
gyülés által titkos szavazással választott tanítóból 
áll . . .  a sérelmesnek talált pont sugalmazóját s az 
illető tanítót is meghallgatja. A minősítési táblázat 
szükségesnek tartott helyesbítésére előterjesztést tesz. 
A minősítési táblázat a bizottság előterjesztése értel
mében helyesbítendő.“

TÁRCA.
Régi írások.

Tulajdonomban van egy — valószínűleg déd
apám Scultéty András egykori batizfalvi lelkész által 
ír t— kb. 235 lapra terjedő latin manuseriptum, amely 
hiteles források nyomán kimerítően Írja le Karaffa 
eperjesi törvényszékének történetét.

A kézirat cime ez:
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Theatrum sanguinarium 
quod ad persequendam ipsam innocentiam

A N T O N IU S  KAR A F F A
ad delegatum in Ungaria Judicium 

a Caesare designatus Arbiter
Anno 1687  mo E periesin i 

manu carnificum erexerat
N unc prim um  Anno 1705  

orbi in stuporem expositum 
cum adnotationibus Sameelis 

S zék e ly  de D oha eru d iti centurionis

E kéziratban a 76-ik oldalon Radványi János, 
Radványi György eperjesi vértanúnak fia így Írja le atyjá
nak elfogatását és tragikus végét. (Excerpta ez Ladislai 
de Radvan notitia familiae suae.)

K eserves J e g y z é s e m :

„Submittite vos robustae manui D E I ,  ut vos 
opportuno tempore extollat, omni sollicitudine vestra 
in eum conjecta, nam illi cura est de vobis“ I Petr. 
5, 6, 7, ex versioné Th. Bezae.

Anno moestissimo 1687, die infelicissima 27 Febr. 
fogtak meg Uram Atyámot Radvani házánál reggeli 
7 órakor a midőn Besztertzére éppen menendő lett 
volna ö kegyelme. Die eadem, Besztertzei házunknál 
lévő portékánkot déllyesdi 3 órakor, item 8 órakor 
estve Radvánba mindent elpetsélteték. Eadem Bezegh 
György Uramot fel-hoztak.

28 Febr. déllyesdi 1 órakor keservesen Atyánk
fiáinktól ’s Jóakaróinktól butsút vévén, Besztercéiül 
el-indúltunk

1. Martii Sztarahorára
2. Martii, Hibére
3. Teplicére
4. Lötsére
5. Sirókára
6. Eperiesre jöttünk.
5. Martii. Exequáltatott Ketzer András, Zimmer

mann Sigmond, Baranyay és Rausser.
18. Martii. Arestomba vettek minden tselédestül. 

Eadem meg-szabadúltunk mindnyájan. Item eadem 
Szakátsot, utánna Samkót és továbbra Malatinszkit 
arestomba vitték. Eadem Bezegh György Uramot meg- 
kinzottak.

22. Martii Ketzer Gábort, Sárossy Mártont, Fleisch- 
hackert, Schönlebent és Medvetzky Sámult exequálták.

10. Aprilis dies mihi moestissima, luctuosissima, qua 
dulcissimus Dominus Parens meus torturae subjectus.

11. Újonnan cseléddel együtt bertenházhoz Ares
tomba vitték. Eadem Lovász Márton és Kotsis meg- 
szabadúltak. Engem penig édes Atyám Uram’ helyébe 
Vártaházhoz vittek. Eadem újonnan kínoztak Bezegh 
Uramot.

12. Praevio in Senatus Examine Berk Urammal 
együtt megszabadúltam. Eadem Malatinszky és Samko 
szabadúltak meg.

13. Die tiz óratájban édes Atyám Uram lovait 
el-szedték, eadem déllyesdi 6 óratájban 'az én lovai- 
mot is el-vitték. Fiat voluntas Dom ini!

17. Nyavalyás édes Atyám Uram reggeli 6 óra
tájban kezd nehézebben kezd lenni. Eadem Commen
dans Uram ő Nagysága alázatos Supplikátiomra meg
engedi, hogy szolga lehessen ő Kegyelme melette, 
kire Berk Uramot (erat provisor dominalis Bonorum 
Scepusiensium) rendeltem.

18. Sok Instantiámra magamat is botsátották ő 
Kegyelméhez; de nyavalyásnak öregbedvén betegsége 
nem egyébb orvossággal, hanem sok szép akétatos 
könyörgésekkel, kiket Tót Prédikátor Uram tött (erat 
Joannes Andritius), könnyebíttettük sullyát, az egy 
Teremtőjének ajánlván minden ügyit. Az Méltóságos 
Generális Úrnak Doktora két ízben volt ő Kglménél. 
Az nap egynéhány óráig engedtek ő Kglme melett 
leneem ; Berk Mátyás Úr penig egész világos hajnalig 
sok szép német könyörgésekkel ott mulatott ő Kegyel
mével.

19. Die, Isten agyaiképpen szerelmes édes Attyám 
Uram fájdalmin megkönyörülvén, déllyesdi 3 órakor 
szép csendes halál által szólittotta-ki ez nyomorú
ságból. Nekem valóban ügye fogyott árva fiánek holtig 
való keserűségemre. Istenbe boldogúlt iidvezült 
édes Atyám Uram ő Kegyelme e g y sze r  m egesm ért 
ig a z  va llásában  végső  órá ig  á llh a ta toskodo tt. És a 
midőn 18-vn Aprilis imádkozni akart volna véle 
a Jésuita : N e, úgy mond, kön yörgötlem  én m ár a z  én 
hiv szo lg á m m a l m eg-vd ltóm nak. Aeternumra penig em
lékeztetvén gyónásra midőn emlékeztette volna : ennek, 
úgy mond kegyelm ed  békét h agyon , m ivel ez nem tréfa. 
Amaz egy igaz vallást, melyben idvezülhet az ember 
urgeálván felele: Igen-is, abban m in d  ed d ig  is élt, k i
ben m eg-h aln i akar, de előszámlaltatásának már ideje 
nem lévén, kívánt meg-ürösödni tölle és elhagya ötét. 
Eadem Méltóságos Delegatoriumnak, úgy Generális 
Úrnak ő Nagyságának alázatos Szupplikátziót nyújtván 
teteményeinek kezemhez való adását szollitzitáltam, de 
az nap semmi válaszom nem lön. Hactenus Diarium.“

A 92-ik oldalon emliti a kézirat Rákóczy Ferenc 
1703. évi junius havában Munkácson kelt manifestu- 
mának az eperjesi vértörvényszékről megemlékező 
XX-ik pontját, mely a manuseriptum szerint igy 
hangzik:

„Ide számlályuk az Eperiesen esett főrendek fel- 
mészároltatását, mely arra találtattik fel, hogy azzal 
az örökös királyságra nyitatnék út. Sírnak a sok öz
vegyek, árvák, megfosztatván szüleiktől. El-esének fő
rendek fejei, és a sok ártatlan vér az Abel vérével 
az égre kiált. De még-is nem elég az Austriai Ural
kodásnak a kegyetlenkedés, még sem nyúgszik, még 
sem elégedett meg ennyi vérrel, hanem hogy kegyetlen 
uralkodásában maga kedvét töltse.“

Közli: Dianlska Albert«

\
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KÜLÖNFÉLE.

Lapunk olvasóit az első félévi előfizetési 
d ijak beküldésére és a lap további buzgó támo
gatására kéri

Nagybörzsöny (Hont m.)
az „EVANGÉLIKUS LAP“

kiadóh iva ta la .

A szeraievoi gálád m erén y let gyászba 
borította egész országunkat. A gyászban őszinte 
szívvel és mélységes megilletődéssel egyházunk 
is osztozik. A püspök urak a gyászhír vétele 
után rögtön intézkedtek, hogy a templomokra 
és iskolákra gyászlobogó tűzessék ki, a teme
tésig a gyász jeléül a harangok meghúzassanak. 
Most vasárnap pedig az egyházakban gyász
istentiszteletek tartatnak. Isten óvja hazánkat, 
uralkodóházunkat!

A budapesti esperesség közgyűlése. F. hó 
24-én délután tartotta a budapesti esperesség ez évi 
közgyűlését Kaczián János esperes és zólyomi Wagner 
Géza dr. felügyelő elnöklete alatt. A nagyszámban meg
jelent tagok az esperes imádsága után megbízólevelei
ket mutatták be, mely után a gyűlés megalakul?. Ezután 
a felügyelő üdvözölte a megjelenteket s megnyitó be
szédében a vallásos és hazafias érzésről beszélt a 
budapesti egyházak egyesítési tervével kapcsolatban- 
Az esperesi terjedelmes jelentés egyházunk jelenkor
beli helyzetét jellemezve a belinissio, a diakonissa ügy, 
továbbá a hitoktatás fontosságára hívta fel a figyel
met. Az esperesség szoros belügyeibe tartozó külön
böző megszokott jelentések körül csak azt említjük 
meg, hogy a pénzügyi helyzet itt is nagyon gyenge s 
a deficittől csakis az esperességi felügyelő mentette 
meg, mikor az esperességi elnökséget ismét hivatalába 
iktató közgyűlés jegyzőkönyvét saját költségén nyo
matta ki. Sommer Gyula váci lelkész előadásában tár
gyaltatott a szarvasi kerületi tanítóképzőnek tanitónő- 
képzővé való átalakítása, melyet a közgyűlés helyes
nek és egyházuk érdekében állónak tart. A kispest- 
erzsébetfalvai missiói egyházaknak különválást célzó 
kérvénye nagyobb vita nélkül általános helyesléssel 
találkozott s a különválás, mely az erzsébetfalvi evan- 
gelikusság egyházszeretetének s hitbuzgóságának s 
fejlődési vágyának eredménye, kimondatott. A kerületi 
közgyűlésre kiküldendő képviselők megválasztása után 
a nagyszámban beérkezett kérvényeket tárgyalták. Az 
esperesi segédlelkész kérvényével kapcsolatban hatá
rozatba ment, hogy az esperesi segédlelkészt csak 
megfelelő napidij fizetése mellett vehetik igénybe az 
esperességhez tartozó egyházak. Az egyes esetekben 
nem kellően megindokolt helyettesitgetésnek akarta

ezáltal elejét venni az egyházmegye. Az időközben 
leapadt közgyűlés az indítványok tárgyalásával 
véget ért.

Esperességi közgyűlés. A nógrádi evatig. espe
resség jul. 1-én és 2-án tartotta évi rendes közgyűlését 
Balassagyarmaton szokatlanul nagy érdeklődés mellett. 
Ez a széleskörű érdeklődés pedig köszönhető az espe
resség agilis felügyelői Okolicsányi Gyula és Rákóczy 
István urak nemes és ügybuzgó fáradozásának, akik 
külön körözvényben hívták fel a nógrági esp. felügyelői 
karát és intelligenciáját a mennél tömegesebb megje
lenésre s ezzel kapcsolatban a protestáns együttérzés 
és hitszeretet intenzív dokumentálására. Nem lehet 
eléggé kiemelnünk a felügyelői kar értekezletén fel
színre vetett eszmét, melynek célja felügyelőinket tömö
ríteni egy szövetségbe. Ha ez a mozgalom egyetemes 
jelleget ölt, majd kevesebb lesz a panasz intelligentiánk 
hitközönyéről. Maga a közgyűlés a balassagyarmati 
evang. ifj. Egyesület díszes termében folyt le. A tárgy- 
sorozat megkezdése előtt elnöklő esp. felügyelő Oko
licsányi Gyula a részvét meleg hangján emlékezett 
meg arról a gaz merényletről, melynek fenséges 
trónörököspárunk élete áldozatul esett. Egész terjedel
mében jegyzőkönyvbe vett beszédeben azon kérdé
sekkel foglalkozott, melyek most közegyházunk leg- 
vitálisabb érdekkörébe vágnak. Ilyenek: a vallásellenes 
mozgalmak elleni küzdelem eszközei,.. lelkészeink 
anyagi helyzetének reformja stb.. . Azután Frenyó 
Gyula esperes olvasta fel az egész letelt közigazgatási 
év eseményeit felölelő évi jelentését. Több kisebb 
administrativ jellegű ügy elintézése után sor került a 
br. Buttler Ervin lemondásával megüresedett egyik 
zsinati tagsági hely betöltésére. A beérkezett szava
zatok felbontásának eredménye nagy többséggel Dr. 
Sztranyavszky Sándor orsz. gyűl. képviselővel töltötte 
be e helyet. Délben népes közebéd volt, délután pedig 
a különféle bizottságok tartották üléseiket. A szokásos 
gyámintézeti istentisztelet idei fungens-lelkészeként 
Wolff József losonci lelkész szerepelt, aki eszmékben 
gazdag beszédet mondott János I. lev. 3. 14. 18. alapján. 
Julius 2-án a gyámintézet ülésezett majd a tárgysoro
zat még hátralévő pontjai tárgyaltattak le.

Sz.
Alapítvány. Az Okolicsányi Gyula nógrádi esp. 

felügyelő beiktatásának emlékének megörökítésére ren
dezett gyűjtés eredményezett 507 koronát. Ezt az ösz- 
szeget a felügyelő a lelkészi nyugdíjintézet céljára szol
gáló alapítványul rendelte.

Lelkész-avatás. S c/io ltz Gusztáv, bányakerületi 
püspök, Krón Ferenc, B oldis János, Fehér Mihály, Sirka  
Sámuel és M ihál Endre lelkészjelölteket, miután a szo
kásos papi vizsgát sikerrel megállották, a budai tem
plomban junius hó 29-én pappá avatta. A felavatottak 
közül Krón Ferenc Kecskemétre megy esperesi segéd
lelkésznek, Boldis János Rákoskeresztúrra, Fejér Mihály
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Temesvárra, Sirka Sámuel Békéscsabára, Mihál Endre 
pedig a szucsányi esperes-lelkésztől nyert kápláni 
hiványt. Az Urnák áldása legyen az ige ifjú szolgáin!

Igazgató-választások. A s za rv a s i főgimnázium 
fentartói testületé az igazgatói tisztségre egyhangúlag 
M ocskon yi József eddigi igazgatót választotta meg.

Az a szó d i főgimnázium tanári testületé és intéző- 
bizottsága az igazgatói tisztet hat évi időtartamra D r. 
O sváth  Gedeon rendes tanárra ruházta. Tanintézeteink 
uj vezetőit üdvözölve, működésükhöz sikert kívánunk.

Igazgató változás. A rimaszombati közös prot. 
főgymnasiuin igazgatójává Veress Samu dr. nyuga- 
lombavonultával L oysck  Ödön tanár választatott meg.

A kishonti ev. egyházmegyei lelkészegyesü
let junius 25-én tartotta értekezletét Rimaszombatban. 
Miután segélyegylete belügyeit letárgyalta s az eper
jesi theol. Otthonban létesített ingyenes helyről alapító- 
levelet állított ki, beható tárgyalás alá vette az egy
házi és a mai társadalmi élet mozgalmaiból eredő főbb 
kérdéseket. A püspöki kérdőpontok tárgyalásánál az 
értekezlet kimondja, hogy egyházunkba a diakónus 
intézmény behozatalát nem tartja helyesnek, mert az 
egyházak többsége lelkészeiknek és tanítóiknak sem 
tud jogos igényeikhez mért javadalmazást adni, nem 
kreálhat tehát még silányabb megélhetési körülmények 
közt vergődő existenciákat: diakónusokat. Ev. egyhá
zunkban hirerarchikus törekvések nincsenek, ha ilyen 
jelenség előfordul, az csak a világi elem közönyössége, 
melynek következtében az egyházi ügyek intézése több 
helyen tisztán a lelkészi kar vállaira nehezedik. A M. 
E. L. E. átiratának tárgyalásánál különösen hangsú
lyozza, hogy az egyetemes felügyelői állás feltétlenül 
feltartandó és kiemeli, hogy ragaszkodik a lelkészi 
fizetésrendezéshez. Elfogadja Gyürky javaslatát, mert 
az a szóban forgó javaslatok közül az egyedüli, mely 
számbavehető fizetésemelést adna.

Felügyelőbeiktatás. A felkai ev. egyház junius
21-en installálta meleg ünneplés közben új felügyelő
jét Haberern Pál udv. tanácsos, egyet, tanárt.

G yászrova t. E rd é ly szk y  Mihály vágujhelyi ev. 
lelkész julius 14-én 48 évi papi működés után 77 
éves korában meghalt. Béke poraira!

Egyházmegyei közgyűlés. A bácsi egyházmegye 
ez idei rendes közgyűlése julius hó 23-án Ujverbászon 
fog megtartatni. Az előértekezlet julius 22-én lesz.

K özgyűlések. A  tátraaljai esperesség Késmárkon 
julius 15-én, a szepes-városi esperesség pedig julius
10-én Leibiczon tartja meg a rendes közgyűlését. Ez 
alkalommal fogják Kübecher Atberf esperest is újra 
hivatalába beiktatni.

A tanítói fizetésrendezés. Az Ungmegyei Álta
lános Néptanító-Egyesület Csapon tartott rendes köz
gyűlésében elfogadták a fizetésrendezés és nyugdij- 
revizióra vonatkozó határozati javaslatot, melynek értel

mében a tanítói fizetés és nyugdíj mindig az állami, 
tisztviselők fizetésével és végellátásával azonos legyen. 
Elhatározták, hogy a tanítók mozgalmát arra is kiter
jesztik, hogy az iskolafenntartókra való tekintet nélkül 
minden tanító az állampénztárból kapja a fizetését.

Istentisztelet a szabadban. A svábhegyi ref. 
egyház junius 28-án a Széchenyi hegyi fensikon egy 
tisztáson vallásos összejövetelt rendezett, mely a köv. 
műsorral ment végbe : délután 2—4 óráig társasjátékok, 
négytől hatig zsákverseny és háromlábú verseny, a 
hölgyek részére pedig cseréptörés; hat órakor szabad 
ég alatt istentisztelet az alábbi sorrendben : 25. Zsoltár. 
Ima. A természetben. Irta: Széchy Károly, előadja: 
Sárközy Lidia. 128. dicséret énekli a gyülekezet. Várady 
Antaltól a szivárványt szavalja Schey Lipót. Máté 
evang. egy szakaszának a felolvasása. Az orvosság. 
Irta: Székely Lilla. Elmondja Bucsi Zsófia. A z  eg y ik  
o lda la  a n a g y sá g n a k .B eszéd . Tartja Varga Antal ref. 
lelkész. Ének. Áldás.

A Gyermektanulmányi Társaság uj iskolája.
A Gyermektanulmányi Társaság a Pedagógiai Szemi
náriumban nyilvános szülői értekezletet tartott szeptem
berben megnyitandó uj iskolája tárgyában, melyen 
D om okos  Lászlóné ismertette a gyermektanulmányi 
alapon álló modern iskola tervezetét. A mai iskola 
leirások élettelen elvontságát nyújtja, az eleven élet 
valósága helyett. A természettel való szabad és köz
vetlen érintkezés, melyet kiegészítenek a társadalmi 
élet egyszerűbb hatásai, érdeklődését erősen izgatja 
és a belső mozgalmasság, amit ez a hatás kelt, a 
legtermészetesebb alapja a tanításnak és nevelésnek. 
A tanítás alapja a gyermek érdeklődése. Az érdeklő
dés a megismerést támogatja, mert a gyermek nem 
nyugszik, mig a neki érdekes dolgok utolsó részletét 
is ki nem kutatja. így nyer tiszta, erős és biztos kép
zetet erőlködés nélkül, a maga erejéből, vagyis egyéni 
érdeklődéséből. A cselekvési és mozgási szabadság 
teljes lesz az Uj iskolában, ezért nem ülnek a gyer
mekek padokban, osztályokban, csak munka közben 
asztalaiknál. A valóság megfigyelését követi az önálló 
elrendezés a lélekben. A gyermek Ítél, beoszt, kivá
laszt, szóval belsőleg feldolgoz, mielőtt jönne a lelki 
folyamat berekesztője és kiépítője: a tett, a kifejezés, 
melyben valósággá, látható eredménnyé lesz a lélek 
munkája. A maga vetette kendermagból maga készí
tette rokkán fonja a fonált és maga szövőszéken sző 
majd vásznat belőle. Ezt befolyásolják uj ingerekkel: 
látogatások szövőgyárba, séták a mezőn, beszélgeté
sek kendertilolókkal és áztatókkal. Mindenütt tanulhat; 
a- kőművestől az épülő háznál, az aratótól a szántó
földön. A gyermek aktivitása ad mindig uj ingert a 
nyert benyomásoknak. Az Uj Iskolának főelve a sza
bad foglalkoztatás. A gyermek szenvedélylyel gyűjt 
különféle képeket, tárgyakat, kivágott illusztrációkat, 
ezt a tanítás mind felhasználhatja és e szenvedélyt
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gazdag ismeretszerzés felé — kényszer nélkül, mert 
érdeklődés a rugója, — irányíthatja. De mivé lesz még 
a természet világa magasabb fokon a saját mikrosz
kópja és boncoló apparátusa nyomán! Az objektiv 
világszemléleten kívül meséltetni, beszéltetni kell a 
gyermeket önálló területen, megfigyelve sajátos vonat
kozását a dolgokhoz és gondolattermő erejének meg
nyilatkozását. A gyermekmunkákból lett múzeumok 
állandóan felfrissülnek, a tananyag változásával meg
újulnak és ebben lesz figyelmet megkötő hatásuk. A 
gyermeki életörömnek szabadszárnyu szétbontása az 
érdeklődés kielégülése, uj szomjúságok a lélekben, 
folytonos belső mozgás és teremtő erő, ebben kapja 
a gyermek a szépség és harmonia fogalmát, saját gyer
mekévének kiélése adja hozzá a keretet, az öröm 
országát, melynek kapuján ez lesz Írva: „A z öröm # 
fén yn ek  és erőnek fo r r á s a .“*

A z  antimodernista eskü miatt. A napokban 
a bécsi egyetemen sok puhitás után — még a kultusz- 
miniszter is kénytelen volt közbelépni — sikerült a 
többséget az idén soron levő theologiai fakultás egyik 
tanára, Reinhold dr. részére összehozni. Az orvoskari 
és bölcsészetkari tanárok sehogy sem akartak olyan 
„tudóst“ a rektori székbe ültetni hagyni, aki letette az 
antimodernista esküt, nem ismerhet és nem ápolhat 
más tudományt, mint azt, amelyet a kath. egyház 
exprobált. Prágában és Grácban már szintén mellőzik 
az artimodemista esküt letett tanárokat.

A lelkész, mint gazdasági tudósító. Kaptuk 
és közöljük a. kóv. levelet amit eddig helyszűke miatt 
nem adhattunk közre: „Geduly Henrik, a tiszai 
egyházkerület püspöke a föesperesekhez címzett 
főpásztori levelében a folyton súlyosbodó közterhek 
és a váls gos közgazdaság, viszonyok nyomasztó 
hatása folytán azt az óhajtását fejezi ki a lelkészkedő 
papsággal szemben, hogy a híveknek gazdasági téren 
is jó tanácsot és támogatást nyújtsanak. Figyelembe 
ajánlja a Gazdák Biztositó Szövetkezetét, mely 
15--20" -al olcsóbban biztosit, mint a kartellben levő 
biztositó intézetek. Levelének az a mondata a legna
gyobb jelentőségű, melyben ezt mondja: a lelkész 
gazdasági téren is első és legmegbízhatóbb tanácsadója 
legyen gyülekezete népének. Előttem áll Macleod 
Norman glasgowi lelkész. (Ein socialer Pfarrer. Stutt
gart, 1902. Verlag von D. Gundert.) Előttem Vértesi 
magyarbolyi lelkész, aki a múlt ősszel híveinek gaz
dasági felolvasásokot tartott vetített képekkel. Nem 
akarok hátra maradni. Elhatároztam, hogy levélben 
hozzámforduló lelkészeknek, tanítóknak díjmentesen 
küldöm a műtrágyák ismertetését és használatát tar
talmazó könyveket, gazdasági felolvasásoknak vetített 
képekkel való tarthatását megkönnyíteni igyekezem. 
Ugyancsak már most felhívom az érdeklődök figyel-

•Ezt a reformmozgalmat, mely külföldön m.lr valamelyes 
miiltra és tapaszta la tokra  is hivat' ozhatik, szintén illenék figye
lemmel kísérnünk. A?t hiszem, olvasóink is szívesen vennék, 
hogyha egy igazan  szakértő  tájékoztatná őket ezekről a törek
vésekről. Innen Hontmegye egyik legelhagyatottabb sarkából 
legfeljebb újságokból olvasott és ollózott híreket közölhet, azon
ban a megkívánt alapossággal ezt az ügyel nem kísérheti szemmel.

(Szcrk .)

inét a föidmivelésiigyi minisztérium kiadványaira, 
melyeket levelezőlapon kifejezett kérésre díjmentesen 
kaphatnak meg. A haladó kor megkívánja, hogy halad
junk, hogy híveinknek anyagi gondjaival is törődjünk. 
Figyelembe ajánlom a „Magyar Földműves ciinü lapot, 
melyet a kiadóhivatal lelkészeknek és tanítóknak mér
sékelt áron, évi 4 koronájával bocsát rendelkezésre. 
Továbbá beszerző és értékesítő szövetkezetek alakítá
sát, melyek a kisemberek gazdasági életében nagy 
jelentőségűek.“ Budapest, I. Ménesi-ut t)6.

Sass Béla.

Pályázat. A felsőesztergályi tót nyelvű lelkészi 
állásra augusztus 15-ig kell benyújtani a pályázati 
kérvényeket Frenyó Gyula nógrádi esperesnek.

Hibakiigazítás. Az Ev. Lap 26. számában a frcncséni lel
készi értekezletről szóló tudósításban a Vitéz féle javaslat szá
maiba egy hiba csúszott be. mely az egész számítást megrontja. 
A 3. tétel alatt feltüntetett hitoktatók es kántorok korpőilekára 
nem 73300 korona, hanem csak 7 3 0 0  kor. kell. Ezt kérjük utó
lag kijav.tani

IRODALOM.
Felhívás. A Theologiai Szaklap az egyetlen prot. 

tudományos magyar theologiai folyóirat. Ez évben már 
12. évfolyamát kezdi meg. A nyomdai viszonyok drá
gulása következtében azonban abba a helyzetbe jutott, 
hogy ha előfizetői meg nem szaporodnak, kiadását 
kénytelen leszek abbahagyni. Ezt annál inkább sajnál
nám, mert komoly meggyőződésem, hogy egy ilyen 
természetű folyóiratra, amely a magyar nyelvű tudo
mányos theologiai munkálkodás eredményeit nyilvá
nosságra hozza, föltétlenül szükségünk van. Akik 
ugyanezen meggyőződésben vannak, a jó ügy érdeké
ben ne engedjék elbukni, hanem rendeljék meg ezt a 
folyóiratot. — Az etöfizetés ezután is a régi: éven
ként 6 korona.

Raííay Sándor
felelős szerkesztő.

Sántha Károly „Isten, Haza, Család“ c. 2
kötet verse a Protestáns Ifjúsági és Népkönyvtárban 
jelent meg. A verseknek jó részét ismerjük. Egyikét 
másikát még könyv nélkül is tudjuk. A versek leg
nagyobb része vallásos hangulatit. Az Istenről, Istenhez 
szólnak közvetlenül, egyszerűn melegen. Az embert 
nem ragadja magával ódái szárnyalással, hanem inkább 
meghatja liszta őszinte egyszerűségével. (Miatyánk. 
Fiatal beteg imája. Fohász.) Az élet kétségei és szen
vedései közt az Istenben találja meg nyugalmát. 
(Imádság rósz napokban, Keresztviselésben.) Hazafias 
versei nemzeti ünnepekre igen alkalmasak szavalásra 
iskolásgyermekek számára. A honfibú megkapó kife
jezést talál a „Már ébredez“ c. versében. Babilonnak 
vize a 137. zsoltárnak szabad átdolgozása. Azért a 
végéről elmaradhatott volna a néhány bosszút lihegő sor: 

Boldog ki rád kardot foghat 
Porhamuvá szétrombolhat 
Fajzatidat megfojthatja 
S a sziklához paskolhatja.

Családi költeményeiben a gyermekek iránt érzett nagy 
szeretete szól a szivünkhöz. A nagyapai boldogság 
egy pár sikerült verssel gazdagította a 2 kötetet. A 2 
kötetet ajánljuk olvasóink figyelmébe. Jutalonikönyv- 
nek szép és kedves ajándék.

F.
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Törteli Lajos ceglédi slelkész hitoktatónak A 
h a lo tth a m va sztá s  jo g o su ltsá g á ró l szóló tanulmánya már 
megjelent. Ára 80 fillér. Kapható a Luthertársaság 
könyvkereskedésében. A füzettel s magával a kérdés
sel is legközelebb foglalkozni fogunk.

M ERKEL R F , dr. —

CM] Ilit és léit..
Á r a  50 f. tö m eg es  v é te ln é l  20 f.

M egren d elh ető  az — 
„ E v a n g é l i k u s  L ap" 
szerk esztő ség én é l N agy- 
b örzsöny (H ont-m egye).

Alig pár lapon igen kedves, jel
lemző rajza „China földjének, 
népének, a chinai vallásnak, szo
kásoknak, életnek és törekvések
nek.“ A füzet alkalmas a misz- 
sziói munka iránt való érdeklő
dés felköltésére. —

M inden jöved elm e az A lig . 
ev . p rotest. M ission svereiné.

2 n a

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a
Keresztyén én ekeskönyy
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s így a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

gaz alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss 1 t o k k a l ..................................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal......................  . 6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel, 

aranymetszéssel, dobodban 8 „ — „
Párnázott borjubűrkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés,táblánkrhel!yel,arany-

me'széssel. d o b o z b a n ..................._ ■ 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne-

keskönyvhöz.........................................  — „ .24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.Kul) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25u/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.»

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságb' n. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjubő rkötéshen aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József; Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal N K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

ilir Ippiiteii, Budapest jj. imüíh. 4.

ÚJDONSÁG!

PAPI DOLGOZATOK.

IRTA
PÉTER MIHÁLY
gálszécsi ref. lelkész

Ára kötve 6 korona.

kaphas KOKA1 LAJOS
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN BUDAPEST, 
IV. KAMERMAYER KÁRÓLY-UTCA 1.

ORGONA- GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

Rieger Ottó
cs. és k ir . u d v a ri s z á l l í tó

a S z e n t-S lr  lo v a g ja  é s  a F eren c  J ó z s e f  
ren d  tu la jd o n o sa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év ofa ZCOünél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb ärbän teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Elismert legelsőrangú műremekek
a világhírű ZinnERHANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü li k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sá szá r- é s  L u k á c s fü r d ő n é l.)
Harmonium-árjegyzék, vfigy zongora-javaslat ingyen.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton. "
Tf ' I l C
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EVANGÉLIKUS LAP
E GYHÁZ I ,  I S KOLAI  É S  TÁRSA DA LHI  H E T I L A P .

Élő keresztyénség.*
I. János III. 14— IS. v.

Van a mi hitünknek egy mysieriuma: a halálból 
az életbe való átmenet. Egy nagy mysterium ez, a 
melyet a költészet ragyogó színeivel, a fantázia teremtő 
erejével irt körül az őskeresztyénség vallásos meg
győződése, élő hite. Az őskeresztyénség itt tudta a leg
szebbet, a leghatalmasabbat megalkotni. Valósággal 
tobzódott a színekben, mikor a halálból az életbe 
való átmenet nagy titkát az emberiség elé tárta.

És az bizonyos is, hogy a keresztyénség első 
nagy hódításait nem az evangéliumban feljegyzett er
kölcsi igazságoknak köszönheti, de annak az alkotó 
hitnek, amelynek erejével egy új, más életről ellen
állhatatlan meggyőződéssel tudott beszélni. Az a lény, 
amit a történelem arról a püspökről feljegyzett, aki az 
ősgermánokat azzal hódította meg a keresztyénség 
számára, hogy elibük tárta a pokol minden borzalmát 
s a menyország minden gyönyörűségét, bizonyára nem 
áll egyedül. A keresztyénség, mint minden vallás eleinte 
mysteriumaival hódított. A pogányok keresztyénekké 
lettek, mert féltek a pokol borzalmaitól, mert vágyód
tak a mennyország boldogságainak részeseivé lenni.

A keresztyénség nagy mysteriumát használja fel 
János első levele harmadik részének 14. verséhez, 
hogy a legtermészetesebb, a legközvetlenebb valóság
ról beszéljen. De e nagy mysterium ő nála csak egy 
kép csupán. Beszél a halálból az életbe való átmenetei
ről, de nem mint eljövendő reménységről, hanem be
fejezett valóságról. Azt vallja: „Mi tudjuk, hogy által 
mentünk a halálból az életbe.“ Ö tehát már meggyőzte 
a halál erejet, át ment az életbe. De nemcsak ő, ha
nem vele együtt mindazok, akiket élő szeretet fűz 
embertársaikhoz. Mert szerinte az cl, aki szereti atya
fiait, aki nem szereti az ő atyafiait, az a halálban 
marad!

*A nógrádntcgyei esp. gyámintézet gyűlése alkalmával 
tartott istentiszteleten elm »ndott beszéd.

Drumond „A természeti törvény a szellem világ
ban“ cimfi művének egyik fejezetében a halálról beszél. 
A természettudományi kutatások alapján megállapítja 
a halál fogalmát. E szerint a halál nem más, mint ki
esés az élő organikus világ összhangjából. A halott 
abban különbözik az élőtől, hogy nincs semmiféle 
összefüggésben az őt környező élő világgal. De ha ez 
így van, akkor halálról már itt a földi életben is be
szélhetünk. Halott az, aki embertársaival, azzal a szü- 
kebb körű közösséggel, akik között él, semmiféle 
összefüggésben nincsen. Halott az, akit egyetlen érzés 
nem fűz embertársaikoz, akit egy szemernyi lelkesedés 
nem tesz velők közössé, aki nem érzi azokat a nagy 
fájdalmakat, amelyek máséi, aki nem osztja a vágya
kat, reményeket, törekvéseket, amelyek más emberek 
lelkében élnek. Vagy, hogy az apostol szavaival fe
jez *m ki magam röviden és egyszerűen: Aki nem sze
reti az ő atyafiát, a halálban marad.

Hogy egy modern hasonlattal éljek. A keresztyéni 
élet olyan, mint egy hatalmas akkumulátor, amelyben 
óriási erők vannak felhalmozva. Fénynek, erőnek, vilá
gosságnak forrása az akkumulátor, de csak akkor, ha 
belekapcsoljuk az illető testeket. Ha nincs kapcsolat, 
nincs fény, meleg, erő világosság. A kesztyén életbe 
is bele kell kapcsolódnia az egyesnek a szeretet ér
zése által. Aki önként kikapcsolja magát, az halott. 
Ezért mondja János levele: Aki nem szereti az ő 
atyafiát vagyis, aki nem tartja fenn az összeköttetést 
az ő hitrokonaival az a halálban marad.

Ami időnkben ismét sokat hallunk beszélni az 
élő keresztyénségről. A régi hitvitázó protestantizmus 
helyét a gyakorlati keresztyénség követeli magának. 
A legnagyobb protestáns gondolkodók egyetértenek 
abban, hogy a jelen protestantizmusának nem arra 
van szüksége, hogy a többi keresztyén felekezettel 
szemben a maga hittételeinek igazságát védelmezze, 
hanem, hogy magában az életben működjék, mint 
alakító, formáló erő. Tettekre, cselekedetekre van 
szükségünk. Mint a hogy Jézustól is a gazdag ifjú

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a  lap s z e r k e s z tő s é ir e  e lm é r e  N a g y -  
b ö r z sö n y b e  (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTbhLO KÖKNÉL 
Felelős szerkesztő ás kiadó: SZinONlUESZ LAJOS 

FAmunkatáraak:
i i o r n y A n n z k y  a i . a d a k  

l i c . p i z A l y  Ö d ö n  é> s z i - i. k n y i  Ö d ö n  dr.

Az e lő f ize té s  ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  d i j a :
Egész oldal 28 K., féloldal 14 K., negyedoldal 
7 K. Kisebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
6 fill. Többször megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  W o lf J ó z s e f  : Elő keresztyénség. — A vasamap. — Tárca: H ajek H erm a. — Kirándulás Helgolandra. — Tudósítá
sok. — Külföld, — Különféle. — Hirdetéseit..
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nem azt kérdezte, hogy mit higyjek, hogy az örök- 
élétet elnyerjem, hanem, hogy mit cselekedjem, hogy 
az élet enyém legyen. Itt az ideje, hogy mi is ne azt 
kérdezgessük, hogy mit higyjünk, hanem, hogy mit 
cselekedjünk, hogy az életben elnyerhessük az első, 
vezető helyet, amely a protestantizmust joggal meg
illeti. A külföldi protestáns államokból már el is ér
kezett hozzánk a keresztyén tevékenykedésnek egy 
megnyilatkozása: a belmisszió. Egy mi előttünk bi
zonyos tekintetben uj gondolat, de amelynek tartalmát 
gyönyörűen fejti ki János idézett levele. A belmisszió- 
nak célja, tartalma, mozgató ereje, a szeretet. Főigéje 
az, hogy miképen Jézus odaadta érettünk az ő életét, 
mi is kötelesek vagyunk odaadni, odaszentelni életün
ket^  köz javára. Természetesen nem martyriumot kö
vetel ez tőlünk, de egy olyan életfelfogást, amely 
tettekkel igazolja, hogy közülünk senki nem él ön
magának, senki nem hal önmagának, de élete csele
kedeteivel embertársainak is tartozik. Ereznünk kell, 
hogy annak a közösségnek, amelyben élünk, élő szer
ves tagjai vagyunk, az egyház baja, a mi nyomo
rúságunk, az egyházi élet szebbé, nemesebb alakítása 
a mi egyéni kötelességünk. Olyanokká kellene lennünk, 
hogy mi is elmondhassuk János levele szavaival, mi 
tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert 
szeretjük a mi atyánkfiáit. Ez volna az igazi élő 
keresztyénség.

Váljon dicsekedhetünk-e mi ilyen élő keresztyén- 
séggel? Elmondhatjuk-e, hogy által mentünk a halál
ból az életbe mert szeretjük a mi atyánkfiáit. Én azt 
hiszem, nem. Mert ha mi igazán szeretnők egymást, 
akkor nem volna szükségünk arra, hogy nagy nehe
zen összekoldult fillérekből foldozzuk a szegénység 
rongyait. Ha mi általmentünk volna a halálból az 
életbe, akkor mindenekelőtt nem éreznők a mi sze
génységünket. Mert szegénység csak ott van, ahol 
nincs igazi érdeklődés. Szegénység ott van, ahol nincs 
összetartás. A koldusokat nem mindég a nyomorúság 
neveli, hanem a szívtelen nemtörődömség. Hogy nekünk 
koldulnunk kell azt én nemcsak anyagiakban látom. 
Mi evangélikusok nem vagyunk szegények! Ezrek és 
ezrek tartoznak hozzánk, akiknek többjük van annál, 
mint amire közvetlenül szükségük volna. És ezrek és 
ezrek tartoznak hozzánk, akiknek megvan munkás két 
karjuk, erejük és tehetségük, hogy az anyagiakat ma
guknak megszerezhessék. Mi nem az anyagiakban, mi 
lélekben vagyunk szegények! Hiányzik lelkűnkből az 
evangélikus önérzet. Hiányzik egymás kölcsönös meg
becsülése. Hiányzik főképen az a szeretet, amelynek 
erejével mi is tudnánk kapcsolódni az erő és boldo
gulás forrásába, a Krisztus testébe, az egyházba.

Az elmúlt nyáron alkalmam volt beszélni a ham
burgi belmissziói intézet főtitkárával. Ép a látogatásom 
előtt tartott a missziói intézet egy bizalmas értekez
letet, amelyben egy újabb intézmény megvalósítását

mondta ki. Az új intézmény felállítására 80000 márkát 
irányzott elő. Mikor megkérdeztem, hogy rendelkezik-e 
a missziói intézet ekkora összeggel, a főtitkár komo
lyan mondta, hogy „igen“ s majd mosolyogva tette 
hozzá: „ez időszerint azonban az összeg még a hí
veinknél v an !“ Mikor kérdőleg néztem reá, meg
magyarázta: „Én az összeget híveimtől egy hónap 
alatt össze fogom gyűjteni!“ De mégis ilyen nagy ösz- 
szeget ? !“ vetettem közbe. A főtitkár büszke önérzettel 
m ondta: „Az összeg épen nem nagy, mert nálunk né
meteknél úgy vannak nevelve hiveink, szegények és 
dúsgazdagok egyaránt, miszerint érzik, hogy jótékony
célra, az egyháznak adni, nem teher, de kötelesség.

Én azt hiszem, hogy akkor mondhatjuk el mi is, 
hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük 
a mi atyánkfiáit, ha érezni és gyakorolni fogjuk az 
egymásiránti szeretetet, ha majd mi is tettekkel valljuk, 
hogy a jótékonycélra adni nem nyűg, de kötelesség.

Wolf József.

A vasárnap.
A vasárnap megszentelésének kérdése mindinkább 

foglalkoztatja az illetékeseket. A református egyházi 
gyűlések állandóan foglalkoznak vele, a tiszántúli ref. 
egyházkerület kilenc egyházmegye sürgetésére, a duna- 
melléki pedig négy egyházmegye előterjesztésére kérte 
a vasárnapi munkaszünetnek uj szabályozását, a m unka
szü n et általánossá tételét és a korcsm ák  va sá rn a p i z á r v a -  
ta rtá sd t. Az erre vonatkozó törvény készül, azért a 
ref. konvent nem tartotta szükségesnek e kérelmeknek 
a kormányhoz való felterjesztését, hanem a konventi 
elnökséget kérte fel, hogy a ref. egyház számtalan
szor kifejtett kívánalmainak érvényesítése érdekében 
emelje fel szavát. Egyes törvényhatóságok szintén fel
emelték óvó, kérő szavukat. Legutóbb ha j-ól emlék
szünk, Hódmezővásárhely intézet feliratot a képviselő
házhoz, melyben a kötelező templomlátogatás tör
vénybe iktatását is kérte. Mint az valamikor Szt. István 
királyunk idejében volt.

Egyházunk is több Ízben szót emelt már a va
sárnapi munkaszünet, az-intenzivebb templomlátogatás 
lehetőségének a törvénybe iktatása mellett. A rég el
hangzott követeléseknek és feliratoknak uj nyomatékot 
ad most az az indítvány, melyet Ivánka Pál, váci fő
szolgabíró, a pestmegyei esperesség másodfelügyelője 
adott be s tárgyaltatott a pestmegyei esperesség ez 
évi, múlt heti közgyűlésén.

Az indítvány igy hangzik:
„A hitetlenség terjedésének és pusztításának 

romboló hatása fölkelti a vallásos szivek azon meg 
győződését, hdgy a zabolátlan féktelenség (anarchia) 
minden rendet felforgató törekvéseivel szemben nem 
elég az államok fegyveres hatalma és a hatóságok
nak bármily szigora, mert a lángoló tüzet el lehet
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ugyan hamuval takarni, de eloltani nem mindig 
sikerül.

A jó orvos nem a tünetek elfojtásával, hanem 
a tüneteket okozó kór meggyógyitásával orvosol. 
A bombavetés és gyilkos golyó a legnagyobb tár
sadalmi betegségnek csak tünete, o k a : a hitetlenség, 
Isten tagadása , vallástalansúg. A vallástalanságnak 
mint társadalmi betegségnek egyedüli ellenszere a 
vallásosság terjesztése.

Az 1891. évi XIII. t.-c. vasárnap, Szent István 
napján és nemzeti ünnepeken, — bizonyos megálla
pított kivételekkel, — eltiltja az ipari munkát, (inkább 
táisadalmi és munkásvédelmi szempontokból, mint 
valláserkölcsi tekintetekből). Ezen törvény módosí
tásáról már készen van a „Törvényjavaslat a va
sárnapi és ünnepnapi munkaszünetröl,“ (mely tud
tommal csak az ipari munka vasárnapi és ünnepnap 
korlátozására fog ismét vonatkozni).

Itt volna az ideje megtenni a szükséges lépé
seket a valláserkölcsi érdekek védelmére egy vasár
napi és ünnepnapi általános munkaszünetröl szóló 
törvénynek alkotása iránt,

m e r t
mig állami törvények nem védik meg a polgárt 
kellően vallásosságának gyakorlásában, (hanem sok 
intézménnyel alkalmat és módot nyújtanak a vallás- 
talanság terjedésére,) addig nincs rá kilátás, hogy 
a vészes és végzetes társadalnv betegségek, melyek 
minden társadalmi rendet fölforgatással fenyegetnek, 
valaha meg is szűnjenek.

Törvényt kell alkotni, mely nem csak az ipari, 
hanem minden más testi, hivatali és üzleti, szellemi 
munkát megtilt vasárnap és a meghatározott ünnep
napokon ; elrendeli az üzleteknek, műhelyeknek, 
korcsmák, mulatóhelyeknek és hivataloknak vasár
nap és a meghatározott ünnepnapokon való zárva 
tartását; eltiltja a vasárnapi és ünnepnapi vásár 
tartását és mindazt, ami a dolgos embert elvonja a 
szükséges heti pihenéstől, a magábaszállástól és a 
templomtól.

Indítványozom azért, hogy:
határozza el a nagyságos és nagytiszteletü 

Esperességi Közgyűlés, hogy sürgős fölterjesztést 
intéz az egyetem utján az összes hazai keresztyén 
püspökökhöz, érsekekhez és a hercegprímáshoz; 
köriratot intéz a protestáns esperességekhez, kerüle
tekhez, az összes keresztény lelkészekhez és min
den szükséges célhozvezető intézkedéseket megtesz 
a vasárnapi és ünnepnapi általános munkaszünetre 
vonatkozó törvény megalkotása érdekében.

A pestmegyei esperesség az indítványt egyhangú
lag elfogadta s az most már útjára indul. Adja Isten 
hogy minél többen csatlakozzanak hozzája.

TÁRCA.

Kirándulás Helgolandra.
Többször gondolkoztam már a német evangéliomi 

szeretet intézmények ama nemes tapintatán, hogy mun
kásainak, alkalmazottainak a lehetőségek szerint örömet 
igyekeznek szerezni. Tudják jól a vezető emberek, 
hogy az öröm az erős és teljes élet érzése s tudják jól, 
hogy a szivében örömöt hordozó ember hálával gon
dol vissza arra, akinek örömét köszönheti. Az öröm 
lendületet ad az ember életébe, impulzusokat csele
kedeteibe. Az öröm pattogó szikrákat vág az ember 
ereibe, úgy hogy tenni akar valamit. Ha nem vezet
heti le örömét a tett csatornáján, más utón fog nap
világra törekedni az a titokzatos, ujjongó, érzésszöve
dék, aminek öröm a neve. A munkásnak örömöt 
okozni tehát nemcsak nemes cselekedet, hanem prak
tikus észjárásra valló számítás is, mert a munka meny- 
nyiségének és minőségének fokozását célozza. Ezutóbbi- 
ról ne igen beszéljünk, hogy iinneprontók ne legyünk. 
Meg a dolog súlypontjában nem is ez van. A neuen- 
dettelsaui leányiskolákban is tudták mindig a vezető 
diakonisszák, hogy kinek és mikor van a születés
napja s ilyen alkalommal mindenféle ajándékokkal 
kedveskedtek a tanuló lányoknak, hogy örömöt éb
resszenek bennük. Béthelben alig mulhatik el pár nap 
anélkül, hogy az ember ki ne érezné a vezető dia
konisszából, hogy valami örömöt akar nekem okozni. 
Valamivel fokozni akarja életemet, az örömmel meg 
akarja mintegy villanyozni, hogy még több  életet 
éljek. A brémai nagy kórház is örökölte édes anyjá
nak Béthelnek áldott természetét. Alig hogy bekuk
kantott a tavasz, -- vele tavaszi édes örömet akart 
önkéntes betegápolónőinek szivébe belopni. Ha szép 
idő lesz, kirándulunk Helgolandra! Jaj csak szép idő 
lenne! sóhajtjuk mindnyájan, kik a szeretet szolgála
tában a Chiurgischcs Krankenhaus diakonisszáitól azt 
jöttünk eltanulni, hogy az evangeliom isteni erő annak, 
ki szivére engedi hatni áldott sugarait . . .

A várva várt nap elközelgett. Az idő kedvezett. 
Reggel 6 órakor fölültünk a „Glück auf“ nevű gő
zösre. A hajó zsúfolásig tele volt emberekkel s már 
ily korai időben vigan szólt a zene a fedélzeten, száz 
meg száz torok fújta lelkesen a „Wacht am Rhein“ 
gyönyörű nótáját. Négy óráig ment a hajó a Weseren, 
míg a brémai kikötőbe ért. Már messziről föltűnt a 
Hanza szövetség két óriási 3 kéményes hajója, melyek 
pénzsóvárokat visznek Amerikába. Ha otthon oly he
ves lázzal dolgoznának, mint az újvilágban, nálunk 
is boldogulnának. Vájjon hány magyar lehet köztük? 
Eláll az ember lélelegzete a hatalmas alkotmányok 
láttán s önkénytelenül az jut eszébe, hogy tudott ilyet 
alkotni emberi kéz? Éreztem, hogy bizony nemcsak 
„por és hamuk vagyunk“ , hanem több: szellemes,
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alkotó, teremtő öntudatos e m b e r e k .  Egyoldalúság 
volna elpirulni mindig az „ember“ fogalmán, mintha 
csupa bűn, sár, merő ördög — és más semmi sem 
volna. Pusztán a föld salakjából nehezen kerül ki az 
ember helyesen értelmezett fogalma. Nem, az emberi 
gyarlóság mellett észre kell vennünk, ha igazságosak 
akarunk lenni önnmagunkhoz, az ember másik, jobbik 
oldalát is, amire sokszor büszkék lehetünk. Hogy sze
ressem én embertársamat, ha nem becsülöm és csak 
sárból csinált fajankót látok benne? Szeretni csak 
olyat lehet, aki méltó szeretetünkre. A mély és ben
sőséges bünbánatot nem sekélyesiti el az a nemes, 
öntudatos vallomás, hogy e m b e r  vagyok.

A kikötőből kiérve a Weser egyre szélesebb és 
szélesebb lesz, másfél óra múlva már tengerré széles- 
bedett s a szárazföld halvány, elhaló csikká vékonyo- 
nyodott . . . közel távol mindenfelé viz, viz . . .  A 
tenger gyönyürű kékes-zöld színben pompázott s 
kristálytiszíasága az egészség érzetét keltette föl ön
tudatunkban. A távolban piciny halászbárkák mozog
nak. Hajónk méltóságosan szelte ketté a habokat s 
a tenger fodrai játszi kergetődzésükkel a gondtalan 
gyermekekre emlékeztettek, kik még nem tudják, hogy 
ők is a világban vannak . . . Gyönyörű látvány! Az 
ember elmerül a miliőbe, befogadássá, tükörré, érzéssé 
válik egészen s észre sem veszi, hogy már a száraz
föld sárja is eltűnt s az ember egyedül maradt az 
éggel és mérhetetlen tengerrel . . .

Fölálltam a fedélzetről, magamkörül tekintettem, 
de mihamar szédülve visszaültem helyemre. A kis 
habokból, fodrocskákból egyre nagyobb s darabosabb 
víztömegek vastagodtak, hajónk már nem járt méltó
ságosan és egyenesen, mert a természeti elemek 
erősebbeknek bizonyultak nála. Nem tagadhatom el, 
hogy a biztos talajváltozással mindannyiunk hangulata 
is elváltozott, bőbeszédűségünk mélázásba ment át. 
Hallgattunk. De a némaság a gondolatok keltője. A 
félénkség érzékennyé tesz a benyomásokra, a végte
lenség bámuló törpévé. A háborgó tengeren az ember 
nem büszke, hanem kicsi. Eszembe jutott az az ateista, 
ki Európától Amerikáig a v é g t e l e n s é g b e n  ismerte 
föl Istent. Érzem, mi*fogta meg. De ha hangulata és élet- 
körülményei megfelelőleg lettek volna hangolva, 
ugyanez megtörténhetett volna vele a dévényi Árpád 
szobor talapzatánál is vagy bárhol, máshol, amerre 
a végtelenség ötlik szembe. A tengeren azonban a 
a közérzet elváltozása maga után vonja a gondolkodás 
tempójának elváltozását. Mily különös is az ember! 
Amig tiszta és felhőtlen felette az ég, amig lába alatt 
érzi a szilárd talajt, addig magasan fennhordva megy 
előre. Mikor pedig beborul feje felett az ég, meginog 
alatta a talaj — meginog egyéniségének belső rendje is. 
Nem tudom sokra becsülni ezért az ateista meg
térését. A hirtelen meglátások, hirtelen megtérések 
igen kétes értékűek. Aki mig jól megyen sorsa cinikus

s nem ér rá reflektálni s vallásos gondolatokkal fog
lalkozni — és egyszer csak a teugeren i j e d t s é g b ő l  
megtér, az nem jellem. „Vallási élménye“ sem más, 
mint captacío benevolentiae. Az Istenhit ennél komo
lyabb dolog. Nincs kötve emberi hangulatokhoz, talaj
változásokhoz. Az Istenhit kegyelem, melyet kapunk. 
Nem mi csináljuk; mi csak elfogadjuk.

A fedélzeten hideg északi szél kezdett fújni. Le 
kellett mennünk többször a kabinokba melegedni. A 
szárazföldi tüdőt erősen próbára tette a tengeri lég
vonat, úgy hogy csak lassú mély lélegzetvétellel tudtuk 
elkerülni a folytonos köhögést. De azért egyikünknek 
sem volt kedve megválni a természet szokatlan, uj, 
ismeretlen, rejtelmes szépségeitől. Három óra hosszat 
legeltethettük szemünket a gyönyörű látványban, midőn 
a horizont egy homályos, ködbe burkolt pontocskája 
ötlött szemünkbe. Egyre közelebb érve a körvonalak 
lassan bontakozni kezdtek, szakadt sziklatömbök, éles 
kiemelkedések jelezték, hogy megérkeztünk Helgoland- 
hoz. Hajónk a parttól kb. 2 kilométernyi távolságban 
horgonyt vetett. Matrózok segítettek le a nagy gőzös
ről lépcsőkön a lenn várakozó motorcsónakokba s igy 
jutottunk a partra.

A szigetet először lentről néztük meg. Bejártuk 
kicsi, szűk utcáit. A kirakátokban temérdek kagyló, 
gyöngyház, tengeri csillag munkák ragadták meg fi
gyelmünket. Mindegyikünk vett magának valamit, hogy 
otthon aztán legyen mivel szemléletesebbé és mara
dandóbbá tenni a helgolandi benyomásokat. Végig
járva a szigetet fölvitettük magunkat egy arra szolgáló 
lifttel Helgoland tetejére. Itt gyönyörködhetett csak 
igazán szemünk és örülhetett lelkünk az isteni fensé
ges természet csodás szépségeinek! Az ég gyönyörű, 
tiszta azúrkék . . .  a tenger arany napsugarakkal tele, 
ameddig csak a szem ellát. A viz halvány zöld színe 
kristálytiszta, mélyen beleláthatni végtelen mélységeibe. 
Csodaszép isteni panoráma! Az embernek mozgásba 
jön egész benseje, az ismeretlen élet fuvalmát érzi, 
mit eddig még nem tapasztalt, ki szeretné beszélni 
mindazt, ami odabenn van, ha lehetne, — föltudna 
olvadni a közelségben és a mindenségben s nézni, 
nézni hosszan elmerengve az uj szépségbe, mig úgy 
járna, mint Loreley halásza . . . Igen itt személyes 
élménnyé lesz a germán rege . . .

Maga a sziget kopár, kietlen, sárgaföldü, kavicsos, 
terméketlen. Kevés látványosságot nyújt. Csak itt-ott 
van fűvel benőve, hol kecskék legelésznek. Megte
kintésre méltók a matróz kaszárnya, aquarium, a nagy 
víztorony, a sziget közepe táján állandóan megtöltött 
hatalmas ágyú, azonkívül a sziget kis evangélikus 
templomocskája, melyről Frenssen is tesz említést 
Anna Holmannjábar^

Végtelenül sajnáltuk, hogy időnk oly rövid volt, 
hogy alig értünk rá körültekinteni s hajónk már is 
ott állt készen a visszamenetelre. A nyüzsgő benyo
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másoktól telten indult el velünk a gőzös. Gyönyör
ködtünk a nyugodni térő napban, mely egyre kisebb 
és kisebb lett a láthatáron. A tenger egészen nyugodt, 
smaragd zöld színe gyönyörű sötét árnyalatot vett fel, 
benne a nap utolsó aranysugarai tükröződtek. A magas 
égbolton lassan-lassan megjelent az első csillag, utánna 
a második . . . harmadik . . .  a végtelenségig, mig 
végre csillagtenger volt fölöttünk, csillagtenger alat
tunk . . .

Bremen. Hajek Herma.

TUDÓSÍTÁSOK-
A nagyhonti esperességi közgyűlés Ipolysá

gon tartatott. Julius 8-án a bizottságok üléseztek s 
készítették elő beható tanácskozás után a közgyűlési 
tárgyakat. Julius 9-én gyámintézeti istentisztelet tar
tatott, melyen Rozsnyai János százdi lelkész mondott 
szívből jövő buzgó imát. A közgyűlést Ivánka István 
esp. felügyelő beszéde nyitotta meg, melyen az orszá
gos gyászban való mélységes részvétünknek adott 
kifejezést s a borzalmas tragédiából levonta a kettős 
tanulságot, hogy a vallás, vallásos oktatás mellőzhe
tetlen a közboldogság szempontjából, s hogy a fele
kezeti köpeny alatt tenyésző nemzetiségi mozgalmak 
megengedhetetlen visszaélések. A közgyűlés elhatá
rozta, hogy Királyunk Ü Felségéhez részvétfeliratot 
intéz. H ändel Vilmos főesperes, részletes s az egyházi 
élet minden mozzanatára kiterjedő jelentése tudomá
sul vétetett. A közgyűlés két alapitó levelet vett tudo
másul. Mindkettő kb. 1000— 1000 koronás Hándel- 
alapítvány. Az egyiknek kamatait selmeci tanítóképzős, 
a másikét pozsonyi theologus fogja kapni. A ref. 400 
éves jubileumára 983'14 kor. folyt be az esperesség- 
ben. Az egyházmegye alapító tagnak belép a lelkész- 
fiakat segélyző egyletbe. A bizottságok által letárgyalt 
s ajánlott határozati javaslatokhoz a közgyűlés hozzá
járult. A kerületi gyűlésre kiküldettek: Sobó Jenő, 
Gregersen Nils, Alberti Ernő, Vajda Barna világiak, 
Krupecz István, Fuchs János Samu, Jamriska János 
lelkészek megbízó levéllel, Laszkáry Miklós, Szulyovszky 
Aurél, Kiszel János, dr Kachelmann Viktor, Würtzler 
Vilmos, Fabriczius Dezső világiak, Szimonidesz Lajos, 
Dianovszky János, Dedinszky Aladár és Jeszenszky 
János lelkészek. Esp. jegyzővé megválasztatott Horváth 
Sándor vm. aljegyző, a számvevőszékbe Fabriczius 
Dezső, a tanügyi bizottságba Heintz Iván választatott. 
Az összes folyó ügyek letárgyalása után közebéden 
maradtak együtt a gyűlés tagjai.

A brassómegyei lelkészek értekezlete. F. 
hó 3-án tartatott meg Bohus Pál főesperes elnöklete 
alatt Brassóban, melyen az összes lelkészek megjelen
tek két fontos ügy elvégzésére az 1914. jul. 15-én 
megtartandó esp. közgyűlés tárgyainak előleges meg
beszélésére, valamint az összes szőnyegen levő kérdé

sekben elfoglalandó egységes álláspontjának nyilvání
tására. A tárgyak közül legbehatóbb eszmecserét a 
a lelkészfizetés rendezésének kérdése alkotta, mely Kiss 
Béla és Petrovics Pál lelkészek előterjesztéseivel került 
tárgyalás alá, az első önállóan a második a MELE 
kérdőpontjaival kapcsolatosan. E két lelkész előter
jesztett véleménye alapján a lelkészértekezlet egyhan
gúlag hozzájárult a (jy iirk y-fé le  első ja va sla tá h o z . Pet
rovics véleményezése alapján e kérdés rendezését 
mondotta ki a zsinat, legnehezebb de egyben legér
tékesebb feladatának. Kiss Béla véleményezése alap
ján, ha már az adócsökkentési alapot semmiképen 
erre a célra felhasználni nem lesz lehetséges, — kimon
dotta a lelkészértekezlet, hogy a szükséges fedezet 
előteremtése céljából — kívánatosnak tartaná a csa
ládi pótlék megteremtését a slö la  vá ltság  kérdésével 
összekötni. Vagyis, hogy maguk az egyházközségek 
is ez eszmének és tervnek megnyerhetek legyenek t.
i. a családi pótlék megszünteti a stóla fizetést. E cél
ból a zsinati bizottság előadója kérdezze meg a le l
készek tő l: a) mely egyházak bírnák meg az egész családi 
pótlekot b) mely egyházak bírnák meg a fél családi pót
lekot, c) mely egyházak sem az egész, sem a fél családi 
pótlékot meg nem fizethetik, azok köteleztessenek 200 
koronát stólaváltság és drágasági pótlék címén a pót
lék alapba befizetni, melyhez csatoltatnék a mostani 
lelkész alap is. Minthogy ezzel kapcsolatosan a cong- 
ruás és nem congruás lelkészek közötti külömbség 
megszüntetendő volna, természetes, hogy a hiányzó 
összeg 2 avagy 3u/0 is kirovandó. Ezt azonban a hívek 
szívesen fizetnék meg, tudván azt, hogy stólát nekik 
nem kell többé beszolgáltatni. — A discretionális jog
ról Nikodémusz Károly terjesztette elő véleményes 
javaslatát. Az értekezlet épen a maga esperességében 
tapasztaltak alapján kívánatosnak tartja a discretionális 
jog alkalmazását sót szükségesnek tartja a renitens eg y
h ázközségek  autonóm iájának fe lfü g g esztésé t is. — Pet
rovics Pál a MELE kérdőpontjaira dolgozott ki javas
latot, mely egy-két kisebb módosítással elfogadta
tott egész terjedelmében. E szerint az egyháztanács 
intézménye kiépítendő; állandósítandó a püspöki szék
hely: a püspöki Il-od lelkész jogköre kiszélesítendő; 
Paulik Jáuos, dr Szalai Sándor és Mikolás Kálmán 
indítványai a lelkész-otthon  kérdésével együtt oldandó 
meg, a MELE-nek semmi szin alatt püspök ne legyen 
elnöke, hanem a diszelnökség  álljon az ö sszes  püspö
kökből, ügyvezető elnök pedig legyen Raffay Sándor. 
Kiss Béla a püspöki kérdőpontokról terjesztett elő 
javaslatot, melyet a lelkészértekezlet egész terjedelmé
ben magáévá tett. E szerint 1. uj szekták nincsenek, 
a mostaniak mind a régi szekták megelevenedéséböl 
állanak. Ennek oka: a m aterializm us térhódítása. Ez 
kényszeríti az összes felekezeteket s igy a szektákat 
is intensivebb erőkifejtésre. Egyházunkat azért éri 
súlyosabb veszteség, mert az egyház a legintransigen-
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sebb. Igaz értelemben vett sza b a d e lvű  és szervezetlen . 
Ezen a két résen csúsznak be a szekták. Ott az ev. 
önérzet fokozása, itt a szervezkedés a hódítás ellenszere. 
Abban az elsőbben a világiak, ez utóbbiban a lelké
szek munkája az első szükségesség stb. — 2. Egyhá
zunk az antialkoholista mozgalmat az ö ssze s  fe le k e ze 
tekkel karö ltve  szolgálhatja legsikeresebben. Kifelé az 
ö sszes  fe lek eze tek  veze tő ive l évenként az antialkoholista 
gyűlés rendezésével, melynek tárgya volna: a kormány
nak és a politikai pártoknak megegyezése a vasárnapi 
korcsmák bezárására, befelé önálló szervezkedések, 
főleg az egyesület kiadványainak terjesztése s az anti
alkoholista egyesület megalakítása stb . . . 3. Evangé
likus egyházunkban hierarchikus felfogások diadalától 
egyáltalán nem lehet félni. — 4. Az istentiszteiét a 
modern kor követelményei szerint legyen, a) rövid b) 
tartalmas (hiterősítő és ismeretközlő) c) hatásos. Ez 
utóbbinál nem elégedhetünk meg a szokásos te ts zé s 
sel, beszédünk szeretetet szüljön stb . . .  4. A diakonok 
a lelkésznek minden irányban segítségére lehetnek a 
belmisszió terén. — Még több belső, közvetlen az 
egyházmegyét érdeklő ügy letárgyalása után az érte
kezlet véget ért.

A trencséni egyházmegye közgyűlése. Julius 
hó 1-én tartotta meg a trencséni egyházmegye köz
gyűlését Trencsénben, dr. Stúr Károly egyh. felügyelő 
és Krizsan Zsigmond esperes társelnöklete mellett. 
A közgyűlést megelőzőleg a templomban Sztanek 
Gusztáv lelkész imát mondott. A közgyűlés megala
kulása után az esp. felügyelő röviden megnyitotta a 
közgyűlést, amelyben megemlékezett a trónörököspár 
borzalmas haláláról. Emléke jegyzőkönyvileg lett meg
örökítve. A közgyűlés részvét táviratot küldött a ka
binet irodához, hogy azt a magyar trón zsámolyához 
juttassa. Esperes előterjesztette a nagy gonddal szer
kesztett évi jelentését, amelyben megemlékezett a zsi
natról, a Gyürky-féle lelkészi fizetési törvényjavasla
táról, a zsinati bizottságnak ellentétes állásfoglalásáról. 
Jelentette, hogy a vallás-erkölcsi élet jó, az Amerikába 
való vándorlás csökken, a visszavándorlás emelke
désben van, a hívek megvagyonosodva térnek vissza 
és birtokot vásárolnak. Megemlékezett a reformátió 
400-os évfordulójáról s felemlítette, hogy annak em
lékére minden egyháznak kellene valami jót, üdvösét 
alkotni. A trencséni egyház régi templomát fogja ja
vítani. Beniczky Árpád kerületi felügyelő úr ő Méltó
ságának, aki a junius 17-iki lelkészi értekezlet alkal
mával meglátogatta az egyházmegyét, köszönet mon
dott. A jótékonyság nem hanyatlik, minden egyház 
ál<jloz valamit. Ezen jelentéssel kapcsolatosan több 
lelkész bejelentette azt a sérelmet, hogy az áll. el. 
népiskolákban, még azon községekben is, melyekben 
hiveink nagy többségben vannak, róm. kath. tanítók, 
vagy tanítónők neveztetnek ki. Osztroluczky Géza volt 
trencséni főispán, egyháznak ezon hitbuzgó tagja, aki

ott van minden esperesi gyűlésen, otV van a papok 
és nép közt, indítványára elhatározták, hogy azon sé
relmek a megyei főispánnak, a kerület és az egyet, 
egyház utján a kormánynak tudomására adassanak. 
Palicz János esp. számvevőszéki elnök jelentése szerint 
az egyházak nagy egyh. adó százalékot mutatnak ki 
— 150—20Ön/o-t is» sőt ennél többet. Az egyházi szá
madások nagy része jóváhagyatott. Esp. számvevőszék 
egyik tagjává Kiss Mihály, törvényszéki bíróvá Jánoska 
ügyvéd lettek megválasztva. A dékáni jelentések jegy
zőkönyvben közöltéinek. A gyámintézet jelentése sze
rint Szulyóváralja 76 korona segélyt kapott. Az aug.
20-án Pozsonyban tartandó kerületi gyűlésre kikül
dettek szavazati joggal a lélkészi karból: Bodiczky és 
Zemann, a világiak közül Jánoska és Sztanek. Az esp. 
papi, özvegy-árva nyugdíjintézet vagyona Bodiczky 
esp. pénztáros lelkiismeretes kezelése mellett évről- 
évre gyarapszik. Vagyon 49,000 korona, évi segély 
300 korona. A tanítói nyugdíjintézetnél évi segély 100 
korona. Osztroluczky Géza indítványára az egyházme
gyei tanítói egylet felhivatott, hogy a budapesti tanítói 
egyesület a vallásoktatásnak az iskolákból való 
kiküszöbölését célzó mozgalma ellen mozgalmat in
dítson s arra a kerületi és a várm. ált. tanító egylet 
is felhivassék. A tanácskozás és tárgyalás idáig, mint 
eddig rendesen, csendben és békében folyt. Ezután 
azonban erős vihart támasztott a Zsedinyi-féle ösz
töndíj ügye. Már évek óta tapasztaljuk, hogy az esp. 
gyűléseken az esp. tanítói egylet tagjainak egy része 
a Zsedényi-féle ösztöndíjat csak a maga aklából való 
embereinek vindikálja, azokat folyvást ajánlgatja és 
tolja, mig azokat a tanító társakat, akik nemzetiségi 
tekintetben másként éreznek, következetesen mellőzi 
és ellenök kardoskodik, azzal a furcsa indokolással, 
mert hogy azok a tanítók, akik az esp. tanítói gyű
lésekre nem járnak, nem méltók a Zsedényi-féle ösz
töndíj jótéteményére. Mintha bizony a bold, emléke
zetű Zsedényi ehhez kötötte volna és Baltik Frigyes 
püspök, aki a Zsedényi ösztöndíjat osztja, ehhez kötné 
annak kiosztását. így történt most is. A tanító egylet 
Adamcsikot, a maga emberét tolta. Az esp. gyűlésnek 
számottevő része Schwecz Mihály tanítót, aki az es- 
perességnek egyik legjelesebb és legérdemesebb s 
legszegényebb tanítója, aki már a múlt évben is több 
oldalról volt ajánlva. Hiába volt minden ajánlás és 
küzdelem. Az esp. felügyelő kétszer is szavazásra 
bocsájtotta a dolgot. Természetes, hogy Schwecz 
Mihály hazafias pártja leszavaztatott, Schwecz Mihály 
ismét mellőzve lett Ez leginkább az esp. felügyelő 
indulatos fellépésének következménye volt, aki maga 
a tanítói egylet álláspontjára helyezkedett s miután 
dr. Htis kir. -Közjegyző az ellen erélyesen tiltakozott, 
hazafias pártja a templóiflból kivonult. X. y .

Ä „Mágy. EV. Kér. Diákszfövétség“ gy*filése. 
Az a nyolc eSzteíidőVél szerény kéretek között meg
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indult diákmozgalom, mely a magyar diákság evange- 
lizálását tűzte maga elé, mind hatalmasabb méretekben 
nyomul előre. A röviddel ezelőtt alig ismert mozgalom 
ma már hazánk minden főiskoláján ismeretes és híveket 
számlál; a középiskolákba is megkezdte a bevonulást. 
A szövetség valóságos fokmérője az évenkint tartott 
nyári gyűlés, melyre mind nagyobb számmal gyűlnek 
össze főiskoláink, gimnáziumaink és tanítóképzőink 
növendékei, sőt tanárai is. Az idei gyűlés Losoncon 
folyt a város határában felütött nagyszerű sátortábor
ban. — A gyűlést megelőzőleg az evang. templomban 
Mar esek János budapesti segédlelkész, a reformátusban 
pedig Gombos Ferenc, a Diák szövetség utazótitkára 
tartott alkalmi beszédet junius 28-án. Azután megin
dult az előadások sorozata. Reggel közös áhítatra 
gyűltek össze a résztvevők a hatalmas előadói sátor
ban, mely után apró csoportokban az egyes thémák 
körül csoportosuló bibliatanulmányozó körük kezdték 
meg munkájukat. E körök thémái voltak: Jézus szo
ciális tanításai, Örökélet, Hegyi beszéd, Pál vallomásai 
leveleiben stb. Az előadásokból külön ki kell emel
nünk azt a sorozatos előadást, melynek tárgya Isten 
kijelentő munkája az emberiség történetében volt. Elő
adói között Ravasz László és Kecskeméthy István is 
szerepelt. Raffay Sándor kénytelen volt akadályoztatása 
miatt távolmaradni. A középiskolai tanulók részére 
külön előadások voltak. Ezek közül az önnevelés és 
a Tiszta élet problémáinak a tárgyalását emeljük ki. 
Az esti órákat missiói előadások töltötték ki. Erickson 
albán missionárius Albániáról tartott több előadást. 
Egy alkalommal a losonci közönséghez is szólott. 
Ausztriai és angol kiküldöttek is részt vettek a gyű
lésen, mely a komoly és mély előadások után kedé
lyes játékokban talált szórakozást. Jól esett látnunk 
és éreznünk, hogy müveit ifjak, akik a jövő Magyar- 
ország irányításában fognak részt venni, ifjúkorukban 
az evangélium életerőit szívják magukba. Csak az volt 
ránk kissé elszomorító, hogy épen evangélikus isko
láink ifjúsága volt gyengén képviselve. A körülbelül 
kétszáz ifjú között elenyésző volt az evangélikusok 
száma. Fontos megbeszéléseink voltak ez ügyben a 
Diákszövetség vezetőivel. Lehetetlennek tartom, hogy 
egy ilyen mélyítő és határozott evangéliumi keresztyén 
mozgalom elől egyházunk ifjúsága elzárkózzék. A 
diákmozgalom egy fejlődő s egészséges evangéliumi 
erőkből táplálkozó mozgalom, mely önmagát folyto- 
nossan korrigálja, amely hivatva van arra, hogy evang. 
egyházunknak elernyedt munkaerőit felfrissitse hitbuzgó 
tagjai által. Nagyon jól látjuk és érezzük, hogy egy
házunkban a minden hatalom forrása: a gyülekezet i  
élet egészségtelen, erőforrásai kiapadóban. Itt nem 
lehet se zsinattal, se szabályrendeletekkel segíteni, 
mert ide evangélium, az egyházat megalkotó istenige, 
egyéni életet átalakító életerő kell. Egyenesen egy
házunk jól felfogott érdeke, hogy ne idegenkedjünk a

bibliából és imádságból táplálkozó munkától, hanem 
állítsuk azt be legmegfelelőbb helyére, az egyház épí
tésébe, új, öntudatos, mély hitű és szellemiekben s 
anyagiakban egyaránt áldozatkész egyháztagok neve
lésére. M. í.

KÜLÖNFÉLE.
Troeltsch Ernő, heidelbergi tanár, a kiváló 

theol. tudós, Lehmann E. utódjául a berlini filo zó fia  
fakultásra költözik át.

Személyi hir. S ch oltz Gusztáv bányakerületi 
püspök több heti tartózkodásra Hévizfürdőre utazott, 
hogy idült reumatikus fájdalmaira gyógyulást keressen.

Veszprémi evang. egyházmegye junius 24-én 
tartotta évi rendes közgyűlését Takács Elek esperes 
és Bélák István egyhm. felügyelő elnöklete alatt. Az 
elnöki jelentés kapcsán kimondja a közgyűlés, hogy a 
Luther-társaság könyvtár típusai kötelező beszerzésé
nek kimondása nem áll módjában. A különböző bizott
ságok tettek ezután jelentést. Gyűlés végén az espe
res lemondott tisztéről, a lemondást azonban az egy
házmegyei közgyűlés nem vette tudomásul s az espe
rest bizalmáról és szeretetéről biztosította.

A veszprémi evang. egyházmegyei bel- 
misszió egylet junius 23-án tartotta közgyűlését Bal- 
dauf Gusztáv püspöki titkár elnöklete alatt. A közgyű
lés köszönetét és elismerését nyilvánítja az elnöknek 
és az év folyamán közreműködött lelkészeknek, taní
tóknak.

A veszprémi evang. egyházmegyei lelkész
egyesület szintén junius 23-án gyülésezett. Az érte
kezlet elfogadja Ihász Mihály indítványát: kérjék a 
lelkészek a féláru vasúti jegy kedvezményét a képvi
selő választások előtt. A stóla megváltását az adó- 
csökkentést államsegély terhére elfogadja és kéri az 
egyesület. Az egyesület helyesnek találná azt az intéz
kedést, hogy a lelkészek egy központi pénztárból kap
ják fizetésüket. Az egyháztanács intézménye minden 
fokon kiépítendő. Állandó püspöki székhely keresztül 
viendő, a püspök a rendes lelkészi teendők alól fel
mentendő. A püspöki székhelyen m ás rendes lelkész 
választandó. Az egyetemes felügyelői állás mai alak
jában nem tartható fenn. Gyürky javaslatát pártolja a 
közgyűlés.

Egyházközségi közgyűlés. A szatmárnémeti 
egyház julius 5-én tartott közgyűlésében foglalkozott 
a zsinati törvénytervezetekkel. Miután a trónörökös és 
neje Ö fenségeik gonoszkezek által előidézett halála 
felett részvétét s az egyházmegyei elnökség amaz in
tézkedése felett, hogy az egyházmegyei közgyűlést 
Szatmár városába jul. 21. és 22. napjaira hivta össze, 
örömét fejezte ki, rátért a következő pontok tárgya
lására. Kívánja az egyházközségi közgyűlés a dis- 
krecionális jognak, mint a gyülekezeti autonómia sé
relmének elvetését, mert a lelkészi diploma csonkítá
sának tartja e jog érvényesülését. Csak törvényes Íté
let foszthatja meg a pályázó lelkészt a választásban 
való részvételtől. Kívánja a közgyűlés, hogy a lelkész.
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meghívásnak, mint a kiváló lelkészek kitüntetésére 
szolgáló gyülekezeti jognak — az egyház kerületi el
nökség beleegyezésének feltételével — törvényeink
ben lehetőség biztosittassék. Kívánja az egyháztanácsi 
intézmények alkotását. Egyháztanáncsi intézménynek 
a felsőbb egyházközigazgatás fórumokon tervezett ki
építését. Fontos felterjesztése a közgyűlésnek a meg
bízó levelek törlésére s a nők személyesen gyakorlandó 
választójogára vonatkozó határozata. Sőt elvben attól 
sem zárkózik el az egyházközség, hogy az egyház
tanácsban az intelligens önálló nők is beválaszthatok 
legyenek, mert ez áldott hatással lenne egyháztanácsaink 
s velük egyházaink működésére. Az országos képvi
selőségre és a lelkészségre vonatkozó törvényterveze
tet elvetni javasolja, mert nem látja a gyülekezet s 
egyházunk érdeke romlásának, ha mennél több lel
készünk foglalna helyet a törvényhozásban, sőt nyere
ségnek tartja azt. Az előzetes quasi engedelemkérést 
a jelölés elfogadására az eléggé nem kárhoztatható 
politikai szenvedelmeknek egyházainkba leendő hur- 
colása miatt egyenesen veszedelmesnek tartja. Kívánja 
végül, hogy a lelkész akkor is pályázhassék máshová, 
amikor megválasztatott, de a hiványt el nem 
fogadta, a boldogulásnak szabad utat kell engednünk, 
elégnek véli ily esetekben a választási költség meg
térítésére kötelezni a lelkészt. E határozatokat a közgyűlés 
az egyházmegye utján terjeszti a zsinat elé.

Lelkészválasztási mozgalmak. A boldog em
lékű Klim o  Vilmos pribóczi lelkész elhalálozása folytán 
megüresedett állásra csak egy pályázó jelentkezett, 
Hlavács Milán mosóczi lelkész, miért is az egyház- 
község a pályázatnak újból való kiírását határozta el. 
A Svehla  Gusztáv nyugalomba vonulása folytán lelki- 
pásztor nélkül maradt breznóbányai egyházban a lel- 
készi állás betöltése iránt a szükséges intézkedések 
megtétettek. Vitális Gyula tótpelsőci lelkész és zólyom- 
megyei alesperes mellett Skrovina Ottó turócszent- 
mártoni lelkésznek is van pártja.

Lelkészt meghívások Amerikába. A south- 
bethlehemi népes evang. egyházközség meghívta lelké
széül D r  S tieg ler  S. E rnő  newbrunswicki lelkészt, az 
ő helyére a newbrunswicki gyülekezet ifj. K o vá cs  
M ihály  ajkai s. lelkészt hívta meg lelkipásztorául.

A dunántúli kér. evangéliumi egyesület Cell- 
dömölkön tartja ez évi közgyűlését augusztus 25-én. 
A közgyűlés tárgysorozatán sok fontos pont van. 
V arga  Gyula esperes az egyházmegyei belmissziói 
egyesületek szervezéséről a „Harangszó“ számadásá
ról és a családi emlékkönyv terjesztéséről, K a p i Béla 
a belmissziói felolvasási gyűjtemény szerkesztéséről 
és a konfirmációi emléklapok árusításáról, S ch o ltz  
Ödön esperes pedig az Alig. evang. luth. Konferenz- 
ről és a külmisszióról fog referálni.

Gyűlések. A békési esperesség július 22—23-án 
Kondoroson tartja rendes közgyűlését, melynek leg

fontosabb tárgya a tisztujitás s a megválasztandó 
esperességi elnökség hivatalba iktatása lesz.

Változások a gyámintézet tisztviselői kará
ban. B áró  S o lym o ssy  Ödön a dunántúli egyh. kér. 
gyámintézetnél viselt elnöki állásáról lemondott bete
ges állapotára hivatkozással. Ugyancsak bejelentette 
lemondását a kér. gyámintézetnek évek hosszú során 
át volt jegyzője H orvá th  Dezső veszprémi lelkész is.

Béke-konferencia. F. é. augusztus hó első heté
ben Konstanz városában össze fog ülni az egyházi 
béke-konferencia Európa és Amerika ev. egyházainak 
képviselői fognak itt összejönni, hogy tárgyaljanak 
arró l: miféle állást foglaljanak el az egyházak a béke 
kérdésében. E konferenciára szóló meghívás magyar
honi egyházunkba is megjött — illő volna, ha a ma
gyarhoni ev. egyház képviseletében is megjelenne 
néhány lelkész- és világi egyház tag és tanúskodnának 
arról, hogy mi is a szó legnemesebb értelmében a 
„békesség fejedelmének“ akarunk követői lenni.

Tanítói jubileum. K in tzler  Árpád iglói ev. 
tanító egy negyedszázad óta áll a népoktatásügy szol
gálatában. Minden feltűnést kerülve, csendben, de 
annál nagyobb áldással működött s úgy egyházi elöl
járóságának, mint pályatársainak tiszteletével és bizal
mával dicsekedhetett. A szepesi tanítók, iglói hivei és 
tanítványai sokan felkeresik jókívánságaikkal s az év
fordulóra, K in tzler  Árpád további buzgó működésére 
Isten áldását kérik.

A discretionális jog törvénybeiktatása m elle tt 
nyilatkozott meg egyhangúlag a pestmegyei esp. köz
gyűlése, ellene foglalt állást a somogyi esp. lelkészi 
értekezlet, mely mégis szükségesnek tartja csupán a z  
idősebb  és teh etségesebb  le lkészek  érvényesülhetése cél
já b ó l , hogy autonómia sérelme nélkül a kér. elnök
ségnek  a vá la sz tá so k  körü l ném i b efo lyás b iz to s itta ssék .“

Nőkántor. Kmety Kornélia, a bajsai népiskola 
tanítónője a szarvasi tanítóképző intézetben kántori 
vizsgát tett s kántori oklevelet kapott. Kmety Kornélia 
az első magyar evangélikus nőkántor, vagy ha úgy 
tetszik kántornő. Szórványokban, missziói pontokon 
előfordul, hogy az istentisztelet zenei részét, a harmo- 
niumon való játszást zeneértő nők vállalták magukra 
s végezték kántori képesítés nélkül is teljesen ki
fogástalanul. Több baptista istentiszteleten is látunk . 
már lányokat a harmonium mellett. A kántori képe
sítés megszerzésében Kmety Kornéliáé az elsőség.

Adomány a reformáció jubileumára. A nóg- 
rádmegyei esperesség lelkészei elhatározták, hogy nyug
díjba beszámítható fizetésük fél százalékát 1917-ig a 
a reformáció négyszáz éves jubileumára eszközölt gyűj
tésnek adják. A szép péljja követőkre v á r!

Felekezeti és községi tanítóknak a fizetésren
dezés dacára is kevesebb fizetésök marad, mint az 
állami tanítóknak. Mivel az 1913. évi XVI. t.-cz. csak
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megengedi, de nem biztosítja számukra a családi pót
lékot, ennek az anyagi hátránynak szükségszerű követ
kezménye lehet, hogy a jobb felekezeti tanítók is állami 
iskolába kívánkoznak. Ezt megakadályozni egyházunk 
fontos érdeke, ezért Mihalovics Samu béri lelkész 
indítványára az alsónógrádi lelkészértekezlet az egy
házmegyei gyűlés utján arra kérte a zsinatot, hogy 
ennek az áldatlan helyzetnek, mely érdemes tanítóin
kat megkárosítja, az egyház érdekében kifejtendő mun
kától elkedvetleníti s ezzel egyházunknak nagy károkat 
okoz — elejét vegye.

A torzsai konfirmandusok otthona ez évben 
ismét szétküldötte szokásos évi jelentését és kérő szó
zatát. Elhagyatott gyermekeket karol fel s szórványban 
lakó konfirmandusoknak nyújt otthont teljesen d íjta la 
nul ez az intézet konfirmációi oktatásuk idejére. 1913- 
ban már negyvenhat gyermeket tudott gondozni az 
intézet. Az intézet kb. 12.000 koronás költségvetéssel 
dolgozik. Van 13.000 korona adósága. Eddig az egy
házak és sok egyéb jótevő mellett a konfirmandusok 
is istápolták az Otthont adományaikkal. Ezekre az 
adományokra tovább is szükség van. Áldozatkész, 
adakozó lelkek jóindulatába ajánljuk ezt a nagy fon
tosságú intézményt! Az adományokat a torzsai ev. 
lelkészt hivatal vagy Tauster Frigyes pénztáros címére 
T orzsa  (Bács-m.) lehet küldeni.

Kis templom tervek. A szászországi lutheránus 
konsistorium 1913, áprilisában pályázatot irt ki tem
plomtervekre, még pedig olyan templomok tervezésére, 
melyekben 100—250, illetve 240—400 ülőhely legyen. 
A tiz legjobb tervre 250—250 márka pályadij tűzetett 
ki, s kilátásba helyeztetett, hogy több tervet meg fog
nak venni. A konsistorium kikötötte, hogy lehetőleg 
egyszerű és olcsó templomok terveztessenek s hogy 
a templomnak a teljes felépítési ára, felszereléssel, 
oltárral, szószékkel, orgonával, padokkal, kereszt úttal, 
harangokkal együtt számittassék ki s hogy egy-egy 
ülőhelyre a templomépítési költségből 140—200 már
kánál több ne jusson. — A pályázat nagy sikerrel 
já r t . összesen 733 tervet eredményezett, ezekből 422 
nem felelt ugyan meg a pályázati feltételeknek s ezért 
kiselejteztettett, a többiek közül azonban 75 jött a dij 
odaítélésénél komolyan számba. Tiz terv 250 márkás 
dijat kapott, 15 tervet pedig 100 márkájával megvá
sárolt a konsistorium. A legjobb tervek közül ötven
három  Seemann u. Co. kiadásaként Leipzigben meg
jelent mint a „Deutsche Konkurrenzen vereinigt mit 
Architektur Konkurrenzen“ c. folyóirat 350. füzete. A 
füzet nagyon olcsó, mindössze 180 márka (2.16 kor.) 
az ára. A templomok legnagyobbrésze érdekes, egyéni 
jellegű, természetesen jellegzetesen német alkotás, 
melyeket más földre nem lehet egyszerűen átültetni, 
vagy felépíteni. Van benne tiz, tizennégy, tizenöt, de 
van hetven, hetvenkétezer márkás terv is. Építő egy
házban lelkésznek, felügyelőnek nagyon jó használatot

tehet ez a szépen kiállított füzet. Tájékozódni lehet 
belőle. Tudtunkkal nálunk nincsen olyan — legalább 
is könnyen hozzáférhető — könyv, vagy tervgyüjte- 
mény, melyből impulzusokat lehetne szerezni. A sok 
különböző megoldási mód tanulmányozása adandó 
alkalommal jó megoldásra segíthet, azért olvasóinknak 
a figyelmébe ajánljuk ezt a kiadványt. (S zerk .)

Pályázat alatt áll a vinkovei m isszió i és a brez- 
nóbányai lelkészi állás. Az előbbire pályázónak hor
vátul is tudnia kell. Breznóbányán magyar és t ó t  az 
istentiszteleti nyelv. A vinkoveii állásra jul. 31-éig kell 
Neudorfra (Vinkovei mellett) a breznóbányaira pedig 
jul 23-ig kell Nagyócsára az esperesi hivatalhoz a 
kellően felszerelt jelentkezést benyújtani.

A szerk esztő  k özlése i.
Az előfizetési dijakat többen voltak szívesek a 

II. félévre beküldeni. Köszönet érte! Bár minél többen 
követnék a pontos előfizetők példáját s emellett ne 
feledkeznénk meg arról sem, hogy az Evangél i kus 
Lapot  másoknak is ajánlják!

K. I. Pinkafő. A hiányzó számot pótoltam. Med
dig küldjem a lapot a megadott cimre? Szív. üdv.

P Á L Y Á Z A T .

A békéscsabai ág. hitv. ev. Rudolf főgimnázim- 
nál nyugdíjba lépés folytán megüresedett német
lat in nye lv i  tanszékre pályázat hirdettetik.

Pályázhatnak oly ág. hitv. ev. egyének, kik a 
jelzett szakból középiskolai képesítést nyertek vagy 
szakvizsgálatot tettek.

A rendes tanár javadalma az intézet részéről évi 
2400 K törzsfizetés, öt ízben 200 K ötödéves korpót- 
lék és 600 K lakáspénz. A törzsfizetés idővel 2800, 
illetőleg 3200 K-ra, a lakáspénz a fizetési osztálynak 
megfelelően emelkedhetik. A törzsfizetést az állam 
egészíti ki. A megválasztott rendes tanár az országos 
tanári nyugdíjintézetnek jogosított és kötelezett tagja. 
Helyettes tanár esetén a javadalmazás: 1600 K évi 
fizetés és 200 K lakáspénz.

Pályázók a főgimnáziumi kormányzó-bizottsághoz 
intézett folyamodványukat, melyben életkoruk vallásuk, 
egészségi és családi állapotuk, hadkötelezettségi vi
szonyuk, végzett tanulmányaik, képesítésük, nyelv- 
ismeretük, eddigi netaláni szolgálatuk okmányokkal 
igazolandók, folyó évi augusztus hó 6-ig a főgináziumi 
felügyelőhöz küldjék be. A megválasztott állását au
gusztus 31-én elfoglalni köteles ; illetményei szeptem
ber hó 1-től kezdve folyósittatnak.

Békéscsaba, 1914. évi július hó 2-án.

Dr. Sailer Vilmos.
főginin. felügyelő.

PÁLYÁZAT.
A miskolci evang. egyház káplánt keres. Fizetése 

1600 korona, lakás, fűtés, világítás és takarítás. Az 
állás azonnal elfoglalható.

Csók György, lelkész.
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M ERKEL R F . dr. —

c m  l i i t  is  népe.
Á ra 30 f. töm eges véte ln é l 20 I.

iff

M egren d elh ető  az — 
„ E v a n g é l i k u s  L ap" 
szerk esztő ség én é l N agy- 
b örzsön y  (H ont-m egye).

Alig pár lapon igen kedves, jel
lemző rajza „China földjének, 
népének, a chinai vallásnak, szo
kásoknak, életnek és törekvések
nek.“ A füzet alkalmas a misz- 
sziói munka iránt való érdeklő
dés felköltésére. —

M inden jöved elm e az A lig . 
ev . p rotest. M ission svereiné.

3 ^ 1 1 3

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a

ÚJDONSÁG!

TÁRSADALMI GAZDASÁGTAN.
IRTA

Dr. KOVÁCS GÁBOR.
egyetemi tanár.

Ára 3 korona.

A Tiszántúli ref. Egyházkerület kiadványa,

kapható KORAI LAJOS
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN BUDAPEST, 
IV. KAMERMAYEK KÁROLY-UTCA 1.

K e r e s z t y é n  é n e k e s k ö n y v
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s így a Kér. Enekeskünyveí 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

Jaz alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös

metszéssel t o k k a l   2 „ 80 „
Egyszerű b rkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal..........................  6 „ —  „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylvel,

aranymetszéssel, dobozban...................  8 „ — „
Párnázott borjuburkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müdefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

me széssel, d o b o z b a n ...................a . 1 2  „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz .......................................... — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet n^.Kul) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°,,-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha  K á ro ly : Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok» 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban’ 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjubörkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács J ó z s e f: Imádságok és Buzgőlkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

HBingánszliy ltor  M p h ia iM la , Budapest, ti. AHadémia-u. 4.

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója..

R i e g e r  O t t ó
cs. és kir. udvari sz á llító

a S zen t-S ir  lovagja és a Ferenc J ó z se f  
rend tulajdonosa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta ZtOUnél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árb n teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalia — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.
^ ^ * * ^ » * »  ■ * 1 m  - - L|—Li~ — ---ru -g -ru—Li—i-  — - ~ i

W "“ Elismert legelsőrangú műremekek ~w i
a világhírű ZlflflERn ANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü li k é p v i s e l ő j e :

FJ.ÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C sá szá r - é s  L u k á c s fü r d ő n é l.)
Harmonium -árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGY HÁZI,  I SKOLAI  É S  T Á R S A D A L H I  H E T I L A P .

Főszerkesztő: SZTEHLO KÖMNÉL 
Felelte szerkesztő és kiadó: SZinONIDESZ LAJOS

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap szerkesztősége elm ére Nagy* 
börzsönybe (Hontinegye) küldendők. 
— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főmunkatársak:
i i o h n y A n n z k y  a l a d A m 

LIC. P lZ É L Y  öf)ÖN éa SZKLÉNYI ÖDÖN dr.

Az előfizetén ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre 6  K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  d i j a :
Kgész oldal 2b K., féloldal II K., negyedoldal 
7 K. Kisebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
6 fill. Többször megjelenó hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  R. M Nógrádi világiak szövetsége. — L. F. Ö .: Igazság felé. -7  t f j .  B erzsen y i Jen ő ; A protestantizmus és a társadalom. 
Tudósítások. — Különféle. — Szerkesztő közlései. — Hirdetéseit.

A nógrádi világiak szövetsége.
Az a gyűlés, melyre O kolicsán yi G yula  és R ákóczy  

István  esp. felügyelők a nógrádi evangélikus világi 
vezetőembereket meghívták s amelyről már két Ízben 
is hirt adtunk, megtartatott. A nógrádi világiak szö
vetsége végleg ugyan meg nem alakult, azonban a 
megalakulásra vezető lépések megtétettek. Az indítást 
Okolicsanyi Gyula esp. felügyelő megadta, az egyház 
iránt való közöny megtörésére irányuló akció szük
ségét a jelenvoltak mindnyájan érezték és helyeselték 
s a közelebbi lépések megtétele, a szervezés munká
jának az előkészítése egy bizottságra bízatott.

A bizottság munkájától függ, hogy lehet-e örül
nünk az akciónak, vagy ez a lelkes kezdeményezés 
is a közöny sivatagjába vesző vékony erecske marad, 
mely legfeljebb Nógrádból csinál rövidebb, vagy hosz- 
szabb időre oázist, mig t. i. azt a felügyelő vagy más 
buzgó férfiak egyéni odaadása táplálni fogja.

Arról van ugyanis szó, hogy a tervezők szerint 
az. egész akció tulajdonképen lokális je llegű  szervez
kedésnek indult. A világi elem a nógrádi esperesség- 
ben akarja biztosítani a maga számára az őt meg
illető helyet és vezető szerepet s a közgyűlés előtt 
való megbeszélésben, a közgyűlési tárgyak előkészí
tésében, bizalmasabb jellegű ügyekben való állás- 
foglalásban látja a mozgalom célját. Ebben a formá
ban ehhez a mozgalomhoz közegyházuiiknak nerh sok 
köze van. A nógrádi esperességi tárgysorozat bővülne 
még egy ponttal. Az. előértekezlet, lelkészi értekezlet, 
gyámintézeti és bizottsági ülések mellett ott szerepelne 
a tárgysorozatban a világiak , vagy mondjuk a fe l
ügyelők értekezlete is, mely azonban csak a gyűlési 
tárgyak előkészítésével foglalkoznék s a felügyelők 
együttes állásfoglalását készítené elő.

A gyűlésen azokban hallottunk olyan hangot is, mely 
a világoknak egyesületbe való tömörülése mellett fog
lalt állást. Egyházunknak új erőforrásokra van szük

sége. Az egyházi ügyek iránt való érdeklődés állandó 
ébrentartása, egyházi közcéloknak hathatós, még pedig 
pénzzel való segítése könnyebben elérhető és meg
valósítható egy szövetség keretében, mint évenként 
egyszer történő tanácskoz; s vagy megbeszélés formá
jában. Sajnos, hogy ez az életrevaló, nagy jövőjű s 
igazán nagy fontosságú indítvány nem talált általános 
helyeslésre. Sokan aggodalmaskodtak vele szemben. 
Az azonban megbecsülendő eredmény, hogy a szer
vezés céljából kiküldött bizottság alternativ terveket 
fog kidolgozni ilyen egyesület, vagy pedig az erede
tileg tervezett értekezlet számára. Végleges döntés a 

jö v ő  évi ö ssze jö ve te l alkalmával fog megtörténni.
Közegyházunk szempontjából inkább egy nagy

szabású, intelligens híveinket, egyházunk vezérférfiait 
magában egyesitő szövetség megalkotása volna kívá
natos. E szövetség kebelében talán megvalósulna az 
a vágyuk, hogy világi embereink egy része nem csu
pán a gyűlések és az ünnepek alkalmával mutatna 
érdeklődést egyházunk iránt, hanem az abban történő 
dolgokat állandóan figyelemmel kisérné, tájékozódni 
igyekeznék, jogait gyakorolna s egyházunk kormány
zásából kivenné a maga részét. Most sajnos, az egy
házi közigazgatás és alkotmányos élet iránt való ér
deklődés nagyon szűk körre szorul. Felügyelőink, 
presbytereink, intelligens híveink nagy része legfeljebb 
az egyházközségi életben vesz részt, ott is inkább 
csak kivételes esetekben.

Ez egyházunk szempontjából igen sajnálatos álla
pot. Mi nem nélkülözhetjük a független világi elemet, 
mely a konzervatív papi vezetést megfelelően ellen
súlyozza, nagyobb akicióképességre serkentse, pezs
gőbb élettel töltse meg egyházunk lassan mozgó, az 
élettel kontaktusban nem álló. jobbára szűk látókörű 
közigazgatási gépezetét.

Közismert nyomorgásunk közepette jól esnék 
látnunk, hogyan nyílik meg egyházunk kebelén belől 
egy új erőforrás, melynek nem az államsegélyben
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van az egyetlen reménysége. Az összeadott fillérekből 
koronák százai gyűlnének össze. Egyházunk legáldá
sosabban működő intézményének a gyámintézetnek a 
jóban való erős konkurrensét remélhetnők az űj szö
vetségben, mely megfelelő vezetés mellett akár azt is 
megtehetné, hogy minden második évben egy tem
plomot építhetne, vagy gyengülő, nyomorgó egyházat 
segíthetne lábra állani, hogyha nem nem maradna meg 
az 50—100 koronás alamizsna osztogatás mai sablonja 
mellett, hanem elég bátor volna ahhoz, hogy új ös
vényekre merjen térni. •

Azonban ez még mind nem elég. Sem az egy
házpolitika, sem a pénz nem boldogítja egyházunkat! 
Ennek a szövetségnek legnemesebb célja az volna, 
hogy megnyerje s visszavezesse egyházunkba temp
lomainkba azokat a híveinket, akiknek padjai ma 
üresen állanak, akik ma feleségüket, gyermekeiket és 
— cselédeiket küldik a templomba, maguk azonban 
nem kérnek abból a prédikációból, amit ma vagy a 
a „köznépnek“ és az asszonyoknak, vagy pedig üres 
padsorok előtt kongó templomban kénytelenek pap
jaink közül sokan elmondani. Pedg az evangélium 
nemcsak fáradt testeket álomba ringató egyhangú beszéd, 
vagy a kedélyre ható szónoklat, hanem nagy mélysé
gek és szédítő magasságok felett biztos irányt mutató 
férfiaknak való igazság is, hogy ha ezek a férfiak oda 
ülnek a szószék alá s azt kívánják jelenlétükkel, hogy 
az, aki rendesen asszonyokból és gyermekekből álló 
hallgatóság előtt szokott beszélni, számítson rájuk és 
elégítse ki az ő lelkűk éhségét is!

Volna ennek a szövetségnek feladata, missziója 
elég s áldásává válhatnék egyházunknak, hogyha ez 
a nógrádi kezdeményezés nem maradna meg Nógrád 
határain belül s nem elégednék meg azzal, hegy egy 
újabb, évenként egyszer tartandó értekezlet keretén 
belül foglalkozzék egy esperesség apró-cseprő ügyei- 
vel. Egy év hosszú idő. Ez alatt megérhetne egy 
országos evangélikus szövetség eszméje és szervezete, 
melyben nem a lelkészi kar — akár hivatalból és 
kötelességszerüleg, akár pedig buzgóságból és leke- 
sedésből, hanem a mi világi papságunk szedné össze 
fölös erőit és sietne egyházunk támogatására!

Ez nagy dolog volna! S mi kívánjuk is, hogy 
ez a derék kezdeményezés ezt a hatalmas erőforrást 
minél hamarabb tárja fel és szervezze egyházunkban!

R. M.*
A nógrádi szervezkedéssel rokon az a mozgalom, 

mely majdnem egyidejűleg Ausztriában folyik a nép
egyház, az egyházi demokratizmus fenntartása és kié
pítése érdekében. Az osztrák evang. egyház zsinat 
előtt áll, a zsinatot természetesen megelőzi a szervez
kedés és erőgyűjtés. A német evang. népegyház barátai 
Ausztriában szintén szükségét érezték annak, hogy 
tömörüljenek. Junius 3-án Bécsben gyűlést tartottak s
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ezen igen figyelemreméltó irányelvekben és határoza
tokban állapodtak meg. A céljuk: valódi népegyház 
kiépítése Ausztriában. A népegyház alatt olyan egyhá
zat értenek, melyben nem a forma, hanem a tartalom, 
nem az egység, hanem a szabadság, nem a hivatásos 
és fizetett, hanem az általános papság a fő. Az olyan 
egyház, mely a formát, az egységet, a papi hivatalt 
túlbecsüli, ha evang. köntösben jár is, mégis igazában 
pápistáskodó egyház. Az osztrák egyház ugyan a de
mokratikus fejlődés alapján áll, ami azonban az egy
házi felsőbb fórumokon nem nyer megfelelő kifejezést. 
Ezért ez a szövetség azt kívánja, hogy i. az egyházi 
alkotmányt a zsinat demokratikus szellemben módo
sítsa. Az egyházi bürokratizmus és hierarchia korlá- 
toztassék, a gyülekezet és a legfelső egyházi hatóság 
között levő fokozatok — amennyiben ezzel a rend és 
a jó közigazgatás érdeke nem veszélyeztetik — töröl
tessenek el. A zsinat maga is reformáltassék s a zsi
nati tagok választása könnyítessék meg. A gyüleke
zetek önállósága feltétlenül biztosittassék centralisztikus 
törekvések és irányzatok ellen, vegyes gyülekezetek 
szervezése ne nehezítessék, hanem tétessék minél 
könnyebbé. A nőknek legyen aktiv választói joguk s 
vonják be őket a hivatalos egyházi munkába. 2. Vallási 
tekintetben azt kívánja a szövetség, hogy a gyülekezetek 
és lelkészek számára a prédikálás és hitoktatás 
terén biztosittassék az eddigi szabadság. Ne kényszerít
senek se nyíltan, se burkolt formában senkit egy 
bizonyos agenda használatára. A gyülekezetekben 
alapos pozitív felvilágosító munkára van szükség, 
hogy a hívek tisztában legyenek a protestantizmus 
lényegével és követelményeivel, céljaival és eszmé
nyeivel, Ezenfelül szellemi kapcsolatot kell létesíteni 
külföldi rokonegyházakkal. 3. A népélet terén a 
nép öntudatának az erősítését és ápolását tűzte 
ki maga elé az új szervezkedés. A „Los von Rom“ 
mozgalom eredményét csak komoly és alapos mun
kával lehet állandósítani. Ez a szövetkezés, mint 
ebből a pár pontból is látható ezt a célt tűzte ki 
maga elé! Nálunk is hamar munka volna a program- 
csinálás, de hol vannak azok, akik azt magukévá ten
nék s fáradságot nem ismerve, áldozatot nem kiméivé, 
megvalósítására törekednének ?

Igazság felé.
Orthodox körök dogmákhoz kötik a keresztyénség 

létét, fenmaradását. Krisztus istensége, szűztől való 
születése, a szentháromság olyan hittételek, melyekben 
él, de amelyek nélkül nincs keresztyénség.

A dogmatörténeti kutatás, a liberalis theologia 
történetkritikai és vallástörténeti módszerének az alkal
mazása azonban a dogmák valódi értékét és jelentő
ségét tárja elénk. Látjuk, hogy semmi sem volt távo
labb az első keresztyén gyülekezetben, mint pl. a



1914. julius 18. Evangélikus Lap. 29. sz. 3. oldal.

szentháromságról, vagy Krisztus istenségéről szóló 
hittétel. Hosszú időnek kellett elfolynia, mig az emberi 
értelem az ilyen tételeke megalkotta. Természetesen 
nélkülök is meg volt a kereszténység. Az első gyüle
kezeteket nem is ezek alkották és tartották össze, 
hanem az uj lélek, mely görög és zsidó mellett egy 
„harmadik nemzetséget“ teremtett.

Történeti kutatás eredményeivel pedig az ember 
számolni kénytelen. Azok akarva, nem akarva befo
lyásolják gondolkodásunkat, nézeteinket. ^Megtanítanak 
a dogmák értékének igazi megismerésére és óva in
tenek azok túlbecsülésétől, ne hogy áthidalhatatlan 
mélységek támadjanak.

A liberális theológia a kutatás elvétől vezérelve 
sok értékes igazságnak lett már a felfedezője és hir
detője. Orthodox körök persze arról tudni nem igen 
akarnak. De megtörténik sokszor, hogy az ő theoló- 
gusaik is történeti vizsgálódásaik eredményeként olyan 
igazságot hirdetnek, amelyek semmiben sem külön
bőznek a liberális irányétól. S igy akarva nem akarva 
akceptálni kénytelenek olyan irányzat igazságait, mellyel 
szemben bizony nem a legjobb indulattal vannak.

Jellemzően igazolja ezt az az eset, amely a közel
múltban Németországban történt.

R. Seeberg a berlini theol. fakultáson a liberaliz
mussal szemben a pozitív irány képviselőjeként sze
repeit. 1898-ban a berlini egyetemi tanszék elnyerését 
a konzervatív körök erős befolyásának és nagy hatal
mának köszönhette, amelyek a liberális irányú Harnack 
ellensúlyozására törekedtek. Az elmúlt esztendőben 
Seeberg Rigában és Helsingförsben a „Krisztus prob
lémádról tartott előadásokat, amelyekről a konzervatív 
„Rigasche Zeitung“ úgy nyilatkozott, hogy az eddigi 
vélemény, hogy professzor Seeberg a kimondott po
zitív theológia képviselője, erősen megrendült. Nem is 
csoda, mert hisz előadásában Jézus megkeresztelését 
mondotta annak az órának, amikor az Isten lelke, amit 
mi most akaratnak (Wille) nevezünk, szállt reá. A 
csodát úgy értelmezte, hogy csoda akkor van, ha az 
ember az Isten közelségét érzi. Elismeri, hogy az 
evangéliumok legendáris vonásokkal vannak átszőve 
Jézus feltámadásáról ugv beszélt, mint ami a tanítvá
nyok belső éleménye volt, stb. stb.

Újságban megjelent tudósításnál könnyen meg
esik, hogy az előadás gondolatai nem jutnak abban 
a helyes formában kifejezésre, amelyben azokat az 
előadó gondolta, értelmezni akarta. Könnyen kifogá
solhatják — mint ahogy orthodox körök meg is tették 
— hogy azok bizonyításra nem megbízhatók.

Még ebben az évben azonban megjelent Seeberg- 
től egy munka e címen: „Der Ursprung des Christus- 
glatibens,“ amelyben arra kérdésre akar megfelelni, 
hogy mikép volt az lehetséges, hogy egy fanatikus 
monotheisztikus népnél egy ember a legmeggyalázóbb

halállal halt meg s néhány ev múlva istenszerii tisz
teletben lett része?

A kérdést dolgozatában 5 fejlődési fokon vizs
gálja. Jézus feltámadása előtt a tanítványok körében, 
a feltámadás után első gyülekezetben, Pál felfogását 
az’án a gnosztikus és végül a jánosi fejlődési fokot 
tárgyalja. A kérdés vizsgázásnál megmarad a biblia 
keretei között. Az összehasonlító vallástudomány ered
ményeit nem veszi tekintetbe. Könyve előszavában azt 
is megjegyzi, hogy szigorúan történeti kutatást végez 
és nem ád hitvallást.

Az igazság kutatásától vezéreltetve, érdekes és 
jelentőségteljes eredményekhez jut. Az isteni méltó
ságot, erőt Jézus nem születésekor, vagy feltámadás
kor nyert, hanem a keresztség alkalmával. Az isteni 
lélek a mi nyelvünkön erőt. lelki energiát, akaratot jelent. 
Az isteni energiának az ember Jézussal való lelki egye
süléséből pedig hyperphysikai physikai processus lesz, 
amiről az első 3 evangélium mit sem tud. A szűztől 
való születésnek is más jelentősége van, mint az evan
géliumban. Emberré levésről a legrégibb források szerint 
szó sem lehet. Dolgozatának kimondott célja, hogy a írini- 
tás eszméjét kutassa s munkája végén arra az eredményre 
jut, hogy.a christologiának és a szentháromságnak a té
telei, úgy, amint a régi egyház megállapította, tarthatat
lanok, használhatatlanok. Ez szól összehasonlítva az 
uj testamentomi idő erdeti tételeiv< I, de tekintettel ami 
korunk lelki szükségére és gondolkodási formájára is.

Ez az utolsó nyilatkozat már hit vallásféle is, 
Seeberg nem is tagadja és a Reformation 17-ik szá
mában. amikor több oldalról való felszólításra nyilat
kozni volt kénytelen, nyíltan kimondja, hogy róla 
miudenki tudja, hogy Krisztus személyéről más a fel
fogása, mint általánosan az egyházi körökben s ebből 
ő titkot csinálni nem is akar.

Természetesen a felett csak örömünknek adhatunk 
kifejezést, ha tudós theológus — aki különben az ortlio- 
doxok vezető emberektp szerepel — történeti vizsgálatai 
eredményeként ilyen igazságokat hirdet. Utóvégre senki 
sem követelheti, hogy erőszakot kövessen el jobb meg
győződésén. Az igazságot pedig, amihez alapos kuta
tások aiapján jutott el, többre kell becsülni a világon 
mindennél, népszerűségnél, elismerésnél, dicsőségnél,

A pozitív, az orthodox körök — ha álláspont
jukhoz, elveikhez hívek lettek volna — ezek után ép 
oly bánásmódban részesítik Seeberget, mint általában 
a liberálisokat, ellenfelüknek tekintik őt. Egy-egy hang 
ha hallatszott is,* de azután elsiklottak felette.** Nem

* Mint p'. a Kirliche Rundschau Beilage der Westdeut
schen mái. 13. számában „Hozzánk tartozik c még professzor 
Seeberg“ megállapítja, hogv nála a lényegbeli istenfiuságról nincs 
szó. Preexistencía és szűztől való születés — az utóbbi Luk. 1 , ér
telmében — megdőlnek, a bibliai és az egyházi szentháromság 
fel van adva. Seeberg állíthatja, hogv jó lelkiismerettel ragasz
kodik Krisztus reális istenségéhez, de biblini és egyházi érte
lemben szó sincs arról

** A konzervatív körök és sajtójuk agyon szerette volna 
hallgatni az egész ügyet.
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úgy a liberális körök. Azok előtt világos, hogy Seeberg 
olyan theológiát üz, mint a kritikai irányúak s annak 
dacára a positiv irány őt nem csak védelmezi, hanem 
bizalmával ki is tünteti,* sőt egyházpolitikailag vezérnek 
tekinti. Azért tűrhetetlennek, megütközést keltőnek 
találták azt az eljárást és helyzetet, hogy a német 
theológiában és egyházban sok minden elmehet positiv 
név alatt, ami azonban a néven kívül teljesen meg
egyezik a liberális irányzattal, hogy sok hajó liberális 
eszmékkel van megterhelve, de pozitív lobogó alatt 
célt ért, mig a melyeknél a liberális tartalmat megfe
lelő lobogó jelzi, az megfeneklik, vagy zátonyra jut.

Ez az alapgondolata annak a röpiratnak, amelyet 
I. Kübel a Chronik der Chr. Welt kiadója bocsájtott 
közre e címen: pozitív, vagy liberális e Seeberg?

Az a Seeberg, aki tudományos vizsgálatai ered
ményeiként a föntemlitett igazságokat hirdeti, aki a 
szentháromságot abban a formájában, a mint az egy
ház megalkotta, ma használhatatlannak tartja, aki az 
apostoli hitvallás több tételét kifogásolta, az ortho- 
doxoknál nagy tekintélyű férfiú, a belmissziói kong
resszus (Kirchlich Socialer Kongress) elnöke, egyház- 
politikei tevékenységet fejt ki, természetesen pozitív 
irányban. Liberális tanárok és lelkészek működését 
áldatlannak és az egyházi életre nézve terméketlennek 
tartják a pozitív körök. Pedig sok mindenben meg
egyezik Seeberg a liberális theologia nézeteivel s 
némelykor azokat is felülmúlja. A kétféle mértékkel 
való mérés itt egész nyilvános és világos. 1911-ben 
Seeberg a liberális gondolkodású lelkésznek Heyn-nek 
Berlinben való megválasztatása ellen volt csupán azért, 
mert tudományos értekezésében a János evangéliuma 
autenticitását vitatta és hogy az első 3 evangélium 
nem szem és fültanuk tudósítása. Az a Seeberg pedig 
1913-ban rigai előadásaiban a János evangéliumát egy 
„megfogalmazott“ evangéliumnak nevezi s a többi 
evangéliumokban is legendáris vonásokat lát. 1913-ban 
pedig Jülichernek a marburgi egyetem liberális theolo- 
gusának a röpiratát, — melyben a Seeberg-féle irány
zatnak keserű igazságokat mondott meg — Seeberg 
mint a pozitív theologia képviselője a pozitív theologia 
meggyalázásaként utasította vissza. Az a Seeberg, aki 
történet-kritikai irány igazságainak a hirdetője az 
„Ursprung des Christusglaubens“ c. munkájában s 
akinek régebbi dolgozataiban is feltűnnek a liberális 
theológia igazságai.

Ellenkező felfogások, ellentétes vélemények küz
delme az igazság megismerése szempontjából csak 
kívánatos lehet. Itt egyik irány sem tehet engedmé
nyeket, hogy hatalmát megtartsa. Csak az igazság 
előtt hódolhat meg s azéit adja oda a netán kezében 
lévő hatalmat is. A Seeberg-féle esetben azt látjuk, 
hogy a pozitív irány sok koncessiót enged, sok min-

* A Kirchlich-socioler Kongresszus ez évi gyűlésén See- 
bergt lelje? bizalmáról biztosította

dent elnéz, ha egyházpolitikailag hatalmát kétségbe 
nem vonják. Az ember hirdethet liberális eszméket. 
Mig nem fordult hatalmuk ellen, addig velük lehet. 
Nem valami örvendetes dolog az igazságra nézve.

De van a Seeberg-féle esetnek egy fontos, érde
kes tanúsága, amit M. Rade, a Christliche Welt 20-ik 
számában igy von le : Az orthodoxia régi fogalmának 
vége. A vallásos képzeteknek nem az egyházi tannal, 
a régi hit dogmájával való megegyezésen fordul meg 
a kérdés. Elégséges az a kisérlet, ha azokra a vallá
sos, vagy theologiai képzetekre nézve, melyeket az 
ember előad, valami fél összefüggést vagy fedezést 
talál a bibliai képzetekben, nélkülözzenek bár azok 
minden egyházi hitvallásszerü tekintélyt.

Örvendetes eredmény ez: Közeledés az igazság felé.

A protestantizmus és a társadalom .
Irta: ifj. B erzsenyi Jenő.

Ha az állami és társadalmi élet egyes jelenségeit 
és megnyilvánulásait vizsgáljuk, mindenek előtt kell 
figyelembe vennünk azt a mérvet, melyben azok a 
közéleti embernek energiáját igénybe veszik; vizsgál
nunk kell azután azt, hogy az energia kifejtés nem jár-e 
erőpazarlással, hajt-e valami hasznot a társadalomnak. 
Mert gyakran kell észlelnünk azt, hogy egyes köztevé
kenységeknek alig van magjuk, hogy hasznos ered
ményt nem hajtanak, legfölebb a kielégített hiúságnak 
tarka, de illattalan virágait. A társadalmi életnek az a 
hajtása lehet tartós életű, mely a társadalom életében 
valódi szükségletet kíván is, tud is kielégíteni, — amely 
valódi és nem képzelt boldogsághoz képes az embe
riséget vezetni.

Mióta az emberiség a kultúrába belépett, a hit, 
a tudomány és művészet fontos társadalmi tényezőkké 
váltak.

A hit, megnyugvást kell, hogy adjon, a tudo
mány boldogulást, a művészet gyönyört. Szóval mind
három tényezőnek közre kell hatni az emberiség bol
dogságáért.

A hitnek s a belőle fakadó vallásnak a dolga 
magában véve csupán az egyes egyéneket érdekelheti. 
A hit a szellemi élet jelensége lévén, — nem is egyez
tethető össze a szellemi szabadság eszméjével az, hogy 
a hitbeli dolgokba akár az állam, akár valamely tár
sadalmi szervezet, vagy bármely hatalmi tényező bele 
avatkozzék. A társadalom érdeklődése a hit és vallás 
iránt csak akkor kezdődhetik, amikor azok külső szer
vezet, — egyház alakítás, — utján nyernek megnyilvá
nulást s érintkezésbe kerülnek — a társadalommal, az 
életviszonyokkal. A társadalomra nézve nem sok fon
tossággal bir a hit tartalma addig mig ez csupán a 
lelkekben él — de akkor,^amikor az egyének hitüket 
nem csak közlik embertársaikkal, hanem a hitbeli meg
győződés kialakulása céljából külső eszközöket, anyagi 
és szellemi befolyást gyakorolnak, akkor már kezd
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feljajdulni a társadalomnak az a része, mely a nyomást 
nem hajlandó tűrni, — közbelépnek a szervezett tár
sadalomnak, az államnak tényezői is abból a célból, 
hogy a hit és hitvallást saját terére szorítsák vissza.

Hog> a hitelvek minétnüségének magára a társa
dalomra nézve közömbösnek kell lenni, mi sem bizo
nyítja inkább, mint az a történeti íény, hogy a nagy 
hódító hatalmak, mint amilyen volt pl. a regi római 
állam, ez újabb korban a török, hitük, vallásuk miatt 
a meghódított népeket sohasem üldözték. Jól tudták 
ezt, hog> a hitbeli üldözés, csak az cllentálló erőt 
növeli nagyra. A társadalmi élet szempontjából tehát 
nem is a vallások, hanem a vallás utján a hívők által 
vagy ezek segítségével megalakított egyházak képez
hetik csa^ ez érdeklődés tárgyát abban a tekintetben, 
hogy miképen bírnak a társadalmi viszonyokba bele 
illeszkedni, micsoda helyet akarnak vagy birnak ott 
elfoglalni, — kivánnak-e s ha igen — mily mértékben 
belemarkolni ez életviszonyokba, — elősegitik-e, avagy 
zavarják-e a társadalom szerves fejlődését.

A társadalom jelenségeivel foglalkozó tudomány
nak — a szociológiának is csak ily szempontból kell 
nézni a protestantizmust.

Tölt-e be hivatást a protestantizmus, közelebb 
hozza-e az emberiséget valamely életbevágó céljához, 
vagy eltávolitja-e attól? Csak, ha e kérdésekre igenlő 
teleletet kaphat, csak akkor tarthat számot a protes
tantizmus, a társadalom érdeklődésére.

A tuladonképeni ókorban a vallás terén a diffe
renciálódás másféle volt, mint a későbbi korszakok
ban. Akkor nem egy-egy zseniális vallásalapitó által 
úgyszólván mesterségesen megteremtett vallas uralko
dott, hanem ahány nemzet, annyi vallás is volt. A 
népvallások mint M enger A ntal Írja, nem mondva csi
nált vallások voltak, ezek a nép belső szelleméből 
fakadtak. Gyakorolták a vallást, de ez a vallás szer
vezettel nem birt. Ez volt az oka annak, hogy a vallá
sok nem ütköztek bele senkinek jogaiba, senkinek 
érdekébe s hogy akkor — a későbbi időkben oly 
irtózatossá vált vallásháború ispieretlen fogalom volt.

A keresztyénség fellépésével már változik a hely
zet. Konstantin császár rájővén arra, hogy a pogány 
istenek elvesztvén hitelüket, a politheismus csődbe 
jutott, hatalmát felfrissítendő, — üdvözölte ez uj isten
séget a keresztyének akkori egy istenét. A sokat szen
vedett keresztyénség pedig külső szervezetet nyervén, 
egyházzá alakulván, engedte magát felhasználni s a 
pogánysággal kiegyezett.

„Adj a tótnak szállást, kiver a házból 1“ Ez a 
mondás érvényesült az állam és az egyház közti viszony
ban is. Az egyház hatalmi tényezővé lett s elnyomta 
a császárságot, mely őt felemelte volt.

Az államnak tehát számot kellett vetnie az egy
házzal, melytől elvesztett jogait volt vissza vívandó. 
Ámde már a fejedelmek is az egyház nyomása és

szellemi hatalma alatt állottak. Az egyház reformálá
sára volt tehát szükség, hogy az államhatalom hiva
tásszerű helyzetét visszanyerhesse.

A reformált egyház híveit az 1529. évben tartott 
speicri országgyűlés óta nevezik piotestánsoknak, ez 
országgyűlésnek rájuk sérelmes határozata ellen tör
tént tiltakozásuk okából. Ámde a protestáns vallás 
lényege nem állhat a protestálás tényében. A lényege 
tulajdonképen az az eszme, hogy az üdv minden papi 
közvetítés nélkül, ingyen, Isten kegyelméből adatik.

A köztudat szerint továbbá a protestáns vallás 
mint a szellemi felvilágosodás vallása jelentkezik. Ez 
a jellemzés azonban, úgy látom és vélem, hogy a 
mai protestantizmusa csupán, cum grano salis alkal
mazható.

Tény, hogy a XV. században a humanisták mű
ködése folytán a tudomány felszabadult a pápaság 
mindenhatóságot követelő békói alól s ezt a felszaba
dítást a reformatió pecsételte meg.

A protestantizmus ledöntötte a hatalmi tekintély 
elvét s ez az oka annak, hogy a protestáns országok
ban szabadabb szellők fujdogáltak s a klerikalismus 
nyomásának hiányában a sociális viszonyok is javul
tak. A protestáns mozgalmak egyszersmind szabadság 
mozgalmak is voltak olyannyira, hogy ezekben a moz
galmakban nem ritkán nem protestáns elemek is a 
protestánsokkal egy táborban küzdöttek. Kétségtelen 
tehát az, hogy nagy és elismerésre méltó feladatot 
teljesített a múltban a protestantizmus és ezzel meg
nyerte az egész müveit világ sympathiáját.

Hogy ezt a nagy tőkét kamatoztatta avagy elpa
zarolta-e, — erre a kérdésre kívánok választ adni.

Ha egy társadalmi élet nyilvánulást helyesen 
akarunk megítélni, nem elég az ezt jellemző irodalmi 
müveket tanulmányoznunk. Nem elég azért, mert ma 
már túl vagyunk azon a nehezen, de mégis megszi
lárdított felismerésen, hogy a történelem jó részében 
nem egész elfogulatlan kezekkel van megírva, — 
authentikus megfigyelések nélkül tehát nem juthatunk 
el a való tények megállapításához. Hogy helyes képet 
nyerhessünk valamely egyházról, ahhoz, — mint Renan 
mondja, — „minden esetre jó, hogyha abban éltünk, 
mert jobban ismerjük.“

Az iskolákban meglehetős egyoldalú elfogultság
gal adják elő a protestantizmus lényegét, a protestan
tizmus történetét.

Az én csekélységemnek is majd tiz év kellett, 
amig a protestáns egyház életét mint egyházi tisztvi
selő közvetlen közelből szemlélve, tapasztalati utón 
rá nem jöttem arra, hogy a protestantizmussal szem
ben is helyt áll ez a régi igazság, hogy: „nem mind 
arany ami fénylik.“

Nagy tévedése a protestantizmus történetíróinak 
az, hogy ők a reformatióban egy progressiv mozgal
mat látnak, holott Luther, Calvin és Zwingli refor-
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matiója nagy részben visszatérés volt a múltba. A 
visszatérést prédikálták a múltba, a visszatérést a régi 
könyvhöz, a bibliához, a merev ragaszkodást ehhez a 
nélkül, hogy ezzel szemben a kritikai kutatást meg
engedték volna. Kimondták ugyan a szabad kutatás 
elvét, melynél fogva jogunk van úgy magyarázni a 
biblia tanításait, ahogy erre józan értelmünk képes, 
mégis csupán aként, hogy az érveket csak magából a 
bibliából szabad meríteni. További tévedésük a tör
ténetíróknak az, hogy a protestantismusnak a szélesebb 
néprétegekben elterjedését a hitelvek hirdetése idézte 
elő. Csak egy tekintetet kell vetnünk a nép életébe s 
megcáfolva láthatjuk a történelembe becsempészett ezt 
az állítást. Hisz a nép a legnagyobb mértékben con- 
servativ, minden újítást kétkedéssel, bizalmatlansággal 
fogad még ma, a XX. században is. Hogy lehet tehát 
elképzelni azt, hogy évszázadokkal ezelőtt, az anal- 
fabetismus korában világosabb elmével birt volna 
gondolkodni s csak oly könnyen lett volna kész 
hagyományaival szakítani ? Oh nem ! Nem a felvilágo
sodás vitte a népet a Protestantismus karjaiba. A 
protestantismusnak nagy korszakalkotó igazságai nem 
a népet, hanem a nép vezetőit vonzották s azok vitték 
aztán magukkal a tömegeket.

Akié volt a föld, azé volt a vallás. Cujus regio 
ejus religio. A Protestantismus történetírói nem vettek 
tudomást a történelmi materialismus elméletéről. Per- 
horreskálták s nem akarták ismerni.

Mert igaz ugyan, hogy a psychikai motívumok 
befolyást gyakorolnak az egyes egyének, sőt a társa
dalmi körök életének alakulására, azonban a szélesebb 
néprétegek nagy arányú mozgalmainak oka nem az 
eszmékben és azok változásaiban, hanem a gazdasági 
erőkben s főleg az ezek alapját képező termelési 
viszonyokban és ezek változásaiban keresendő. A 
gazdasági kényszerűség mindenféle érzelemnél vagy 
meggondolásnál erősebb. S habár biztossággal nem 
is állapítható meg, de nagyon valószínű az, hogy a 
feudalismus hatalma mintegy leltárilag adta át a refor
mált egyháznak, valószínű az, hogy az elnyomás álla
pota, az elégületlenség egy jobb, egy boldogabb jövő 
hajnalfényét látta a reformatio mozgalmában derengeni 
s tán ez a jobb lét felé törekvés vágya győzte le a 
hűséget a hagyományokhoz.

TUDÓSÍTÁSOK.
Az aradbékési ev. egyházmegye ez idei közgyű

lését Békéscsabán f. hó 8. és 9-én tartotta meg br. 
Solymossy Lajos egyházmegyei felügyelő és Csepreghi 
György esperes elnöklete alatt.

F. hó 8-án d. e. az iskolaszéki bizottság tartotta 
ülését. A 3 körlelkész örömmel jelenthette, hogy az 
összes iskolákban a tan-eredmény jó volt ésavallás- 
tanitás teljesen megnyugtató. Az állami iskolákban is

kielégítő a vallástanitás. Sajnos, itt panaszok merültek 
fel arra nézve, hogy a kormány oly állami iskolákban, 
amelybe ev. tanítót kellene szerződésileg alkalmazni, 
r. katholikust állít be és mert e veszedelem Békés
csabán 7 tanúénak kinevezésénél fenyeget, az esp. 
közgyűlés felir a közoktatási kormányhoz.

Julius 8-án d. u. az egyházközségi elnökök gyűl
tek össze értekezletre, a melyen kiváltképen a M. E.
L. E. által kitűzött és előzőleg előadóknak kiadott 
pontokat tárgyaltuk le. E tárgyak közül elfogadtattak 
a 3, 6, 8, a többi részint mint keresztülvihetetlen, 
részint mint időszerűtlen mellőzendőnek Ítéltetett. A 
9-dik pont is mellőzendő, mert az egyházak nagyobb- 
mérvü megadóztatásával járna és az a jelen viszonyok 
között veszedelmet rejt magában.

A püspöki discretionalis jog sem adandó meg, 
mert a nem arra való jelölt, illetve lelkész ellen a 
fegyelmi ut áll nyitva.

Julius 9-én istenitisztelet után, melyet Dr. Szebe- 
rényi Zs. Lajos tartott, az egyházmegyei gyámintézeti 
gyűlés lett megtartva. Jeszenszky Károly, a ki 17 éven 
át viselte e tisztet kiváló lelkiismeretességgel és oda
adással, miután beszámolt az elmúlt esztendő tevé
kenységéről, a közgyűlés mély sajnálatára az egyházi 
elnöki tisztségről leköszönt. Helyébe Frint Lajos aradi 
lelkész választatott meg.

Az esp. gyűlés br. Solymossy Lajos egyhm. 
felügyelő megnyitójával vette kezdetét. A felügyelő 
elsősorban megemlékezett a trónörököspárnak gyászos 
haláláról és a részvétnek jegyzőkönyvben való kimon
dását kérte, majd a mai bomló irányzatokkal szemben 
„vissza a valláshoz“, az „egyházhoz“ jelszókkal buz
dított arra, hogy az egyszerű embereknek szükségük 
van a vallásra, a melyet lelketlen izgatok ki akarnak 
ölni szivükből és a müveit híveknek szükséges példát 
adni, nekik is visszatérni a valláshoz és az egyházhoz, 
fel kell karolniok az egyháznak ügyét és támogatni azt.

Majd az esperes olvasta fel nagy gonddal és az 
egyhm. minden ügyére kiterjedő évi jelentését. Meg
emlékezett kegyeletes szavakkal Liffa János és Gálik 
Aáátyás lelkészek elhunytáról és emlékűket jegyző
könyvbe kéri iktatni. Jelentette egyebek között, hogy 
a megyesegyházi és az ujvarsándi egyházak felügyelőt 
választottak, az előbbeni Purgly János, az utóbbi 
Purgly Emil nagybirtokosokat.

Elhatározta az egyhm. közgyűlés, hogy a pozsonyi 
theol. Otthonra 2000 koronás alapítványt tesz, a mely
nek kamatait elsősorban egy aradbékési egyhm. theolo
gus nyerheti el. Ezen alapítvánnyal elő akarja az egyhm. 
segíteni, hogy az ifjak nagyobb számban készüljenek 
a papi pályára.

Az egyhm. közpénztárának, valamint az egyházak 
számadásai és 1914. évi előirányzatai a számvevőszék 
javaslatára jóváhagyattak. Az egyházkerűleti közgyű
lésre kiküldettek Bárdy Ernő, Frint Lajos, Szeberényi
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Zs. Lajos, Korossy László, Purgly László, Purgly 
János, Purgly Emil, Czinkóvszky János.

A jövő évi esperességi közgyűlés helyéül Arad 
tűzetett ki és miután a jegyzőkönyv hitelesítők meg
választattak, esperesnek imájával a közgyűlés bere- 
kesztetett.

A szepesi városi egyházmegye folyó hó 9. és 
10. napjain tartotta évi rendes közgyűlését Leibic 
városában. A közgyűlés egyúttal esperesiktató gyűlés 
is volt, amelyben is Kübecher Albert volt érdemes 
főesperes, kinek mandátuma ez évvel lejárt, — újból 
6 évre főesperesnek egyhangúlag megválasztatván — 
hivatalába ünnepélyesen beigtattatott. 9-én d. e. volt 
az iskolabizottság ülése, melynek legérdemibb mozza
natát a megállapítandó egyházmegyei tanítóegyesület 
alapszabályainak a megvitatása és elfogadásra ajánlása 
képezte. D. u. 2 órakor tartotta a jogügyi és szám
vevőszéki bizottság és 3 órakor az egyhm. gyámint. 
számvevőszéki bizottság ülését. Ezt követte 4 órakor 
az egyhm. gyámintézeti közgyűlés D r. Lorx Sándor 
világi és Dr. W ulser Gyula egyházi elnöklete alatt. 
Világi elnök magvas megnyitójában rámutatott arra, 
hogy noha a lefolyt esztendő gazdasági krizis jelle
gével birt mindenfelé, a gyámintézet nemes ügye iránt 
mégis a régi áldozatkészség mutatkozott — oly jelen
ség, amelyet a még mindig eleven erővel biró evan
géliumi hithűség és áldozatkészség dokumentumaként 
üdvözölhetünk. És tényleg Ratzenberger Ferencz pénz
táros jelentéséből kiderült, hogy a gyámintézeti e. i. 
bevétel 1698 84 K-nyi összegével csak 9 K-val marad 
el a tavalyi mögött. Szokatlanul bensővé tette a 
gyámint. közgyűlést az a közülmény is, hogy érdemes 
világi elnöke, ki a múlt évben baleset következtében 
több ideig távol kellet álljon a közügyek vezetésétől, 
ismét a régi munkakedvvel és odaadással végezhette 
nemes feladatát, a tőle megszokott önzetlenséggel, 
aminek bizonyságául szolgáljon az a tény, hogy egy- 
házm. pénztárosi tisztségének 30 évi ideje alatt az őt 
megillető tiszteletdijat soha igénybe nem vette. E 
pénzösszegből pedig a gyamint. közgyűlés egy „Dr. 
Lorx Sándor alapítvány“ -nak a létesítését elhatározta 
gyámint. célokra. A gyámint. közgyűlést követte az 
egyhm. értekezlet, majd 6 órakor a gyámint. istentisz
telet, amelynek ünnepi szónoka Gindl Márton szepes- 
remetei lelkész, 11. Kor. 8, 1—15. alapján, a kér. 
áldozatkészség mibenlétéről és céljáról egyszerű köz
vetlen nyelvvel, de ép azért szívhez szólóan magvas 
beszédet mondott. Másnap azaz 10-én d. e. 8-kor 
rövid istentisztelet után, melyben Gura Jenő merényi 
lelkész, egyhm. jegyző mondott oltári imát és a leibici 
férfi dalárda jól begyakorolt karénekkel szerepelt, kez
detét vette az egyhm. közgyűlés. Mür.nich Kálmán 
udv. tan. egyhm. felügyelő helyett, kit is képviselői 
teendői a közgyűlés nagy sajnálatára a fővároshoz 
kötöttek, Kulmann János poprádi egyházfelügyelő

vezette a gyűlést. Rövid megnyitójában megemlékezett 
az uralkodó házat és nemzetet ért gyászesetről a méltó 
felháborodás és meleg részvét hangján. Majd a tárgy- 
sorozat következett, összesen 39 pont voll napirendre 
tűzve, de elnöklő főesperes és h. felügyelő tapintatos, 
rátermett vezetése, nemkülömben a felszólalásoknak 
szorosan a tárgyhoz mért volta folytán már 12 órakor 
véget ért a közgyűlés. A fontosabb pontok voltak: az 
újonnan megválasztott föesperes beigtatása és főes
peresnek közegyházi és gyülekezeti életünket érintő 
aktuális kérdéseket megvilágító magvas beszéde; ales- 
peres, iskolabizottsági tag, törvényszéki tag és déká
nok választása (megválasztattak: S zontágh  Sándor 
vott alesperes alesperesnek, D r. F örster Lajos iskola- 
bjzotts. tagnak. Them  Ede lelkész bírónak, R aizen- 
beigcr Ferencz lelkész, Them  László vallástanár, 
A ch átz János tanító, Hnnsch Ede egyh. felügy. déká
noknak): az egyhm. tanító egyesület megalapítása, 
amivel egy már hosszabb idő óta vajúdó, egyházunk
nak eminens érdekébe vágó ügy dilidre ju to tt kivált 
abból a szempontból, hogy a tanítóság országszerte 
egyre hangosabb egyházellenes mozgalmaival; az 
elemi népiskolai V—VI. oszt. vizsgára iskolafelügye
lőknek kiküldetése tárgyában kiadott miniszteri rende
lettel szemben való állásfoglalás abból a szempontból, 
hogy a felekezeti tanítóság figyelembe véve nem lett; 
az iglói egyházközség felterjesztése egy második lel
kész! állás szervezése tárgyában, amely jóváhagyatott; 
és a Szepesváralján aug. hóban megtartandó „Szepes- 
váraljai zsinat“ -i jubileum tárgyában tett előterjesztés, 
illetve állásfoglalás, hangsúlyoztatván a zsinat minél 
méltóbb és tüntetőbb megünneplésének a szükséges
sége tekintve azt a körülményt, hogy Szepesváralja 
a felsőmagyarországi kath. világ egyik gócpontja.

Délben társas közebéd volt, amelyre a leibiczi 
polgárság is szép számmal megjelent.

K.
-— -----.~l~ -»*!*• **"

KÜLÖNFÉLE.
Svehla Gusztáv breznóbányai lelkész, kiérd, 

főesperes junius 28-án búcsúzott 43 éves lelkész! 
működés után híveitől, hogy hosszú, eredményes, köz- 
tiszteletben eltöltött lelkész! és közéleti szereplés után 
még jó erőben nyugalomba vonuljon. Svehla Gusztáv 
pályafutását a losonci főgimnáziumban kezdte 1861- 
ben, ahol görög és latin nyelvet tanított két éven át. 
Innen Breznóbányára ment slelkésznek, azután Cseh- 
berekre választatott rendes lelkésznek, ahonnan hat 
év múlva a breznóbányaiak szeretete visszahívta őt a 
rendes lelkészi állásra. A zólyomi egyházmegyét 36 
éven át szolgálta mint tisztviselő. Breznóbányai műkö
déséhez az egyház örvendetes fejlődése, a magyar 
nyelvű istentiszteletek meghonosodása. Érdemei kisé
rik a jól megérdemelt nyugalomba. Örökét, megüre
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sedett lelkész! állását egyhangú meghívással óhajtotta 
volna az egyház betölteni. A jun. 30-án megtartott 
presbyteri gyűlésen azonban nem tudtak megállapodni 
afelett, hogy ki hivassák meg. Vitális Gyula tótpel- 
sőci lelkész, zólyomi alesperes és Skrovina Ottó turóc- 
szentmártoni lelkész, túród alesperes közt oszlottak 
meg a szavazatok. Az állásra ennek következtében 
kiirják a pályázatot, az üresedés tartamára pedig Kovács 
Dániel felsőszabadii lelkész bízatott meg az admiszt- 
rátori teendőkkel.

Egyetemes közgyűlés. A f. évi egyetemes gyű
lést az elnökség november hó 4-ére tűzte ki. A szo
kásos előértekezlet november 3-án d. u. 5 órakor lesz
a Deáktéri ülésteremben.

A tiszavidéki ev. lelkészegyesület Nagyká
rolyban rendezett vallásos .estélyén Duszik Lajos szat
mári lelkész „Krisztus, az örök embereszmény“ címen 
tartott előadást. Az előadás nyomtatásban is megjelent. 
A „Nagykároly és videké“-ben Dr S. tollából a köv. 
ismertetést, olvassuk róla és az estély többi számáról: 
„Irodalmi magaslaton állott Duszik Lajos szatmári ev. 
lelkész nagyszabású előadása. A műsor szerényen 
elmélkedésnek nevezte ez előadást, amely azonban 
szónoki beszéd volt a legjavából. Krisztust, mint a 
legmagasabb emberi ideált rajzolta meg erőteljes voná
sokkal, meggyőzően fejtegetve, hogy ő az az eszmény, 
kiben az értelem, érzelem és akarat teljessége kulminál. 
Magával ragadó tüzes szónoklatát még azok is gyö
nyörűséggel hallgatták, akik talán más filozófiai világ
nézet hívei s a mélyen szántó gondolatmenet tartós 
hatást keltett minden komolyabb hallgatónál. Andrássyné 
H. Ilona és Demidor Ignácz egy Beethoven duettet, 
majd Andrássyné még egy magánénekszámot adott 
elő, Vitek Károly harmoniumi kísérete mellett. Gyö
nyörű hangját, művészi énekét gyönyörűséggel hall
gatta a nagyközönség. Sz. Gáspár Nica három Chopin 
etudet játszott. A telt ház valósággal ünnepelte a virág
csokrokkal is elhalmozott ifjú művésznőt. Matyuga 
Kamii) püspöki missziói lelkész nagy drámai erővel s 
mély átérzéssel szavalta a „Boszorkány dalát“. A nehéz 
költemény minden változatát kihozta kellemes, hajlé
kony org.unmával. Nagyon szépen énekelte Egyed 
Aladár bucsúdalát is. A Kölcsey-egyesület zenei szak
osztálya és a városi dalárda gondosan betanult s 
nagyon szépen előadott zene- és énekszámokkal emel
ték a sikert. Különösen nagy hatást tett a hallgató
ságra a „Közel hozzád, Uram mind közelebb" kezdetű 
ének, melyet a Titanic elsülyedésekor énekeltek a mene
külő hajó utasai. Az estély fényes sikeréért s a szer
zett nagy műélvezetért a szereplők mellett Rédei Károly 
ev. lelkészt illeti a dicséret és elismerés.

Véglegesítés. A besztercebányai egyház köz
gyűlése Hudák jános próbaévre megválasztott vallás
tanárt állásában egyhangúlag véglegesítette.

W eber Samu emléke. A szepesbélai ifjúsági 
egylet Neupauer Mihály elnök indítványára Vveber Samu 
főesperes emlékét emléktáblával akarja megörökittetni, 
mely a szepesbélai ev. templom falába helyeztetnék el. 
A szepesbélai önsegélyző egylet vetette meg az em
léktábla-alap alapját, melynek növelésére gyűjtést 
indítanak.

Alapítvány. Özvegy Peschkóné szül. Krebs 
Mária Rókuszon Geduly Henrik püspök kánoni láto
gatásának az emlékére ezer koronás alapítványt tett a 
rókuszi ev. egyház javára. Az alapítvány az alapítónő 
halála után esedékes. Kamatai száz éven át tőkésíten- 
dők, száz év múltával a jövedelem 4/s része a rókuszi 
egyház fenntartására, '/5-e pedig további tőkésítésre 
használandó fel.

Az egyetemes nyugdijintézeti bizottság, a
nyári szünet előtt utolsó ülését, Budapesten julius 
6-án tartotta, amikor a következők kérvényét intézték 
el. Nyugdijaztatott Witschen Ede szepesszombati lel
kész f. évi október 1-jétől 2329 92 K, és Nikelszky 
Andor dunántúli lelkész 33 évi szolgálat beszámítá
sával 2027’08 K összeggel, ez utóbbi saját kérelmére 
f. é. december 1-jétől kezdve. Özv. Horváth Károlyné 
hántai évi 1200 K ellátási, özv. Klimo Vilmosné 
pribóci 300 K betegápolási, özv. Liffa Jánosné szem
laki 1200 K ellátási, 800 K gyermeknevelési és 300 K 
betegápolási, özv. Hrobony Jánosné 1200 K ellátási, 
800 K gyermeknevelési és 300 K betegápolási, özv. 
Szeberinyi Vilmosné 12C0 K ellátási, 200 K gyermek- 
nevelési és 300 K beíegápolási, néhai Ulicsny Endre 
miklósfalvi lelkész leánya Ulicsny Lujza 300 K beteg
ápolási dijat kapott. Stoll Ferenc mlinszkai (horváí-szla- 
von) kántor, saját kérelmére, a nyugdijintézet tagjai 
sorából töröltetett. Vályi Gusztáv sajógömöri lelkész! 
állásával nyert tagsági jogát, miután lemondott s Ame
rikába költözött, a 25. §. alapján elvesztette s azon 
kérelmével, hogy Detroit-Mich. amerikai hiványa alap
ján a nyngdijintézetbe felvétessék, ugyanazon §. b) 
pontja alapján elutasitfatott. Szintúgy elutasittatott 
Záboji Gyula kiskőrösi kántor felvételi kérvénye a
6. §. alapján, azért, mert Kiskőrös nem rendszeresített 
állandóan olyan kántori állomás, melyhez nyugdíj
jogosultság lenne köthető

Az egyetemes adőalapi bizottság Budapest 
jul. 7. és 8-án tanácskozott. Általános tárgyalás során 
elhatározta, hogy a most megállapítandó rendes segélyek 
csak egy évre érvényesek, nehogy a bizottság preju- 
dikáljon a zsinatnak, mely esetleg az adócsökken
tési alappal másként rendelkezhetik. Csak azon egy
házközségek kapnak rendes adócsökkentési segélyt, 
melyekben a hívek egyházi adója az állami adó ösz- 
szegének 50%-kát meghaladja. A hol ezen kiszámítási 
kulcs 100 koronát meg nem haladó segély-összeget 
eredményez, ez a segély nem lesz kiutalva. Azután a
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a referensek jelentése s véleménye alapján megállapit- 
tattak egyházkerületenkint az egyes adócsökkentési 
segélyek. A bizottság nem egyszer szörnyülködött és 
megbotránkozott némely megduzzasztott szükséglet 
kimutatás és szembeszökő fogással felcsigázott igény 
felett. A szabályrendelet alapján megtorlást is alkal
mazott: amennyiben a segélyezést felfüggesztette s az 
illetékes püspökhöz tette át az ügyiratokat a fe
gyelmi vizsgálat elrendelése végett. A rendkívüli segély- 
kérvények csak később, az egyetemes közgyűlést meg
előző időben időben lesznek tárgyalva.

A pozsonymegyei esperesség folyó hó 8-án 
tartotta rendes évi közgyűlését Misérden. A gyűlés 
előtt reggel 9 órakor offertóriummal egybekötött isten- 
tisztelet volt, amelyen a liturgiái szolgálatot Scherer 
János modori lelkész végzett s lie. Daxer Henrik bazini 
lelkész mondott tartalmas alkalmi ünnepi beszédet. 
Maga a gyűlés Schleiffer Károly esperes és Lenhardí 
Károly esp. felügyelő elnöklete mellett ment végbe. 
Lenhardt megnyitójában megemlékezett a zsinati mun
kálatokról s hangsúlyozta, miszerint az esperessegnek 
ez irányban egyelőre az a legfőbb feladata, hogy az 
egyház autonómiája felett éber szemmel őrködjék. 
Aggodalommal tekint az iskolai vallásoktatást fenye
gető veszély elé s vázolta annak éppen hazai viszo
nyaink között való fontosságát. A közgyűlés munká
jából érdekes az esperesség iskolai ösztöndijairól ho
zott határozat, amelyben régebbi határozatokra hivat
kozva kimondja, hogy az ösztöndíjakat csak a pozsony
megyei esperességből való tanulók élvezhetik s ha 
ilyen nincs, úgy annak hovaforditásáról a mindenkori 
esperes határoz. Különösen a pozsonyi Theol. 
Otthonban fenntartott ingyenhelyre vonatkozólag 
kivánja-e határozatát érvényesíteni s annnak élvezői
től az esperesség területén való kápláni szol
gálatot kötelezőleg megkívánja. Kimondotta a köz
gyűlés, hogy a kerületnél lépéseket fog tenni oly 
irányban, hogy a tanítók tanítási eredményének a 
körlelkészek által való osztályozása szüntettessék be, 
illetve, hogy a klasszifikálás a jövőben más módon 
történjék. Ugyancsak megkeresi a kerületet Húsz János 
reformátori működése 500 éves jubileumának meg
ünneplése tárgyában. A modori egyház indítványára 
felkéri a kerületet, hogy az anyanyelven való vallás- 
oktatás a lehetőség szerint felkaroltassék. Schönwisz- 
ner és Kráhulecz lekészeknek a kötelező egyházi adó
zási ügyében beterjesztett indítványát a közgyűlés a 
zsinati bizottsághoz tette át. Az esp. gyűlés után az 
az esperességi gyámintézet gyülésezett. Különös je
lentőséget érdemel, hogy ez alkalommal nyujtatott át 
a Ferenc József rend lovagkeresztja Schleiffer Károly- 
nak, az egyházmegye nagyérdemű szeretett esperesé
nek Bartal Aurél Pozsony-inegye főispánja személyesen 
jelent meg s a gyűlések után a templomban szép beszéd 
kíséretében tűzte a rendjelet a meghatott főesperes

mellére. Megérdemelt jutalmat nyújt át — úgymond 
— mert Schleiffer nemcsak azt a munkakört töltötte 
be hiven és lelkiismeretesen, amelyet egyháza jelölt 
ki számára, de fáradhatatlan munkása volt a községi 
életnek is, amelynek úgy gazdasági, mint szellemi 
kultúráját kitartó buzgalommal vitte előre.

Missziói lelkészválasztás. A horvát-szlavon 
egyházmegye ez idei közgyűlésén Vinkovci központtal 
missziói kört szervezett és annak gondozását Száb/ics  
Rezső esperességi segédlelkészre mint missziói lel
készre bízta. Miután az egyházmegyei közgyűlés ezen 
határozatához a kerületi elnökség is hozzájárult, S zd b -  
lies lelkész uj állomását legközelebb el fogja foglalni. 
Az Ur áldása tegye munkáját eredményessé!

Segédlelkész meghívás. Az ujpazuai egyház 
Kcttcnbacli Jakab szakvizsgázott theologust hitoktató- 
segédlelkésziil meghívta a felavatása iránt Scholtz 
Gusztáv püspököt megkereste.

Polgári temetés. A szociáldemokraták egy ber
lini egylete elhatározta, hogy „tem etési a la p o t“ gyűjt, 
melynek az lesz a rendeltetése hogy a párttagok teme
tése alkalmával az egyház szolgálatának az igénybe
vétele mellőzhető legyen, a külső diszt, a beszédet és 
a karéneket mégse kelljen nélkülözi!'. A „szónok“ és 
a „kar“ költségeit ez az alap fogja fedezni. Az alapra 
minden párttag negyedévenként 10 pfennig külön 
járulékot fizet. Ez újabb jele az egyház ellen táplált 
es szított ellenszenvnek. Nálunk sem ritka eset már 
némely helyen, hogy lelkészi asszisztencia helyett elv
társ mond búcsúbeszédet a nyitott sírnál. Nincs kizárva, 
hogy ez a szokás szocialista intézménnyé válik.

Eladó könyvek. Egy lelkésztárs könyvtárából 
több német prédikáció gyűjtemény olcsón megszerez
hető. Gerok, Lisco, Kluge, Zimmermann, Riotte, Wiser, 
Adler, Ahlfeld, Bauer, Barth, Florey, Claus Harms, 
Siedel beszédei találhatók köztük, azonkívül Bibliothek 
deutscher Kanzelberedsamkeit (18 kötet), Martensen: 
Christliche Dogmatik (1855) és több német és magyar 
füzet. Az érdeklődök forduljanak N agybörzsön ybe c lap  
szerkesztőjéhez, aki szívesen ad a könyvek felől bővebb 
felvilágosítást.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
K. M. N agybecskerek . A két hiányzó számot megkül- 

dettem. A legutóbb küldött 3 koronával az előfizetői dij 1914-re 
le van róva. Szív. üdv.

F. (1. N agyszom bat. A kapott küldeményt felhasználtam. 
Hálás köszönet érte. Köszönettel venném azonban, hogyha volna 
szives Ntséged a közleményt taitalmazó lapból egy pár számot is 
megküldeni. Esetleg megrendelném s a jövőben figyelemmel 
kísérném.

PÁLYÁZAT.
A pribóci (Turóc-m.) ág. h. ev. egyház megüre

sedett rendes lelkészi állására e lap 23. számában 
közzétett pályázat jelentkezési határideje f. é. augusz- 
nts hó 31-ig meghosszabbíttatik.
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M ERKEL R F , dr. —

C l i  Ilii! és népe.
Á r a  30 f. tö m e g e s  v é te ln é l  20 í.

M e g r e n d e lh e tő  az  — 
„ E v a n g é l i k u s  L a p “ 
s z e r k e s z tő s é g é n é l N a g y -  
b ö r z sö n y  (H o n t-ra eg y e).

Aiig pár lapon igen kedves, jel
lemző rajza „China földjének, 
népének, a chinai vallásnak, szo
kásoknak, életnek és törekvések
nek.“ A füzet alkalmas a misz- 
sziói munka iránt való érdeklő
dés felköltésére —

M in d en  jö v e d e lm e  az  A lig .  
e v . p r o te s t . M iss io n sv e r e in é .

t£SEE^>Z3E 3 E 3E

lat
A dunántúli ág. h. ev. egyházkerü let új én ek esk ön yve a

K e r esz ty é n  é n e k e s k ő n y v
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s igy a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A K eresztyén É nekeskönyv  

$az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéssel t o k k a l ..................................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben tábián kehellyel

aranyrríetszéssel, tokkal..........................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kchefylyel,

aranymetszéssel, dobodban................... 8 „ — „
Párnázott borjuhőrkötésben, táblán kehely-

ivel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Mik Ic-fántcsoníkötés, táblán kehellyel, arany

aié: széssel, dobozban , . . . . a . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz .......................................... — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet no,kJ )  
legalább 50 példányt rendelnek mer, 25°'H-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
S án th a  K á r o ly : Őrangyal. Imakönyv proí. ifjak és leányok» 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban' 
Vászorkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f*
Párnázott borjubörkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „ 

S zék á cs J ó z s e f ;  Im ádságok és Buzgöikodások. Jmakönyv 
evang. prot. kér. szamára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés. aranymetszéssel, fokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

u i i M  f ü r  í ü í é í m é , y p i  ü. mmi i
Kalmár Bertalan könyvnyc

ORGONA-GYAR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs- és kir. udv. orgonagyár Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom)* alkotója.

H i e g e r  ‘O t t ó
cs. é s  k i r .  u d v a r i  s z á l l í tó

a  S z e n t - S i r  lo v a g ja  é s  a  F e re n c  J ó z s e f  
r e n d  tu la jd o n o s a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi s tb . kiállításokon k itün
te tve Kedvező fizetési feltételek m elle tt k i
váló, tisz ta  légnyom ási csőre dszerü (pneu
m atikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2C0Unél több orgonát szá llíto tt, közte  
a k i r á ly  o rg o n á já t ,  amely mű ezidő szerin t 
h a z á n k  le g n a g y o b b  o r g o n á ja  (80 változatú , 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legm érsékeltebb árbr.n te ljesít. Orgona 
jókarban ta rtását e lvállalja  — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra d ijm enteten szolgál.
*  *****« » — |j—u ~ - ■ —

MT" Elismert legelsőrangú műremekek
a világhírű Z innE R riA N N -féle

zongorák, pianinok, 
harm onium ok

E g y e d ü li  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C s á s z á r -  é s  L u k á c s f ü r d ő n é l .)
Harmonium -á r je g y z é k , vagy zongora-javaslat ingyen.

m dijn, A r a n y o s m a ró ion.



IV. évíolyani. 50. szám . A ranvosm arót, 1914. ju lius 25.

S z o m b a t o n k é n t  j e l e n i k  m e g .
A lapot illető közlemények es külde
mények, az előfizetési es hirdetési dijak 
a lap szerk esz tő séb e  elm ére N agy- 
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 
— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTEHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő és kiadó: SZIJTONIDESZ LAJOS

Pfímunkatársak:
II t»H NY A.NSZK Y ALADÁR 

LIC. P IZ É L Y  ÖDÖN éa SZHLP.NYI 0l)6 .N  dr.

Az előfizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre ti K., Egyes szám ara 30 fill.

H l r d c t c a  d i j a :
Heész oldal 2? K., féloldal 11 K., ncgyedoldal 
7 K. Kisebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
6 fill. Többször megjeleni! hirdetésnélárengedés.

T a r ta lo m :  Sztehlo Kornél: Egy szó a lelke-./i fuctésrcndezésének kérdéséhez. — Jeszenszky Karoly S : Munkára fel! — Lie. H. 
Witte: A tokloi második hivatalos vallásügyi kongresszus. — Különféle. — Külföld — Hirdetések.

[$y m  a lelkészi fiztönltzísM
Érthető hogy ez a kérdés a lelkészi .érte

kezleteket és az egyházmegyei közgyűléseket 
élénken foglalkoztatja. Az egyházi sajtó is mozog, 
az Evang. Közérdekben Kiss Béla egyenesen 
hozzám intézett cikket ír, a melyben sok a 
jóakarat, de több a félreértés és tájékozatlanság. 
A legtöbb esperességi gyűlésen a Gyürky-féle 
javaslat mellett foglalnak állást és Kiss Béla a 
Sztehlo-féle javaslatról — így nevezi a zsinati 
bizottság javaslatát egyenesen azt mondja, hogy 
az nem méltó a lelkészi kar társadalmi osztá
lyának nívójához.

Hát tisztelt uraim, a baj abban rejlik, hogy 
sokan felületesen Ítélnek, jelszavak után indul
nak és főleg abban, hogy mindenkit nem lehet 
kielégíteni. Az a lelkész, aki 3 házonkivül tanuló 
gyermeke után kap majd 900 koronát, nem 
fogja a Sztehlo-féle javaslatról azt mondani, 
hogy az nem méltó a lelkészi kar társadalmi 
nívójához, az a gyermektelen lelkész pedig aki 
a felesége után 400 korona családi pótlékot 
kap, a Gyürky javaslatát fogja magasztalni. Csak 
az kérdés, ki szorult inkább rá a segélyre?

Ezt előrebocsátva mindenekelőtt megjegyez
zük, hogy nem szabad a dolgot úgy odaállítani, 
mintha a Gyürky-féle javaslat és a zsinati bizott
ság javaslata között valami át nem hidalható 
ellentét volna, mert mind a két javaslat fentar- 
tandónak véli a nevelési pótlékot és mind a 
kettő pótlékalapot akar létesíteni. A fedezet 
összegére nézve sincs valami nagy eltérés, mert

a Gyürky-féle módosított javaslat 268000 korona 
fedezetet kíván meg, a zsinati bizottság javas
lata pedig 221,440 koronát.

Meg kell állapítanunk, hogy a zsinaton 
csakis a Gyürky-féle módosított javaslatról lehet 
szó, mert első javaslatát Gyürky — miután azt 
a bizottság meg nem szavazta, elejtette és he
lyette módosított javaslatát mutatta be, a mely
ről azonban Gyürky a bizottságban szintén úgy 
nyilatkozott, hogy azt pium desideriumnak tekinti, 
a melynek megvalósításához nem sok reményt fűz.

Ezen kijelentés hatása alatt határozta el a 
bizottság, Vargha, Magyari és Schleiffer indít
ványához képest, hogy nem véli keresztülvihe- 
tőnek ezidöszerint a lelkészi fizetésrendezését, 
de miután égető szükség van arra, hogy a sze
gényebb lelkészek sorsán valami módon segít
sünk, felkarolandónak véli az egyetemes gyűlés 
által már létesített lelkészi alapot és ennek 
növelése által nemcsak a jelen legégetőbb szük
ségleteiről, hanem a magyarhoni evang. egyház 
jövőjéről is gondoskodni akar.

Hogy ez a törekvés nem volna az evang. 
lelkészi kar társadalmi nívójához méltó, azt 
csak az mondhatja, aki az egész dolgot félre
értette.

A G yürky-féle javasla t és a zsinati bizott
ság javaslata közö tt az a lényeges eltérés vanf 
hogy az előbbi lelkészi fizetésrendezést tervezy 
k i nem elégítő módon és mégis azza l a nyíltan 
bevallott nézettel, hogy a zt fedezet hiánya m iatt 
keresztülvihetönek nem tartja. A zsinati bizott
ság javaslata pedig  a lelkészi fizetésrendezésével
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nem  fo g la lk o z ik , h a n em  s e g íte n i a k a r  a  le lk é 
s ze k e n  — a z  iro d a á lta lá n y  n y ú jtá s a  á lta l n é m i
leg  va la m en n y i le lké szen  — a  n eve lé s i p ó t lé k  
á lta l a zo k o n , a  k ik  erre le g in ká b b  rá s z o r u ln a k  
és  a  tő k e g y ű jté s  á lta l a z  e g y h á z  jö v ő jé b e n  fe n y e 
g e tő  veszed elem  ellen  keres  b iz to s í té k o t.

Ezen eltérés dacára mind a két javaslat 
megállhat egymás mellett, h a  a  G y ü r k y - fé le  
ja v a s la tb a n  fe d e ze tü l m e g k ív á n t 3V<> p ó ta d ó t  a  
z s in a t  m e g s za v a zz a . A zsinati bizottság javas
lata ugyanis más forrásból merit, pótadóból az 
1 és Va%-ra felemelendő közalapi járulékból 
csak r / o - o t ,  az állam által adott közigazgatási 
költségből azonban 137.720 koronát, melyből 
70000 korona az egyetemes gyűlés által már 
meg van szavazva. A fedezet kérdésében tehát 
a két javaslat nem csinál egymásnak számba- 
vehető concurrenciát, ha csak azt a 10000 
koronát nem vesszük, a melyet a Gyürky-féle 
javaslat az egyetemes egyház pénztári tartalé
kából kiutaltatni kér.

Miután tehát a Gyürky-féle javaslat a zsi
nati bizottság javaslata mellett megállhat, ne 
úgy tessék agitálni, hogy a Sztehlo-féle javas
lat mellőzésével a Gyürky-féle javaslat fogad- 
tassék el, hanem tessék a hiveket felvilágosítani, 
h o g y  a G y ü r k y - fé le  ja v a s la t  e lfo g a d á sa  a z t  j e 
len ti, h o g y  e g y h á z i a d ó ju k  eg ye n es  á lla m i a d ó ju k  
3  s zá z a lé k á v a l fe l  f o g  em e lte tn i é s  ha  a  h ív ek  
e z t  a z  a d ó em elé s t le lke sed ésse l m e g s z a v a z z á k ,  
m i le s z ü n k  a z  e lső k , a k ik  a  G y ü rk y - fé le  ja v a s la t  
e lfo g a d á sa  m e lle tt is  s ík r a  fo g u n k  s zá lla n i.

A zsinati bizottság által elfogadott javaslat 
ellen pedig ne méltóztassanak agitálni. Egy
házunkban valami üdvösét alkotni amúgy is 
felette nehéz és azért ha már valamit alkottunk, 
azt megint lerombolni, meg nem bocsátható 
vétek. Ha ez a lerombolás önöknek sikerül, 
akkor fá jó  szívvel le kell mondanunk arról, 
hogy ezen a szerencsétlen evang. egyházon 
valamikép segíteni lehessen.

Szteh lo  Kornél.

riunkára fel!
Válságos időket élünk; a protestantizmus Magyar- 

országon mintha haldokolna. Tespedünk, lélekszámban 
napról-napra rohamosan fogyunk. És csodálatos nem

is annyira azok döngetik egyházunk falait, akik min
den vallásos felfogásnak ellenségei, hanem első sor
ban az a felekezet melynél a „positiv hit“ ugyancsak 
sarkalatos dogma, de amelyet mégis más felfogás, 
más világnézet jellemez: amaz „ős ellenség“, a római 
katholicizmus.

Mintha renaissance korát élné! Következetes 
programmal, vas energiával és bámulatos sikerrel tör
tet ellenünk s mi elképedve, szinte tehetetlenül, letar
gikus álomba merülve nézzük, hogy szedik el gyerme
keinket, hogy szorítanak le fokozatosan mindenhonnan.

Alaptermészetem nem a pesszimizmus felé hajlás, 
de mindjobban és jobban megerősödik lelkemben az 
a tudat, hogy oly súlyos napok: nehezedtek reánk és 
még inkább nehezednek, melyeket csak az esetben 
élünk át, ha az álomból való felocsudás nemcsak a 
messze jövő remélt zenéje lesz, hanem már a jelen
ben bekövetkezik. Mert valóban itt az óra a felesz- 
mélésre!

E nézetemmel nem állok egyedül. Itt is, ott is 
fel-fel hangzik a jelszó : munkára testvérek! Mind azt 
mutatja, hogy a pusztulás veszedelmes hideg szele 
szerte megcsapja arcunkat.

Munkára fel! S örömmel látom, hogy a szent 
jelszó meg-meg mozgatja a lelkeket és nő a mentő 
sereg száma napról-napra.

E jelszó alatt tömörültek f. hó 1-én Nógrád intel
ligens világi elemei, hallgatva lelkes esperességi felü
gyelőjük: Okolicsányi Gyula felszólító szavára, aki 
őszinte meggyőződéssel kimondta, hogy a világi intel
ligens elemekre hárul első sorban a kötelesség az 
egyházmentő munkában.

És tökéletesen igaza van, mert a lelkészek magukra 
hagyatva bizony-bizony keveset tudnak elérni.

S e tekintetben bizony nem egészen jogtalan vád 
érte protestáns urainkat, hogy közülük igen sokan 
egyházukkal jóformán egyáltalán nem törődtek s ha 
mégis, úgy a legtöbb esetben megelégedtek a gyűlé
seken való résztvevés, bár mindenesetre dicsérendő, 
de semmiesetre sem elegendő munkájával.

Örülök, hogy épen a világi urak részéről törté
nik e beismerés, mert reményt ad arra nézve, hogy 
ennek kapcsán az állapotok változása is beáll.

Őszinte örömmel és reménykedéssel olvastuk 
annak idején Okolicsányi Gyula és sok más tekinté
lyes nógrádi úr felszólítását a munkára, tömörülésre 
egyházunk érdekében, örömmel a jelszót: „Mi protes
táns világiak hárítsuk el vállainkról a nem minden 
alap nélkül odavetett szemrehányásnak elhangzó sza
vait, mely egyházunkkal való nemtörődömséggel vádol 
meg bennünket.“

Örömmel, de egyúttal reménnyel is, hogy ha a 
jó szándék nem marad csak a szándék és tervezge- 
tésnél, oly erőnek a forrásává lehet, amelytől egyhá
zunk uj életre kelhet
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A vezetőség kétségtelenül egy pontosan kidol
gozott progranimot állított szemei elé a célt, a cél 
elérésének módozatait illetőleg. Hisszük s meg vagyunk 
győződve, hogy e terv mindenképen helyes, bölcs, 
célravezető. Nem lesz azonban talán még sem egé
szen fölösleges, ha néhány szóban papírra vetjük mi 
is, m it varunk m i a  világiaktól, h ogy gon dolju k  a kitű
z ö t t  szen t célt elérhetőnek?  Az egymás véleményeinek 
megismerése csak a munka előnyére válhat. S külön
ben is munkásságunk, már t. i. a világi és lelkészi 
elemes emmi esetre sem lehet egymástól izolált, hanem 
csak egymás mellett paralellen haladó, különben nem 
lesz eredményes. Egy érzület, egy vágy kell, hogy 
hevítse a lelkeket: egyházunk megmentése, uj életre 
keltése. Ez a közös cél pedig nem engedhet meg 
semmiféle exlusivitást, féltékenykedést, ellentétes sze
repkört. Hál’ Istennek ez a nyavalya még nem fész
kelte bele magát egyházunk testébe. A hierarchia és 
küriarchia harca letűnt. Vajha soha se is támadna fe l!

Nógrád világi urai lelkesedéssel jöttek össze a 
hivó szóra. A siker egyik legelső feltétele, hogy e 
lelkesedés az idővel ne lanyhuljon, sőt inkább foko
zódjék. Nem könnyű a munka, amit önként magukra 
vállaltak. Sőt sokszor keserű csalódások kisérik nyo
mon ! Az embert gyakran elfogja a lehangoltság, a 
resignáció a pillanatnyi eredménytelenség láttára. Sokan 
fel is adják a harcot, szögre akasztják a kitűzött célt 
s elfásultan az árral kezdenek úszni.

Hisszük és reméljük, hogy ez elcsüggedés uraink 
jelen szövetkezése eseteben nem fog bekövetkezni.

De e lelkesedés megemlítése kapcsán legyen sza
bad kitérnem egy más dologra is. Nagy bajnak tar
tom, hogy mi általában rendkívül ügyelünk arra, hogy 
ne tűnjünk fel „harcoló egyháznak.“ S olyannyira 
hatása alatt vagyunk ez aggságoskodásnak, hogy a 
békesség okáért még a saját jogainkról is lemondunk. 
Szinte úgy tűnik fel igen sok esetben e viselkedésünk 
mintha nem mernénk határozottak, érdekeinkért köröm- 
szakadtig dolgozók lenni. Pedig ez nagy baj! Ügyünk 
igaz és szent. Meg kell, hogy győződve legyünk róla. 
Küzdeni érte nem szégyen tehát, ha mások szemében 
nem tetsző munkát végezünk is. Legyünk m i is „har
coló eg yh á z“ szent ügyünkért. Vegyünk példát e tekin
tetben e róm. katholkusoktól. Ha nem veszünk s min
dig csak azt fogjuk kérdezgetni: mit is mondanak 
majd reánk ? — bizony, bizony sohasem fogunk ered
ményes munkát végezni.

Olyan kitartás, olyan lelkesedés, mondhatnám: 
olyan szent fanatismus kellene a mi szivünkbe is, mint 
aminővel azok rendelkeznek, akik vég megsemmisítés
sel fenyegetnek.

Hiú önámítás elhitetni akarni, hogy minekünk nincs 
jogunk a harchoz. Nem vágyunk az igaz utána, de ha 
már egyszer fel kell vennünk a fegyvert, küzdjünk 
úgy mint méltó harcosokhoz illik s ne mindenáron az

ellenfélnek akarjunk tetszeni békeszeretetünk türelmünk, 
elnézésünkkel.

És e tekintetben még a „békebontó vádja sem 
érhet, mert mi csak a kényszerű körülménynek engedve 
állunk ki a porondra, nehogy minden ellentállás nél
kül adják meg elleneink a kegyelemdöfést.

Ne keressük a harcot ott, ahol eddig béke, sze
retet, megértés volt, de ne habozzunk munkára ser
kenteni, ahol a mi bőrünkről van szó, mert ez már 
gyámoltalanság álszemérem volna s méltó jutalma a 
kiirtatás.

Már pedig igazán a jelen esetben: iám proximus 
ardet Ukalegon!

A lelkesedés, kitartás s az egyház érdekében 
semmi fáradtságtól való vissza nem riadás előfeltétele 
természetszerűleg a hithűség Hogy e nélkül a „mun
kára fel“ jelszó fölösleges volna az kézzelfogható. 
Azért nem is óhajtok a dologgal bővebben foglalkozni.

Rátérek azonban tüstént arra, mit a siker szem
pontjából felette fontosnak tartok s ez a j ó  p é ld á va l  
való elü ljárás.

Vájjon nincsen-e e téren kívánni való? Legyünk 
őszinték! Bizony a lelkész nem egy helyen keserűen 
tapasztalja, hogy épen uraink, akikkel egyébként a 
magán és társadalmi eletben a legjobb viszonyban 
van, az istentiszteleteknek vajmi ritka vendégei. Még 
a felügyelők is !

Nem kutatom e körülménynek az okát, nehogy 
túl hosszadalmas legyek. Különben is e lap hasábjain 
már volt e kérdésről szó. Csak arra a tényre akarok 
rámutatni, mily visszás dolog ez és mennyire kárára 
van egyházunknak. Hiszen köznépünk éber szemmel 
vizsgálja az úri osztályt, sőt utánozza is sok tekintet
ben. Ami az urnák szabad, neki is szabad. Hát a 
keserű kifakadás, „az uraknak nem kell a templom“ 
vájjon nem vált-e ki hasonló gondolatot nem egy 
ember agyából: „és én nem vélekedhetem-e úgy“ ? 
Köznépünk általában szeret tetteinek sankcionálása 
végett uraink példájára hivatkozni.

Legyen ez egy szent figyelmeztető egyházukat 
szerető uraink számára s akarjanak minden tekintetben  
példaképül szolgálni arra nézve, hogy milyen az igazi 
protestáns ember? Nem kívánjuk azt és népünk sem 
teszi — hogy most már uraink mindig ott üljenek a 
templomban. Sok nem is tehetné. De szeretnénk főleg 
egyházfelügyelőinket hébe-hóba mégis a templomláto
gatók közt látni. Mentői többször, természetesen annál 
inkább örülnénk. Szent meggyőződésem, hogy az felette 
jó hatással volna népünkre.

Lelkem előtt gyakran megjelenik rég porladozó 
nagyjaink képe, akik mindig elsők voltak ahol az egy
házról, templomról, szent ügyről volt szó.

Igazságtalanság volna azt állítanunk, hogy e buzgó 
protestáns urak utód nélkül maradtak. Vannak hál’ 
Istennek most is világi uraink közül nem eggyen, kikre
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méltán büszkék lehetünk s kiket példa gyanánt bátran 
odaállíthatunk mások szemei elé. De hogy többen is 
lehetnének az ilyenek, azt is fájdalmasan elsóhajthatjuk!

Csupán ennyit akartam ezúttal megemliteni.
Nógrád két lelkes egyházmegyei felügyelője 

Okolicsányi Gyula és Rákóczy István kibontották a 
zászlót, kiadták a jelszót: munkára fel.

Hisszük, hogy e jelszó mind több és több lélek
ben visszhangra kel s a kicsiny, de lelkes csapat hatal
mas sereggé növekszik majd s munkájuk nyomán 
siker, áldás fakad.

Vajha fakadna is !
Jeszen szk y  Károly S.

Hara, japán belügyminiszter meghívására, Toko- 
nami belügyminiszterhelyettes vezetése alatt 1912. 
február 25-én Tokióban a shintoizmus, buddhizmus és 
a keresztyénség képviselői közös tanácskozást tartottak 
s azon tanakodtak, hogy minő eszközökkel mozdít
hatná mindegyik vallás a leghathatósabban elő a japán 
nép erkölcsi haladását. A tanácskozásnak valami álta
lános gyakorlati eredménye nem volt. A keresztyénségre 
nézve az a nagy haszon háramlóit ebből a kongresszus
ból, hogy a keresztyén papok meghívásával a japán 
kormány ez alkalommal először ismerte el hivatalosan 
azt, amit addig elismerni vonakodott, hogy a keresz
tyénség Japánban már üdvös hatalom és tényleg hata
lom, amellyel számolni kell s amelynek az értékét 
nem szabad lebecsülni. Ha a konferenciának nem is 
volt nagyobb gyakorlati eredménye, maga a konferen
cia létrejötte is örvendetes esemény számba megy és 
a három vallás vezetőembereinek a személyes érint
kezése is eredmény. Az egymással viaskodó vallások 
a személyes érintkezés révén egymás megértésére és 
megbecsülésére fognak törekedni, ami áldás lesz a 
keresztyénségre nézve is.

Ezen az első vallásügyi kongresszuson a Japán
ban nagy befolyással biró Hongwanji-buddhista fele
kezet nem vett részt. Elmaradása azonban a tanács
kozás jelentőségét nem kisebbítheti. A kormány annyira 
meg volt az eredménnyel elégedve, hogy 1913. júliusára 
ismét közös tanácskozásra hívta össze a három vallás 
képviselőit. Ez alkalommal azonban a buddhisták oly 
határozottan tiltakoztak a közösen való gyűlésezés 
ellen, hogy a kormány egyelőre lemondott a gyűlés 
megtartásáról.

Nemsokára azonban mégis megtalálta annak a 
módját, hogy célját megvalósítsa. 1913. novemberében 
meghívta a három vallás képviselőit külön-külön való 
tanácskozásra. Célját igy is elérte, mert a hivatalos

* E cikk a Zeitschrift für Missionskunde u. Reiligions- 
wissenschaft 1914. 2. számából való, A. szerző engedéiyével 
közöljük.

külön-külön való tanácskozás után mégis csak voltak 
barátságos társas-összejövetelek, melyek közelebb hoz
ták egymáshoz a képviselőket, épugy mint az első 
alkalommal, sőt azt lehet mondani, hogy ennek a 
második tanácskozásnak több eredménye lesz, mint az 
elsőnek. A buddhizmus maga is tulajdonképen csak a 
hivatalos jellegű közös tanácskozások ellen tiltakozott, 
mert attól félt, hogy követői ezt az engedékenységet 
az abszolutságra való jogigény elejtésének fogják 
tartani.

Ezért Dr. Okuda japán közoktatásügyi miniszter 
és a helyettese, Fukuhara elnöklete alatt megbeszélé
sek tartattak november 1-én a shintoizmus 11, novem
ber 3-án a buddhizmus 49, november 4-én pedig a 
japán keresztyénség 13 képviselőjével, melyek közös 
lakomával fejeződtek be.

Az oktatásügyi miniszter mindahárom gyűlésen 
ugyanazt a beszédet mondta el, mely a „Deutsche 
Japanpost" (1913. 35. sz.) közlése szerint igy hangzott:

„A múlt év júniusában készült közigazgatási 
reform következtében a vallásügyi hivatalt kivettük a 
belügyminisztérium hatásköréből s áthelyeztük a közok
tatásügyi minisztériumba, úgy hogy az most az én 
felügyeletem alatt áll. Azért kérettem önöket ide, hogy 
megismerkedjem önökkel s hogy egyúttal a vallásos 
feladataik felől való véleményökről is tudomást szerez
zek. A vallásügyi hivatalnak a közoktatásügyi minisz
térium hatáskörébe való utalása mindenféle találgatá
sokra és aggodalmakra adott okot, pedig a változtatás 
egyedüli oka az adminisztrátió szempontjából való cél
szerűség volt. A hitre épült vallás természeténél fogva 
egész más, mint a nevelés, azonban a nép nevelése, 
erkölcsének megóvása szempontjából kívánatos az 
egyhiz és az iskola együttműködése. Természetesen 
a vallásos nevelés is a Mombusho hatáskörébe tarto
zik és ezért volt indokolt a vallásügyeknek a közok
tatásügyi minisztérium felügyelete alá való helyezése.

Ily körülmények között a változtatás nem jelenti 
a kormány vallásügyi politikájának a változását, még 
ha a vallásra vonatkozó törvények és rendeletek meg
állapítása vagy pedig az igazgatás terén bizonyos 
eltolódások szükségszerüek lesznek is. Ezekre vonat
kozólag szeretném véleményüket hallani.

Egy pontra különösen felhívom a figyelmüket. S 
ez az, hogy a vallásos tanítónak, aki a nép erkölcsi 
nevelését a kezében tartja, a nagy közönségnél művel
tebbnek kell lennie. Az oktatásügy gépezete igen jól 
működik, a nép általános műveltsége tekintetében 
nagy haladás észlelhető! . . . A vallástanitóknak meg 
nagyoob műveltségre kell törekedniük, hogy a további 
fejlődésnek is urai maradhassanak. Ennek érdekében a 
vallástanitójelöltek vizsgáira különös figyelmet kell 
fordítani, hogy ezen a téren ne ismétlődjenek újra azok 
a hibák és tévedések, mel^k a múltban sajnos, előr 
fordultak. A jelölteknek, nemcsak a tudását kell érté
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kelni, hanem a jelleműket is, a meg nem felelőket 
erről a pályáról rögtön el kell távolítani. A különböző 
vallások képviselői között még mindig akad veszeke
dés és huzavona. Ez a békétlenség azonban szégyen
foltja a vallásosságnak és a kormányt is nehéz hely
zetekbe sodorja. Azért kérjük Önöket, figyelmeztessék 
e tekintetben alárendeltjeiket és gondoskodjanak a 
viszonyok javulásáról. Az anyagi civilizáció haladásá
val mind nehezebb feladattá válik a rossz emberek 
megjavítása, azért erre a feladatra fordítsanak különö
sen gondot és biztassák a közös feladat buzgó vég
zésére a többi hittanitókat is.“

A beszéd után következő eszmecsere során a 
buddhisták kijelentették a miniszter előtt, hogy ők 
nagyon szivesen munkálkodnak a népnevelés és a 
népjólét előmozdításán a kormánnyal karöltve, azon
ban csak azon feltétel alatt, hogyha a kormány res
pektálni fogja az állami oktatás iránt támasztott köve
teléseiket. Az állami iskolák felekezetnélküliek, ezekben 
az ifjúságot ép abban a korban vonják ki a vallásos 
befolyásolás lehetősége alól, mikor az embernek a 
vallás vezetésere legnagyobb szüksége van. A miniszter 
megvédelmezte az iskolát ezzel a szemrehányással 
szemben. Ott azonban, ahol abból politikai előnyökre 
számíthat, a kormány — úgy látszik — szivesen támo
gatja a buddhizmust, mert az „Ostasiatischer Lloyd“
1913. 46. sz.) közlése szerint a buddhizmus részére 
kilátásba helyezte a kormány, hogy a chinai misszióit 
támogatni fogja. Magában japánban a kormány távol 
áll a buddhizmustól.

A keresztyénség képviselőivel való tárgyalás 
folyamán ezek három dologra kérték a minisztert. Az 
első kérés az volt, hogy az állam engedje meg az 
egyházak szervezkedését, egy nagy szervezetben való 
egyesülését, ruházza fel ezt a szervezetet a jogi sze
mélyek jogaival, hogy az egyházak megélhetésük alap
jait jobban megvethessék. Másik kívánságuk az volt, 
hogy a kormány nyilatkozzék határozottan a népisko
láknak a shintoizmushoz való viszonyáról. E kérés 
magyarázatául tudnunk kell, hogy a japán népiskolák 
a valóságban nem voltak felekezetnélküliek, mert a 
kormány arra használta fel őket, hogy a gyermekeket 
a shintoizmussal megismertesse. Így pl. a népiskolák 
tanulóikkal hivatalosan felkeresték a shinto-templomo
kat sőt ilyen kirándulások rendezésére a missziói inté
zetek is kaptak felszólítást. Emiatt azoknak a keresz
tyén szülőknek, akiknek a gyermekei állami népisko
lába jártak sok konfliktusuk volt, mivel ők természe
tesen gyermekeiket ezekre a kirándulásokra el nem 
engedték. A kormány azzal a nyilatkozattal fedezte 
magát, hogy ez nem vallásos ténykedés, hanem az 
ország múltja iránt való kegyeletre nevelése a gyer
mekeknek. A császárkultuszról is azt mondja, mely 
pedig szintén nyilvánvalóan vallásos aktus, hogy az 
a császárnak való tiszteletadás (veneratió), nem pedig

a császár imádása (adoratió). Ugyanilyen módon 
Motoori, shintoista iró (1913), a shintoista körök mély
séges megbotránkozására azt állította, hogy az izei 
templom Amaterazu napistennőnek nem tényleges 
lakása. Aki tehát ezelőtt a templom előtt letérdel 
(bemennie a templomba senkinek nem szabad), az 
nem közvetlenül az istennőhöz imádkozik, hanem csak 
a tiszteletadás aktusát végzi el. Motoorinak ezzel az 
állítással az volt a célja, hogy lehetővé tegye az Izebe 
való zarándoklást, a modern japánoknak is. Hogy 
ezek a dolgok tényleg szoros összefüggésben állanak 
a vallásosággal, az világosan kitűnik pl. a Mutsihitó csá
szár halála alkalmával végzett szertartásokból. A kor
mány arra törekszik, hogy lehetőleg fenntartsa a 
shintoizmus alapeszméjét, mint az állam fundamentu
mát és a japán monarchia legfőbb támaszát. Külön
ben érthetetlen volna, miért tesz a kormány olyat, 
mint pl. 1913. nyarában, mikor a külügyi minisztérium 
meggyilkolt osztályvezetőjét Abet érdemei elismeréséül 
B elgium ba követté  nevezte k i!  . . .  Halála után !.  .. A 
keresztyéneknek érdekük az, hogy tudják, minő viszony 
van az állami népiskolák és a shintoizmus között. 
Sok nehéz küzdelem csirája rejlik ebben a kérdésben. 
A kormánynak a shintoizmus alkalmazkodására való 
hivatkozása ügyes sakkhuzás: Így akarják biztosítani 
a keresztyénségben is bizonyos, a keresztyénséggel 
ellentétben álló eszmék és szokások fennmaradását. 
A miniszter megigérte a keresztyének kívánságainak a 
jóakaratu figyelembevételét.

A keresztyének harmadik kívánsága az volt, hogy 
a kotmány a jövőben keresztyén lelkészeket is nevezzen 
ki fegyintézeti lelkipásztorokká, mert eddig afegyintézetek 
lelkészei mind buddhista Hongwanji felekezet papjai.

A külön-külön tartott hivatalos tárgyalások végez
tével, mint már említettük, november 5-én a három 
vallásnak négyszáz képviselője hivatalos jelleget nél
külöző tanácskozást tartott, melyen báró Sakatani, 
Tokió főpolgármestere elnökölt s amelyen több egy
házi ember után az előbb már említett Tokonami is 
beszédet tartott. Ezek a beszédek mind a vallások egy
más mellett való békés munkáját és a közös feladatokat 
hangsúlyozták természetesen meglehetősen általános 
formában.

A személyes érintkezés hasznán kívül két ott 
hozott határozatnak talán gyakorlati eredménye is lesz. 
Az első egy állandó tanács felállítására vonatkozik, 
amely a három vallás közös ügyeinek a megbeszélé
sére van hivatva és minden évben egy vallásos össze
jövetelt rendez. Ennek a tanácsnak „Nippon Sukyo 
Taikai,“ a japán vallások nagy egyesülete a neve.

A második határozat a „liberális vallások“ világ- 
kongresszusának a megtartására vonatkozik, mely 
Tokióban lenne 1915-ben. Az eszmét amerikaiak pen
dítették meg s általános helyesléssel találkozott. Ha 
ezt a kongresszust sikerül a japánoknak összehozniok,
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akkor ez lesz Japánban az első nemzetközi kongresszus. 
Azonban a dolog még nem biztos. Az eszme is nagyon 
amerikaias izü. Arról van ugyanis szó, hogy 1914. és 
1915-ben a liberális vallások (keresztyénség, zsidóság, 
izlam, buddhizmus stb.) rövid egymásutánban London
ban, Konstantinápolyban, Jeruzsálemben vagy Kairóban, 
Bombayban, Delhiben vagy Kalkuttában, Sanghaiban 
és Tokióban tartsanak ilyen vallásos kongresszusokat. 
A kongresszusok terminusa úgy állapitassék meg, hogy 
a résztvevők a kongresszusok sorra látogatása közben 
egy világkörül való utazást is megtehessenek, melynek 
fénypontja a legutolsó, Sanfranciscoban tartandó kong
resszus lenne s ez összeesnék a Panama-világkiállitás 
idejével. A japán pénzemberek a tokiói kongresszus 
költségeit készek fedezni. E terv felett ma lehetetlen 
véleményt mondani. Egy kicsit mindenesetre különös
nek látszik és talán túlsók testvériesülés van benne.

Ha azonban ezt nem vesszük számba, a japán 
keresztyénség szempontjából ennek a világkongresszus
nak csak örülnünk kell. A keresztyénség ki fog lépni 
a maga szűk korlátái közül és a nagy japán nép éle
tének fontos tényezőjeként fogják méltatni érdemeit. 
A keresztyénségnek ezen a második tanácskozáson 
való részvétele úgy az egyszerű népben, mint a mü
veitek körében nem marad hatás nélkül. A konferen
cián való részvétel sok helyen eloszlatja a keresztyén 
ellenes hangulatot. A kormány álláspontjának ez a 
megváltoztatása a keresztyénség szempontjából a leg
jobbkor jött. Japán ma olyan időket él, hogy a nép
ben nagy a vágyakozás a vallás után. Ennek a vallásos 
mozgalomnak egy pár hulláma ezen előzmények után 
a keresztyénségnek is javára fog szolgálni. Ha a ke
resztyénség ezt az alkalmat jól fel tudja használni, az 
nagy hasznára lehet.

Azt ki kell várni, mit akar a kormány ezekkel a 
gyűlésekkel. Eddig mindenki csak a sötétben tapo- 
gatódzik. Ezért felesleges, hogy találgatásokba merül
jünk. Mihelyt a homály eloszlik, hirt adunk róla.

Lie. H. W itte .
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KÜLÖNFÉLE.
A protestantizmus és a társadalom  cimü cik

ket Berzsenyi Jenőtől e számban technikai akadályok 
miatt nem folytathattuk. A cikk második részét a kö
vetkező számban adjuk. (Szerk,)

Lelkészbeiktatás. A lajoskomáromi (Veszprém 
vm.) evang. egyház egyhangúlag megválasztott fiatal 
lelkészét Endreffy János volt Selmecbányái esperességi 
segédlelkészt f. hó 19-én iktatta hivatalába Takács 
Elek veszprém-megyei esperes. Az érkező lelkészt 
bandérium, virágos lányok és kocsik fogadták, üdvözlő 
szónokok köszöntötték a vasúti állomáson, a falu ha
tárában, a diadalkapu alatt és a papiak előtt. Oltár

előtt Horváth Dezső veszprémi lelkész mondott imát 
és olvasott szentirást. Takács esperes nagyszabású, 
mélyenjáró és lelkes beiktató beszédének alap- 
gondolata volt: mindenekben úgy viselkedjünk, mint 
Isten szolgái. A beiktatott lelkész a nagy halfogást 
választotta textusául, központi gondolatnak azt téve 
meg, hogy „a te parancsolatodra levetem a hálót.“ 
Beiktatás után ünnepi bankett volt, melyen az espe
res, Horváth lelkész, Bélák István egyházmegyei fel
ügyelő, az ottani ref. lelkész mondottak tósztot, az 
utóbbi a felekezeti béke áldásait emelve ki. Endreffy 
egyhangú megválasztásával a hatalmas gyülekezet pár
toskodásai megszűntek és a béke teljesen helyreállt.

Zsinati tag választás. A vasi felső egyház- 
megye gyülekezetei a zsinati tagságról lemondott 
Stettner Gyula főesperes helyébe egyhangúlag Beyer 
Teofil alesperes, kőszegi lelkészt választotta meg.

Halálozások. A felsőlövői főgimnáziumot súlyos 
veszteség érte egyik lelkes tanárának, Ihirring János
nak elhunytával. Hosszú kínos betegség után szólította 
magához az Ur, életének 3ö, tanárkodásának 7. évé
ben. Áldás emlékére. — Wünschendorfer Károly nyug. 
evang. lelkész, a koronás arany érdemkereszt tulaj
donosa, a poprádi Kárpáímuzeum megalapítója Pop- 
rádon 84 éves korában meghalt. Áldás és béke em
lékére!

Helyetteslelkészi megbízás. A bányakerületi 
püspök a Klimó Vilmos elhunyta folytán lelkipásztor 
nélkül maradt pribóczi egyház gondozását egyelőre 
Hodzsa Milos segédlelkészre mint adminisztrátorra 
bízta. Működésére Isten áldását kérjük.

Tanító választás. A maglódi egyház megürese
dett I. tanítói állására Berták S. eddigi másodtanitót 
egyhangúlag megválasztotta. Működését kisérje továbbra 
is siker.

Házasságkötés. Koller István áll. polg. isk. tanár, 
lapunk munkatársa julius 14-én házasságot kötött Supper 
Otti urleánnyal, Supper Károly ev tanító leányával a 
pinkafői ev. templomban. Legyen Isten áldása a meg
kötött frigyen!

Ünnepi szónok. A dunántúli egyházker. gyám
intézeti gyűlésen augusztus 25-én Celldömölkön az 
ünnepi beszéd tartására a gyámint. elnökség Magyary 
Miklós zalai esperest kérte fel.

Évkönyvek. Mostanában több egyház és iskola 
megküldte évkönyvét szerkesztőségünkbe. Ezekből egy 
pár jellemző és fontos adatot közlünk.

A protestáns orsz. árvaegylet 55. jelentése 
az érdemes árvaatya jubileumának egyes mozzanatait 
rögzíti meg. Közli Brocskó Lajos arcképét és életraj
zit, egy a jubileum felvett csoportképet és két ünnepi 
verset. Az árvaház 1913-ban 191 árvái gondozott, ezek 
közül 97 a budapesti árv^házban, 15 a rozsnyói, 10 
a torzsai, 3 a locsmándi ev. árvaházban, 3 a gödöllői
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állami kertészeti tanintézetben, 24 családoknál volt 
elhelyezve, 39 pedig pénzsegélyt kapott. Az egylet 
vagyona 1,281.09491 korona, évi bevétele 88.53991 
korona, kiadása 83,647*91 korona. A protestáns bál 
5495 koronát, a Protestáns árvaházi képes naptár 2110 
koronát juttatott az egyesületnek, a Habermann Ferenc 
képkereskedő által az árvaegylet javára árusított ké
pekből 3887 korona folyt be az egylet pénztárába. 
A karácsonyi gyűjtésnek 6103 korona volt az ered
ménye.

A pápai ev. egyház évkönyve szintén a régi 
évkönyvek közé tartozik. Az 1913. évről szóló a 38. 
évfolyam . Az 1952 lelket számláló egyházban a szü
letések száma 76, halálozásoké 63, házasságkötéseké 
34, ezek közül vegyes vallásu 20 pár. Konfirmáltatok 
87 gyermek. Úrvacsorájával 1426-an éltek, hozzánk 
áttértek nyolcán, tőlünk senki sem tért ki. A rendes 
istentiszteleteken, könyörgéseken, bibliamagyarázatokon 
és gyermekistentiszteleteken kívül hat vallásos estélyt 
is tartottak az egyház lelki vezetői. Az egyház bevé
tele 22.385*72 korona, alapítványi tőkéje 129.Í49*83 
korona, tiszta vagyona kb. 110 ezer korona. A gyü
lekezeti nőegyletnek 4098*99 korona vagyona van. A 
legényegyletnek 2459*41 korona, a férfi énekkar és 
zenepártoló egyletnek 3109 08 korona. Az iskolai könyv
tár áll 2263 kötetből.

A salgótarjáni ev. egyház évkönyve két év 
eseményét öleli fel. Ennek a két évnek fontosabb 
mozzanatai: Jeszenszky Károly S. személyében uj, 
fiatal, tetterős lelkészt, Haukus Imre személyében pedig 
buzgó felügyelőt választ az egyház, 1912-ben pedig 
rendes segédlelkészi állást szervez a gyülekezet. 1913. 
elején sikerült még fennálló 3775 koronányi adósságot 
kifizetni az egyháznak. Sajnos, hogy az adósságmen
tesség boldogságát nem soká élvezheti, mert a tem
plom szükségessé vált renoválása miatt ismét 10.000 
koronás kölcsönt kell felvennie. Egy a lelkész kezde
ményezésére rendezelt hangversenyből 1183 korona 
tiszte jövedelme volt az egyháznak. Több az egyház 
szempontjából fontos adat felsorolásán kívül névsze- 
rint f e l  vannak a z  évkönyvben m indazok  soro lva , kik 
egyházunkhoz hűtlenné le ttek , akár á ttérés, akár rever- 
sális adás révén.

Ahol az igazságot vallás szerint mérik.
Nógrádmegye Lapujtő községében egy gyermeket szülei 
a róm. kath. valláson kivid — a gyermek törvényes 
vallása t. i. ez — még privátim evang. hitoktatásban 
is óhajtották részesittetni. A helybeli evang. levita- 
tanító, különben most már állami tanító, készséggel 
vállalta a gyermek külön tanítását. Ebből azonban lön 
nagy felzúdulás a r. kath. papság részéről, gyülésezés, 
jegyzőkönyvek stb. Mind hiábá! A tanfelügyelő fel
függesztette a hozott határozatot s megengedte, hogy 
a gyermek evang. vallásoktatásban is részesülhessen. 
Erre a karáncskeszi plébános, aki mellesleg mondva

evang. édesanya gyermeke — nyilt gyűlésen kijelen
tette s erre számos tanú is van — hogy a gyermeket 
mindig meg fogja a r. kath. hittanból buktattatni, mert 
u. i. az evangélikusoknál eikölcsöt nem tanulhat. S 
a fiú meg is bukott, bár a többi tantárgyakból jó 
osztályzatú, a gyermek állítása szerint a hittanból is 
tudott felelni s a hittanórát is pontosan látogatta.

Lelkész-hitoktatói állás. A nagyszombati egy
házban a lelkész-hitoktatói állás — a volt lelk.-hitokt. 
eltávozta folytán megüresedett, az állás a gyülekezet 
három nyelvűségére való tekintettel lehetőleg oly (már 
működő, házas) egyénnel fog'betöltetni, aki mind a há
rom egyházi nyelvnek (magyar, német, tót) birtoká
ban van.

A szepesváraljai zsinat jubileumát augusztus 
25-én ünnepli méltó keretek között a tiszai kerület 
s vele egész evang. egyházunk. Az ünnepély sikere, 
a resztvevők ellátása érdekében az ünnep előkészítő 
bizottsága a következő kérelmet intézi a résztvenni 
szándékozókhoz :

S zives  kérelem !

A szepesváraljai zsinat 300 éves emlékünnepélyen 
megjelenő kedves vendégeink tisztelettel felkéretnek, 
hogy a közebéden  való részvételüket Szontagh Sándor 
alesperes urnák Szepesváralján okvetlenül bejelenteni 
szíveskedjenek. A ren dező -b izo ttság .

Nők az alkotmányban. A badeni ev. general- 
synodus Kalsruhéban ülésezik. Julius 16-án több a 
nők választó jogára s az egyháztanácsba  való vá la szt
hatóságukra  vonatkozó indítvány vétetett tárgyalás 
alá. Holdemann dékán és Hesselbachei karlsruhei 
lelkész pártoló felszólalásai után a zsinat nagy több
séggel a nők választói joga és választhatósága mellett 
foglalt állást s egy bizottságot küldött ki az egyházi 
alkotmány ilyen értelemben vett revíziójának elő
készítésére.

Meghívó. A „Magyar Protestáns Irodalmi Tár
saság“ és „Országos Református Lelkész Egyesület“ 
tagjait van szerencsénk közgyűlésre az alábbi Prog
ramm szerint meghívni. A gyűlés ideje 1914. szeptem
ber 29—30. és október hó 1—2. Helye: Debrecen. 
Szeptember 29-én délután 3-tól 5 óráig ORLE választ
mányi gyűlés. Szeptember 29-én délután 5—7-ig 
MPIT választmányi gyűlés. Szeptember 30-án délelőtt 
8 órakor a MPIT és ORLE közös istentisztelete a 
nagytemplomban ; délelőtt 9 órától a MPIT közgyűlése; 
délután 4 órakor Hajdúböszörményben a Kálvineum 
épületének felszentelése. Október 1-én délelőtt 9 órá
tól az ORLE közgyűlése; délután 3 órakor, október 
2-án délelőtt 9 órakor és délután 3 órakor belmissziói 
kurzus. Részletes programmal később szolgálunk. 
Kedvezményes jegyekért és elszállásolásért augusztus 
20-ig méltóztassanak a tiszántúli református egyház
kerület püspöki hivatalánál úgy a MPIT mint az ORLE
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tagjai jelentkezni. A jelentkezőket kérjük, hogy foglal
kozásukat, lakóhelyüket az utolsó postával és várme
gyével együtt szíveskedjenek megjelölni.

Dr. Baltazár D ezső, Dr. Z silinszky M ihály,
az ORLE elnöke. a MP1T elnöke.

A Dunáninneni Ágost. Hitv. Evang. Egyház
kerületi Tanitó-egyesüleí augusztus hó 21-én dél
után 3 órakor tartja közgyűlését Pozsonyban. Előzőleg 
augusztus 20-án este 7 órakor tanítói estélyt tart az 

.evang. fiúiskola tornatermében, melyet a Pozsony- 
városi egyházmegyei tanítóegyesület rendezi a Früh- 
wirth Samu egyházi karnagy vezetése alatt álló egyházi 
énekkar közreműködésével. A közgyűlés tárgysorozata: 
1. Ének — ima. 2. Elnöki megnyitó. 3. Az alapsza
bályok bemutatása. 4. Az ideiglenes tisztikar lemon
dása és az uj tisztikar megválasztása. 5. A zsinathoz 
felterjesztendő memorandum tárgyalása. Előadó Kowarik 
Mihály. 6. A „Tanítók Szava“ c. folyóirat ügye. Elő
adja: Huszák József. 7. „Milyen helyet foglaljon el a 
tanító egyházunk alkotmányos életében?“ 8. A jövő 
évi közgyűlés helyének és idejének megállapítása. 9. 
A beérkezett indítványok tárgyalása.

Az országgyűlési képviselők választásáról
szóló 1913. évi XIV. t.-c. 73. §-a értelmében a név
jegyzékre vonatkozó összes kivonatokat, bizonyítvá
nyokat és egyéb okiratokat bélyegmentesen és amennyi
ben maga az idézett 1913. évi XIV. törvény másként 
nem rendelkezik — díjtalanul kell kiállítani. - -  Mint
hogy ismételten előfordult, hogy egyesek a törvény e 
szakaszának eleget tenni vonakodtak a kultuszminisz
ter hatósága alá tartozó hatóságokat, hivatalokat, inté
zeteket, illetve iskolákat az idézett törvényszakasz 
rendelkezésének szigorú megtartására felhívta s az esetle
ges visszaélések elkerülése végett elrendelte, hogy a ki
állítandó bizonyítványokra, kivonatokra és egyéb ok
iratokra a következő záradék vezettessék: „Jelen bi
zonyítvány (kivonat, okirat) kizárólag a választói jo
gosultság igazolása végett az 1913 : XIV. t.-c. 73. §-a 
alapján bélyegmentesen állítatott ki.“ Jó lesz, hogyha 
adandó alkalommal mindenki pontosan alkalmazkodik 
ehhez a rendelethez.

A selmeczbányai ág. h. ev. egyházkerületi 
tanitóképzőintézet a jövő 1914—15. tanévben már 
egészen különállóan, gyakorlóiskolával és gazdasági 
szakoktatással, az állami tanterv és utasítás teljes 
keresztülvitelével folytatja a Csemez alapítványból emelt 
uj épületben tanítói és nevelői munkáját. Fenntartója 
az egyházkerületen kívül a tanárok fizetéskiegészitése 
révén az állam is. Utóbbinak segítségével szerelte fel 
szertárait és építteti az internátust is. Az intézet fel
vesz valláskülönbség nélkül minden 14 évét betöltött 
tanulót, ki a gimnázium, reáliskola vagy polgári IV. 
osztályát elvégezte. A tandíj egész évre 24 K, az élel- 
meződij pedig 200 K. Ez összegek azonban negyed
évenként, illetve havonként is törleszthetők. Szegény- 
sorsú és jó magsvíseletü növendékek tan- és élel- 
meződij elengedésben részesülnek és a szükséges tan

könyveket az intézet könyvtárából használatra kölcsön 
kapják. Az orvosi segély az összes növendékekre díj
talan, de az élelmezőbe nem járók maguk fedezik 
gyógyszertári szükségleteiket.

Helyreigazítás. Lapunk 28. számában egy tudó
sítás jelent meg a trencséni egyházmegye közgyűléséről. 
A tudósításnak a Zsedényi-féle szorgalomdijra vonat
kozó részét a trencséni tanitóegylet nagy mértékben 
kifogásolja és helyesbiteni kéri. Simko Gusztáv tanitó- 
egyesületi elnök hozzánk beküldött válaszában azt 
mondja, hogy az egyesület nem „évek óta“, hanem 
csak múlt évtől kezdve ajánl tanítót a Zsedényi-féle 
szorgalomdijra. Teszi ezt egy tanitóegyleti gyűlési 
határozat alapján, mely igy hangzik: „Mivelhogy es- 
perességünk tanítóságának nagy része nem érdeklő
dik a tanítói egyesület, továbbképzés és a tanügy 
fejlesztése iránt, egyesületünk, indokoltnak tartja a 
Zsedényi-féle ösztöndíjra csak azokat a tanítókat aján
lani, akik a tanítói közgyűléseken részt vesznek, bi
zonyítva azzal a tanügy iránti érdeklődést, ápolván 
azzal is esperességünk ev. tanítóságában az együvé 
tartozás érzését, ami ől eddig úgyszólván szó sem 
lehetett.“ Mint ilyet elsőhelyen ajánlották Adamcsik 
Vilmos tanítót, az esperességi gyűlés azonban a múlt 
évben csak a második helyen ajánlotta. Folyó évi 
közgyűlésükön a tavalyi határozatot megujitották és 
megtoldották azzal, hogy csak egy tanító kérelmezze 
a Zsedényi-féle ösztöndíjat, hogy a protezsálásnak 
elejét vegyék, „miből a múlt esp. gyűléseken nagyon 
kellemetlen és a tanítóság tekintélyét rontó jelenetek 
játszódtak le “ „Ebből világosan kitűnik, hogy egye
sületünk ezzel csak azt akarja elérni, hogy esperessé
günk minden tanítója tagja legyen az egyházmegyei 
tanító egyesületnek és hogy a közgyűlésen megjelen
jen.“ Schweiz Mihályt az elnök abban hibáztatja, 
hogy tagja ugyan az egyletnek, de a f. évi közgyűlésre 
nem jött el, elmaradását ki nem mentette és nem kö
zölte az egyesülettel, hogy reflektál a Zsedényi-féle 
ösztöndíjra. „Ez azonban nem olyan hiba melyen se
gíteni nem lehetne. Schweiz kartársukon múlik, hogy 
ezen a legközelebbi alkalommal javitva legyen.“ Vé
gül kijelenti az elnök, hogy gyűléseiken nem politizál
nak és tiltakozik, a tudósitó azon osztályozása ellen, 
mely hazafias és nem hazafias csoportra osztja a  
trencséni tanítókat.

Miután igy a kérdéses ügy két oldalról meg 
van világítva, a tudósításból s a rá érdekelt helyről 
adott válasznak fent közölt rövid, de a lényeges és 
az ügyre tartozó dolgokat összefoglaló kivonatából 
minden olvasónk maga megítélheti, hogyan is állhat 
valójában ez a dolog. (<Szerk.)

A népművészet. Malonyay Dezső fővárosi író- 
„A Magyar Nép Művészete“ cím alatt nagy munkát ír,, 
melynek ötödik kötete nemsokára elhagyja a sajtót.
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A szerző a hatodik kötetet az Alföld népművészetének 
szenteli. Arra kéri lapunk olvasóit, hogy a nagy és 
szép föladat megvalósításában támogassák. Hívja föl 
mindenki figyelmét a községben található népművé
szeti alkotásokra. Hol van szép viselet; a női hímzé
seknek és a szép szürviseletnek hol van divatj.i? A 
templomokban hol vannak magyaros építészeti részek, 
magyaros föstmények, bútorok? Az épületeket hol, 
hogyan díszítik, milyen a bútorzat, a házban mi minden 
népművészeti kincsek hevernek szerteszét. A temetői 
fejfákon miképen nyilvánul meg a nép művészkedése. 
A szerző hálával fogad rajzokat, a népéletre vonatkozó 
fényképeket s bármily kis adatot. Címe: Ferenc József 
rakpart 15. Az író kérését a legmelegebben ajánljuk 
mindenki figyelmébe. Hassunk oda, hogy népművé
szetünk a kötetben minél méltóbban legyen képviselve.

A korábbi kötetekből látjuk, hogy az író nagy 
szeretettel fordult a templomok népművészete felé. 
Bemutatta a kis falusi templomok virágosra festett fal
mennyezeteit, azokat a magyaros hímzéseket, amelyeket 
leányok, asszonyok gyengéd keze hímzett kegyeletes 
érzéssel az Isten háza részére.

A papság igen szép missiót teljesítene, ha első
sorban a templomát és temetőjét iparkodnék a szép 
munkában ismertetni. Így egyúttal oda is hatna, hogy 
templomaink és temetőink művészetébe, a közölt példák 
nyomán, több magyaros vonás vonuljon be, amiben 
ezek eddig meglehetősen szegények.

KÜLFÖLD.
Próba szobor. Kóburg várában hatalmas Luthcr- 

em lck  felállítását tervezik. A szobortervek megbirál.isá- 
val foglalkozó bizottság elhatározta, hogy a szobor 
hatásának a megítélését megkönnyitendő a kivitelre 
elfogadott szobortervet a tervezett nagyságban fából, 
rabitzból és színes gipszből fel fogja állíttatni próba
képen. Ez a próbaszobor pár hónapig fog állni azon 
a helyen, ahova a szobor is kerülni fog s ez alatt az 
idő alatt a bizottságnak és a szakértőknek módjukban 
lesz megítélni azt, hogy a szobor hogyan fog hatni s 
hogyan illeszkedik bele a környezetbe. A próbaszobor 
junius végére kész lesz. Az emlékalapnak ugyan meg
lehetős pénzébe kerül ez a kísérlet, azonban a monu
mentális emlék kivitelének és hatásának a kérdése 
feltétlenül jobban elbírálható egy eredeti nagyságban 
elkészült próbaszobor, mint a többszörösen kisebbített 
modell alapján.

A Gusztáv Adolf és a Bonifacius-egylet. A
Bonifacius-egyletnek 1912-ben 2,458.793 márka bevé
tele volt, vagyis 240.000 márkával kevesebb, mint 
1911-ben. Ez az összeg még igy is 190.087 márkával 
multa felül a Gusztáv Adolf-egylet bevételét. A Gusz
táv Adolf-egylet 1912-ben 1.889,473 márkát fizetett ki 
segélyekre, a Bonifácius-egylet pedig 2.201,636 márkát.

A Gusztáv Adolf-egylet 58.460,375 márkát adott, mióta 
fennáll, az evang. diaszpóra segélyezésére (1832.). A 
Bonifácius-egylet csak 1849-ben alapittatott, azóta a 
katholikus diaszpóra támogatására és erősítésére 
50.577,877 márkát fordított.

Los von Rom mozgalom Szászországban. 
Az evang. egyházi konsistorium jelentése szerint a 
szász kiiálysig területén 1913-ban 923 róm. kath. lett 
evangélikussá. Ezzel szemben mindössze 40 evang. 
lett katholikussá. A legtöbb áttérés azokra a városokra 
és vidékekre esik, ahol a katholikusok nagyobb számban 
élnek együtt Dresden I. 196, Chemnitz I. 124, Leipzig
I. 137 áttérőt mutat fel.

Szombat—vasárnap munkaszünet. Skovgaard 
Petersennek van egy nagyon értékes munkája, (Des 
Glaubens Bedeutung im Kampf ums Dasein. Berlin, 
Reuther u. Reichard.) melyben azt bizonygatja, hogy 
nemcsak kíméletlen törtetéssel s minden eszköz fel- 
használásával lehet előre jutni és vagyonra szert tenni. 
Nagy vállalatok, áruházak, gyárak a példái, hogy azok 
nem a kizsákmányolásra vannak berendezve, hanem 
hírnevük s elért sikereik jó részét annak a vallás
erkölcsi alapnak, megbízhatóságnak, tisztességes üzleti 
és gyártási elvnek köszöniietik, melyet tulajdonosaik 
mindig szem előtt tartottak, önkéntelenül is ez a példa 
jut eszünkbe, mikor azt olvassuk, hogy inig nálunk a tel
jes vasárnapi munkaszünet is csak a jövő zenéje, addig 
Amerikában, ahol pedig igazán nem tréfálnak a mun
kással és a munkával, hanem azt követelik, hogy a munkás 
úgyszólván lélekzetvétel nélkül dolgozzék a munkára sza
bott időben, — újabban arra törekszenek, hogy he
tenként kel teljes szabadnapja legyen a munkásoknak. 
Az iskolákban már régóta ismeretes Angliában és 
Amerikában a két napos szünet. Péntek délben vagy 
délután vége a tanításnak s a gyerekek hétfő regge
lig szab dók. A kereskedövilágban eddig nem mertek 
menni. Az üzletben 5 és fél napig tart a munka. Ang
liában az irodák, nagykereskedések, jobb detail-keres- 
kedések szombaton délben zárnak. Egy ideig ez csak 
szokás volt, most a törvény igy rendeli. Amerikában 
még tovább mentek a munkaidő önkéntes leszállításá
val. A new-yorki nagy áruházak elhatározták, hogy 
julius és augusztusban szombaton nem nyitják ki egy
általán az üzleteiket. Előljár a mozgalomban a hires 
John Wanamaker féle áruház, melynek pedig 12000 
alkalmazottja van. A vállalat vezetői szerint az uj rend 
— k ifize ti m a g á t! . . .  A szombaton elmaradt haszon 
bőségesen megtérül az alkalmazottak frissebb munka
kedve és pihentebb ereje révén. Arra az 50000 al
kalmazottra pedig, akinek most két összefüggő szün
napja van, minő áldás ez az uj rend ?! Gyorsabb, 
rendesebb munka, szigorúbb ellenőrzés, azután pedig 
emberies bánásmód a munkásokkal szemben, ez nem 
jár anyagi kárral sem, — ezt tanítja az amerikai két 
napos munkaszünet.
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A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a

Keresztyén énekeskönyv
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s Így a Ke?. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

|az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös

metszéssel tokkal   2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán ke helylyel,

aranymetszéssel, dobozban....................  8 „ — „
Párnázott borjubőrkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany

aié'széssei, d o b o z b a n ....................  ̂ 12 „ — „
D a lla m o s könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.Kul) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Karoly: Őrangyal. Imakönyv prof. ifjak és leányok» 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban* 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f*
Párnázott borjubörkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „ 

Székács Jó zse f; Imádságok és Buzgőlkodások. Imakönyv 
evang. prof. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
cs. és kir. udvari szá llító

a Szen t-S ir  lovagja és a Ferenc J ó z se f  
rend tulajdonosa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeslrangu orgonákat szállít. 
40 év óta 200ünél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

viílanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijnienteten szolgál.
*^‘*!*■*■*»1 ̂ - w- i~r*i**,iVir <v.^-^v»-î rvir%rwŵ ru-or~i—i~i~i

flflg"* Elismert legelsőrangú műremekek
a világhirű ZiriHERriANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmonium ok

E g y e d ü l i  k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TÖRÖK-U. 8.

(C s á s z á r -  é s  L u k á c s f ü r d ő n é l .)
Harm onium -árjegyzék, vagy zongora-javaslat ingyen.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyo^maróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  ISKOLAI ÉS TÁRS AI) A LH I HETILAP.

Főszerkesztő: SZTKHLO KORNÉL 
Felelős szerkeszt« is kiadó: SZinONIDESZ LAJOS

S z o m b a t o n k é n t  j e l e n i k  m e g .
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a  l a p  s z e r k e s z t ő s é g e  e l m é r e  N a g y -  
b ö r z s ö n y b e  (Honímegye) küldendők. 
— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

(-'(•munkatársak:
,  h o h n y A n n z k y  a l a d a k
LIC. P IZ É L Y  ÖDÖN éa 8Z H I.É N Y I ÖDÖN dr.

Az előfizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

l i l r d c t é a  d i j a :
haí87 oldal 2H K., (éloldal M K., negyedoldal 
7 K. Kiiebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
6(111.1 dbbszftr megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  Sz. L.: A jezsuilarcnd jubileuma. — t f j .  Berzsenyi Jenő: A Protestantismus és a társadalom. -  Tudósítások, — 
Különféle. — Hirdetések.

A jezsuitarend jubileuma.
A katholikus egyház ezekben a napokban neve

zetes jubileumot ülhetett. Augusztus 7-én volt száz éve, 
hogy VII. Pius a XIV. Kelemen által eltörölt jezsuita
rendet újra feltámasztotta. XIV. Ke!em»n az egyház 
békéje érdekében határozta el magát erre a fontos 
lépésre. A jezsuiták behálózták az egész világot, a 
legbosszantóbb viszálykodásokba keveredtek minden
felé, tanaik sem feleltek meg az egyház által köve
telt igazhitnek és jó erkölcsöknek. Sok bajt okozott a 
földi javak után való csillapíthatatlan éhségük is. 
Mindenfelől panaszokkal árasztják el miattuk a kúriát. 
Az előbbi pápák hiába próbálkoztak meg a békesség 
megteremtésével. Ennek legfőb akadályai a jezsuiták 
voltak, akikkel senki sem mert kikezdeni. Ezért a 
békességért volt szükség a jezsuita rend eltörlésére. 
„Érett megfontolás után alaposan ismerve őket és 
apostoli hatalmából kifolyólag“ tette meg a pápa ezt 
a lépést s „Dominus ac redemptor“ kezdetű brévéjé- 
nek a végére azt is odatette: „Ez a breve m indig és 
örökké érvényes legyen, meg ne váltóztassék s hatály
ban maradjon. Mindenki, akit illet s akit a jövőben 
illetni fog, változa tlan u l megtartsa.“

Ez a breve 1773. julius 21-én kelt, negyvenegy 
év múltán az „éiett megfontolás“ stb. után hozott, 
örökké érvényes dekrétum a lomtárba került, a jezsui
ták újra elfoglalták helyeiket, visszakerültek a legtöbb 
helyre, ahonnan szégyen szemmel kellett távozniok s 
tovább folytathatták működésüket. IX. Pius alatt fel
virradtak a jezsuita rendie az aranykor napjai. Rómá
ban a fehér pápa mellett ott uralkodik a fekete pápa, 
a jezsuiták generálisa, az okos s eszközeiben nem 
válogatós Roothnan páter. Befolyásuk külsőleg azáltal 
nyert kifejezést, hogy 1854-ben a Mária szeplőtlen 
fogantatásáról szóló jezsuita tant egyházi tanná tették, 
tiz évvel később az Encyklika és a Syllabus szolgál
tatták bizonyságát, hogy a pápai szék nem idegenke

dik a jezsuita theoriáktól, jezsuita diadal volt 1870-ben 
a pápai csalhatatlanság dogmájának az elfogadása is.

A katholicizmus retrogád irányzatát napjainkban 
is napról-napra jobban megfigyelhetjük. X. Pius min
den intézkedése hadüzenet a modern kultúra, a kor 
szelleme, a haladás és felvilágosodás ellen. ) Hogy a 
jezsuiták állanak-e mögötte s ők inspirálják-e bámu
latosan rigorózus s középkorias izü rendelkezéseit, 
azt nem lehet megmondani, az azonban bizonyos, 
hogy a katholicizmus mostani regenerációjában a 
jezsuitarendnek nagy szerepe van. Kitűnő nevelőinté
zeteik (Kalksburg az arisztokrácia kedvelt nevelőinté
zete, Innsbruckban a csász. és kir. egyetemen és Rómá
ban a papok elitje tanul!) lelkipásztori működésük 
révén óriási befolyást gyakorolnak a kath. közvéleményre.

Hogy ez a befolyás a mi szempontunkból nem 
valami áldásos, az kétséget nem szenved.

A jezsuitarend harcos szervezet, mely harcot hir
det és hadat visel a protestantizmus ellen. Elég rámu
tatnunk arra a sok Luther gyalázásra, amit tagjai szó
val és írásban folytonosan elkövetnek, melynek leg
klasszikusabb dokumentuma az állítólag tudós tárgyi
lagossággal, a valójában azonban nagyszerű számítás
sal megirt Grisar-féle három kötetes Luther életrajz. 
Mintha most is érvényben volna még az 1640-ben 
„Imago primi saeculi“ -nak ez a jellemző mondása: 
D espera ta  p a x  est, od ii sem ina am ata sunt. Nincs kilá
tás a békére, a gyűlölet magja velünk született! . . .

A jezsuiták őrületnek mondják a lelkiismereti és 
a vallásszabadságot, még 1912-ben (Civilta cattolica!) 
sőt 1910-ben (Billot) is súlyt helyeznek annak a kieme
lésére és hangsúlyozására, hogy az egyháznak jo g a  
van m egölni a z  eretnekeket. Szerintük a paritásnak, a z  
egyh ázak  és fe le  kezetek  egyen jogúságának nincs m eg  
a lé tjo g o su ltsá g a !  Szerintük ez törvénytelen és lehe
tetlen «állapot (Wernz jezsuita generális 1898.) Egy 
Laurentius nevű jezsuita pedig 1903-ban azt fejtegette, 
hogy egy eretnek hullája a temetőt meggyalázza, azért
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az illetőt ki kell ásni s ettől a rendelkezéstől csak 
akkor szabad eltekinteni, hogyha az eretnek hulláját 
nem lehet már biztosan felismerni vagy ha az állam 
a hulla kiásását megakadályozná. Ha ehhez még hoz
závesszük, hogy a jezsuiták a legbuzgóbb terjesztői a 
kazuisztikus és a probabilizmus elvére támaszkodó 
erkölcstannak és gyóntatási praxisnak, akkor körülbe
lül sejthetjük, miért van Németországban jezsuita kér
dés, miért nem akarják beereszteni a jezsuitákat, vala
mint azt is megmondtuk, miért nincs nekünk különös 
okunk arra, hogy ennek a jubileumnak örülhessünk.

De nem örülnek ennek a jubileumnak a katho- 
likusok sem. Ennek fontos bizonyítéka egy a Frank
furter Zeitungban megjelent (jul. 22-iki Erstes Morgen
blatt) katholikus paptól származó vezérikk, melyben 
az illető többek közt azt mondja, hogy a katholiciz- 
mus és az ultramontanizmus között levő ellentétek az 
utóbbi időben nagyon kiélesedtek, hogy sokan torkig 
vannak Rómával, hogy nem csoda, ha a katholikusok 
is felvetik már végre azt a kérdést: Mi jogon diktál 
és uralkodik Róma a katholikusok lelkiismerete felett!? 
A szolgaságból való megváltás után sóvárognak sokan. 
Vallásos életüknek nincs Rómára többé szüksége. 
Róma ideje lejárt. A német katholikusoknak ki kell 
adniok a jelszót a Rómától való elszakadásra!

Ezt a hangulatot a sok derüre-borura kiadott a 
restauráció és a középkori scholasztikus ideálok jegyé
ben született, végeredményben jó katholikus és jezsuita 
szellemű pápai rendelkezések érlelték meg. Nagyon 
sok kell ugyan még ahhoz, hogy ez a hangulat csak 
egy katholikust is az egyházával való szakításra vegyen 
rá, azonban mégis azt láthatjuk belőle, hogy az igaz
ság útban van. A világ folyását sem jezsuitákkal, sem 
azok nélkül nem lehet többé visszacsavarni egy pár 
évszázaddal. A fejlődést a sok fékező erő csak aka
dályozza és lassúbb tempójúvá teszi, meg azonban 
nem akadályozhatja. sz . l .

A P rotestantism us és a társadalom .
Irta: Ifj. B erzsenyi Jenő.

Be kell látni azt, hogy ma tisztán vallási refor- 
mátiót a néppel kezdeni vagy megcsinálni is teljesen 
lehetetlen.

A nép álomba ringathatása dacára is elég belá
tással bir már ahhoz, hogy felismerje a hitbeli elvek 
megváltoztatásának alkalmatlan voltát a jólét emelé
sére, ha ez a változtatás nem alakítja át a hatalmi 
viszonyokat.

Hanem akkor a 16. században még hátrább volt 
a parasztság s akkor még táplálni birta azt a reményt, 
hogy a reformáció jogi és gazdasági felszabadulásá
hoz fogja őt elvezetni, tehát ez utón meg is lehetett 
őt nyerni a reformáció pártjának.

* A cikk első felét lásd az Evang. Lap 29. számában.

Nem érdektelen az a tény sem, hogy a Dózsa 
féle parasztlázadás közvetlen előzte meg a reformáció 
elterjedését Magyarországon. Nem lehet véletlen dolog 
az sem, amit Lophronison protestáns írónak „Geschichte 
die Reformation“ cimü müvében olvastam, hogy t. i. 
a reformatio mozgalmát megelőzőleg, az 1502. évben 
Németországban is nyugtalankodott a nép s az 
elégületlenség ott is parasztlázadásban tört ki. Ez az 
elégedetlenség aztán jó viz volt a reformatio mozgal
mának malmára. Ahogy ez az elégedetlenség javára 
szolgált a reformatiónak, ép úgy használták fel ezt az 
elégedetlenséget azok a német fejedelmek, akik a csá
szári hatalommal szemben oppisitiót képeztek, saját 
hatalmi vágyaik kielégítésére. Nem vonom kétségbe 
azt, hogy a népet vallásos érzelem hatotta át, de állí
tom azt, hogy ezt az érzelmet akkor ép úgy kihasz
nálták idegen célokra, mint ahogyan felhasználják 
napjainkban a hazafias érzelmeket.

A protestáns iskolák vallástanitóinak további 
téves előadása az, hogy a harminc éves háború tisztán 
vallásháború volt, holott ez a háború, kivált későbbi 
magvas kifejlésében, inkább volt politikai háború a 
német fejedelmek és a császári hatalom között. Fel
tűnően mutatja ezt az a tény is, hogy a császári had
seregben számos protestáns katona harcolt, sőt volt 
oly idő, amikor egy Melander nevű protestáns ember 
volt a császári hadsereg fővezére.

Hangoztatják továbbá a protestánsok a protestáns 
türelmességet, pedig az a kiválóan nagy protestáns 
türelmesség talán soha sem létezett. Legfölebb arról 
szólhatunk csak, hogy a protestantizmus sohasem 
dolgozott az inquisitio kegyetlenségeivel, azonban ott 
ahol túlsúlyra, ahol hatalomra jutott, — amint ezt 
Anglia történelméből tudhatjuk, — éreztette is hatal
mát s a nem protestánsokat sietett kizárni mindazok
ból a jogokból, mindazokból az előnyökből — melye
ket aztán csak saját hívei számára biztosított. De 
hasonlót láthatunk ma is még a skandináv államokban, 
ahol az alkotmány nem protestáns ember elől a 
ministeri székeket elzárja.

Büszkén mondják magukat a protestánsok fel- 
világosodottaknak. Mondhatták is még félszázaddal 
ezelőtt, — de ma, amikor nem tudtak annak átlátásá
hoz eljutni, hogy a tudomány és az egész szellemi 
élet haladásával nekik sem lett volna szabad azon a 
fokon megállani, melyig a nagy reformátorok eljutottak, 
ma, amikor nem tudtak annak tudatára ébredni, hogy 
ami világosság volt a mécsesek korában, az már nem 
világosság a villamosság korszakában, — lehet-e 
szemfényvesztésnél egyébnek tartani a felvilágosodással 
való dicsekvést?

A tudomány feladata már most a tiszta igazság 
felismerése és ennek tanítása s ép azért kell lekaparni 
az évszázadok porát, hogy tisztán és a maga mivol
tában láthassuk a képet. Bármennyire bántanánk is
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egyes hatalmi körök érzékenységét azzal, hogy eddig 
igazságoknak tartott tantételeket tévedésekké kell lefo
koznunk, — ez nem lesz baj, — ez haszo: lesz ma
gának a protestantismusnak is, amely elmulasztotta a 
„gnoti se autón“ elvét érvényre juttatni.

Épen egy protestáns iró írja a „Magyar Protes
tantismus története“ cimü munkában ezt hogy: „a val
lásos viták s üldöztetések korában a kritikát magukkal 
szemben nem gyakorolták, pedig helyesebb lett volna 
saját hitelveiket fejleszteni.“

A mai orthodox protestánsok feledik, hogy Luther 
s Calvin reformatioja sem született Pallasként, hanem 
tán ezer évre is visszanyúlt a gyökere. A reformatio 
embriója már akkor meg volt, amikor a keresztény 
vallás a pogányt kiszorítván, vele a hatalom szövet
kezett s amikor e szövetkezés tényét s ennek belát
ható következményeit azok a nagy szellemek felismerték, 
akiket ősreformátoroknak lehetne neveznünk. — Már 
a negyedik században tiltakozott Pelágius az eredendő 
bűn felfoghatatlan tantétele ellen, — tiltakozott az ellen, 
hogy az ember más bűnért felelőssé legyen tehet«"), 
mert hisz az embert az Isten szabadnak teremtette. 
Vájjon előbbre vagyunk-e ma? Kiküszöbölte-e a Pro
testantismus az eredendő bűnnek felfoghatatlan tanát ? 
Pedig, vájjon tett-e bármelyik nagy reformátor oly 
kijelentést, hogy saját művet örökérvényűnek s a tovább 
fejlődéstől elzártnak kívánja tekinteni? Sztehlo Kornél, 
egyike hazánk kevés modern protestánsainak, „a jövő 
vallása“ cimü müvében mondja, hogy: „amit a nagy 
vallásalapitók u. m. egy Buddha, egy Zoroaster, egy 
Konfucse,* egy Mózes, egy Jézus kifejezésre hoztak, az 
a koruk művelődési fokának megfelelő világ felfogás 
volt.“ Teljesen osztom az illustris szerző nézetét. Jó 
volt tehát ez a világ felfogás akkor, de következes- 
képen ismét más, a fejlődő szellemi élettel összhangba 
hozandó hitelvek által kell kiszorittatnia.

Buddha alakja mellett azonban nem haladhatok 
el szótlanul, mert róla az a véleményem, hogy az ö 
világ felfogása messze meghaladta azt a kort, melyben 
élt. Egy tekintet a buddhista kátéba, azonnal tudatára 
juttat bennünket, hogy azt a világosságot, azt a böl- 
cseséget, ami onnét sugárzik ki, ma más vallás tanté
teleiben nem találhatjuk fel. A Buddha vallás erkölcsi 
magaslatára a ma uralkodó vallásoknak egyike sem 
birt felemelkedni.

Ez a vallás alapitóját nem tette meg Istennek, ez 
a vallás nem bajlódik az istenség fogalmának meg
határozásával, — jól tudva, hogy Istent még a bölcs 
lángesze sem éri fel, — tehát nyugodtan kell hagyni, 
hadd alkossa meg kiki saját képzetében az istenség 
fogalmát úgy, ahogyan a lélek működésétől kitelik. 
Tagadja a csodákat, nem kecsegtet tulvilági élettel, 
testnek feltámadásával, — adja helyette a Nirvánát, 
— nem a megsemmisülést, mint a hogy a Buddha 
vallás ellenségei feltüntetni szeretik, — hanem az örök

nyugalom, az örök béke felfogható állapotát. Jellemző 
nomentumként tűnik elő az is, hogy Fáiisban hatvan- 
ezeren vall iái. magukat Buddha híveinek s a Buddha 
vallás Angliában is, az Indiával érintkezés hatásaképen 
— erősen terjedőben van.

Hogy pedig a XVI. századbeli reformátió tökéletes 
alkotás nem volt, arra nézve elég érvet lehet felhozni.

Ott van pl. Spinosa, a pantheistikus bölcseleti 
irány megalapítója, akit a zsidó hitközség tagjai sorából 
kizárt és ö még sem választott magának más vallást, 
mert mint Renan Írja, „bár a legnagyobb rokonszen- 
vet érezte a keresztyén vallás iránt, de félt minden 
bilincstől s nem lépett annak kötelékébe. Bilincsként 
bizonyára a biblia hitforásai kizárólagosságát tekin
tette, bizonyára azt látta, hogy a biblia csalhatatlan- 
ságának elismerése fogja a protestantizmust elposvá- 
nyositani.

Vájjon a protestáns Schiller a felvilágosodás 
vallásának látja-e a protestáns vallást, amikor Don 
Carlos cimü drámájában Posa marquis szájába a kö
vetkező szavakat adja a protestantizmusról: „Die 
lächerliche Wuth der Neueiung, die nur der Ketten 
L.'iSt, die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergrössert, 
wird mein Blut nie erhitzen. Das Jahrhundert ist 
meinem Ideái nicht reif.“

Vájjon nem az a körülmeny-e az oka annak, 
hogy a protestantismus terjedéséről nem beszélhetünk, 
hogy amit benne láthat' nk, az még nem a világosság; 
amit ott láthatunk az csak a félhomály derengése.

A protestáns egyház gyengülésének okát a vezető 
férfiak az egyház politikai törvényekben vélik feltalálni. 
Ez részben igaz, részben nem.

Az egyházpolitikai törvények a házasssági elvá
lás jogát felekezeti külömbségre tekintet nélkül meg
adták minden állampolgárnak s ezzel megszűntek a 
protestáns egyházoa áttérések az elválás céljából. A 
gyermekek vallásáról szóló törvény megengedte a 
reverzálisokat, melyek a gyakorlatban aztán többnyire 
a protestáns egyházak kárára váltak.

Ez a törvény azonban csak a numerusra birt 
befolyással amennyiben a protestáns vallást követők 
számát kevesbítette.

Én azonban azt vélem, hogy a reverzalisok eltil
tása nem mentené meg a protestantizmust. Ez már 
csak oly verbuválás lenne kötéllel.

Mennyivel magasztosnbb a buddhisták felfogása, 
akik büszkén mutatnak rá arra, hogy vallásuk terjesz
tése érdekében soha vér nem folyt, vallásuk terjesz
téséért soha semmiféle kényszereszközt nem alkalmaz
tak, amikor pedig vallásukat üldözni kezdték, nem tet
tek egyebet, mint hogy tanaikat nyilvánosságra hozták. 
Semmi mással nem kívántak hatni, mint igazságaik 
erejével. A Buddha vallás nem hirdeti magát a szere
tet vallásának, — de mindig ilyenként cselekszik. És 
ime ez a legnagyobbfoku türelem vájjon tespedést



Evangélikus Lap. 31—32. sz. 1914. augusztus 8.4. oldal

eredményezett-e? Ép ellenkezőleg. Hiszen a Buddha 
vallás tán az egyedüli, amely még napjainkban is 
számbavehető hódításokat tesz.

Melyek már most azok az eszközök, melyeknek 
segítségével visszanyerhetné a protestantizmus a társa
dalomban azt a polcot, melyen a múlt századokban 
oly dicsőén megállta helyét?

E kérdésre sokan nagyon nehéznek tartják a 
feleletet

Azt mondják, hogy szegények vagyunk, anyagi 
erő hiányában pedig sikereket elérni nem lehet. Ez 
már régi frázis és azért nem lehet rá sokat adni, mert 
hisz a protestáns egyházak úgyis eléggé sürgetik az 
1848. évi XX. t.-cz. végrehajtását az anyagi megerő
södés céljából.

Csakhogy én azt vélem, hogy épen itt van a 
kutya eltemetve. Olyannyira hozzádörgölődzködünk az 
államhatalomhoz, hogy függetlenségünket el is vesz
tettük immár.

Most, huszonöt—harminc év múltán a következ
mények igazat adtak azoknak a látnoki képességű 
protestáns férfiaknak, akik annak idején az államsegély 
el nem fogadása mellett emeltek szót.

Az államsegélyt a protestánsok mégis elfogadták 
s ma hasonló a helyzetünk a szabadságharcban meg
rokkant katonához, aki a győztes hatalomtól kegydijat 
fogadott el, — akinek életfeltételeit a győztes hatalom 
biztosította, — de a kegydijért hallgatnia kell, veszteg 
kell maradnia, mert máskülönben megvonják a kegydijat.

Mi is élvezzük az államsegélyt, — ezzel van 
biztosítva megélhetésünk, de protestánsi hivatásos 
működésűnk nem, — voltaképen társadalmi hivatá
sunktól meg vagyunk fosztva, — hallgatnunk kell, 
szemet kell hunynunk, nem szabad megbotránkoznunk 
a klerikalizmus garázdálkodásai felett, mert félünk attól, 
hogy az államsegélyt és az 1848. évi XX. t.-cz. végre
hajtásának reményét elvesztjük.

A helyzet ép megforditottja a múlt idők hely
zetének.

A múltban a .Protestantismus küzdött a lelki- 
ismereti szabadságért az emberiség jövője érdekében 
s e küzdelmében hívatlanul is segítségére sietett a 
társadalomnak felvilágosodottan s liberálisan gondol
kodó része valláskülönbség nélkül. Ma már nem küzd 
semmi másért mint puszta létért vegetálásáért. Harcol 
azonban a klerikalismus és horribilis anyagi erőforrásai 
dacára is gyöngének érezvén magát, segítségért kiabál 
és szirén hangját áthallatja a protestánsok táborába, 
akik legalább is hallgatással, a kardok hüvelybe tar
tásával jutalmazzák a bűvölő hangú sophismákat.

A múltban egy táborban volt a Protestantismus 
a liberalismussal, a jövőben pedig, — hála a mi vén 
vezérférfiainknak, — félő, hogy a klerikalismussal fog 
egy gyékényen árulni.

Lutherról mondják, hogy oly kijelentést tett volna,

hogy ő a római papa ellen még az ördöggel is szövet
keznék. Nem tudhatjuk vájjon tett-e ily kijelentést 
vagy nem, én azonban a saját részemről nyugodtan 
variálom az elvet aként, hogy ha ezer ördög támadja 
is meg a protestantizmust, de a római pápával még 
az ördög ellen sem szövetkeznék, mert nem érezném 
magamat biztosítottnak az ellen, hogy drága szövet
ségestársam nem fog-e aztán engem felfalni.

A mi szövetségeseink nem lehetnek azok, akik a 
gondolatszabadságot csak akkor nem fojtották meg, 
amikor körmükre koppantottak, akik a nagy szelle
meket mindig kilökték maguk közül; a mi természetes 
szövetségeseink csak azok lehetnek, akiknek a zász
lajára elsősorban ugyancsak a lelkiismereti szabadság 
van felírva, — akik nem lehetnek méltatlanok bizal
munkra csupán azért, mert nem hajlandók senkire, 
semmiféle vallást is ráerőszakolni, de akik senkit sem 
üldöznek e miatt, mert ezt vagy azt a vallást követi. 
A szövetkezés helyes voltát nem zárja ki a vallás fel
fogás és világnézet homogenitásának hiánya, — elég 
ha egy két közös eszme fűzi egymáshoz a szövetsé
geseket, ha ezek az eszmék nagyok és nemesek, ha 
ezek az eszmék az emberiséget egy szebb jövő felé 
bírják vezetni.

Úgy mint a mnltban, — most is fel kell kelte
nünk a társadalom sympathiáját irányunkban, — ezt 
pedig nem képzelem másképen, mint akép, hogy meg
győzzük a társadalmat a felől, hogy neki fontos szerve 
kívánunk és tudunk is lenni.

Erről pedig mikép sikerül meggyőznünk a társa
dalmat?

Azt hiszem hogy semmiesetre sem a szabad
kőművesek, socialdemokraták, szabadgondolkodók és 
progressivek üldözésével, —hanem ezek munkájának (jól 
tessék megérteni, hogy munkájának) megosztásával.

Mert jelen mivoltunkban bennünket protestánso
kat a társadalom nem sokra használhat. A vallásos 
élet fejlesztését sokkal nagyobb sikerrel végzi el a 
római katholikus egyház; mi pedig szolgálatokat teszünk 
azoknak a politikai törtetőknek, akik az egyházi tiszt
ségek segítségével, a mi vállainkon emelkednek fel s 
onnét intézik kirohanásaikat a Protestantismus bitorolt 
nevében a társadalmi béke állítólagos megvédelmezése, 
de tényleg a társadalom jelenlegi hatalmi viszonyainak 
sértetlenül megóvása céljából.

Arról meg lehetünk győződve, hogy a haladni 
kívánó s a jövőbe látni tudó elemek ma már nem 
kérnek segítséget a protestantismustól, mely siet az 
uralkodó pártokkal kiegyezni, de az is bizonyos, hogy 
a progressiv irány a Protestantismus támogatása nél
kül is érvényesülni fog, a Protestantismus közreműkö
dése nélkül is elvégzendi feladatát.

Én azonban mint protestáns azt szeretném, hogy 
a társadalom javítási munkában a Protestantismus 
vegye ki az oroszlán részt.
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Ennek azonban egyik nagy akadálya az is, hogy 

az a hires protestáns autonómia, amire a protestánsok 
mindenkor oly büszkék voltak, — ma már szintén 
nem az, ami régen volt.

Sajnos, a protestáns egyházalkotmány antidemok
ratikus irányú átalakulásban van.

A demokratikus egyházalkotmánnyal ellenkezik 
bármely egyházi tisztviselőnek (nem a lelkészeknek, ezek 
már élethivatást töltenek be,) élethossziglan választása.

A zsinat-' javaslat törvenytervezöit az igaz protes
táns és demokrata szellem hatotta át, amikor az Egy- 
házalkotmányt oly éi telem ben reformálandónak találta, 
hogy az egyházi tisztviselők, még a legfelsőbbek is, 
csupán bizonyos idő tartamára választhatók. Nem 
létezik a világon oly autonómia másutt, mely köz- 
megbizatást eleifogytáig adna. Felhozhatnák ugyan 
ezzel szemben azt, hogy püspökeink es kerületi fel
ügyelőink egy része hivatalból tagja a főrendiháznak 
s előállhatna az az anomália, hogy egy ciklus lejárta 
után újból megválasztott idósb püspök, vagy felügyelő 
a főrendiházból kimaradna egy liatalabbal szemben, 
akit később választottak meg, de mandátuma később 
fog lejárni. Ez bizony előfordulhat, azonban ha már e 
törvény alkotásnál tartunk így mi sem könnyebb egy 
§ beillesztésénél, mely akep hangzanek, hogy a püspök 
vagy felügyelő újra válauztatása eseten sem veszti el 
korábbi raugjat.

A mai állapot mellett előfordulhat az az eset, 
hogy az egyház vezetői nem képviselik azt a szelle
met, amely az egyház tagjainak zömét vezeti, nem 
képviselik azt az erél>t, ami a protestantismusra kívá
natos lenne, nyomon követhetik egymást a súrlódások 
es ellentetek es az egyháznak, amely fegyelmi eset 
hiányában, vagy ennek fentorgása esetén is, nem látja 
ildomosnak fegyelmi utón fellépni, nincs módja a benne 
uralkodó szellemmel ellentétesen működő vezértől 
megszabadulásra.

Sajnos, az egyházi testületek nagy része a zsi
nati bizottság alkotmányos szellemű tervezetével ellen
tétes véleményt nyilvánított.

Szerény véleményem szerint nagy baj az is, hogy 
a vezető állasokra gyakran választanak, érdemekben 
megöszült, nagytudományu, de testi és szellemi erőben 
már hanyatló egyéniségeket, holott a vezérnek a kellő 
magaslatról körültekintés czéljából, mindenhova oda- 
látó, élénk sas szemre van szüksége. Ez annál inkább 
kárára van egyházunknak, mert az öregek nagyobb 
részben conservativok, a conscrvativismus pedig a 
hitélet terén a fejlődés elvét képviselő Protestantismus 
szellemével meg nem egyezik. Csak az el vénült vezérek 
közül kerülhet ki az olyan, aki a klerikális keringő 
felhívásra boldogító igennel siet felelni.

Meg kell tehát fiatalodnunk a vezetésben, hogy 
aztán megifjodhassunk a hitelvekben s végül a dogma
őrzés helyett áttérhessünk a társadalmi munkálkodásra.

Szemeinket ne a klerikálisok által gyújtott görög- 
tüz kápráztató fénye, hanem a felvilágosodás tisztán 
ragyogó égi csillaga felé fordítsuk!

Tömörüljenek az ifjú protestánsok egy tetterös 
egyén vezérlete alatt, használják fel a legelső alkalmat 
a szervezkedésra, készítsék elő a protestáns kon- 
gressusokat, ahol ép azért, mert a közgyűlések csak 
közigazgatási szervek, elvi kérdések is meg lennének 
vitathatók!

A kongressusok lennének aztán hivatva friss életet 
és pezsgő vért önteni az erőben lankadó és kétkedő 
protestantismusnak. Ezek lennének hivatva az uj re- 
formátiót előkészíteni, amire szükségünk van azért, 
mert egy újabb reformátió nélkül iassan-lassan, de 
biztosan le fogunk tűnni a társadalom színteréről s 
elsüllyedésünket nem fogják kísérni a népek millióinak 
gyászkönnyei, de még a kakas sem fog utánnunk 
kukorékolni.

Videant consules!

TUDÓSÍTÁSOK.
A tiszavidéki egyházmegye közgyűlése. A

mi „szórvány“ egyházmegyénk ez idei közgyűlését az 
egyházmegye legifjabb egyházában, a szatmáriban tar
totta Dr Meskó László felügyelő s Materny Lajos fő- 
esperes elnökiése mellett. A kis egyház általános lel
kesedéssel s benső örömmel várta és fogadta a kebe
lébe érkező közgyűlési tagokat. A vendégeket az egy
ház presbyteriuma várta és üdvözölte Szlávi Dezső 
felügyelő s Duszik Lajos lelkész vezetése mellett, majd 
automobilokon es magánfogatokon, melyet a város, a 
tüzőrség s magánosok — felekezeti külöinbség nél
kül ! — szives készséggel bocsájtották a vendéglátó 
egyház rendelkezésére, vonultak szállásaikra.

A közgyűlés jul. 21-én d. e. 10. órakor kezdő
dött. Helye a református nőiskola szép tornaterme 
volt. Dr Meskó László egyházmegyei felügyelő meg
nyitójában azokat a gondolatokat öltöztette megfelelő 
ünnepies nyilatkozatokba, melyek minden lélekben 
ébredeztek: rámutatott a szatmári kicsinyszámu, de 
tüzes lelkesedésü ifjú egyház áldott fejlődésére, melyen 
őszinte öröm tölti el, majd kegyeletes és eliiélö sza
vakkal emlékezet meg a trónörökös és neje megrázóan 
tragikus haláláról, - a tanítók egy részének a vallás- 
tanítás kiküszöbölését célzó mozgalmát megérdemelt 
elítélő szavakkal jellemezte és felhívta a hithü, egyhá- 
zias érzelmű tanítóinkat e szellemi és erkölcsi nihiliz
mus elleni komoly és állandó küzdelemre ; a zsinati 
munkálatok közül főleg és első sorban érdeklődésre 
számító tárgy a lelkészfizetés rendezésének kérdése 
léven, azt indítványozta, hogy e tárgyban Írjon fel az 
egyházmegye a zsinathoz s feliratában fejezze ki ama 
méltányos kívánságát, hogy zsinatunk ezt a kérdést
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első helyre állítsa s megnyugtatólag intézze e l; majd 
a törvényhozás munkásságát részesítette komoly bírá
latban, midőn rámutatott arra, hogy sérelmeink még 
mindig nincsenek orvosolva, az egyházunknak juttatott 
állami dotáció még mindig nincs törvényileg rendsze
resítve, az 1848. XX. t.-c. felé még mindig nincsenek 
a régen várt és régóta sürgetett lépések megtéve. A 
közgyűlés tagjaira a beszédben foglalt nagy, komoly 
igazságok ereje szinte elemi erővel hatott.

Feledhetetlen s egyházaink történetében párját 
ritkító jelenet követte az egyházmegyei felügyelő nagy 
hatású beszédét. Dr Vajay Károly szatmárnémeti sz. 
kir. város kir. tanácsos polgármestere, — úgy is mint 
a ref. testvéregyház főgondnoka — a protestáns test
vériesség igaz érzésétől áthatott beszédben fejezte ki 
mélységes örömét afölött, hogy városában üdvözölheti 
a testvéregyház egyik illusztris hatóságát, majd további 
támogatásra s további együttműködésre tett Ígéretet. 
Jelentős szavak. Ebben az időben, mikor a testvéri
ség szelleme búcsút integetni látszik a két egymásra 
utalt s vérkeresztséggel testvérré keresztelt magyar 
prot. egyháznak, egy főgondnok vallástevése a törhet- 
len testvéri egybefogódzás mellett példaadó jelenség. 
De fokozódik e szavak értéke ép Szatmáron, ahol a 
ref. főgondnok a város polgármestere, ki ép akkor 
helyezi kilátásba további s állandó testvéries támoga
tását, mikor hangok hallatszanak a kis evang. egyház 
tulbőkezü (évi 1200 K. s ingyen telek) istápolása ellen. 
Ilyen igaz testvéri vallástevés ne merüljön feledésbe! 
Legyen ez másoknak is példaadás.

Materny főesperes válaszolt a szívből jövő lel
kes szavakra. Beszédében rámutatott arra, hogy a szat
mári ev. egyház alakításánál nem partikuláris érdekek 
vezérelték a szervezőket, hanem komoly s minden 
igaz magyar rokonérzésére jogosult nagy nemzeti szem
pontok, lévén a szatmári ev. egyház nemcsak az evan
géliumi egyházegyetem egyik előretolt bástyája, hanem 
egyben a nemzetiségi törekvéseket ellensúlyozó szin- 
magyar alakulás is, melynek nagy hazafias és kulturá
lis rendeltetése van.

Az üdvözlések sorát Duszik helyi lelkész zárta 
be, ki köszönetét mondott az egyházmegyének a meg
hívás elfogadásáért.

Materny Lajos főesperes jelentésében lendületes 
és kegyeletes szavakkal emlékezik meg a szatmári 
szellőben is beszélő kuruc kor legendás alakjáról, 
a mi dicső nagy fejedelmünkről, kinek ragyogóan tiszta 
emlékét ma egy császári zsoldon élő gyászmagyar 
kísérelte meg befeketíteni s hívja fel egyházmegyéjét 
a nagy fejedelem emléke iránt múlhatatlan kegyeletre. 
Majd a zsinat munkálatairól tesz rövid említést, de 
kijelenti, hogy paragrafussal jobb intenzivebbb egyházi 
életet teremteni nem lehet, nekünk az iskoláink átván- 
dorlása idején fokozottabb buzgalommal kell az ifjú
ság valláserkölcsi neveléséhez fogunk most, igy teremt

hetünk az apák szivével érző, az apák leikével gon
dolkozó s az apák akaratával cselekvő uj generációt.

Balla Jenő világi jegyzői lemondását elfogadta a 
közgyűlés s Dr. Vietórisz István nyíregyházai ügyvédet 
a nyíregyházi egyház mozgalmaiban buzgó, egyház
szerető lélekkel résztvevő egyháztagot választotta meg 
világi jegyzőjévé.

A közgyűlés tárgyai közül csak a szélesebb érde- 
küeket emelem ki. A közalapi járulékok kivetése tár
gyában felir az egyházmegye, hogy csak azoknak a 
szórványi és leányegyházi tagoknak állami adója után 
szedessék közalapi járulék, akik tényleg adóznak az 
egyház pénztárába. A reformáció jubiláris megünneplése 
s emlékkel leendő megörökítése tárgyában felir az 
egyházmegye, hogy a kiküldött egyetemes bizottság 
állapítsa meg már a célt, mert különben a gyűjtés meg 
sem indítható. E pont tárgyalásánál igen figyelemre 
méltó tervek merültek fel a nagy ünnepi alkotásra 
vonatkozólag. Duszik indítványozta, hogy az ünnepi 
alkotás keresésénél csak arra kéressék fel a kiküldött 
bizottság, hogy elejtve a szoborkövet s a rokkantak 
házának eszméjét olyan alkotásra hívja fel az egyhá
zakat, mely a reformáció szellemében marad, maga 
részéről jubiláris alkotásnak tartja egy központi egye
temes sajtó létesítését, mely a reformáció nagy hagyo
mányainak szellemében népünk kulturális nívójának 
emelésével előbbre vinné a mi lebukott zászlónkat. 
Mi a gondolat egyháza s nem a szám, a vagyon egy
háza vagyunk. Vissza a régi fegyverhez, a sajtóhoz.

Nagyobb lendületet idézett fel a lelkekben a lel
készfizetés rendezésének ügye. Dr. Meskó megnyitó
jának gondolatkörében maradva elhatározta az egyház
megye, hogy a zsinathoz intézendő feliratában kiemeli 
azt az óhajtását, legyen a fizetés belső, egyházi for
rásból és legyen emeléssel s nem segélyezessél ren
dezve; de kívánja, hogy e tárgyban az egyetemes 
leikészegyesűlet ineghallgattassék. Az 1848. évi XX. 
t.-e. végrehajtása tárgyában felír a közös prot. bizott
sághoz, hogy a lelkészi korpótlékra vonatkozó törvény 
sérelmei orvosoltassanak. A reverzális törvény módo
sítását a Révész János-féle javaslat szellemében kívánja, 
t. i. hogy a teljes korú házasulandók köthessenek 
revei zálist. A diakónus-képző intézetek felállítását he
lyesli és sürgeti. Az egyet, nyugdíjintézet revízióját a 
kor igényeinek megfelelően s az államhoz viszonyítva 
keresztül vihetönek tartja. A róm. kath. intézetek evang 
növendékeinek hitoktatása tárgyában felir a közös prot. 
bizottsághoz, hogy ministeri rendelettel köteleztessenek 
a kath. intézetek igazgatói a növendékeknek minden 
tanév elején — szept. 15-ig — leendő bejelentésére. 
Az iparos-tanoncok vallásoktatása tárgyában törvény
módosítás céljából feliratot intéz.

Ezek voltak a jelentősebb s szélesebb érdekű tárgyak.
Julius 21-én d. u. 5 órakor a gyámintézet isten

tiszteletet tartott a ref. templomban igen szép gyüle
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kezet előtt, melyben a városi hatóság fejei is részt 
vettek. Materny Imre gyámint. elnök szép s felemelő 
oltári imát mondott. A szószéki funkciót Paulik János 
végezte hatalmas, lélekbe kapó beszéddel s hangulatos 
szép imával. Az offertórium, melyet a helyi hölgyek 
gyűjtöttek a templomajtóknál egy-két korona híján 
száz koronát tett ki.

Ugyancsak a gyűlés első napján a helyi egyház 
diszebéden látta vendégéül a körébe érkezett közgyű
lési tagokat, a Pannónia nagyszálló éttermében, melyet 
az egyház nagybuzgalmu gondnoka, Pongrác Lajos 
bérel. Ott volt a város minden számottevő tényezője. 
A közgyűlési üdvözlések hangja újra csendült a pohár
köszöntőkben, melyek ismét csak a kis, ifjú egyház 
iránt érzett nagyrabecsüléséről szólották. Legnagyobb 
hatást keltett Materny főesperes pohárköszöntője, ki 
Szlávi Dezső felügyelő ref. vallásu s mégis páratlan 
áldozatkészségü nejét, mint az egyházalkotás egyik 
áldott tényezőjét, ünnepelte.

A közgyűlés másnap, július 22-én d. u. félkettőkor 
ért véget.

Ü uszik Lajos.

A békési egyházmegye közgyűlése. A békési 
egyházmegye küidöttei július 23-án gyűltek Kondorosra 
közgyűlés tartásra, melyen az egyházmegye újonnan 
választott elnökségének beiktatása is eszközlendő volt. 
Előző napon a bizottságok üléseztek és az előértekez- 
let tárgyalta a napirend lényegesebb pontjait. A köz
gyűlés napján szokásos gyámintézeti isteni tiszteleten 
Sipos András csorvási lelkész mondott magas szár
nyalása tartalmas, egyháziassagra buzdító szent be
szédet. A 9 óra után kezdődő közgyűlést Haviár Dániel 
egyházul, felügyelő nyitotta meg az egyház szereteté- 
töi áthatott szavakkal.

Felolvastatván az egyházmegyei elnökség válasz
tásáról felvett jegyzőkönyv, Gajdács Pál lelkész, érde
mült egyházmegyei főjegyző az oltárhoz lépett s meg
ható szavakkal vázolta ezen közgyűlés jelentőségét, 
melyen az újonnan választott régi, érdemes felügyelő 
s az új esperes hivatalukba iktattatnak.

Áhítatot keltő szép beszéde után kérdést intézett 
az újonnan választott espereshez, hogy elfogadja-e az 
egyházmegye közönsége által neki felajánlott esperesi 
hivatalt? Keviczky László esperes igenlő válasza után 
Kelló Gusztáv egyházmegyei jegyző felolvasta az eskü 
szövegét s az eskütétel után Gajdács Pál megáldotta 
az esperest áldást kívánva munkálkodására. Az iktató 
és feleskető lelkészek megcsókolták az esperest, a ki 
megilletödötten mondott beszédet, kérve a testvérek 
támogatását s elfoglalta az elnöki széket. Ez után 
Haviár Dániel szólt a közgyűléshez és elnöktársához, 
hogy egymást megértve, szeretettel munkáljuk együtt 
az egyház javát. Az egyházmegye lelkészei nevében 
Kovács Andor gyönyörű szavakkal üdvözli a meg
választott esperest s az elnökséget biztosítja a lelkészi

kar hűséges támogatásáról; Mocskonyi József szarvasi 
fögimnáziumi igazgató a tanári kér részéről, Nikelszky 
Zoltán tanitóképezdei igazgató a tanítóképző tanárai 
részéről, Csonka János tanító a tanítók nevében üd- 
vözlik az elnökséget.

A közgyűlés megejtette a tisztujitást. Egyház
megyéi főjegyzővé Kovács Andort, jegyzővé Rusz 
Zoltánt, pénztárossá Kellő Gusztávot választották. 
Világi jegyzők: Farkas Kálmán és Nikelszky Zoltán 
lettek. Körlelkészek: Rusz Zoltán ($zarvas), Csermák 
Elemér Orosháza), Horémusz Pál (szarvas—kondorosi 
kör), Honéczy Pál (Tótkomlós), Sipos András (Oros
háza környéke). Levéltáros: Plenczner Lajos főgimn. 
tanár. Bírák és bizottsági tagok választása után a 
közgyűlést az elnökség felfüggesztette, majd a közebéd 
után folytatván, azt este fél 6 órakor befejezte.

Egyházmegyei közgyűlés. A barsi evang. 
egyházmegye július 30-án tartotta közgyűlését Raab 
Károly kir. tanácsos esperes és a súlyos betegsége 
miatt meg nem jelent Kosztolányi Sándor esp. fel
ügyelő helyett Bodó János megyei főjegyző egyh. fel
ügyelő elnöklete alatt. Bodó János megemlékezett a 
beteg esp. felügyelő úrról, akit a közgyűlés távirati
lag üdvözölt, s az ország trónörökösének és feleségé
nek gyászos meggyilkolásáról, a háborúról, melyet az 
ország békességének és nyugalmának megszerzése vé
gett kénytelen viselni. Isten segítségét kérte fegy véreink 
győzelmére. Az esperes gonddal megszerkesztett jelen
tése hű képet adott az egyházmegye egész életéről. A 
kerületi gyűlésre megbízólevéllel kiküldettek Bázlik Pál 
és Wiesinger Károly, igazolvánnyal Bándy Endre, 
Czambel Jószef, Lie. Fizély Ödön és dr. Gyapay Ede. 
A jubileum alapra a gyűjtés 106 korona 50 fillér. Az 
egyházmegyei gyámintezet a múlt evhez képest többet 
gyűjtött. A következő ciklusra az egyházak egyhangúlag 
választották meg újból Kosztolányi Sándort egyház- 
megyei felügyelőnek és Raab Károlyt esperesnek. A 
gyűlés befejezése után jött meg a szomorú hit, hogy 
Kosztolányi Sándor 83 éves korában elhunyt, amely
ről lapunk más részében emlékezünk meg.

KÜLÖNFÉLE.
A háború. Hamarább kitört, mint gondoltuk 

volna. Az általános mozgósítás annyi akadályt és bajt 
hozott, hogy lapunk 31. számát a múlt héten nem 
tudtuk elküldeni, összevonva adunk most két számot. 
A nagy események, a komoly helyzet közepette min
denki a haza ügyével, a háborúval foglalkozik, ami 
valószínűleg Európa térképét változtatja meg. Ilyen 
idő a magunk apró bajaival való foglalkozásra nem 
a legalkalmasabb. Hosszabb lélekzetii cikkeknél az 
olvasónak hamar elfogy a türelme. A világháború iz
galmai és hirei teszik nyugtalanná a máskor nyugodtan
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gondolkodó, kérdéseken tűnődő lelkeket. Kötelessé
günket olvasóinkkal szemben azonban tőlünk telhetőleg 
végezni fogjuk. Kérjük azért olvasóinkat, akik eddig is 
felkerestek tudósításokkal, hogy az egyházi élet ese
ményeiről lapunkat tájékoztatni szívesek legyenek. A 
lap terjedelmét azonban már most szükebbre kell 
fognunk. Azt hisszük, hogy ezért számíthatunk olva
sóink megértő elnézésére. Itt a tettek ideje, amikor 
nem Írni és beszélni, hanem cselekedni kell, amikor 
minden honfiúnak helyt kell állnia királyáért, hazánkért, 
nemzetünk becsülétéért és jövőjéért. Adja Isten, hogy 
kötelességét mindenki híven teljesítse s hogy a nagy 
leszámolás igazunk diadalához juttasson bennünket.

K O S Z T O L Á N Y I  S Á M Ö O J R L j

A barsi evang. egyházmegye felügyelője 
jul. 30-án 83 éves korában Budapesten elhunyt. 
A megboldogult 25 év óta volt az egyházme
gye felügyelője s mint ilyen a dunáninneni egy
házkerület legidősebb esperességi felügyelője. 
Junius havában még úgy intézkedett, hogy az 
egyházmegyei közgyűlés Nemcsényben úri 
lakában lesz megtartva. Julius közepén azon
ban nehéz betegség látogatta meg. Budapesten 
egy szanatóriumban keresett gyógyulást, ahol 
azonban operálás után jobblétre szenderült. 
Emléke maradandó lesz az egyházmegye tör
ténetében. Előkelő úri modorával, nemes és 
jóságos szivével, áldozatkészségével, egyházsze- 
retetével a legszebb emléket hagyja maga után.

Temetése aug. 2-án volt Nemcsényben. 
Megjelent ott Barsvármegye előkelő közön
sége élén a főispánnal. József főherceg és 
Auguszta főhercegasszony is képviseltették ma
gukat. A temetést Bándy Endre lévai és lie. 
Eizély Ödön alsószelezsényi lelkész végezték. 
A gyászbaborult családot vigasztalja meg az 
Ur s állítson méltó utódot az egyházmegye 
élére.

Felügyelő beiktatás. Lélekemelő ünnepségben 
volt része a kisfeketepataki és berdárkai ev. egyház
nak f. é. julius hó 26-án. Akkor iktatták hivatalába 
az egyház uj felügyelőjét, Dr Hazslinszky Rezső rozs- 
nyói ev. főgimn. tanárt. Az uj felügyelőt, aki kedves 
nejével együtt jött el az ünnepségre, az egyházhivek 
lovas bandériummal és díszkapuval fogadták, nejének 
pedig virágcsokorra] kedveskedtek. A beiktatást Poputh 
Viktor dobsinai lelkész-dékán végezte lelkes és lel
kesítő beszéd keretében. Az ünnepi beszédet Korenkó 
György helybeli lelkész tartotta, arra buzdítván hall

gatóit, hogy hit, szeretet s egyetértés által építsék 
istenországát. Az istentisztelet végeztével egyházi gyű
lés tartatott, melyen a helybeli lelkész meleg üdvöz
lése után az egyház gondnoka egyszerű, szívből jövő 
szavakkől üdvözölte a beiktatott felügyelőt, a felügyelő 
pedig lelkes, evangéliumi hitéről s egyházhüségéről 
tanúskodó remek beszédben köszönte meg a szives 
fogadtatást. A beiktatáson résztvettek Rozsnyóról Bay- 
dik György járásbiró s Pásztor Mihály főgimn. tanár, 
továbbá több hölgy és a szomszéd lelkészek. — A 
beiktatott felügyelő beiktatása alkalmából 300 korona 
alapítványt tett, mely összeg 1000 koronáig fog növel- 
tetni s kamatai a kisfeketepataki s berdárkai templo
mokra fognak fordíttatni. Isten áldása legyen e nemes 
cselekedeten. Isten segítő ereje támogassa a hithű 
munkást elvállalt nemes hivatásának betöltésében.

Tem etőavatás. A toporczi egyház junius 21-én 
ünnepélyesen új temetőt avatott. A rendes istentiszte
let után harangzúgás közben az egész egyház kiment 
az uj temetőbe a lelkésszel és tanítóval élén. A temető 
bej Tatnál énekbe kezdtek s a temetőben menet is 
énekeltek. Ezután Schwarz Mátyás lelkész avató
beszédet mondott s imádság után áldást mondva, az 
Isten gyermekei nyugvóhelyévé avatta a temetőt. Az 
avatás után egy énekvers eléneklésével végétért a 
maradandó emlékű ünnepély. Megjegyezzük, hogy 
tudomásunk szerint egyháznnkban ilyen külön avató 
ünnepélyek processióval és benedictióval nem szoká
sosak. Ezeket rendesen az el: ő temetéssel szokták 
összekötni. Az uj agendakészitők figyelmébe ajánljuk 
ezt az esetet, hogy evang. egyházunknak az agenda 
keretén belül nyújtsanak módot állásfoglalásra e kér
désben. Úgy avassuk-e temetőinket, mint eddig, vagy 
pedig külön istentisztelet vagy szertartás keretében, 
mint azt pl. ebben az esetben a toporciak is tették ?

Haláleset. A felsőlővői ev. főgimnáziumot a 
nyári szünidő folyamán újabb gyász érte. Julius hó
21-én hirtelen elhunyt Abrudbányán 41-ik életévében 
15 évi tanárkodás után egyik buzgó tanára Sára István- 
A tanári karral együtt gyászolja az elhunytat özvegye 
és két kiskorú árvája. Áldás emlékére!

Lelkészválasztás. A Kottula Ede elhalálozása 
folytán megüresedett pinezédi lelkészi állást f. hó 26-án 
töltötték be, egyhangúlag Achátz Béla ujbanovcei lel
készt választva meg lelkipásztorul. Az új lelkész 
működéséhez Isten áldását kérjük.

A délvidéki közösségi mozgalom hívein aug-̂  
22 -24-én Homokoson konferenciát akartak tartani. A 
konferencián részt vett volna Monsky gráci lelkész is, 
megvitatás tárgyává az iszákosság ellen való küzdelem 
lett volna téve. A háború miatt ez a konferencia alig
hanem elmarad, szintúgy nem lesz megtartható az sem, 
melyet Neubanovciba szept. 5—8-ára hívtak össze a 
„keresztyén közösségi szövetség“ vezetői.
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A mosoni esperesség tisztujitása. Ulicsny 
esperes örökét egyhangú választás folytán Wenk 
Károly hegyeshalmi lelkész foglalta el. Karsay Béla 
dr. esp. inásodfelügyelö, Seybold Károly zurányi lel
kész alesperes lett, az esp. gyámintézet élére Böhm 
Richárd gálosi lelkész és Teutsch R. mosoni gyógy
szerész kerültek. Az uj esperest jun. 30-án iktatták be 
hivatalába.

Luther könyvei a sárospataki fő iskolai könyv
tárban. Harsányi István, a főiskola könyvtárnoka közli 
a „Sárospataki Lapokban“ , hogy az ottani könyvtárban 
két, Luther könyvtárából származó könyv van. Az 
egyiken Luther sajátkezű né . írása, mellette Melanchton 
autogramja és jelmondata van. Hazánkban csak a po
zsonyi lyceumi nagy könyvtárban van még olyan 
könyv (kettő) mely reformátorunk sajátkezű feljegyzé
seivel ékeskedik.

A katholikus autonómia kérdésével a katli. 
püspökök legutóbbi konferenciája foglalkozott s meg
állapította azokat az alapelveket, melyeken az autono
m ies szervezetuek nyugodnia kell. Az automomiának 
ezen tervezet szerint három szerve lesz: a hivatal, 
egy választott testület és a püspöki konferencia. A 
h ivata l venné át mindazokat az egyházi alapokat, ala
pítványokat és intézeteket, amelyeket jelenleg a kultusz
minisztérium kezel. Ezek közé tartozik természetesen 
a vallási és tanulm ányi a lap  is. Át akarja venni a 
klérus az összes katholikus iskolák felügyeletét is, 
hogy erre se legyen ingerenciája az államnak. A szer
vezet másik része lenne a vá la szto tt testület. Lenne 
országos, egyházmegyei és esetleg plébániai választott 
testület. Ezeknek csak ellenőrzési és tanácskozó hatás
körük volna. Ez azt jelenti, hogy a választott, tehát 
világi elemnek az egyház kormányzására ezentúl sem 
lehet befolyása. Tanácskozhatik, amennyit akar, de 
nem határoz és nem dönt. A legfőbb hatóság a 
pü spök i konferencia lenne. Az önkormáuyzati szervek 
által előkészített ügyekben mindig a püspöki kon
ferencia dönt. Ez a beosztás annyira komoly, hogy a 
legutolsó kath. naggyülés már részletesen kidolgozta 
a választási és szervezeti szabályokat is ily értelem
ben. Persze autonóm iának ez  a szervezet nem nevez
hető. Azonban a kathoiicizmus önmagával, eddigi 
fejlődésével jönne ellentétbe, hogyha igazi, a protes
táns autonómiának megfelelő jogokat adna híveinek, 
azért mást nem is várhatunk tőle.

Katholikus sajtópártolás. A klerikális sajtónak 
van egy központi sajtóorganuma a Katholikus Sajtó
egyesület, amelynek feladata a vidéki klerikális ten
denciájú lapok támogatása és segítése. A Kath. Sajtó
egyesület vagyoni állapota igen kedvező. Bevétele 
1913-ban 130176 95 korona, kiadása 10416006 korona, 
a 26000 korona maradványt a snjtóalaphoz csatolták. 
A saj óalap ezzel az összeggel megközelítette a ne
gyedmillió koronát. Az egyesület anyagi erejére jel

lemző, hogy fennállása óta (5 és egynegyed év) 
650000 korona volt a bevétele, melyből 350000 koro
nát fordított a kath. sajtó pártolására. A klérustól 
nagyon vékonyan jön a pénz a sajtó istápolására. 
A püspökök jobbára saját egyházmegyéik sajtóját 
pártolják elsősorban. A főpapság 1913-ban mindössze 
38200 koronával támogatták a Sajtóegyesületet. A 
sa jtó va sá rn a p i g yű jté s  54653’47 koronát eredményezett, 
mely összeg 1468583 korona levonással jutott az 
egyesület pénztárába, ennyi pénzt ugyanis az egyház
megyék saját lapjaik támogatására fordítottak. Ezek 
az adatok jellemzik a Sajtóegyesületet, annak műkö
dését, egyszersmind a kath. klérus bőkezűségét is.

Az idei eucharisztikus kongresszust julius
22—26 között Lourdesban tartották meg. Tíz bibor- 
nok közel 200 püspök s majdnem százezer hivő vett 
rajta részt. A kongresszuson az előadások egységes 
témája: J ézu s K risztu s szociá lis  uralm a volt. Fény
pontja pedig az a processió, mely a Bazilikából ki
indulva diadalmenetben viszi körül az „oltáriszentséget“ . 
Ezt lóháton ülő pyreneuusi hegyi vezetők nyitották 
meg, utánuk jöttek a különböző küldöttségek 400 
zászlóval, azután a különböző magasabb és alacso
nyabb papi méltóságok, a pápai követ baldachin alatt, 
a pápai kamarások, máltai lovagok díszruhában, kath. 
szenátorok, diplomaták, akadém ikusok, a lourdesi 
orvosi v izsgáló  intézet o rvosa i s a nagy tömeg. A 
kongresszus alatt lefolyó szertartásoknál egy több 
mint 200 énekesből s negyven hegedűsből álló kar 
szerepelt, a nép énekét két, 50— 50 tagú zenekar 
kisérte. Volt nagyszerű kivilágítás is : a hegyormok 
egyikén levő régi kastélyt 8000 villamos lámpával 
világították ki. A résztvevők a búcsúk egész tömegét 
szerezhették meg maguknak, mikor a kongresszusért 
elmondandó imára is ötven napi búcsút engedélyezett 
a tarbesi és lordesi püspök.

PÁLYÁZAT.

Az rrad-Sék;si ág. h. ev egyházmegyéhez tartozó szem - 
lak i eg> házkózsegben megüresedett lelkcszi állásra pályázatot 
hirdetünk. Az istentisztelet nyelve német és tot.

Javadalma: 1'. S ahadlakás, mely áll négy szoba, konyha, 
kamara, pince, istalók, padlásból és házi kert használatából. A 
lakást Mvül és belül az egyház tartozik tatarozni, mes<elni, 
festeni és tisztin tartani 2| Készpénzben ; 240, azaz Kettőszáz
negyven korona évnegyedes elöleges részletekben az egyház 
pénztárból. 1 86*40 q < 112 hl. 50 1.) azaz nyolcvanhat méter
mázsa és 40 kilogram tisztára rostáit búza, mely negyedéves 
elöleges részietekben kiszolgáltat^. 4) négy lánc (6*1290 kát. 
hold) nyomás szántóföld használata, mely után az adót az 
adót az egyház fizet (600 K volt kiadva) 5) Négy kenderföld 
10*800 kát. hold. has?nálata, mely után az adót az egyház 
fizeti. 5) Egy káposztás föld (52 négyszögöl! használata, mely
nek adóját az egyház fizeti. 7; Négy öl (16 köbméter kemény 
tűzifa beszállítva. 8) A három sátoros ünnep első napján a 
délelőtii offertorium 9i Közlegelö szabad használata 10) Stola 
a) kis temetés imával 60 fillér, b ) temetés prédikációval 2 korona, 
r) esketésért 2 korona, d) keresztelés és avatásért 40 fiitér. Az 
c'hunyt lelkész 445*62 kor. kongruát kapott.

A pályázati kérvények a bányai ág. h. eV. egyházkerület 
lelkészválasztó szabályrendeletének 15. §-a értelmében szere- 
lendők fel s augusztue 16-ig az arad-békési esperesi hivatalhoz 
(Békéscsaba) nyújtandók be.

Kelt Apateleken és Békéscsabán, 1914. évi julius hó 27-én.

Báró S o ly m o ssy  Lajos, C sepregi G yörgy,
az arad-békési envhá/mc^ye az aVad-békisi egyházmegye

felügyelője. esperese.
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A legújabb egyetemes tanterv alapján 
vonzó, érdekes elbeszélések alak

jában megirt, 51 művészi kivitelű kép
pel díszített véglegesen engedélyezett: j

„Bibliai T ö r t é n e t e k “
c. tankönyv a népiskolák I—IV. osz
tálya számára (ára kötve 90 fillér);

c. szintén engedélyezett tankönyv a nép
iskolák V—VI. s az idegen közép- és 
polgári iskolák III. osztálya számára,
második javítóit kiadás (ára kötve 60 f);

*

„Bibliaisrr.ertetés“
a népiskolák V—VI. s az idegen kö
zép- és polgári iskolák I—II. osztálya 
számára. — Véglegesen engedélyezett 
tankönyv. — (Ára kötve 40 fillér.) I 
Nagyobb rendelésnél, a bérmentes kül- :j 
désen felül 15°/0 árengedmény. Tiszte- [ 
letpéldányt szives bevezetés céljából jí 
bérmentve készséggel küld Nagykároly j| 
(Szatmár megye) — Réde i  Károly ,  |j 
evang. lelkész, főgimnázium vallástanár. |j

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a
K e r esz ty é n  é n e k e sk ö n y v
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s igy a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A K eresztyén Énekeskönyv  

jjaz alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellye! . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös

metszéssel t o k k a l  - • 2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellye!

aranymetszéssé*, tokkal........................... 6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kt-helylvel,

aranymetszéssel, dobodban................... 8 „ — „
Párnázott borjubörkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Miielefántcsontkötés, táblán kehellye!, arany-

me széssel, d o b o z b a n ................... • 12 „ — „
D allam os könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz .......................................... — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, íneNek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.xul) 
legalább 50 példányt rendelnek mee, 25°/0-°s árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sán th a  K á r o ly : Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leánvok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságb n.
Vászonkötésben, vörösmetszéssei, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjuberkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

S zék á cs J ó z s e f : Imádságok és Buzgólkodások. ímakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

M n  i l l  H l i M ,  M im . 8. H M . i

ÚJDONSÁG!

E g y h á zi k ö v e t e l é s e k

BEHAJTÁSA ÉS EZZEL KAP
CSOLATOS KÉRDÉSEKRŐL.

.  IRTA
DR. ZSOLNAY JENŐ

Ára 60 fillér.

1

i

!
KAPHATÓ KOKAI LAJOS
KÖNYVKERESKEDESÉBEN BUDAPEST, 
ÍV. KAMERMAYER KÁROLY-UTCA 1.

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagvár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotó ja.

S i e g e r  O t t ó
cs. é s  k i r .  u d v a r i  s z á l l í tó

a  S z e n t - S i r  lo v a g ja  é s  a  F e re n c  J ó z s e f  
r e n d  tu la jd o n o s a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi s tb . kiállításokon k itün
tetve Kedvező fizetési feltételek m elle tt ki
váló, tisz ta  légnyom ási csőre dszerü (pneu
m atikái) tartós, nemeshangu orgonákat szá llít. 
40 év óta 2P0Pné! több orgonát szá llíto tt, közte 
a k i r á l y  o rg o n á já t ,  amely mű ezidó szerin t 
h a z á n k  le g n a g y o b b  o rg o n á ja  (80 vá ltozatú , 

villanyerőre berendezve.)

O rgonajnv itáso 'at és hangolásokat a legtnérsékelfebb á r t rn  te ljesit. Orgona 
jókarbnn tartását e lvállalja  — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal k ívá

natra  d ijm enteten szolgál.

Elismert legelsőrangú műremekek
a világhírű ZinflERriANN-féle

zongorák, pianinok, 
harmoniumok

E g y e d ü li k é p v i s e l ő j e :

HÖRL NÁNDOR
BUDAPEST, II., TOROK-U. 8.

(C s á s z á r -  é s  L u k á c s f ü r d ő n é l .)  
H a r m o n i u m -á r jeg y zék , vagy zon gora-javasla t ingyen.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosává * n̂.



IV . év folyam. 33. szám .

EVANGÉLIKÜSLAP
EGYHÁZI ,  ISKOLAI ÉS TÁRS ADALHI  HETILAP.

A ra im  sm arót, 1914. augusztus 15.

Főszerkesztő: SZTLHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő es kiadó: SZIHONIDHSZ LAJOS

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap szerkesztöséjie elm ére Najcy- 
borzsönyhe (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

FAinunkatárs?k :
h o b n y A n h z k y  a l a u A k

LIC. F IZ É L Y  ÖDÖN c.  KZRLÉMYI ÖDÖN dr.

Az előfizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre H K., Egy es szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  d i j a t
FeéS7 oldal 2* K.t (éloldal H K., ncgycdoldal 
7 K. Kt. ebb hirdetése* (pályázatok) minden szava 
6 fill. 1 Jbbször megjelenő hirdetésnéláreugedés.

T a r t a l o m :  Feladataink. — Püspöki körlevelek. — Szinionidesz Lajos: A lelkészek katonai kötelezettsége. — Különféie. 
Szerkesztő közlései. — Hirdetések.

Feladataink.
Az események feltartóztathatatlanul követik 

egymást. Ma már fegyverben áll a fél világ s 
egy pár napon belül, úgylehet, tűzben állnak a 
hadseregek. Sorsunk az Isten kezében! Az ö 
segedelmét kereső, az ő kegyelméért fohász
kodó sóhaj és ima ott van most mindenek ajkán. 
Templomainkban könnyek árja közt rebegik el 
az itthonmaradottak a háborúban mondandó 
imát. Segítségért csengő, szeretteinkre áldást 
könyörgő fohászunk önként felfakad s utat tör 
magának a szivünkből fel a magasba, a segít
séget nyújtó mennyei Atyához.

Egymás vigasztalása és bátorítása, erősí
tése és támogatása is olyan kötelesség, hogy 
arra nem kell mástól várnunk a buzdítást és 
irányítást. A háborúba vonulók iránt mindenfelé 
megnyilvánult gyöngédség és áldozatkészség 
forrása buzogjon gazdagon az otthonmaradottak 
számára is. Máskor mindenki a maga dolgát 
végezte, a maga javát kereste. Ilyen időben el 
kell hallgattatni minden önzést, félretenni min
den önérdeket. Mikor országok dőlhetnek romba 
s alapjaiban inog meg az egész világ, mikor 
nem az élet és vagyon, hanem a becsü let és 
a jövendő lettek azok az értékek, melyekért 
mindent áldozatul kell hozni, akkor a legnagyobb 
bizonytalanságban, talán utoljára legyen szabad 
megszólalnia a szívnek, a segítésre, áldozatokra, 
könnyek letörlésére, nyomorúság távoztatására 
kész szeretetnek is.

Ne hagyjuk el egymást. Most kell meg
mutatnunk, hogy bár az események kényszerítő

egymásutánja, nemzetünk létérdeke csatasorba 
szólította a férfiakat, mi itthon nem marjuk ha
nem támogatjuk és szeretjük egymást s egyek 
vagyunk nemcsak a szeretteinkért való aggo
dalomban, hanem egymás terhének hordozásá
ban is. A békés idők idillikus kényelmét és 
apró feladatait nagy idők nagy munkája követi 
és váltotta fel. Soha az egyház és a lelkészek 
munkájára olyan nagy szüksége nem volt a 
társadalomnak, mint a mostani nehéz időkben. 
Adja Isten, hogy mindnyájan hiven tudják telje
síteni kötelességüket!

A háború ütötte sebek gyógyítására gyűj
teni, az otthonmaradottak megélhetését lehetővé 
tenni, közbiztonságról gondoskodni, a zsarolás 
ezer féle fajtája ellen küzdeni, az embereket 
megnyugtatni, a családtagoknak a katonákkal 
való levelezését megkönnyíteni és sok egyéb 
hasonló feladat vár reánk, A tettekben meg
nyilvánuló szeretetet és hűséget követelik tőlünk 
a mostani napok. Eddig beszéltünk sokat . . . 
hiába . . . ezután azonban cselekednünk kell. 
Isten szent segedelme vezéreljen mindnyájunkat 
úgy, hogy a mi fáradozásunk ne legyen Hiába
való, hanem hasznára és segítségére lehessünk 
híveinknek, hazánknak, egyházunknak!

Püspöki körlevelek.
Dr. Baltik Frigyes dunáninneni püspök az összes 

lelkészi hivatalokhoz a kővetkező körözvényt kül
dötte szét:

„Háború veszélye fenyegeti hazánkat: családok 
fejei illetve tagjai bevonulnak katonai szolgálatra. Ezen 
nehéz időben erőt nyújt a hit: Istenben vetett bizalom.
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Isten irgalmasságából jön a vigasz, segítség és 
lelkibéke!

Ennek következtében intézkedem, hogy a lelkész 
urak vasárnapi délelőtti istentiszteleten a szent beszéd 
utáni imában „a háború idején elmondandó imában“ 
a királyért, a hazáért, hadseregünk győzelméért, a 
harci szolgálatban állók isteni oltalmáért, a magokra 
hagyott családok fenntartásáért és a minél előbb be- 
állandó békéért fohászban forduljanak a gyülekezettel 
a kegyelem Istenének szent trónjához Megváltónk és 
Üdvözítőnk szent nevében.

Isten áldja a királyt, óvja a hazát, vezesse győ
zelemre vitézeinket, oltalmazza családjaikat.“

Ugyanilyen tartalmú rendelkezéseket küldöttek 
szét a többi püspök urak is.

Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök a következő 
körlevelet intézte egyházkerületi lelkészeihez:

„Hazánk népei nyelv- és valláskülömbség nélkül 
lelkesedéssel fogadták Királyunk Ő Felsége legfelsőbb 
elhatározását, mellyel harcba szólítja a haza véderejét.

A harc célja nem a gyengébb nép meghódítása, 
vagy lealázása, hanem a monarchia mindkét állama lét
érdekének, békés továbbfejlődésének megvédelmezése, 
biztosítása s ennek folytán az ezt évek hosszú során 
át veszélyeztető s hazánk ellen elkövetet bűnök során 
gálád gyilkosságtól sem visszarettenő rossz szomszéd
államnak igazságos megfenyitése és ártalmatlanná tétele.

Az ebből támadó óriási harci készülődés, mely 
Európa majdnem valamennyi államának népeit fegy
verbe szólítja, azon hatalmak bűne, melyek átkos po
litikájukkal örökösen fejünk felett tartották Damokles 
kardjaként, a háború veszélyét.

Az örök igazság itélőszéke előtt ügyünk szent 
és igaz. Ezért vagyunk bizalommal a nemzetek sorsát 
intéző Istenünk iránt, ezért kérjük segítségét harcunk
ban és győzelmet fegyvereinknek.

A nemzet színe virága, fiaink, testvéreink, fiatal 
családapák százezrei a csatatéren teljesitik polgári 
kötelességüket. Alig van egy is az otthon maradottak 
közt, kinek nem volna valakije ott, hol a halál dúsan 
arat s kit talán naponként megsirat.

Kedves Testvérek az Úrban!
Ezen nagy történelmi nevezetességű napokban 

a mi kiválóan fontos kötelességünk, hogy híveinket a 
mi beszédeinkkel minden adandó alkalommal, különösen 
vasárnapi közös isteni tiszteleteinken vigasztaljuk, 
bátorítsuk, megnyugtassuk és minden áldozatra kész 
hazaszeretetre buzdítsuk, úgy azonban, hogy be
szédünk mindenben méltó legyen a helyhez és ne legyen 
alkalmas az alacsony bosszúvágy és embergyülölet 
felkeltésére.

A hazaszeretet erénye szép és nagy, hogy a leg
nagyobb íekesitésre alkalmas a nélkül, hogy a nem
telen indulatokat segítségül kellene hívni.

És mert a nemzetek sorsát az Isten intézi, közös 
buzgó könyörgéseinkben esedezünk a minden földi 
hatalmasságok Urához, Istenünkhöz, hogy segítse 
diadalra harcoló nemzetünket.

Végül pedig szivetek teljes részvételével gondol
jatok azokra, kik a harctéren megsebesülve figyelmes 
ápolást és gondozást igényelnek, valamint azon sok 
szegény családra, kik családfentartó nélkül maradván, 
a társadalom szerető támogatására szorulnak. Irányít
sátok feléjük híveitek figyelmét azzal, hogy kiki tehet
ségéhez képest támogassa filléreivel azon intézménye
ket, melyek e célból az Isten és haza nevében hozzá
fordulnak.

Vegyük ki részünket kiki a neki juttatott képes
sége szerint a haza védelmének szent munkájából.

Az Úr áldjon és őrizzen meg Bernieket/ “
Ugyancsak lelkeshangu szózattal fordult Geduly 

Henrik tiszakerületi püspök is a főesperesekhez és 
lelkészekhez. Ebből is közlünk egy fontos és meg
szívlelendő részt:

„Kisérje mindannyiunk áldása a hadba távozókat! 
Imádkozzunk érettök, imádkozzunk hazánk jövendő 
boldogságáért. Imádkozzunk ősz apostoli királyunkért, 
fegyvereink diadaláért. Imádkozzunk a vesztesek, a 
gyászolók, az árvák vigaszáért!

És cselekedjünk önáldozattal is. Most van itt a 
kívánatos alkalom, most a varázslatos idő, amikor a 
Krisztus evangéliumának szeretetparancsa egy táborba 
tömörít zsidót és görögöt, urat és szolgát szegényt és gaz
dagot. Akik nem áldozhatnak vért és életet, áldozzunk 
— ki-ki tehetsége szerint — aranyat, ezüstöt, munkát, 
kényelmet, nyugalmat, szórakozásokat, igényeket és 
gyönyörűségeket! Mérsékeljük igényeinket, hogy e ne
héz időkben legyen miből támogatnunk azokat, akik 
nálunk elhagyottabbak. Mondjunk le minden költséges 
szórakozásról, a lelket rabságba, a ház táját ínségbe 
döntő szenvedélyeinkről Látogassuk meg szegényein
ket, betegeinket, még pedig az irgalmas samaritánus 
olajával és borával kezünkben. Vigasztaljuk meg a 
sírokat, a veszteseket annak a nagy szellemi kincsnek 
ragyogtatásával, amely a múlandó dolgok értékét az 
örökkévalók tükröződése szerint vizsgálja — és ez: a 
világtörténelem menetében szemmel látható isteni gond
viselésben való hit és remény kincse. Vegyünk részt 
lelkesen, példaadóan mindazon szervezetek munkájában, 
amelyek e súlyos napokban községek-, városok-, vár- 
megyékszert megalakulva a keresztyén irgalom nagy 
müvének szolgálatába állottak.“

Gyurátz Ferencz dunántúli püspök is lelkes hangú 
körlevéllel kereste fel kerülete lelkészeit.

íme egy pár részlet belőle:
„Ellenség fegyverkezik ellenünk délen, északon 

és mint az acél csapására a kemény kő szikra villa
násával tanúskodik a benne rejlő életerőről: a nemzet 
életében is a hadvész hire a lelkesedés lángját lobban-
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tóttá fel. Megszűnt a viszály, nincsenek ellenséges 
pártok, nincsenek egymást vádakkal ostromló osztá
lyok. Mindenütt csak a hazáért hevülő, érette minden 
áldozatra kész honfiak vannak. A koronás király hivó 
szavára ugyanazon érzelem: a honszeretet vonja el a 
fegyverképes honpolgárokat az eke mellől, a keies- 
kedö boltjából, az iparos műhelyéből, az Íróasztaltól, 
a palotákból s a kunyhóból a csaták mezejére. Meg
ható jelenetek bizonyítják, hogy itt a válságos napok 
nagy célért küzdő bajtársakra, egyetértő testvérekre 
virradnak. A honszeretet a gondolatnak, érzelemnek, 
a tetteknek rugója. Kell, hogy ez is maradjon mind
végig. Némuljon el most a panasz, várakozzék az 
egyéni érdekhez fűződő vágy. Ez legyen ma minden
kinek jelszava: „A hazáért mindent, a hazát semmiért!“

. . .  „A harctérre indulók közül azonban sokan 
szegény családot hagytak vissza, bennük a kenyérke
reső távozott el a háztól. Ne felejtsük, hogy a fegy
verbe öltözöttek, mikor a csat kban a haza ellen 
támadt vész elé t'rjf.k keblüket: akkor itthon maradt 
polgártársaik békességét, vagyonát is védelmezik. És 
miután a honszeretet nemcsak egyeseket, hanem min
deneket áldozatra kötelez: a legkedvezőbb anyagi 
helyzetben levők mind hivatva vannak arra, hogy 
tehetségük szerint segélyt nyújtsanak a hadba vonul
tak szegény családtagjainak gyámolitására. Az ö jól- 
tevő részvétük emeli a háborúban küzdő ifjak, család
fők kitartását, vitézségét is azon tudat felkeltésével, 
hogy távollétükben sincsenek szülőik, nejeik, gyerme
keik elhagyatva. Mellettük őrködik itthon levő honfi
társaik hű gondoskodása. így vesznek részt a had
kötelezettségen kivül esők is a háborúval járó bajok 
terhének hordozásában.“

Arany szavak ezek mind, melyeket evang egyhá
zunknak és társadalmunknak meg kell szívlelnie! . .  .

A szász püspök azt is elrendelte, hogy a sza
badságon levő lelkészek haladéktalanul térjenek vissza 
egyházukba. Kivételt csak azok képeznek, akik súlyos 
betegségüket kezeltetik idegenben.

*  —  -  -  -  —  - —  ~ i - - - i i - i i —  —  — ii- i - n . - i_ - - - - - - - - - - - r  - i i i - in _ n _ r n ~ » - m

A lelkészek katonai kötelezettsége.
Az általános mogósítás a póttartalékos lelkésze

ket teljesen készületlenül találta, senki se tudta, hogy 
mit csináljon. A legtöbben igen helyesen minden kése
delem nélkül jelentkeztek csapataiknál, ahol a legna
gyobb előzékenységgel útbaigazították őket s közölték 
velők, hogy csak azok tartoznak bevonulni, akik u. n. 
ajánlati lapot kaptak. Egyúttal közölték velük azt is, 
hogy mindazok, akik jogcímüket idején igazolták s 
akik esetleg behivatnak, a védtörvény rendelkezésének 
megfelelően csak lelkészi teendők végzésére alkalmaz
tatnak. A theologusok papjelöltek és segédlelkészek 
amennyiben jogcím ü k  ig a zo lá sá t a kellő időben e in em  
m u la szto ttá k , egyáltalán nem teljesítenek szolgálatot.

Annak igazolására, hogy valaki papjelölt, vagy segéd
lelkész, bizonyítvány kell a püspöktől, aki a védtör- 
vényi utasítás 104. §-ának 1. és 4. pontjai értelmében 
hivatalosan bizonyítja, hogy az illető „a hittudományi 
tanulmányokat eredményesen elvégezte, még a pap je
löltek közé tartozik és szabály szerint, elkövet mindent, 
hogy lelkészi állást nyerjen, ennélfogva törvényes jog
címmel bir a véderőről szóló tüivény 29. §-a 1. pont
jában biztosított ama kedvezményre, hogy mint egy 
bevett vallásfelekezet papjelöltje, bekében és háború
ban mindennemű tényleges szo lg á la t a ló l m e n t e s Ezt 
a szabályt a katonai hatóságok szem előtt tartották s 
ezentúl is szem előtt fogják tartani. Ennek biztosítéka 
a honvédelmi m. kir. minister 100,617 26—1914. sz. 
azon válasza, amit Raffay Sándor bpesti lelkész, lel
készegyleti ügyvezető alelnök kérdésére adott. Ha vala
kivel megtörtént, hogy tévedésből so:hadi szolgálatra 
osztották be, a nevének, születési évének, községi 
illetőségének és lehetőleg a kézbesített behívó jegy
ben megjelölt csapattestnek a feltüntetésével ellátott {.ér
vényben forduljon illetékes járási főszolgabirósághoz, 
hogy annak előterjesztésére ügyében a katonai ható
ság sürgősen intézkedhessék s megfelelő szolgálatra 
ossza be. A póttartalékos — s a hangsúly mindig 
ezen van: jogcím ü ket rendesen ig a zo lt lelkészek csak 
lelkészi szolgálatra osztatnak be s csak azon esr íben 
tartoznak bevonulni, hogy ha névre szóló behívót u. 
ajánlati lapot kapnak. A mostani általános mozgósítás 
hírének vételére majdnem mindenki útra kelt és jelent
kezett. Ez a fáradtság fölösleges volt ugyan, de nem 
hiábavaló. Aki megtelte a felszerelési állomására vezető 
utat, az feledhetetlenül nagyszerű dolgokat látott. Kicsiny 
falukban, félreeső völgyekben csend és béke honol, 
legfeljebb égő szemekkel dolgozó asszonyok, az éjsza
kában elsírt könnyek emlékeztetnek a háborúra. A 
nagy forgalmi vonalakon látható igazán, hogy a világ 
megmozdult s az idők méhe nagy dolgokat rejteget 
számunkra. Minden élet ott lüktet most, az ott meg
nyilvánuló elszántság és lelkesedés látása egy eltöröl- 
hetetlen emlékkel gazdagított bennünket.

A lelkészek katonakötelezettsége tárgyában Baltazár 
Dezső dr. tiszántúli ref. püspök is táviratilag interve
niált a honvédéi miminiszteriumban. Ezen intervencióról 
körlevélben értesíti egyházkerületi papjait* s közli azt, 
amit fentebb mi is közölni szükségesnek tartottunk, 
hogy t. i. theologusok, segéd- és helyetteslelkészek 
nem tartoznak sem békében, sem háborúban tényleges 
szolgálatot teljesíteni, ha igazolják, hogy vagy theolo
gusok — vagy pedig tanulmányaikat elvégezték ugyan, 
de minden szabályszerű igyekezetük dacára nem 
jutottak rendes lelkészi álláshoz. A theologusok bizo
nyítványát a püspök láttamozza, a helyettes és segéd- 
lelkészekét a püspök adja ki. „Fenti kedvezmény a 
rendes lelkészekre és lelkészjellegü tanárokra nem 
vonatkozik, mert a véderötörvény 29. §. 4. pontja ér-
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telmében, minden felavatott (rendes) lelkész és papi 
jellegű tanár mozgósítás esetén és háborúban szol
gálati kötelezettségének a tartama alatt lelkész! teen
dőkre az egész fegyveres erő számára igénybe vehető.“

Ezzel most már körülbelül, tisztán áll előttünk 
a lelkészek katonai kötelezettségének a kérdése.

Ha mégis megtörtént az, hogy egyes segédíel- 
készek, helyettes leikészek katonai szolgálatra behívattak, 
ezért a nagy jóindulattal és feltétlen törvénytisztelettel 
eljáró katonai hatóságokat gáncs semmiképen nem 
érheti. A hiba bizonyára azokban van, kiknek a rend
szereiét és a tájékozottság nem túlságosan erős oldaluk, 
vagyis alighanem saját maguknak köszönhetik az őket 
ért „kellemetlenségeket.“ Véleményünk szerint sérelem 
ezeket sem érte. Mikor maholnap minden épkézláb 
ember fegyvert fog, akkor nem szabad azon sopán
kodnunk, hogy egy pár lelkészt, vagy segédielkészt 
a katonák a maguk számára foglaltak le. Van ott 
rájuk olyan szükség, mint otthon! Igaz, hogy a harc
téren a kötelességteljesités nem egy az „irodában“ ki
eszelt megindító és könnyfacsaró prédikációból, hanem 
soha nem sejtett és látott nyomorúságok közt való 
helytállásból, vigasztalásból, bátoritásból és lelkesí
tésből áll, hanem azért a mi hitünk szerint ezt a ne
hezebb munkát is nemcsak kötelességtudásból, hanem 
odaadással, teljes önfeláldozással fogják elvégezni azok, 
akiknek az a sors jutott, hogy a harctérre mehessenek, 
vagy a kórházakban teljesítsenek szolgálatot s majd 
szépen megköszönik, hogyha mi itt rajtuk sajnálkozunk 
s őket e szolgálat alól mentegetni igyekezünk! A lel
készegyesület alelnöke bizonyára nem tesz ezzel jó 
szolgálatot sem nekik, sem egyházunknak.

Ezért, meg másért sem osztjuk abbeli aggodalmait, 
melyeket az „Evang. Őrálló“ 32. számában kifejezett. 
Ha vannak olyan segédlelkészek, akiket katonai szol
gálatra beszólitottak, ne gondoljunk mindjárt arra, hogy 
— a helyüket kikkel töltsük be. A legkevesebb, amit 
megérdemelnek egyházuktól, az az, hogy ne rázzák 
le őket minél hamarább a nyakukról. Mivel katonai 
lelkészt fizetést kapnak, a fizetésükre nem szorulnak 
rá, annyit azonban bizonyára megérdemelnének, hogy 
egy-két havi fizetésüket félre tegyék számukra s mikor 
majd a háborúból visszatérnek, azt odaadják nekik. 
Az sem szenved készséget, hogy a helyüket másokkal 
betölteni csak ideiglenesen szabad. Ha valakin injuria 
eshetik, essen azon, aki itthon páholyból nézi az ese
ményeket s legfeljebb újságokból szagol puskaport. 
Aki a bőrét viszi a vásárra, annak legalább az a tu
data legyen meg, hogy ha haza kerül, lerongyoltan 
nem kell segédlelkészi állásért querulálnia, hanem 
visszamehet a régi helyére. Ehhez, erre igazán felesleges 
minden „egyetemes intézkedés.“

Hisszük, hogy az egyházak kötelességszerűleg 
gondoskodni fognak a hadba vonult lelkészek család
járól is s nem várnak semmiféle kívülről jövő útba

igazítást e tekintetben. Minek azt fel is tenni, hogy 
akadna valahol olyan evangélikus egyház, amely ezek
ben a nehéz időkben meg tudná vonni a lelkészcsalá
dot megillető fizetést, amely a mai viszonyok között 
helyettesítésre költené azt a pénzt, ami lelkészének a 
családját a nyomorúságtól volna hivatva megmenteni. 
Ha van ilyen hely, arra való az esperes és a püspök, 
hogy intézkedjék s emberségre tanítsa a szenteknek 
„kötelességről és emberségről megfeledkező ilyen kö
zösségét.“ Ezek azonban rémképek, melyeket egészen 
felesleges a falra festeni. El sem gondolhatjuk, hogy 
ebben a nagy időben, mikor mindenki odaadja a leg
kedvesebbjét a hazának s kész továbbra is áldozatot 
hozni érte, mikor az emberek saját szeretetöket min
den hadba vonuló katonára átruházzák, abban a 
reményben, hogy az ő fiukat, testvérüket is úgy segí
tik mások, mint ők a másokét — akadjon egyház, 
mely megfeledkezzék lelkészének a családjáról. Az 
ilyen igazán megérdemelné, hogy szekták karjaiba 
kerüljön s a hitehagyás veszedelme köszöntsön rá. 
Egyházunkra úgyis csak szégyent és gyalázatot hozna.

Nem irtunk volna ezekről a dolgokról, hogyha 
Raffay Sándor, az ev. lelkészegyesület alelnöke nem 
hozta volna szóba az Evang. Őrállóban ezeket a kér
déseket, ha nem irt volna már kétizben a lelkészek 
katonai kötelezettségéről és nem intézett volna nyílt 
levelet az egyetemes egyház és a kerületek elnökségei
hez a lelkészt fizetések illetve a seg-cílelkészek helyé
nek betöltése tárgyában.

Mire való ezeknek a kérdéseknek a hánytorgatása ? 
Mire a katonaság eljárásának a kifogásolása, mikor a 
honvédelmi miniszter a legjobb indulattal intézkedik 
minden sérelmes esetben? Mire sürgős intézkedések 
követelése, mikor ilyenekre szükség nincs s hisszük, 
hogy nem is lesz ?! . . . Ha Budapesten olyan nagy 
szükség van a segédlelkészekre, akkor töltsék be ideig
lenesen a helyüket, de ne alamirozzák az egyetemes 
felügyelőt, a püspököket intézkedésért.

A mi egyházunk nem sir és sopánkodik. Mikor 
az egész test szenved, mint a haza egyik érzékeny 
tagja, vele szenved szó nélkül egyházunk is. A mi 
kötelességünk a vigasztalás és erősités. Ne rémüldöz
zünk hát, hogy mi lesz velünk! Ha egymást el nem 
hagyjuk, hanem segítjük és támogatjuk, akkor Isten 
segítségével túléljük ezt a megpróbáltatást i s ! Csak a 
haza viruljon és csak a hadseregünk diadalmaskodjék?

Szim onidesz Lajos.

K Ü L Ö N F É L E .
Hetilap rendes időkben is nehezen tud lépést tar

tani az eseményekkel. Háborúban ez még nehezebb. A 
harctéri eseményeket természetesen semmiféle formában 
nem kisérhetjük figyelemmel. Azt azonban lapunk barátai 
megtehetnék — 5 kérjük is őket, hogy tegyék meg —
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hogy egy csendes órában megírnák nekünk azt, ami 
bennünket érdekelhet a háborúban és háború által teremtett 
helyzetekben így legalább lapunkra is visszatükröződnék 
a nagy kor, a sok nehéz kérdés, sok fontos esemény a 
nagy igatottság és lelki megindultság, melyek közt élünk.

Gyászrovat. Egyházunknak egy régi, erős osz
lopa és mindig buzgó munkása üaál Mihály nyug- 
lelkész kidőlt az élők sorából. Évtizedekre terjedő' 
áldott, Ősagárdon (Nógrád m.) töltött papi munkál
kodás után, jobbára betegségben eltelt rövid nyugal
mának vetett véget Balassagyarmaton e hó 10-én a 
halál, mély gyászba borítván élete párját, ki jóban- 
rosszban harmincnyolc éven át volt hűséges társa 
urának s gyermekeit, kik saját szárnyukra kelve is igaz 
ragaszkodással csüggtek atyjukon. Egyházunk is meg- 
gyászolliatja papi korának e kiváló és érdemes tag
ját, ki nyugalomba vonultáig s betegségéig állandóan 
szivén viselte híveinek es egyházának a sorsát s oda
adó munkássággal igyekezett azt előmozdítani. Mun
kássága maradandó nyomokat hagy egyházi irodal
munkban is. Több bensőséges egyházi énekét felvették 
különböző énekeskönyveinkbe. Énekforditásait is meg
becsülték. Az énekügyi bizottságban kifejtett műkö
dése, egyháztörténeti tanulmányai szintén felejthetet
lenek maradnak. A 72 évet megért hű szolgának meg
nyugvást talált testét a balassagyarmati templomban 
ravatalozták fel s onnan Ősagárdra szállítva ifjúsága 
teljében meghalt Gábor fia mellett helyezték e hó 12-én 
nyugalomra. Legyen áldott közöttünk emléke!

Halálozás. Dr. Dénes Elek a körmendi ev. gyü
lekezet felügyelője jul. 31-én 58. életévébeu elhunyt.

A királyért. Augusztus hó 18-án van királyunk 
születésnapja. Baltik Frigyes dr. püspök a dunáninneni 
kerület egyházaihoz felszólítást intézett, hogy e napon 
minden egyházban istentisztelet tartassék, s hazánk 
koronás kir iyát könyörgésben ajánlja minden egyház 
a kegyelem Istenének oltalmába, hogy ezen nehéz 
időkben legyen segítségére és szaporítsa éveit.

Áthelyezés. Koller István besztercei államilag 
segélyezeti községi poig. fiúiskolái rendes tanítót, la
punk mnnkatársát a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter a soproni állami polgári fiúiskolához helyezte át.

Lelkészválasztások. A miklóshalmi (Moson m.) 
egyház megüresedett lelkészi állására Gindl Márton 
szepesremetei lelkészt hívta meg az f. évi augusztus hó
9-én tartott közgyűlésén — Az ujcsanálosi egyház hét 
pályázó közül egyhangúlag Marcsek János budapesti 
deáktéri magyar segéd lelkészt, a boszniai franzjosefs- 
feldi egyház Heinz Lajos lelkészjelöltet hívta meg 
szintén egyhangúlag lelkészéül. Heinz az elmúlt két 
esztendő ai tt a leipzigi egyetem hallgatója volt. Az 
Űr áldja meg bemenetelüket!

Kerületi gyűlés elhalasztása. \  dunántúli 
egyházkerületnek f. hó 26-ára kitűzött közgyűlése 
egyenlőre meg nem állapított későbbi időre elhalasz- 
tatott. A kerületi gyűléssel kapcsolatos egyéb gyűlé
sek sem tartatnak meg.

Követendő példa. Az idő ugyan nem túlsá
gosan alkalmas közigazgatási próblémák megvitatására 
azonban mégis újból felhívjuk az illetékesek figyelmét 
egy a közigazgatás terén nyújtott, feltétlenül követést 
érdemlő példára. A dunántúli püspöki hivatal elkül- 
dötte lapunk szerkesztőségébe Gyurátz Ferenc püspök
nek az ez évi — bizonytalan időre elhalasztott kerü
leti gyűlésre készült jelentését. Ebből a jelentésből az 
egyházkerület életének minden fontosabb mozzanatát 
megismerhetjük. Nőst nem kívánunk részletesen fog
lalkozni vele, — ha időnk s terünk engedi, még 
visszatérünk rá — azonban igen óhajtandónak tartanók 
hogy amennyiben maguk is súlyt helyeznek rá, a 
többi püspök urak kinyomassák jelentéseiket. 
Nem szorul bizonyításra, hogy mennyi időt nyer s 
mennyivel komolyabban tárgyalhat bármelyik kerületi 
gyűlés, hogyha nemcsak a jelentés fontosabb részeit 
hallja meg, a többit pedig látatlanul fogadja el s el
határozza az egész jelentés kinyomatását, hanem a 
kezében levő, áttanulmányozott jelentés alapján szólhat 
hozzá a jelentés egyes pontjaihoz s formálhat véle
ményt egyes dolgokról és eseményekről. Az előzetes 
kinyomatás — hogyha a szedést a jegyzőkönyv szá
mára félreteszik — minimális költségbe kerül, a ha
szon és előny pedig szembeszökő. Így kellene tenni 
valamennyi esperesi és bizottsági jelentéssel is, ak
kor nemcsak beavatottak volnának, hanem egyhá
zunk demokratikus alkotmányának megfelelően minden 
jogosult közgyűlési tag idején tudomást és tájékozást 
szerezhetne azokról a dolgokról, melyekben — hatá
roznia kell. Egyházunk sok papirost fogyaszt. Ha már 
fogyaszt, akkor annyit fogyasszon, amennyire az ügyek 
kifogástalan vitelére szükség van. Azért úgy hisszük, 
nem indokolatlan s egy kis jóakarat mellett nem is 
kivihetetlen az a kívánság, hogy fontos jelentések és 
előterjesztések — különösen most, amikor, ki tudja, 
mikor tarthatjuk meg gyűléseinket, legalább nyomta
tásban legyenek az illetékesek kezében s igy szerez
zünk tudomást egyházunk állapotáról. Ezt már sokan 
sokszor kérték. Egyszer talán mégsem talál ez a ké
rés sem süket fülekre, mert amit a dunántúli kerület 
kivihetőnek és célszerűnek tart, azt a többiek is bíz
vást megtehetnék. (Szerk.)

A tanárok mellékfoglalkozásai. A vallás- es 
közoktatásügyi miniszter rendeletet bocsátott ki a tan
kerületi főigazgatókhoz, melyben a tanári állás tekin
télye érdekében megtiltja, hogy tényleg szolgálatban 
álló középiskolai tanárok díjazásért olyan tanulókat 
részesítsenek rendszeres magánoktatásban, akik annak 
az intézetnek, melyben a tanár tanít, akár rendes, akár 
akár magántanulói, vagy pedig abban az intézetben 
vizsgát óhajtanak tenni. Más tanulók oktatásának az 
elvállalásához is főigazgatói engedélyt kell kérniük. 
A felekezeti iskolásnál alkalmazott tanárok mellékfog
lalkozásai felett a felekezeti főhatóság van nivatva
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felügyeletet gyakorolni. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter e rendeletét egyházi hatóságaink is magukévá 
tették, igy a felekezeti tanároknak sem szabad ezentúl 
a saját iskolájukba járó gyermeket magánoktatásban 
részesíteni, más gyermeket pedig csak abban az eset
ben, ha arra engedélyt kap. Még nem középiskolai 
tárgyakra (nyelvek, zene) sem oktathat, csak enge
déllyel.

A katona-tanítók fizetése. A hadsereghez be
vonult tanitók családja körében a tanítók fizetésének 
a kérdése érthető nyugtalanságot okozott. Ezért a 
Tanitók Országos Szövetségének az elnöksége a kultusz
miniszterhez fordult azzal a sürgős kéréssel, hogy a 
hadba vonult tanitók fizetése feleségük avagy szüleik 
által aláirt nyugtára is folyósitassék. Dr Jankovich Béla 
vallás és közokt. miniszter sürgősen intézkedett is és 
elrendelte, hogy a háborúba hivott tanitók helyett a 
tanító felesége, avagy a tanító szülei is aláírhatják az 
esedékes fizetési nyugtát s hogy az állami iskolai 
gondnokságok által aláirt nyugtákat az adóhivatalok 
kötelesek kifizetni. Ugyanilyen intézkedés alapján ki
utalvány oztatnak az államsegélyek is természetesen a 
felekezeti iskolaszéki elnökség láttamozására. Azt mon
danunk sem kell, hogy az egyházunk iskoláiban alkal
mazott, katonai kötelezettségüket teljesítő tanitók fize
tését egyházainknak is hiány nélkül kell folyósitaniok. 
Ezt követeli a legelemibb belátás és a legminimálisabb 
jóindulat. Hisszük, hogy ezen a téren senkinek semmi 
panasza nem lesz a sokat ócsárolt egyház ellen. Ahol 
a tanítóval együtt a lelkész is bevonult, ott az espe
resek kötelessége lehetne a nyugták láttamozása és a 
fizetések pontos kifizetésének az ellenőrzése. Ezek oly 
maguktól értetődő dolgok, hogy külön intézkedés nél
kül sem lehet másként eljárnunk. Ha intézkedésre 
szükség volna, reméljük, hogy egyházi hatóságaink azt 
hamarosan megteszik.

A bácsi evang. egyházmegye julius 23-án 
megtartott közgyűlésén Wagner G. Adolf főesperes 
sok s nagy munkáról tanúskodó évi jelentésén s az 
ezzel kapcsolatban — az egyház reformálását célzó 
— fontos határozatokon kívül különös figyelmet kel
tett Dr. Lelbach László felügyelő megnyitó beszéde, 
melyben a magyar ev. egyház állapotára vonatkozó 
általános felfogását adta elő. Rámutatott arra, hogy a 
tudományos sociologiai és politikai irodalomban állandó 
a harc az egyház hatáskörének létjogosultsága ellen. 
Az egyházellenes küzdelemnek két táborból, a positivis- 
mus és radikalismus ellentáborából indulnak ki. Amaz 
hallgatással mellőzi az egyház álláspontját, emez azt 
mondja, hogy az egyház káros s nemcsak mellőzi, de 
egyenesen támadja. A kérdés veleje az, hogy a vallás 
tartalma aprioristikus-e s igy a haladással ellentétben 
áll-e? Ha csak dogmatörténetileg tekintjük, tényleg 
minden az egy parancsoló akaraton alapszik. De ha 
mélyebbre tekintünk s a tapasztalat tanúságait levon

juk, azt látjuk, hogy a valláserkölcsi elvek a kultúrá
val párhuzamosan haladnak s eredeti fölényüket az 
emberiség tökéletességre való törekvésében fenntartják. 
Az evang. vallás főelve az, hogy az emberi társadalom 
minden tagja közreműködjék abban, hogy mindenek 
jobbak és boldogabbak legyenek s e tekintetben a 
sociologia sem ismer sem magasabb, sem áthatóbb, 
sem praktikusabb elveket. Csak az a szomorú és pana
szolni való, hogy a magyar evang. egyház nagyon 
passzív és néma, mig az ellenség nagyon is aktiv. Ha 
az egyházi lapokból a lelkészi és tanítói fizetésrende
zésről szóló cikkeket levonjuk, alig marad bennük valami. 
A magyar theologiai irodalom elvesztette bátorságát, 
vagy legalább annak jelentékenyebb részét. A német 
és angol a közélet minden tárgyába beleavatkozik s 
követeli az őt megillető helyét. Mivel a magyar hall
gatás nem alapszik tárgyi indokokon, hanem subjectiv 
okokon, nem menthető. Elszomorító a panasz a szám
beli degeneráció miatt is s hogy itt is, ott is elkap
kodják tőlünk a jövendő lelkeket. Mind e bajokon 
odaadóbb munkásság, bensőbb társadalmi összetartás, 
együttműködés és egészségesebb közszellem teremtése 
által a jelenben segítenünk kell.

Papavatás. Scholtz Gusztáv bányakerületi püs
pök Szántó Róbert lelkészjelöltet augusztus hó 1-én 
pappá avatta. Szántó a budapesti deáktéri magyar 
egyházban fog segédlelkészi szolgálatot teljesíteni.

Sebesült-ápoló helyek. A pozsonyi theol. akad. 
és a Theologusok Otthona helyiségeiben hetven ágy 
áll a sebesült ketonák számára készen. A tanévet való
színűleg aligha lehet a rendes időben elkezdeni.

Katonalelkészi minőségben a katonasághoz be
vonultak: Kardos Béla nagykürtösi, Zoltán Emil nagy
szénást Baráth Károly várgedei, Rátz Vilmos pozsonyi 
és Bőhm Richárd gálosi lelkész. Ezek azok, akikről 
tudomásunk van. A többiek nevét is szivesen közöl
jük, ha tudomásunkra hozzák őket. Reméljük, hogy 
roppant fontos állásukban nagy segítségére lesznek 
hitsorsosainknak. Munkájukon legyen Isten áldása, 
kisérje őket Isten segedelme.

Elmaradó gyűlések. A tiszai egyházkerület 
elnöksége körlevélben tudatja, hogy az augusztus 25-re 
tervezett szepesváraljai jubileumi ünnepségeket és 
egyházkerületi közgyűlést bizonytalan időre elhalasz
tani szükségesnek tartotta. A gyűlés idejét annak 
idején körlevél utján fogják közhírré tenni.

A dunáninneni egyházkerületi tanitóegylet sem 
tartja meg a hirdetett időben közgyűlését.

Elmarad a Lutter-Társaságnak augusztus 22—23. 
napjain Dobsinára kitűzött közgyűlése is. Remélhető
leg novemberben, az egyet, gyűlés alkalmával lesz. 
megtartható.

Elhalasztott kerületi gyűlés. D. Baltik Frigyes 
püspök és Beniczky Árpád kér. felügyelő aláírásával
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körözvény ment szét a dunáninneni kér. közgyűlésre 
kiküldöttek és a kér. bizottságok tagjainak a címére, 
hogy az egyházkerületi gyűlést az óhajtandó béke 
reményében szeptember 21—25. napjaira teszik át. A 
gyűlés helye Pozsony. Szeptember 21-én a számvevő- 
szék, a Reische! és a gyámint. bizottság, 22-én a 
gyámintézet, a jogügyi, tanügyi, leányiskolái éstanitó- 
képezdei bizottság és a kér. és esp. elnökségek, 23-án 
a pénzügyi, segélyosztó bizottság, valamint a kér. 
lelkészek tartanak értekezletet. 23-án van az előérte- 
kezlet, 24. és 25 én maga a kér. gyűlés fog megtar
tatni. Egyebekben a kiadott tárgysorozat erre a gyű
lésre is érvényes, csupán a terminusok változtak.

Iskolaépitési államsegélyek. A vall. és közok
tatásügyi miniszter elemi iskolák építési költségeinek 
részbeni fedezésére elszámolás köelezettsége mellett 
engedélyezett a kertai ág. h. ev. gyülekezetnek 1000 
korona, az iharosberényinek 2000 korona, a nagyba- 
rátfalvi és marinyfalvinak 3000—3000 koronát.

A Luther-Otthon kormányzóbizottsága f. hó 
3-án Scholtz Gusztáv püspök elnöklésével ülést tar
tott, melyen elhatározta, hogy az Otthon összes helyi
ségeit 50 sebesült tiszt számára a Vörös Kereszt Egy
letnek ajánlja fel. Ennek következtében a felvételi kér
vényeket csak akkor intézi el érdemlegesen, ha a hábo
rús viszonyok az iskolák megnyitását lehetővé teszik. 
Erről az érdekelteket annak idején az igazgató érte
síteni iogja.

Uj egyházközség Amerikában. A Slav Mission 
Board Allentown székhellyel új magyar lelkészi állást 
szervezett. Ez állásra a missiói hatóság Albrecht Géza 
volt nagyszombati lelkészt hívta meg.

Csak honi célokra lehet gyűjteni. A belügy
miniszter minden törvényhatósághoz rendeletet intézett, 
melyben elrendeli, hogy mindennemű gyűjtés szüntet- 
tessék be. A haza védelmére elszólitott katonák hozzá
tartozóiról, a sebesültekről és a katonákról való gon
doskodás most a legtöbb követelmény. E mellett min
den magánérdeknek, egyéb óhajnak és kívánságnak el 
kell némulnia. Ezért kell minden más akciót beszün
tetni. Ezt az intézkedést megnyugvással fogadjuk. Egy
házaink tudják kötelességüket. Nem egy helyen még a 
perselypénzt is a hozzátartozók, vagy a Vörös-kereszt- 
Egylet részére ajánlották fel.

Pályadij. Lelbach László dr. a bácsi egyház
megye felügyelője, az ez évi bácsi lelkészértekezlet 
alkalmával 200 koronát juttatott a föespeies kezéhez 
azzal a rendeltetéssel, hogy az az 1915. évi lelkészi 
értekezleten felolvasandó legjobb tudományos munka 
jutalmazására fordittassék.

Hittankönyvek. Rédei Károly nagykárolyi lelkész 
három hittankőnyvére hívjuk fel olvasóink figyelmét. 
Rédei Károly szegényes egyházi irodalmunknak buzgó 
és igazán kipróbált munkása. Már eddig is megjelent

sok fordítása, átdolgozása és önálló munkája is mind 
azt bizonyítja, hogy ez a szerény viszonyok közt élő 
előbb falusi, pár éve pedig városi pap milyen ritka 
önfeláldozással és munkakedvvel szolgálja tollával is 
egyházunkat. Minden elismerésre és feltétlenül buzgóbb 
hathatósabb támogatásra érdemes munkásságának ered
ménye három hittankönyve is, (bibliai történetek, egy
ház történet és biblia ismertetés) melyekről illetékesek 
nagy elismeréssel és dicsérettel nyilatkoznak. Lapunk 
szűk tere sajnos nem engedi meg, hogy ezekkel a jól 
használható, világosan, szabatosan és velősen meg
írod könyvekkel bővebben foglalkozzunk. Olvasóink 
szives figyelmét kötelességszerüleg felhívjuk rájuk s 
ajánljuk, hogy a velők való megismerkedés után az 
iskolákba is bevezessék őket.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
A Indiállapot miatt a postaközlckedés is lassúbb, mit 

lapunk is megérez. Kérem tehát lapunk olvasóit és tudósítóit, hogy 
közleményeiket mindig haladék nélkül tegyék postára. A sürgő
sebb és a Nagybörzsönyön át előreláthatólag későn érkező hí
reket legjobb Lie. Fizély Ödön címére Aranyosmsrótra küldeni. 
Múlt lapszámunkból több hir és közlemény kimaradt. Ezeket 
ma hozzuk.

K. V. T ite l. A küldeményt köszönettel felhasználtam. 
Szív. üdv.

C h .  Zs. A hiányzó számot bizonyára megkapta már Ntsé- 
ged. A rendelések nem sürgősek. Ha a posta rendesen közle
kedik, akkor is ráér teljesíteni őket. Ha költség volna, akkor meg
írnám De nincs! Tiszt, köszöntéssel!

E. I. Ilyen komoly időkben apró csipkelődzéseket nem 
szabad komolyan venni. Aki ilyenek ellen védekezik, önmagát 
teszi nevetségessé. Azért ne várja, hogy válaszoljak ezekre az 
érzékenykedésböl fakadó túlzásokra és ferditésekre. Esp. gyűlé
sünk jegyzkvének 41. és 4 'J. lapján (26. pont) megtalálja az 
igazságot A kézi agendira most már nincs szüksége? Szív. űdv
].- — —----- — - —- —.......... — -  » . «» i

PÁLYÁZAT.
A pilisi ev. egyház pályázatot hirdet újonnan 

szervezett énekvezéri (kántori) állásra. Az állás ja
vadalma : Kettőezer korona készpénz, 250—300 korona 
stóla a hívektől, 100 korona az egyházi jegyzőségért 
és az egyházi adókivetésért, 40 korona az urvacsorai 
ostya sütésért. Két szobából, mellékhelyiségekből álló 
uj lakás. Kötelessége: Az egyházban előforduló funk
cióknak magyar és tót nyelven való végzése, az állami 
iskolában az egyházi éneknek heti hat órában való 
tanítása.

Pályázhatnak oly ev. vallásit kántor-tanitói képe
sítéssel bíró magyar honpolgárok, a kik katonai köte
lezettségüknek eleget tettek, fegyelmileg büntetve nem 
voltak. A kántor tagja az ev. lelkészek és énckvezérek 
nyugdíjintézetének és a pestmegyei esperesség özvegy
árva intézetének. Nyugdíjjogosultságot az előbbiben 
5 év alatt szerez, az utóbbiban a belépés alkalmával. 
Kellően felszerelt folyamodványok alanti címre kül
denünk augusztus 29-ig.

Pilis, 1914. augusztus 4. Jakabfi György
(Pest m.) ev. lelkész.
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P Á L Y Á Z A T
A pilisi ev. egyház pályázatot hirdet újonnan rendszere

sített hitoktató-segédlelkészi állásra. Javadalma; 1600 korona 
lakás, fűtés, világítás, kiszolgálás. Kötelessége: Az állami isko
lában a meghatározott óraszámban vallástanitás s a szünidőkben 
az egyházi funkciókban való segédkezés.

Az állás 1911. szeptember 1-én elfoglalandó.
Pilis. 1914 augusztus 4.

Pest m. Jakabfi György
ev. lelkész.

ORGONA-GYÁR,
Gőzüzeinre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonasjydr. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

O t t ó
cs. és leír. udvari szállító

a Szent-S ir lovagja és a Ferenc József 
rend tu la jdonosa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemcshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000né! több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékelíebb árb3n teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

ÚJDONSÁG!

íH g y h á zi k ö v e t e l é s e k

BEHAJTÁSA ÉS EZZEL KAP
CSOLATOS KÉRDÉSEKRŐL.

IRTA
DR. ZSOLNAY JENŐ

Ára 60 fillér.

KAPHATÓ KÖKAI LAJOS
KÖNYVKERESKEDESÉBEN BUDAPEST, 
IV. KAMERMAYER KÁROLY-UTCA 1.

/V legújabb egyetemes tanterv alapján 
vonzó, érdekes elbeszélések alak

jában megírt, 51 művészi kivitelű kép
pel díszített véglegesen engedélyezett:

„Bibliai Tö r t é n e t e k “
c. tankönyv a népiskolák I—IV. osz
tálya számára (ára kötve 90 fillér);

c. szintén engedélyezett tankönyv a nép
iskolák V—VI. s az idegen közép- és 
polgári iskolák III. osztálya számára, 
második javított kiadás (ára kötve 60 f);

Bibliaismertetés“
a népiskolák V—VI. s az idegen kö
zép- és polgári iskolák I—II. osztálya 
számára. — Véglegesen engedélyezett 
tankönyv. — (Ára kötve 40 fillér.) 
Nagyobb rendelésnél, a bérmentes kül
désen felül 1570 árengedmény. Tiszte
letpéldányt szives bevezetés céljából 
bérmentve készséggel küld Nagykároly 
(Szatinár megye) — R édei K áro ly , 
ev. lelkész, főgimnáziumi vallástanár.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a
K e r esz ty é n  é n e k e sk ö n y v
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s így a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A K eresz tyén  Énekeskönyv 

jjaz alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán keheliyel . . .  2 K 20 f.
Egész vászonkötésben „ „ vorös-

metszéss 1 t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán keheliyel

aranymetszéssé;, tokkai............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobó b a n ....................  8 „ — „
Párnázott borjub rkötésben, táblán kehely- 

íyei, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelcfántcsontköiés, táblán keheliyel, arany

aié széssel, d o b o z b a n .................... , . 1 2  „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, me>ek 

készpénzfizetés mellett egészeire (kötésre való tekintet n i.kuI)' 
legalább 50 péld .nyt rendé nek mez, 25° ,,-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

hnakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Santha Károly: őrangyal. Imakönyv prof. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságb. n. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjub'"rkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö— 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

HornuánszHy itor bönyvhiadőlijvatala, Budapest. II. Mádéin. 4.
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
E G Y H Á Z I ,  I SKOLAI  É S  T Á R S ADA LHI  H E T I L A P .

A megértő lelkipásztor.
— S íe l  jc jjy x c tck  a c u ra  p a * to ra lU h n s . —

Igaza van Löhne Vilmosnak, midőn Samenkör- 
nerjében a kitartó, állandó hitért imádkozóknak azt 
vési mélyen lelkűkbe, hogy az igaz keresztyén hit és 
a Jézus Krisztusban való szivbeli bizodalom Istennek 
nemes kegyelmi ajándéka, mely azoknak adatik, kik 
az igére figyelmeznek. A hit Istennek ajándéka. A 
lelkipásztor nem is akar adni hitet — ez nem tarto
zik jogkörébe, — csak mint Isten szőlőkertjének mun
kása, mint Isten munkatársa segíteni akarja a kereső
ket az élet tekervényes ösvényein keresztül a hit felé 
Nagy szükség van a segítségre. A teológiai gondolko
dás mindinkább távolodik a kor természetes gondol
kozásától ; a teológiai gondolkozás az illető korok 
szellemi hatóinak pecsétéval van ellátva, filozófiai 
képzeteivel át és átitatva, korképzeteivel színesre tar
kítva, amiknek a haladó korban ma már semmi he
lyük. A teológiai gondolkodás oly idegen a jelenkor 
emberének, ahány évszázad van köztük. A huszadik 
század emberét arra kényszeriteni, hogy hagyja el 
eddigi iskolában tanult és életben megállandósult gon
dolkodását — és gondolkodjék, teologice annyi mint 
azt kívánni tőle, hogy más fejével gondolkodjék. Min
den teológiai és dogmatikai gondolkodás az illető kor 
szellemi életének kottáira van szedve, amelyet ma 
gyönyörködtetőn, sőt mi több fülsértés nélkül le
játszani nem lehet. Minden ember megköveteli, hogy 
a maga nyelvén beszéljenek vele, hogy tekintetbe ve
gyék gondolkodásának természetét; és ezt a követe
lését az embernek a reformáció teljes egészében res
pektálta is. Ha most nem ez az eset, ha most híveink 
a templomban az elavult teológiai gondolkodás logi
káját kénytelenek követni a modern gondolkodás ért
hető világossága helyett, akkor eltávolodtunk a refor
mációtól, mert csak Luthernek engedtünk modern gon
dolkodású és nyelvű beszédeket mondani, nekünk

azonban a gramofon szerepe jutott: ietutulni, amit 
azóta mások énekeltek! A mondern ember e ponton 
hatatlan igazságtalanságot és formális „kivételezést“ 
kénytelen elszenvedni: a zulukaffernek, a hottentottá
nak, a busmannak lelkipásztora eltanulja előbb nyelvét, 
gondolkodását s csak ha teljesen beleélte magát 
leendő híveinek lelkivilágába, meri megnyitni száját, 
mert, ha ezt nem tenné, azt mondanák neki hotten
totta nyelven, hogy: niksz dájcs! Az új guineai pápuák 
gondolkozása a mindennapi kenyér fogalmát nein is
meri ; az ő mindennapi kenyerük a krumpli; Miatyánk- 
jukbai következéskép igy imádkoznak: „a mi minden
napi krumplinkat add meg minékünk ma.“ A kínai a 
mindennapi rizsért imádkozik. Hasonlókep nem ismeri 
a pápua az arany és ezüst fogalmát; az ő kincsük a 
vadkanagyar és kutyafog; következéskép Jézus áldo
zati halálának értékét igy fejezi k i: „Jézus Krisztus 
nem vadkanagyaron és kutyafogon váltott meg ben
nünket, hanem szent és drága vérével, ártatlan szen
vedésével és halálával.“ Egy kis utánjárással e pél
dákat folytathatnók a végtelenségig, de ennyiből is 
látnivaló az a hallatlan igazságtalanság, ami a modern 
embert éri oly sok alkalommal: a pogányok gondol
kodásához és nyelvéhez alkalmazkodnak lelkipászto
raik, anélkül, hogy kilöknék őket az egyházból moder
nizmusuk miatt, inig a jelenkor emberének csak tessék 
szépen Canterbury Anselmus és mások fejével gondol
kozni, ha épülni akar! S a művelt ember érzi az 
igazságtalanságot és sztrájkba lép, nem törődik az 
egyházzal, közönyös lesz. Érteni és érzem a nagy 
sztrájk jelentőségét; ha nem eshetik le fejemről egy haj
szál sem Isten akarata nélkül, egy verebecske sem a ház
tetőről, akkor a müveitek közönye sem kivétel ezen 
szabály alól, ez sem történhetik Isten tudtán és aka
ratán kivtil. A müveitek közönyében Isten fenyegető 
ujját látom, amint dorgálva rázza felénk: „Eltávolod
tatok egyszülött szerelmetes fiamtól Jézustól! Nem azt 
prédikáljátok, amit ő prédikált, hanem dogmatikát!

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap szerkesztőséire elmére Nagy
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —
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Kiszáradtatok! Nem hozzám vezetitek az embereket, 
hanem a „szent tanhoz“ ! Kifüstölitek az embereket a 
templomból, nemhogy becsalogatnátok őket! Ezt tette 
Jézus, amikor közietek járt?! Mindaddig, mig őt nem 
követitek, sötétségben jártok, bár igazhitüeknek tart
játok is magatokat. Ébredjetek, ocsudjatOK álmaitok
ból, nem látjátok a tömeg közönyében az en intésemet ? !“

Azt a lelkipásztort, aki, a bergsoni intuícióval 
bele tudja magát helyezni a hívők helyzetébe, hogy 
onnan értse meg viselkedését, gondolkodását, szük
ségleteit, nevezem én megértő lelkipásztornak. Azt a 
lelkipásztort, akinek lelkiismerete nem nyugszik meg 
azzal, hogy hithü prédikációt mondott aztán pont, 
hanem mintegy utánna megy szavainak — be az 
emberek leikébe, hogy megnézze, mi lett sorsa az el
vetett magnak? Megértették-e? Ha nem, miért ? Meg- 
fogamzott-e? Ha nem, miért nem? Azt a lelkipásztort, 
akinek kötelességtudása nem abban merül ki, hogy 
hallgatóit saját bölcsességével fél óráig mulattassa, ha
nem hogy hányán tértek meg valósággal Istenhez ? ! 
Megértő lelkipásztornak nevezem azt, ki nem tudja 
nyugodtan nézni a templomból kiebrudalt. emberek 
sztrájkját, égő szemeikből az isteni élet után hőn só- 
várgó epedést, hanem szenved az istennélküli testvé
rek nyomorán! Megértő lelkipásztornak nevezem, ki 
megérti Jézus fájdalmát, midőn az Istentől elfordult 
városok fölött a szeretet jajkiáltása tört ki vulkánként 
kebléből! . . .

Óh áldott, aki egy világ 
Siralmát érzi nyomorában,
S kétségbeesve nem kiált,
Hogy a keservben társa hány van !
Mi millióknak bánata:
Lelkében hordja egymaga,
S úgy hal meg némán elhagyottan,
Örök magasztos fájdalomban!*

Sohasem fogom elfelejteni azt a példát, amit a 
székesfehérvári tudós püspöktől hallottam Selmec
bányán tartott konferenciája alkalmával egy francia 
plébánosról, kihez egy hitetlen ment azzal a kéréssel, 
hogy tanítsa meg hinni, mert maga nem tud. A plé
bános azt mondotta a hitetlennek: „Kedves barátom, 
bánd meg bűneidet, ha nem tudod saját erődből, kérd 
hozzá az ismeretlen Isten megvilágositó kegyelmét, 
hogy őszintén fájlalhasd eddigi vigasztalan életedet. 
Ez az első, amit tenned kell. Aztán fogadd meg szentül, 
hogy ezentúl más életet élsz. Ha megfogant lelkedben 
a szent feltétel, erősen fikszirozd a két élet határ
vonalát . . . meg fog szállni valami sejtelem, valami 
titokzatosság . . . valami csodálatos fog átjárni . . . 
ez az Isten első pulzusverése életedben . . .  ez az 
Isten első fuvalma lelkedre . . .  ez az Isten . . .  ez 
elég, egyelőre többet ne akarj . . .  ez elég, a többi

* Rudnyánszky Gyulának, a nemrégiben tragikus körül
mények között elhunyt kiváló költőnek hagyatékából való e köl
temény („A fájdalom dicséneke“), mit a „Magyarország“ 1913. 
dec. 25-iki száma közölt tudtunkkal először.
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majd megjön . . . Istent tapasztalni fogod szived
ben !“

Ez elég! Egyelőre többet ne akarj! Ezt olyan 
ember mondotta, aki már sok embert vezetett, segített 
Istenhez. A megértő lelkipásztor nem akar ajtóstól be
rohanni, nem akurja egyszerre a dogmatikát és hitvallási 
iratokat a kereső kezébe nyomni, mert tudja, hogy a 
vallási élemények gyarapodtával sok minden megvilá
gosodik, vallási érték és igazság lesz és még az is, 
ami azelőtt botránykő volt szemeiben, jószivü régi 
baráttá szelídül. Ha növekszik és él a hitben, még a 
modern ember belátja, mert be kell látnia, amit Rochol 
mély meggyőződéssel fejtegetett „Der christliche Gottes
begriff“ című müvének előszavában : a régi hitvallások 
alapján nyugvó régi Concordia könyv a legmélyebb 
és legmagasabb (vallási) tapasztalat kifejezője, amit a 
keresztyénség a földön egyáltalában teremtett! Aki 
megizmosodott a hitben, akinek vallásában van vér 
és élet, az mindenhol, még a legprimitívebb megjele
nési formában is (fetisizmus) fölismeri és megbecsüli 
a vallási értéket.

A megértő lelkipásztor azonban fanatikusan küzd 
minden oly botor áramlattal szemben, ami a tant a 
vallásos élet fölé helyezi. A tan másodrendű dolog. 
Jézus nem tant, haüem istenben való életet akart. 
Tanra csak annyiban van szükség, hogy evvel fejezzük 
ki a vallásos életet. A dogmatika csak képlet. „Az 
anyatejről is van képlet, de a képlet nem az anyatej; 
a napsugárról is van képlet, de a képlet nem nap
sugár; a vallásról is van képlet (dogmatika), de a 
képlet nem vallás“ (Prohászka). Az istenben való élet 
a maga csodás szépségével, gazdagságával, titokzatos
ságával nem is foglalható képletbe, ezt átélni lehet, 
de definiálni, íormulázni, tant belőle csinálni nem lehet. 
Jézus is csak analógiákkal, példázatokkal akarta föl
értetni Isten országát. Tette ezt azért, mert másként 
nem és tettük volna meg, Leélte előttünk az isteni életet, 
hogy lássuk milyen az. Ő tudta jól, hogy mi telik ki 
tőlünk szegény, gyarló, bűnös emberektől. Jézus a 
nagy megértő lelkipásztor.

Endreffy János.

Ni \m a iigüi edyezséi M is i  in?
Egyetemes gyűlésünk könnyen kimondta a nagy- 

geresdi egyezség felbontását s az egyházak szabad 
belátására bízta azt, hogy minő viszonyba lépnek a 
reformátusokkal. Ennek a elöntésnek a következményei 
már kezdenek jelentkezni. A csatlakozott gyülekezetek 
oldozgatni kezdik az eddigi kötelékeket s az önálló
sulás útjára lépnek. így pl. Nyitrán beszüntették a ref. 
egyház részére az eddigi 50% adószolgáltatást. Alig
hanem ez az elhatározás adta meg Sedivy László nvit- 
rai ref. lelkésznek az impulzust egy a mi szempon
tunkból is figyelemre méltó indítvány megléteiére.
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Sedivy László azt kéri a komáromi ref. egyházmegyé
től, hogy annak közgyűlése Írjon át mind az öt ref. 
püspökhöz, hogy azok keljenek be sürgős jelentést 
mindazon gyülekezetekből, ahol ezideig az evang.-ok- 
kal csatlakozási viszony állott fenn, hogy a testvér
egyház hívei, esetleg hatóságai minemü előkészülete
ket tesznek a folyó év végén megszűnő viszony utáni 
időkre. (Erre magunk is szerfelett kiváncsiak vol
nánk

„Amennyiben e jelentésekből megállapittatnék, 
hogy az evang. egyház hívei az eddigi szorosabb 
kapcsolat kötelező voltának megszüntetését a teljes 
elkülönülésre használják fel s anyagi támogatásukat 
megvonják tőlünk ott is, ahol sem lélekszámúk, sem 
anyagi készültségük nem indokolja az elkülönülést es 
önállóságot úgy ez esetben szüntesse meg hasonló 
módon egyházhatóságunk is a szorosabb kapcsolatot 
mindazon helyeken, ahol a ref. hivek állanak egyesü
lési, vagy csatlakozási viszonyban az ág. ev. (sic!) 
gyülekezetekhez s őket adó járulékokkal vagy átalány- 
szerüleg anyagilag erősítik. Egyidejűleg tegyen intéz
kedést az ilyen jogviszonyban levőknél (p. o. Szom
bathely, Érsekújvár) az egyetemes adóalap segélyével 
anyaegyházzá alakításuk iránt s a szervezkedés elő
készítésére már az iskolai év elején adminisztrátort 
rendeljen ki. Mivel továbbá a geresdi egyezség meg
szűnésével nem igényelheti egyházunk azt sem, hogy 
a ref. tanulók vallásoktatását az ág. ev. (sic!) lelké
szek végezzék: szórványiielyeken, ahol a ref. vallás- 
oktatás bármilyen oknál fogva bevezetve nem volt, 
(p. o. Nagyszombat, Magyaróvár, Sopron, Felső-Lövő, 
Szentgotthárd, Kőszeg, Salgótarján, Aranyosmarót) gon
doskodjék a tanulóknak saját egyházunk hitelveiben 
leendő rendszeres oktatásáról.“ — Ennyi az indítvány, 
melynek sorsa felől aligha lehetünk kétségben. Ahogy 
mi a ref. egyházat ismerjük, ez az indítvány nem 
marad papiroson. Azt azonban igazán szeretnók tudni, 
hogy gondoskodnak-e a mi egyházi hatóságaink, ami 
adóalapunknak megfelelően a geresdi egyezség felbontása 
után beálló viszonyok rendezéséről a maguk erejére 
utalt szórványok megélhetéséről? Nem Sedivy László
nak, hanem nekünk van aggodalomra okunk! A ref. 
egyház tervs?erO munkával, energikusan hozzálátva 
rakja le nem református vidékeken is a ref. egyház 
jövendőjének az alapjait. Elég ha e tekintetben Degen- 
feld József gróf szlavóniai cgyházlátogatására, Baltha- 
zár Dezső püspök torontálmegyei egyházalapítási ak
ciójára utalunk. Keserűség szorongatja a torkunkat, ha 
arra gondolunk, hogy ezzel szemben mit tesz a mi 
egyházunk ? !. . Mikor a nagygeresdi egyezséget fel
bontottuk, akkor az volt az első dolgunk, hogy kikür- 
tftltük a világba, kié az egyezség felbontásának az 
érdeme? Akkoriban hirt is adtunk az „Alig. evang. 
luth. Kirchenzeitung“ azon önérzetes híréről, melyben 
konstatálja, hogy az evang. egyház felekezeti jellegé

nek a helyreállítása Lie. Schmidt Károly Jenő press- 
burgi és Scholtz Ödön agendorfi esperesek érdeme.

Tettek-e az esperes urak azóta valamit, hogy a 
geresdi egyezség következményei ne találják egyhá
zunkat készületlenül? Ha nem akarjuk szórványainkat 
teljesen kiengedni a kezünkből, gondozás nélkül hagyni 
és elveszíteni, akkor itt az ideje, hogy a szórványok, 
csatlakozott egyházközségek gondjaival mi is törődni 
kezdjünk! És pedig nemcsak kiki a magáéval törőd
jön, hanem induljon meg már egyszer a hivatalos egy
ház s mindazok, akik vezérek, vagy azoknak látszanak 
s próbáljon ne csak papiroshatározatokat, hanem a 
szétszórt csontokból, szórványban élő hívekből élő, 
gyarapodó, feladataikat teljesíteni képes egyházakat 
teremteni!

Ez az igazi egyházpolitika! Azonban ilyet várni 
ma tőlünk merészség és gyerekes álmodozás. Aki ezt 
a feljajdulást hallja, bosszankodik egyet, aztán a fülére 
fekszik s alszik lovább. Igaz is! Meleg nyáron kifog 
akciókra lendülni. Télen a hideg, nyáron a hőség . . . 
s igy a jövő lassan kisiklik a lábunk alól!

R. n.

A katonai kötelezettségről.
Lelki megnyugvással olvastuk e lapok szerkesz

tőjének Raffay Sándor budapesti lelkésznek az „Ev. 
Orállóban“ megjelent nyílt levelére adott helyes és 
hazafias válaszát. Találó kérdést veit fel Szimonidesz, 
hogy „mire való a katonaság eljárásának a kifogáso
lása akkor, amikor a honvédelmi miniszter a legjobb 
indulattal intézkedik minden sérelmes esetben ?“ De 
mi kérdjük, vájjon időszerű e, hogy épen az evang. 
lelkészegyesület ügyvezető alelnöke adjon be egy 
katonamentesítést célzó kérvényt akkor, amikor a haza 
és a magyarság veszélyben van ? Vájjon nem csele
kedtek e helyesebben a mohácsi vész idején a papok 
vagy a múlt században Rázga Pál a pozsonyi lelkész 
és vértanú, ki kardot kötött derékára és a haza védel
mér.: lelkesítette híveit. A nyílt levél hármas kérdése 
különben is oly meddő, hogy azzal bővebben foglal
kozni nem érdemes. Mindenek elüti a lelkészek közül 
nem hivattak be annyian, hogy azok pótólhatók nem 
volnának. Békés időben választások előtt pedig akár
hány gyülekezetben féléven át is üresen állott a papi 
szék s akkor senki nem féltette a gyülekezetei a szek
táktól. S ha Rnffay oly nagyon szivén hordja a lel
késznélküli gyülekezetek sorsát ám ne alkalmaztasson 
Budapesten lelkészkörében két segédlelkészt, engedje 
át az egyiket vagy mindkettőt más gyülekezetnek.

Hazafias szempontból szükség volt Szimonidesz 
válaszára. Ha a haza elvárhatja, hogy minden rendű 
és rangú fia siessen védelmére, a theologus ne vonja 
ki magát a haza védelme alól.

Különösnek tartjuk azonban mi bányakerületick 
is, hogy „mert a bányakerületi püspök nem volt ott
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hon,“ Raífaynak, mint a lelkész egyesület alelnökének 
kellett ezt a szerencsétlen beadványt a honvédelmi 
miniszterhez beadni. Kérdjük vájjon a bányakerületben 
a püspököt nem a főjegyző, avagy a legidősebb es
peres, hanem a lelkészegyesület alelnöke helyettesíti? 
S a püspöki iroda vezetői képtelenek ily ügyek elin
tézésére? Véleményünk az, hogy ha a lelkészegyesü
let vezetősége nem tartotta szükségesnek a lelkészfi
zetések rendezésénél latba vetni a lelkészegyesület 
tekintélyét, most e nehéz időben, amikor a haza védel
mére minden emberre szükség van, ne kérvényezze
nek a mi nevünkben a theologusok felszabadításáért. 
Külömben e kérdést a a lelkészegyesületi gyűlésen 
szóvá tesszük.

Egy bányakerületi lelkészegyesületi tag.

Német=evang. vasárnapi szövetség.
Bell Frigyes osnabrücki lelkész a vasárnap meg

szentelését szivükön hordozókat egy szövetségbe akarja 
tömöriteni. A szövetség tagjává lehet az, aki belépését 
levelezőlapon bejelenti s legalább ötven pfennig évi 
tagsági dij fizetésére kötelezi magát. Ennél azonban 
sokkal fontosabb, hogy megtartsa a köv. pontozatokat:

1. Soha olyan munkát nem hagy vasárnapra, 
amit hétköznap elvégezhet.

2. Soha vasárnap nem vásárol és nem ad el 
semmit (orvosszereket kivéve).

3. Önálló iparosokat vagy munkásokat vasárnap 
egyáltalán nem foglalkoztat és nem vesz igénybe.

4. Cselédeinek, alkalmazottainak, munkásoknak, 
munkásnőknek, inasoknak stb. a vasárnapi nyugalmát 
igazán elkerülhetetlen esetek kivételével meg nem 
zavarja s arra törekszik, hogy azok is megünnepeljék 
és megszenteljék a vasárnapot.

5. Soha szombaton vagy vasárnap bért nem fizet.
6. Családi összejövetelt vagy társaságot szombat 

estére vagy vasárnapon sem nem rendez, se ilyesmin 
részt nem vesz, evés dolgában is lehető kevéssel és 
egyszerűvel megelégszik.

7. Nyilvános mulatságok, ünnepélyek, versenyek 
s hasonlóknak vasárnapról való elhelyezésére, szerdán 
való megtartására törekszik.

8. Azon van, hogy a vendéglők és korcsmák 
vasárnap délelőtt zárva legyenek. így a pincéreknek 
és egyéb vendéglői stb. alkalmazottaknak is volna 
vasárnap egy kis pihenésük s templomba is eímehet- 
nének.

9. A teljes vasárnapi munkaszünet megvalósítá
sára törekedni kell a közlekedés tekintetében is, azért 
szombaton és vasárnap ne küldjünk csomagokat s 
hacsak lehet ne utazzunk s vasárnap kocsit se vegyünk 
igénybe.

Ezeket a pontokat Rade a Christliche Weltben 
(30. szám) egy pár megjegyzéssel is kiséri. Hinni

akarja, hogy ezek a pontok nem véglegesek, mert van 
rajtuk javítani és változtatni való elég. Kivételeket pl. 
nem szabad statuálni, mert akkor hiábavaló az egész 
kötelezés. A vasárnapi utazási mindenkinek nem lehet 
eltiltani. Vannak olyanok, akik csak vasárnap mozdul
hatnak. Fel kell egy olyan pontot is venni, mely jó 
vasárnapi törvényt sürget. Legfontosabb azonban az, 
hogy ilyen szövetséget igazán nem felekezeti alapon 
kell megcsinálni, hanem arra törekedni, hogy lehetőleg 
mindenki kivegye a részét a vasárnap áldásaiból, 
következéskép tegyen is meg mindent arra nézve, 
hogy nyugodt, békés, pihenést nyújtó vasárnapja legyen 
s hogy legalább ezen a napon éljen családjának, vala
mint saját jobb énjének!. .. Kétségtelen tény, hogy 
törvény nélkül is sokan már most megszerezhetik 
maguknak egy pár boldog vasárnapi óra csendes 
békességét. Magunkon kell kezdenünk a változtatást. 
Hajtson a belső szükség, a lélek szomjúsága és éhsége 
bensőséges, Istennek és szeretteinknek szentelt vasárnap 
után való törekvésre! . . .  Bizony mi is megszívlelhet
nek Bell lelkész kilenc pontját s ezzel is megtehetnénk 
a magunk részéről egy pár lépést, hogy az Isten 
országához közelebb jussunk.

KÜLÖNFÉLE.
Nemesség adományozás. A király Scholtz Gusz

táv bányakerületi püspöknek egyházi téren szerzett 
érdemei elismeréséül a magyar nemességet adomá
nyozta „eperjesi“ előnévvel. A kitüntetés alkalmából 
sokfelől kifejezett jókívánságokat mi is megtoldjuk a 
magunkéval. Isten éltesse és tartsa meg az uj nemest, 
hogy egyházunk szolgálatában tovább is öregbíthesse 
érdemeit s kiérdemelje minden hívének és kerülete 
minden egyházának őszinte elismerését és szeretetét.

Szeretetmunka a háborúban. A pozsonyi theol. 
akadémia tanári karától vettük s örömmel közöljük a 
következő felhívást:

Hallgatóinkhoz !
Nagy pillanatokban nem sok szóra, hanem emel

kedett érzésre és nemes elhatározásra van szükség. A 
sok szó elhomályosítja a gondolatot, az emelkedett 
érzés, nemes elhatározás áldást terem a köz számára, 
a melynek önzetlen, odaadó szolgálatára elköteleztük 
magunkat.

Hazánk válságos időket él. Nemzetünk ereje 
megfeszítésével nagy harcot vív jövőjéért, a békés 
munka biztosít sáért, sőt joggal mondhatjuk, az isteni 
törvény és erkölcsi eszmény diadaláért, mindazok ellen, 
akik úgy az isteni .örvényt, mint az erkölcsi eszményt 
hitele vesztett ócska lim-lom gyanánt lábbal tapodják.

E szent h tborút mi sem nézhetjük tétlenül, mi 
theologusok, akik épen az isteni törvény hirdetésére 
és az erkölcsi 'szmény plántálására vagyunk hivatva. 
A legékesebb sz i sem ér fel hatásra az élet bi
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zonyságtételével. Mindegyikünk megtalálhatja a maga 
munkakörét, a melyet jézusi hűséggel, kötelességér
zettel, férfiúi kitartással, áldozatra kész lelkesedéssel 
egy-egy győzelmes, dicsőséges csatatérré avathat.

Tanítványaink, pályatársaink, szeretettel hívunk a 
harcmezőre, ahol munkánk nyomán csak áldás fakad
hat. Vegyetek részt a sebesültek, a hazáért vérezők 
ápolásában, akik nem csupán testi gondozást kérnek 
tőletek; hanem azért a halálra szántságért, amivel 
tűzbe indultak, a seb okozta fájdalomért egy-egy su
garat is telketek melegéből. Abban a testvéri mosoly
ban. a mellyel reájuk néztek, abban a vigasztalásban, 
a mellyel szenvedésöket édes megnyugvással enyhíti
tek, — ők az édes, bálványozott haza, a hálás nem
zet körül ölelő, sírból visszahívó anyai szeretetet érzik.

Aki közületek erőt érez reá, jelentkezzék minél 
előbb önkéntes ápolónak. Kiképzéséről a lehető leg
rövidebb idő alatt gondoskodik hadseregünk orvosi 
kara. Valamennyi önkéntes ápoló Pozsonyban fog 
alkalmazást találni s fedéllel a Theol. Otthon szolgnl, 
a tanulás hajléka békés időben — az emberi szeretet 
fegyvermühelye most, a midőn a haza sebesült védői 
várnak.

Aki e munkára nem érzi magát elég erősnek, 
találhat más, tehetségéhez inkább illő hivatást. Szá
mos gyülekezetünk vergődik e nehéz időben lelkész 
és tanító nélkül, — kétségek, bánat és remények kö
zött. A harangok megszólalnak, de nincs, aki hirdesse 
az Isten örökkévaló beszédét. Vigyétek el e pásztor- 
talan nyájakhoz az élet igéjének vigasztalását, acélozó 
erejét. Ne mondjátok, hogy gyermekek vagytok és 
erőtlenek, mert megmondotta az Úr: „Elég neked az 
én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által végeztetik el.“

Az előadások megkezdésére, vizsgálatokra vonat
kozó intézkedésekről később értesítünk, most csupán az 
önkéntes jelentkezést kérjük ápolói vagy gyülekezeti 
szolgálatra folyó évi augusztus hó 28-ig a theol. akad. 
igazgatóság címére.

Pozsony, 1914. augusztus hó 18-án.
A theol .  nkadérrin tanári kara.

A budai ev. egyházközség ünnepe. A budai 
ev. templomban f. hó 18-án Őfelsége ? zületésnapja 
alkalmából iinn* Hyes istentisztelet volt, melyen Seholtz 
Gusztáv püspök, a gyülekezet lelkésze tartott az alka
lomhoz illő szép beszédet s szívből fakadó imádságot. 
A gyülekezet e/.i az alkalmat használta fel arra, hogy 
meleg szeretettel ünnepelje 42 éven át hűséges lelki- 
pásztorát, kit Őfelsége legfelsőbb elhatározásával 
nemrégiben tüntetett ki magyar nemességgel. Az isten- 
tisztelet végeztével az oltár köré gyülekeztek a jelen
levők s az oltár elől lelépő lelkipásztort dr. Zelenka 
I jós kir. t blai biró, a gyülekezet m. felügyelője üd- 
' jzölte, m< .,hangú beszédben fejezti ki a gyülekezet 

lömét a s kitüntetés felett s egyben bi/tositotta 
őt a hívek ..ztatlan hálájáról és ragaszkodás ról. Az 
ünnepe! xnök könnyekig meghatva köszönte a lelkes 
üdvözlést. Llcsukló han0..n utalt arra, hogy ez előtt 
az oltár előtt avatta őt fel lelkésszé a nagynevű Székács

püspök, ez előtt iktatták be hivatalába, itt kötött bol
dog házasságot, e helyen állott akkor is, midőn 70-ik 
születésnapja alkalmából üdvözölte híveinek szeretete, 
s itt éri most is ez az ünnepélyes pillanat, midőn 
nem győz hálát adni a Mindenhatónak végtelen kegyel
méért, ki őt idáig megtartotta. Azután a budapesti 
esperesség küldöttsége élén Kaczián János esperes 
üdvözölte a püspököt, kit hosszú ideig tartott még a 
templomban köt éje özönlő híveinek szeretete s meg
hatott hangú üdvözlése.

A bányai ev. egyházkerület szeptember hó
11-én és következő napjaira tervezett közgyűlését 
bizonytalan időre elhalasztotta.

Templomavatási ünnepély. F. hó 9-ikén adta 
át a salgótarjáni egyház gyönyörűen renovált templomát 
ismét a használatnak a dunáninneni püspök D. Baltik 
Frigyes megbízásából Nógrád főesperese: Frenyo 
Gyula rendkívül nagyszámú közönség jelenlétében. Az 
egyszerű, de minden tekintetben lélekemelő ünnepély 
fölötte mély hatással volt a hallgatóságra, kik közt igen 
számos idegen vallásut is lehetett látni, kik egyébként 
is szívesen szoktak ellátogatni az evengélikus isten
tiszteletekre. A liturgiát az uj segédlelkész: Révész 
Alfréd végezte, az avató beszédet a főesperes, a szó
széki beszédet pedig a lelkész I. Kir. Vili. 27—32,44—45. 
igék alapján. A minden izében gyönyörűen restaurált 
templom munkálatait Schmidl Sándor losonci építész 
végezte. Az ünnepély után a háborús időre való tekin
tettel csupán egész zárt körű közös ebéd volt az acél
gyári tiszti kaszinó termében.

Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter Reviczky Vilmos oki. tanárt a soproni ág. hitv. 
ev. főgymnasiumhoz helyezte át, Scharbert Ármin dr. 
nyireg)házi ág. hitv. ev. főgymn. helyettes tanárt a 
fennálló szerződésből kifolyólag rendes tanárrá ne
vezte ki.

Az Eötvös-kollégium fizető tagjai közé a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter felvette Pukánszky 
Bélát, a pozsonyi és Schmidt Géza Ottót, a bonyhádi 
ev. főgymn. jelesen érettségizett növendékeit.

Tanítóválasztás. A lajoskomáromi (Veszprém- 
vm.) evang. egyházközség f. hó 2-án megtartott köz
gyűlésén tiz pályázó közül egyhangúlag Mezősi Árpád 
oki. tanítót választotta meg másodtanitói állásra. Az 
uj tanító aug. 15-én állását elfoglalta. Isten áldását 
kívánjuk működésére.

A hadba vonult lelkészek közt van Szikora 
Mihály hontkirályfalusi lelkész is.

Protestáns gyűlések elhalasztása. A M. P.
I. T. elnöksége a következő sorokban teszi közhírré 
az évi rendes közgyűlés elhalasztását: „A világháború 
kiütése folytán beállott rendkívüli körülményekben 
mindenki megtalálhatja az indokát annak, hogy a 
„Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak és az „Or
szágos Református Lelkész Egyesületnek“ folyó év 
szept. 29. okt. 2-ára összehívott gyűléseit bizonytalan
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időre vagyunk kénytelenek elhalasztani. Adja az Isten, 
hogy ez az idő minél rövidebb legyen és hogy a vi
szontlátás felett a dicsőség fénye világoljon!“ Dr. Balt- 
hazár Dezső az ORLE elnöke. Dr. Zsilinszky Mihály 
a MPIT elnöke. — Elmarad a dunáninneni kér. gyám- 
intézelnek a gyűlése is. Az egyházkerületi gyűlés kitű
zött napjához alkalmazkodva a gyámintézeti elnökség 
szeptember 24-én d. u. 3 órára tűzte ki a gyűlés uj 
terminusát. A gyámintézeti istentisztelet szept. 23-án 
d. u. 5 órakör tartatik meg. — A dunántúli ev. egy- 
házkeriileti gyűlési is bizonytalan időre elhalasztotta 
az elnökség. A gyűlés megtartására kitűzendő napot 
a püspök ur annak idején közölni fogja. Elmaradnak 
a közgyűléssel együtt a bizottsági gyűlések is.

A pápa velünk tart. A lapokban legutóbb fel
bukkant az a hir, hogy a pápa helyesli Ausztria-Ma- 
gyarországnak Szerbia ellen indított büntető háborúját. 
Pár héttel ezelőtt a Vatikánból más szelek fujdogáltak, 
akkor a Szerbiával megkötött konkordátum érdekében 
mintha a pápa Szerbiáért egy pár jó szót is hajlandó 
lett volna ejteni . . .  A szerb konkordátum Ausztria- 
Magyarország kikerülésével jött létre és a szerb és 
albán róm. katholikusokat elvonta Ausztria-Magyar- 
ország protektorátusa alól. A pápa a róm. kath. egy
ház érdekében örömmel belement Ausztria-Magyar- 
ország eme mellőzésébe. Ez volt a hálája Ausztria- 
Magyarország azon buzgóságáért, mellyel Albániában 
a római katholikus érdekeket propagáltuk. Most azon
ban, úgy látszik, változik a kurzus. A háború nem 
tréfa s a jelekből látható, hogy a Narodna Obrana 
tagjaira és pártfogóira nem jó világ jár. A Szerbiával 
még nem rég konkordátumot kötő pápa szükségét 
érzi annak, hogy távolodjék legújabb szerződéses vi
szonyba került társától. Azért hangsúlyozzák a napi
lapok, hogy a pápa velünk tart. Ez az állásfoglalás 
nagy áldozat a pápától, aki az egymással hadakozó 
ellenfelek valamennyi katolikusának a földi feje s 
mint ilyen bizonyára a legjobban szeretne minden hí
vének kedvére tenni. Ennek a törekvésnek érdekes és 
ékesenszóló bizonysága az a felhívás, amit X. Pius 
pápa legutóbb a háború alkalmából a katholikus 
keresztyénséghez intézett. A felhívás igy hangzik:

„Mialatt egész Európa egy borzasztó háború 
örvényébe keveredik, melynek pusztító következ
ményeit elgondolni is nehéz, anélkül hogy fájdalom 
és rémület ne töltené el az ember szivét, mi sem 
térhetünk ki azon feladat elől, hogy a háborúval 
foglalkozzunk s sajgó fájdalommal ne gondoljunk 
annak a polgárnak és népnek javára és életére, ki
nek sorsa annyira szivünkön fekszik. Ebben a nyo
morúságban érezzük és tudjuk, hogy atyai szere
tetünk és apostoli hivatalunk azt teszi kötelessé
günkké, hogy a sziveket ahhoz irányítsuk, akitől 
egyedül várhatunk segítséget, Krisztushoz, a béke 
fejedelméhez és az embereknek Istennél leghatha-

tósabb közbenjárójához. Ezért intjük az egész világ 
kathclikusait, hogy bizalommal boruljanak le az ő 
trónusa előtt és forduljanak az ő kegyelméhez. A 
klérus mutasson mindenkinek példát a püspöki ren
deletre elmondandó imák és ájtatosságok megtar
tásával, hogy igy elérjük, hogy Isten részvétre ger
jed irántunk és a népek sorsa intézőit a béke» 
nem pedig a boszu gondolatával tölti el.“

A róm. kath. egyház egyetemes jellegének a meg
óvása ebben a felhívásban kitünően sikerült. Másik 
állásfoglalása azonban — ha igaz — ezzel az egye
temes jelleggel nem fér össze, bárha teljesen érthető 
és méltánylandó, hiszen a Balkánon a mi monarchiánk 
támogatásának a katholicizmus ha nem is mindent* 
de nagyon sokat köszönhet s igy egészen indokolt, 
hogy egy pár érdekeinkkel éllentétes kísérlet után 
mégis mi mellettünk foglal állást. Mi ugyan meg 
vagyunk az ő támogatása nélkül is, hiszen a háború 
sorsát a pápa svájci alabárdosai aligha fogják eldön
teni. Erre a támogatásra nem is mi, hanem azok 
helyeznek nagy súlyt, akik az ilyen távirati értesítése
ket a lapokban elhelyezik. Mi, mint érdekes jelenség
ről szintén hirt adunk róla.

X. Pius pápa és Wernz páter a jezsuitarend
generálisa meghaltak. A véletlen különös játéka, 
hogy a „fehér pápa“ a „fekete pápával“ egy napon 
hagyta el ezt a lángbaboruit világot. X. Pius pápa 
„uralkodása“ örökre emlékezetes lesz azon intézkedései 
miatt, melyekkel a kathoiieizmust és a modern kultúrát 
felvilágosodást és haladást összekötő minden szálat 
elvágni igyekezett. Ezek között legfontosabb ténye a 
modernisták ellen indított irtóháboru, melynak — a 
mi szempontunkból — legpyrrhusibb győzelme a mo
dernista eskü kivétele volt. Sokáig nem fogja a pro
testantizmus a Borromaeus Károly emlékezetére kibo
csátott, a reformátorok babérait letépő enciklikát elfe
lejteni. A katholikus papság „függetlenségét“ derékban 
törte ketté az az intézkedés, mely lehetővé teszi a 
plébánosok áthelyezését stb. A püspöki hatalom nö
velése, a centralizáció hálójának szorosabbra való 
összehúzása s a katholikus kegyesség előmozdítása 
volt az a két nagy gondolat» mely a pápa egyház- 
politikáját irányította. A „mindennapi áldozás“ ajánlása 
(hétéves gyermekek számára is !) és a kongregációk 
hatalmasan való megnövekedése szintén jellemzik azt 
az irányt, mely egészen az ultramontanizmus karjaiba 
akarta hajtani a kathoiieizmust. Lapunk 31—32. szá
mában irtunk egy pár sort arról is, mennyi ebben a 
restaurációban a jezsuitarend szerepe. Ha egyénileg 
talán nem lehet is megállapítani, hogy mennyiben 
inspirálták ők ezeket az intézkedéseket, — az bizonyos, 
hogy a „fehér pápa“ helyében a „fekete“ sem lehetett 
volna rigorozusabb és buzgóbb egy uj középkor meg
teremtésének a munkájában.

A modernista eskü következményekép a mün
cheni rektorválasztásnál is zavarok voltak. A tanárok 
egy része nem akarja betartani a rendes turnust s nem 
akarja, hogy a kisebb (értsd kath. theol.) fakultás is 
ugyanannyiszor adjon rektort, mint a nagyobbak. Ne 
a turnus szerint igazodjék a választás, hanem a szerint,
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hogy ki alkalmasabb a rektori méltóságra. A kleiiká- 
lisok most arra törekszenek, hogy a turnus rendje 
természetesen a kath. theol. fakultás figyelembevételével 
törvényben szabályoztassék. Ez a konfliktus is a mo
dernista eskü miatt van s mint örvendetes eseményt 
jegyezzük fel most m tr másodízben azt, hogy a tudo
mány képviselői nem mindenütt hajlandók megalkudni 
a helyzettel, melyet Rómának a szabad kutatás ellen 
táplált ellenszenve teremtett, hanem a maguk tudomá
nyos értéke szerint kezdik kezelni a kath. theologiai 
fakultásokat.

A keresztyén szociálizmus nemzetközi kong
resszust rendez, még pedig Báselben 1914. szeptem
ber 27—30. napjain. A kongresszuson résztvevők 6 
frank részvételi dijat fizetnek. Jelentkezések Lie. Liech- 
tenhan lelkész címére Báselbe (Florastrasse 12.) kül
dendők. A kongresszus tárgyalási nyelve német, fran
cia és angol. Az előadások tolmácsolásáról is gon
doskodás történik. Szállást vagy szállodában (3—5 
frank) vagy magánházban lehet kapni. KérdezŐsködé- 
sekre választ ad Noack gyógyszerész Basel (Eisengasse
13.), akihez a megrendelések is intézendők. A kong
resszus főtárgyai ezek: /. Miért követetjük mi keresz
tyének a szociális viszonyok változását ? Előadók : Paul 
Le Seur, a berlini városi misszió lelkésze (német), 
Fulliquet G. genfi tanár (francia) és Dr. Dearmer 
primrosei lelkész (angol). 2 Milyen viszonyban legyünk 
a szociáldemokratákkal? Előadók: Gide Ch. párisi 
tanár (francia), Dr. Carley oxfordi előadó (angol) és 
Ragaz zürichi theol. tanár (német). 3. A keresztyénség 
és a világbéke. Stead Herbenz (London, angol), D. 
Rade Márton marburgi theol. tanár (német) és Gou- 
velle párisi lapszerkesztő (francia). Ezenfelül lesz 
ünnepi istentisztelet a münsterben, vallásos estély és 
kirándulás is, valamint állást fog foglalni a kongresz- 
szus az alkoholizmus és leánykereskedelem és a lét
minimum, mint keresztyén alapulv mellett.

Az Országos Protestáns Paíronage-Egyesület 
a következő kéréssel fordult a prot. lelkészekhez: A 
mozgósítás következtében számtalan család maradt 
fenntartó nélkül s az árvák számát a harcok meg fogják 
sokasitani. Az országos protestáns patronage-egyesület 
vállalkozott más hasonló célú egyletekkel karöltve art , 
hogy az árvaságra jutó és elhagyott gyermekekről 
gondoskodni fog, addig is, mig a törvény által bizto
sított segélyezés megkezdődik. Ez a gondoskodás gyor
san akként történhetik, hogy a gondozásra szoruló 
gyermekek egyes tehetősebb családoknál nyernek ide
iglenes szállást és ellátást. A protestáns papság a 
humanus mozgalmak szociális jelentőségét mindig meg
értette, reméljük most is részt kiván venni ebben a 
mozgalomban. Bizalommal kérjük Lelkész urat, szíves
kedjék egy-két gondozásra szoruló gyermeket saját 
házánál ellátni, addig is, mig sorsukról végleges gondos
kodás nem történik. Kérjük, hogy ebbeli készségét —

hivatkozván felszólításunkra a mozgósítottak család
tagjait segítő országos bizottsággal (Budapes, I. Vár, 
Miniszterelnökség) közölni méltóztassék. Hazafias 
üdvözlettel Országos Protestáns Patronage-Egyesület. 
Gróf Ráday Gedeon s. k. vil. elnök., Kacziún János 
s. k. eh. elnök., Dr. Lázár Andor s. k. főtitkár. Ezt a 
felszólítást remélhetőleg nemcsak lelkészek, hanem 
olyan jólelkek is meg fogják hallgatni, akik abban a 
helyzetben vannak, hogy egy-egy szegény elhagyott 
gyermeknek ideiglenesen gondját tudják viselni. Nem
csak sebesült és rekonvalescens katonákról kell gon
doskodni, — ezekről a Krisztus kicsinyeiről sem sza
bad elfeledkezni.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Lapunk múlt számában .Követendő példa“ c. közlemé

nyemben rámutattam arra, milyen jó volna ha a püspök és 
esperes urak, valamint a bizottságok is kinyomatnák a gyűlések 
előtt jelcn’éseiket és jegyzőkönyveit. Ebben a : .ük a reményem
nek adtam kifejezést, hogv „egyszer talán mégsem talál ez a 
kérés sem süket fülekre.“ Ezt a megjegyzést egyik püspök urunk 
zokon vette s hozzám írott magánlevelében tihakozik az ellen, 
hogy az ő irodájában süket főieket feltételezzek s közli, hogy 
nem a jóindulat hianya, hanem egyszerűen a püspöki jelentés 
alapjául szolgáló adatok és jelentések pontatlan, rendesen az 
utolso percben való beérkezése az akadálya annak, hogy ennek 
a kívánságnak eleget tehessen. Ezt a felvilágosítást köszönettel 
tudomásul veszem s biztosítom úgy a levelet iró püspök urat, 
mint mindenkit, hogy sem ide. sem oda nem céloztam, hartem 
egyszerűen egy régen érzett és hangoztatott hiányra mutattam 
rá gyűléseink komolysága, alapossága és egyházunk érdekében. 
Hogy k* n hibás — azt én igazán nem keresem, csak azt kérem 
sokak nevében, hogy a dunántúli példát lehetőleg mindnyájan 
kövessék!. .

A J Á N L K O Z Á S .
Nemet», rszágba Készültem. Háború miatt itthon maradok. 

Segédlelkés/i állást keresek. Beszélek magyarul és németül, 
Budafok, Stáció-utca 1.

Szántó Róbert,
felavatott lelkész.

PÁLYÁZAT.
A pilisi ev. egyház pályázatot hirdet újonnan 

szervezett énekvezéri (kántori) állásra. Az állás ja
vadalma : Kettőezer korona készpénz, 250—300 korona 
stóla a hívektől, 100 korona az egyházi jegyzőségért 
és az egyházi adókivetésért, 40 korona az urvacsorai 
ostya sütésért. Két szobából, mellékhelyiségekből álló 
uj lakás. Kötelessége: Az egyházban előforduló funk
cióknak magyar és tót nyelven való végzése, az állami 
iskolában az egyházi éneknek heti hat órában való 
tanítása.

Pályázhatnak oly ev. vallásu kántor-tanitói képe
sítéssel biró magyar honpolgárok, a kik katonai köte
lezettségüknek eleget tettek, fegyclniileg büntetve nem 
voltak. A kántor tagja az ev. lelkészek és énekvezérek 
nyugdíjintézetének és a pestmegyei esperesség özvegy
árva intézetének. Nyugdíjjogosultságot az előbbiben 
5 év alatt szerez, az utóbbiban a belépés alkalmával. 
Kellően felszerelt folyamodványok alanti cimre kül
dendők augusztus 29-ig.

Pilis, 1914. augusztus 4. Jakabfl György
(Pest ni.) ev. lelkész.



8. oldal. Evangélikus Lap. 34. sz. 1914, augusztus 22.

P Á L Y Á Z A T .

A pilisi ev. egyház pályázatot hirdet újonnan rendszere
sített hitoktató-segédlelkészi állásra. Javadalma; 1600 korona 
lakás, fűtés, világítás, kiszolgálás. Kötelessége: Az állami isko
lában a meghatározott óraszámban vallástanitás s a szünidőkben 
az egyházi funkciókban való segédkezés.

Az állás 1911. szeptember 1-én elfoglalandó.
Pilis, 1914. augusztus 4.

Pest m. Jakabfi György
ev. lelkész,

'r»- —r-r^-w-r ‘ -----

ORGONA-GYÁR.
Gözüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

Rieger Ottó
cs. é s  k i r .  u d v a r i  s z á l l í tó

a  S z e n t - S i r  lo v a g ja  é s  a  F e re n c  J ó z s e f  
r e n d  tu la jd o n o s a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb . kiállításokon k itün 
te tve Kedvező fizetési feltételek m elle tt k i
váló, tisz ta  légnyomás i csőrerdszerü  (pneu
m atikái) ta rtó s, nemeshangu orgonákat szállit. 
40 év óta 2000nél több orgonát szá llíto tt, közte 
a k i r á l y  o rg o n á já t ,  amely mű ezidő szerin t 
h a z á n k  le g n a g y o b b  o rg o n á ja  (80 változatú , 

villanyerore berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a
Keresztyén énekeskönyv
melynek ma alig két évvei az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s igy a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

Jaz alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán keheilyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss “1 tokkal . . . . . . ................  2 „ 80
Egyszerű bőrkötésben táblán keheilyel

aranymetszéssel, tokkal . ......................... 6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel, 

aranymetszéssel, dobóiban . . . . . . .  8 „ — „
Párnázott borjubörkötéSben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban .; .  . 12 „ — „
Müeiefántcsontkötés, táblán keheilyel, arany

metszéssel, dobozban . . ' .  .' . a . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.Kul) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Súntha Károly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok,, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjuberkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács Jó zse f: Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö— 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

Hornysnszhy l i t m  l i j i i l i n ,  Budapest. II. AHadémia-u. 4.
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.

A legújabb egyetemes tanterv alapján 
vonzó, érdekes elbeszélések alak

jában megírt, 51 művészi kivitelű kép
pel díszített véglegesen engedélyezett:

„Bibliai T ö r t é n e t e k “
c. tankönyv a népiskolák I—IV. osz
tálya számára (ára kötve 90 fillér);

„fl B[8[SZÍ9ÉH ÜMyftSZfHlEEgHflZ laBIEiETE“
c. szintén engedélyezett tankönyv a nép
iskolák V—VI. s az idegen közép- és 
polgári iskolák ill. osztálya számára, 
második javított kiadás (ára kötve 60 f);

„Bibliaismertetés“
a népiskolák V—VI. s az idegen kö
zép- és polgári iskolák I—II. osztálya 
számára. — Véglegesen engedélyezett 
tankönyv. — (Ára kötve 40 fillér.) 
Nagyobb rendelésnél, a bérmentes kül
désen felül 15"/0 árengedmény. Tiszte- 
letpéldányt szives bevezetés céljából 
bérmentve készséggel küld Nagykároly 
'Szatmár megye) — R édei K áro ly , 
2V. lelkész, főgimnáziumi vallástanár.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  ISKOLAI ÉS TÁRS ADALHI  HETILAP.

Szombatonként jelenik meg. !
A lapot illeti» közlemények és külde
mények, az előfizetési es hirdetési dijak 
a lap szerkesztősébe cím ére Nagy
börzsönybe (Hontniegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTEHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő is kiadó: SZIflONIDESZ LAJOS 

I f-munkatársak:
HORNTAK SZ KYALADAK  

LIC. PIZÉLY ÖDÖN éa 8XHLÄNYI ÖDÖN dr.

: Az e lő f i z e t é s  ára : Egész évre 12 K , 
Fél évre <> K., Egyes szám ara 30 fill.

I l i r d c t é a  d i j a -
E |ém oldal es K., (óloldat i K.. necyedoldal 
» K.k. cbbhirdetOsek (pályázatok) minden szava 
Ö fiit. 't ábbszdr megjelenő hinictésncl árengedes.

T a r ta lo m :  Thinker. A megújhodás. — Sz. L.: A vallásos krízis. — Különfeie. — Szerkesztő közlései — Hirdetések.

Hegújhodás.
Többször olvastam egyházi lapjainkban oly köz

leményt, melyre az volt az első benyomásom, hogy 
ez nem probléma. Elvitatkozgatunk, néha el is civa
kodunk oly kérdések fölött, melyek akár jobbra, akár 
balra dőlnek el, fontossággal, következményekkel, 
kihatásokkal nem bírnak. Sokszor egyéni hiúság az 
alapjuk, a tetejük meg — nagy semmi. Ilyen álprob
lémák fölött kár vitatkozni, kár a tollért. papirosért, 
nyomdafestékért, szemért. De nemcsak csendes elégedet
lenséggel tölti el az egyházát szerelő ember szivét, ha 
ily egyházi szalma — és idöcséplést lát, de bosszan- 
kodással is, mert hát nem volna elég probléma, ami 
megoldásra vár? Nem volna elég komoly és égető 
kérdés, amit őszintén, nyíltan és mielőbb tisztázni 
kellene? Olyan időben, mikor ég a ház, nem a tűz 
lokalizálásáról tárgyalni és azt tettleg előmozdítani — 
bolondság! A veszélyes problémát pedig tudatosan 
elkerülni még ennél is több: lelkiismeretlenség! Tegyük 
csak bátran a kor ütőerére kezünket s próbáljuk 
kiérezni pulzusveréséből, hogy miről van szó? mi az 
egyház problémája a huszadik században? miről kell 
beszélni és miről luxus ezidőszerint beszélni ? — Az 
egyház diagnózis ;t komolyan kell venni. A betegségié 
nem tartozó kérdések feszegetését jobb időkre ktll 
hagyni, ha a krízisen szerencsésen túl vagyunk. Krízis 
előtt minden elvesztett idő, másra pocsékolt energia, 
tudás és szeretet — a beteg sorsát súlyosbilja. Hány
szor, de hányszor sejteti ki egy-egy egyházáért remegve 
aggódó lélek meglátásaiban a vallás pangásának igazi 
okát, jövőjének biztosithatását s a felelet rá siri 
csend . .  . csend! Visszhangot nem kell. Nincs érzék 
a problémák iránt. Kényelmesebb, hát persze sokkal 
kényelmesebb a szfinksz ránk meredő tekintete elől 
kitérni, szigorúan követelő feleletét Pató Pál ur mód
jára következetesen elnapolni, mert hej rá érünk arra 
még! De nem oda Buda! Tessék a problémákon 
gondolkodni! Az egyház „lenni vagy nem lenni“-je

nem az egyházpolitikán, hanem a jézusi programúi 
folytatásán fordul meg. Tesszük-e azt, amit jézus tett 
a földön? Prédikáljuk-e azt, amit Jézus prédikált a 
földön ? Biztos vagyok benne, ha úgy beszélnénk 
szószékeinken, ahogy Jézus beszélt a hegyen, nem 
tömeges kitérésekről hozna hirt a statisztika, hanem 
tömeges betelésekről az anyaszentegyházba. Hogyha 
mégis tömeges kitérésekről érkező hírek sebzik sziveinket, 
az annak a jele, hogy oly messze esett a történetileg 
lett egyház Jézus programújától, mint Makó Jeruzsá
lemtől, világosabban szólva, mint azorthodoxia — a 
liberalizmustól. Jézus sohasem tett, szólt olyat, ami 
nem ;.z emberiség javát célozta volna. Univerzális 
öntudata mindig átfogta az egész emberiséget. Átérezte, 
átszenv dte az egész emberiség bűnét, nyomorát, isten
nélküli boldogtalanságát. Célja az emberiséggel ez 
volt: a bűntől Isten felé. A történeti igazi Jézus, aki 
átérezte az egész emberiséget, sohasem fogja kifüstölni 
a templomból és egyházból az embereket, hanem min
den időkben vonzani azon elemi lélektani törvénynél 
fogva, hogy a szimpátia szimpátiát vált ki. Az, ami a 
tömeges kitéréseket előidézi, egyházelleni közönyt és 
gyűlöletet szítja lángra, az nem az evangéliumok Úr 
Jézus Krisztusa, aki a földön járt, — hanem egészen 
más Krisztus, valami dogmatikus szellemi képzet, ami
nek nevében ki lehet dobálni az egyházból azokat a 
prédikátorokat, akik a történeti Jézust nagyon szerelik, 
érte dolgozni akarnak. A dogmatikus Krisztus fogal
mával minden lehetséges, még őszülő egszisztenciák 
tünkretevése is (magyar példát is tudnék mondani), a 
történeti Jézus jelenléte még a házasságtörő asszony 
inegkövezését sem tűri meg, kit pedig nem csak a 
Spruch-kollegium, de az egész világ minden igazhitű 
írástudója bizonyára megkövezett volna. Hiszen az 
Írásban van, hogy agyon kel! kövezni. Tiszta munka! 
Kiváncsi volnék, hogy ugyan mit szólna Jézus, ha egy 
igazhitű prédikációt a huszadik században végighall
gatna? Vájjon ráismerne-e az ö tanítására? Alig 
hiszem. Ö életet prédikált, személyét adta, cselekedett,
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keresztfáii halt meg, nem adott elméletet magáról, mint 
üdvtörténeti tények sorozatáról, nem a halála utáni 
gondolatoknak adott helyet, hanem inig élt földi mű
ködésére, céljára irányította az Életre szomjunozó világ 
szemeit. Jézust Isten másnak teremtette, mint amit a 
jóhiszemű emberek torzítottak belőle.

Meggyőződésünk szerint az evangeliomi keresz
tyén egyház megújhodásának problémája e ponton 
fikszirozandó. Képesek leszünk-e a dogmatikus gon
dolkodás által belénk dresszirozott nyűgtől gyökeresen 
megszabadulni s az emberi szellem kificamítása nélkül 
a természetes, egyszerű, világos jézusi vallást életté 
tenni egyházunkban?! Hogy keresztyének lehessünk, 
ahhoz nem szükséges, hogy természetes, józan, tudo
mányos gondolkodásunk és modern világfelfogásunk 
ellen becstelen erőszakot kövessünk el. Jézus vallást 
nyújt, geológiát, fizikát etceterát mi csinálunk. Hogy 
Józsue megállitotta-e a napot és ehhez hasonló ezer, 
meg ezer más bibliai tétel vallásilag olyan mellékes 
és értéktelen dolog, mint 2X2 =  4. Nem tartozik a 
valláshoz. A jézusi vallásnak esze ágában sincs olyan 
kérdéseken tépelődni, ami Giordano Brúnót 1600-ban 
máglyára juttatta. A dogmatika elvakulhat annyira, 
hogy öl, perzsel és pusztít, megbotránkoztat és kilök 
az egyházból jó érzésű embereket, de ez annak a jele, 
hogy semmi köze Jézushoz. Dacára annak, hogy az 
igaz hit, az „ortho-doxia“ ietéteményesének tartja és 
mondja jog- és alaptalanul magát. Voltakép pedig az 
egyház sírásója. Egy pár emberi tételért, mely vallási
lag közömbös értékű — jézust hántolja föld alá. Az 
orthodoxia inkább akar üres templomot, egyházra 
dühös embereket az orthodox dogmatikával, mint 
jézusi vallásra óhajtó tele templomot — az ^"thodox 
dogmatika nélkül. Hadd fordítson hátat az egyháznak 
az egész világ, ezt azért teszik, mert „bűnösek“, a fő 
az, hogy az orthodox dogmatika megmaradjon! A 
szent tan üdvözit! Aki elhiszi, az nagy szívességet tett, 
jutalma nem maradhat el.

„Meg kell fiatalodnunk a vezetésben, hogy aztán 
megifjodhassunk a hitelvekben s végül a dogmaőrzés 
helyett áttérhessünk a társadalmi munkálkodásra.“ Azt 
hiszem ifj. Berzsenyi Jenő „A protestantizmus és a 
társadalom“ c. cikkében ez feküdt legjobban szivén, 
amit mondani akart. (Ev. Lap IV. évf. 29. és 31. sz.) 
Teljesen osztom abbeli nézetét is, hogy meg kell 
fiatalodnunk a vezetésben. Bár ezt én a hitelvek után 
második helyre tenném. Ez folyamánya az előbbinek. 
Az öreg vezetőkben kevés a vér, tűz, aktivitás. Ezt 
nem róhatjuk fel nekik hibául, mert ez a korral jár. 
Az öreg ember nem szereti, ha sok történik. Elve az, 
hogy történjék mentül kevesebb. Az újságot sem igen 
olvassa az elején, hol gondolatok nyüzsögnek, tervek 
főnek, hanem a végén a híreket, amik már múlhatat
lanul megtörténtek. Azokon is sajnálkozását fejezi ki, 
hogy kár volt megtörténniök. Az öregséggel vele járó

tünet, hogy a jövővel nem szeret foglalkozni. Tán 
meg se éri ő már! . . . Övé a múlt, de a jövőt azért 
mégsem engedi át a fiataloknak. Majd ha rnegöregesz- 
nek és nem tesznek újításokat. Ezekre az öreges 
elvekre csak egy a megjegyzésem: így nem fog a 
világ előre menni. A legjobb esetben áll minden, ha 
ugyan vissza nem fejlődik. Az ifjú óriásokat az öregek 
rendszerintazzal szokták türelemre inteni, hogy „jó az öreg 
aháznál.“ Hát persze hogy jó, ezt távolról sem akarjuk 
kétségbe vonni, de nem a vezetésben. A vezetéshez 
nemcsak a múlt megélése, a múlt fölhalmozódott 
tapasztalata és értékesítése kell, hanem gerinc, vér, 
jövőbe látás, érzék az újabb szellők iránt és sok más 
ehhez hasonló. „A dogmaőrzés helyett át kell térnünk 
a társadalmi munkálkodásra.“ Igen, ez a probléma. Ez 
a feladat. Erről hallgatni nem lehet. Csak két behe
lyettesítést szeretnék végezni Berzsenyi cikkében: az 
én protestantizmusom az Úr Jézus Krisztus, társadal
mam az emberiség. így közelebb vagyok az Ö nagy 
perspektíváihoz. A nagy perspektívákban közelebb 
vagyok Istenhez. A világot az örökkévalóság szem
pontja alá helyezem. Hétköznapi örömök, bánatok, 
munkálkodások a sír szélén mind lemállanak rólam. 
Nagyok csak azok a pillanatok, midőn keblemet az 
örökkévalóság számára nyitottam meg. Ekkor érzem, 
hogy Isten munkatársa vagyok. Amit így teszek, az 
megmarad belőlem a sír után is. Az élet képe a sír 
mécsvilágánáí egészen elváltozik . . .

Jól tudom, hogy Berzsenyi cikke, különösen 
történelmi materializmusa és Buddha dicsérete sokak
ban visszatetszésre talált. Pedig a tört. materializmus 
is szempont, bár nem elsőrendű. A reformáció meg
értésében pláne nem. Az eszmei magyarázatnak kom
mentárja csak. És ha Berzsenyiben annyi a megértés 
Buddha személye iránt, mennyivel több lehet a törté
nelmi Jézus iránt? Nem a köztudat Krisztus képzetére 
gondolok, amiben sok az alant járó materializmus, 
hanem pl. Lie. Dr. Rittelmeyer „Jesus“-ára (Ein Bild 
in vier Vorträgen, (ötödik ezer) Ulm, 1914. Heinrich 
Kerler. 125. oldal.) Mennyire más vonásokat emel ki 
a fenti mü Jézus jelleméből, mint a dogmatikus írá
sok. Mennyire másként kezd a szem a vallás homá
lyos labirintusában megfigyelni, ha az igazi Jézust 
látja maga előtt, amint a földön járt vala . . .

A történeti Jézus megértésében rejlik a meg
újhodás nyitja. Tőle eltanulhatjuk a hitelvek megifjitá- 
sának módját, ezt tette Ő egész életén át kora dog
mákba száradt orthodoxiájával, — eltanulhatjuk a 
vezetést és az egész emberi társadalomért való mun
kálkodást. Egyházpolitikát azonban soha. Ha a törté
neti Jézus lesz Úrrá az egyházban, akkor leszen föl
támadás és új élet.

T hinker.
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A vallásos krízis.*
Valósággal útszéli igazsággá kopott már az az 

állítás, hogy a vallás kritikus helyzetben van. Ha a 
vallásosságot az egyes felekezetek által ápolt vallásos- 
sággal azonosítjuk, akkor tényleg sok tünet igazolja 
ezt az állítást. Még a katholicizmus imponáló s a 
rendelkezésre álló sok-sok eszközzel és emberrel cél
tudatosan, sőt valóságos genialitással támogatott óriási 
épületcomplexumában is a bomlás jelei mutatkoznak. 
A müveit hívek egy része nem sokat törődik nz egy
házzal. Vannak olyanok, akik kath. létökre egyenesen 
ellenszenvvel viseltetnek iránta. A vallásos kérdésekkel 
hivatásszerüleg foglalkozók körében megszületett egy 
hatalmas mozgalom: a modernizmus, melyet a pápa
ság csak a legszigorúbb eszközökkel volt képes el
nyomni, illetve elhallgattatni, vagy kiszorítani az egy
házból. A protestáns egyházakban sem dühöng az 
egyetértés. Ahol vallásos kérdések iránt meg van az 
érdeklődés és az emberek szellemi életet is élnek s 
nem csupán vegetálnak, nagyok az ellentétek. Különösen 
a német egyházban áll két hatalmas tábor egymás 
mellett, sokszor egymással szemben. Az egyik a korral, 
tudománnyal lépést tartó liberális, a másik pedig a 
biblikus és az ó-protestáns igazhitüséghez feltétlenül 
ragaszkodó theologiai irány. A két irány közt levő 
ellentét nemcsak egyházpolitikai, hanem vallásos okok
ban is gyökerezik. Nem hiányzanak azonban a külső 
ellenségek sem, akik kívülről bontogatják az egyház 
ódon falait: szabadgondolkodók, monisták, dissziden- 
sek, a szocialista tömegkitérési mozgalom mindmeg
annyi bizonyságai annak, hogy nemcsak az egyház 
szervezetével, hanem a tanításával is vannak elégedet
lenkedők, kiket nem elégítenek ki a régi egyházi igaz
ságok, hanem az egyházon kívül keresik a vallásos 
megnyugvást.

Ennek az elégedetlenségnek a forrására, az egyes 
megnyilvánulásaira, uj, csirában levő, fejlődésre kepes 
vahásos gondolatokra mutat rá Bonus Arthur a iui/ldsos 
krízisről írott fontos munkájában.

A keresztyénség történeti vallás, mely évszáza
dokkal ezelőtt ránk nézve idegen földön született. 
Hóditó útjában a görög és a római szellemnek tett 
engedményeket, azokhoz alkalmazkodott a mi korunk 
mint befejezett tényt örökölte, melyet meg kell őrizni, 
melyet hinni és ápolni kell. Ez minden keresztyén kon
zervativizmus álláspontja. Ezzel szemben egy igazán 
vallásos kor és lélek a vallásban nem ereklyét és 
örökséget lát csupán, hanem azt kívánja, hogy a vallás 
mindennapi táplálék, az élet bajaiban vigasztalás, a 
küzdelmekben diadalt biztositó erő és a kétségekre 
megnyugvást nyújtó felelet legyen. A keresztyénség 
élő vallás, mely a legtöbbs/ör alkalmazkodott az élet

•Arthur Bonus: „Zur religiösen Krisis. Négy kötőt. I. Zur 
(jermanisierung des Christen.ums 1911. 3 Mk. II/IH. Religiöse 
Spannungen 1912. 4 80 Mk. IV Vom neuen Mythos. Eine Prog
nose. 1911. 3 Mk. E Diederichs kiadása, Jena.

szükségleteihez. A mai gyorsan élő kor azonban nem 
elégszik meg a lassú, óvatos alkalmazkodással, hanem 
nagy elhatározásokat követel. A keresztyénség naiv, 
christocentrikus formáját nem tudja összeegyeztetni a 
természettudományos és filozófiai megismerés mai állás
pontjával és a modern lélek sem találja meg benne 
feltétlen megnyugvását. Az ok egyszerű : az élet rohanó 
áradatába került emberek nem érnek rá a múlttal fog
lalkozni, nem tudják magukat beleélni a keresztyénség 
igazi szellemébe, melyet régi írásokból kell feltámasz
tani, hanem torkig vannak a maguk bajával. „Minden 
napnak megvan a maga gondja.“ Ezért az egyházak, 
a theologusok, lelkészek, vallástanitás, óriási erőfeszí
tése dacára is megdöbbentő a vallási téren lépten- 
nyomon megnyilvánuló tudatlanság és fogalomzavar. 
A keresztyénség nem csupán hitet, elmélyedést, áhí
tatot vagyis igazi vallásos érzéseket kíván híveitől, 
hanem egy csomó történeti tudást, ismeretet, olvasott
ságot is. Ezek ellen a különleges egyházi követelmé
nyek ellen védekeznek sokan az által, hogy a saját 
foglalkozásuk látszószögéből megalkotják a maguk 
természettudományi, vagy filozófiai vagy esztétikai 
világnézetét és elkészítik a maguk mondva csinált, 
retortákban összekevert vallását. Emellett az alsóbb 
neprétegekben ősrégi, a keresztyénség által régen ki- 
pusztitottnak hitt babonás és varázslatokban hivő 
vallásosság éli a maga földalatti, de azért sokszor 
megdöbbentően intenziven lüktető életét. A keresz
tyénség ugyan állítólag legyőzte és megalázta az em
beriség legrégibb hitét, a rabszolga azonban kis hijja, 
hogy nem uraskodik az egész világ szemeláttára a 
gazdája házában. A keresztyén máz alatt a legtöbb 
helyen ott a pogányság, a babona, a legegyügyübb 
hiszékenység. A nép egyes rétegeiben eleven babona, 
ráolvasás, amulett, skapuláré stb. ennek ékesen szóló 
bizonyítéka.

Bajok és ellenségek vannak szép számmal. Akadnak 
olyanok is, akik mindenáron, a legnagyobb erőfeszí
téssel is rá akarják nyomni a halottnak hitt keresztyén- 
ségre a koporsófedelet. A „halott“ azonban térden 
áll és védekezik a leszegeztetés ellen!

A korszellem ellen a keresztyénségnek védekeznie 
kell. Ha a felvilágosodás száguldó vonata elé áll, csak 
elgázoltatja, szétroncsoltatja magát. Fel kell a vonatra 
szállnia s ellengőzzel kell megállifania rohanásában. 
Vagyis alkalmazkodnia kell a körülményekhez, szá
molnia kell a követelményekkel, úgy tartalmilag, mint 
szervezete tekintetében ki kell elégítenie a mai kor 
gyermekét is. Ez nem történhetik máskép, mint ha a 
keresztyénség felszívja, koncentrálja magában a külön
böző szellemi törekvéseket, engedi érvényesülni a 
haladás által napfényre hozott uj igazságokat. Ezzel 
az alkalmazkodási képességgel megtarthatja a keresz
tyénség állásainak nagy részét s a diadal reményével 
bocsájtkozhatik küzdelembe a kor szellemi irányzataival.
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A korszellem egyes irányzatainak a vallásos gon
dolataival, a fejlődés gondolatával, a Kant filozófiája 
által teremtett uj megismerés vallásos következményei
vel kell elsősorban számot vetnie annak, ki a vallás 
jövőjével vagy a jövő vallásával foglalkozik. Bonus 
mélyenjáró fejtegetéseinek a súlypontja e/ekre a dol
gokra esik, mert nézete szerint ez a két hatalmas 
szellemi irányzat, a darvinizmus és a kantianizmus 
fogja a jövőre rányomni a maga bélyegét.

Bonus tanulmányainak az a célja, hogy megálla
pítsa bennök korunk vallásos életének a diagnózisát, 
betegségének a mérvét, azután pedig az a törekvése, 
hogy korunk egymást keresztező, kaotikus össze/issza- 
ságban kavargó szellemi áramlatainak a kábító töm
kelegéből kiválogassa az eleven és a fejlődésre képes 
vallásos csirákat. Megdöbbentő nyíltsággal fedi fel úgy 
a (prof.) vallásoság, mint az azzal konkuráló szellemi 
irányzatok és a vallás helyére tolakodó „tudományos 
világnézetek“ eredendő bűneit; a tudományos és egy
házi akadetnizrrmssal szemben pedig határozottan az 
élet és az egyéni vallásosság jogait képviseli.

A könyv erőssége a mai vallásosság és egyhá- 
ziasság kritikájában rejlik. A „jövő vallása“ még nincs 
meg, azt tehát nem lehet bonckés alá venni. Egy 
látszik csupán bizonyosnak, hogy a mostani, labora
tóriumokban és könyvállványok között készülő vallások 
nem lesznek örökkévalók. Mert vallást nem lehet csak 
úgy rövidesen összetákolni; ahhoz, hogy uj vallás 
születhessen, nagy korok, nagy áldozatok, nagy em
berek, — mythosalkotó erő kell Bonus szerint. Ez 
nincs meg a mi tudósainkban. A radikalizmustól aligha 
várható a jövő vallása. Inkább a keresztyénség tájékán 
kell azt keresni, még pedig abban a „soha komolyan 
nem vett“ mondásban, hogy Isten felhozza az ő napját 
mind az igazakra, mind a hamisakra, vagyis Jézus 
vallásoságúé a jövő . . .

Ez a pár, összefüggéséből kiragadott gondolat 
és ötlet még halvány körvonalaiban se sejteti a korunk 
vallásos kríziséről alkotott diagnózis helyességét, a 
megfigyelések pontosságát és mélységét. Bonus mun
kája a modern vallásosság fontos dokumentuma. A 
széles látkörü, független gondolkodóra valló tanulmá
nyokkal érdemes foglalkozni. sz. l.
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KÜLÖNFÉLE.
Kitüntetések. A király sok évi buzgó működésűk 

elismeréséül Frühwirth Samu pozsonyi nyug. ev. igaz- 
gatótanitónak a koronás arany érdemkeresztet, Frühwirth 
Lajos pozsonyi nyug. ev. tanítónak pedig az arany 
érdemkereszteí adományozta. A kitüntetettek minden 
pozsonyi theologus jó ismerősei. Frühwirth Samu évek 
hosszú sora óta theol. akad. énektanár, ki ebben a 
minőségben nem lankadó buzgósággal tanítja nemze- 
dékről-nemzedékre liturgizálásra és egyházi énekre az

ifjúságot. A két testvért ért megérdemelt kitüntetéshez 
melegen gratulálunk. — A giesseni egyetem Lie. Fuchs 
Emil rüsselsheimi lelkészt, kinek a modern világné
zetekkel éserkölcsi kérdésekkel foglalkozó több munkáját 
nálunk is sokan ismerik a fiatalabb lelkészek közül, 
kinek Jatho mellett való állásfoglalása miatt nem en
gedték meg a porosz egyház hatóságai, hogy az állá
sától elmozdított Traub Gottfried helyét, a dortmundi 
egyház egyik lelkészi állását elfoglalhassa, mint a 
„német keresztyénség bátor harcosának“ a tiszteletbeli 
theol. doktori címet adományozta.

Értesítés. Magyarhoni evangélikus egyházunk
nak folyó évi november hó 4-ik napjára kitűzött egye
temes közgyűlését ezennel, a háború miatt bizonytalan 
időre halászijuk el. Kelt Ácsán és Balassagyarmaton, 
1914 augusztus 16. Prónay Dezső m. k., egyetemes 
felügyelő. Dr. Baltik Frigyes m. k., püspök.

Halálozások. F. é. augusztus hó 12-én magához 
szólitotta az élet és halál ura Nagy Gábor nyug. 
lébenyi ev. tanítót életének 71. évében Lovászpatonán. 
— F. hó 13-án elmunyt a battyándi ev. gyülekezetnek 
53 éven át volt tanítója Sági János életének 86 évében. 
Mindkét veterán tanító hü tagja volt ev. egyházunknak 
és úgy isten országa terjesztésében, mint a magyar 
nemzeti ügy szolgálatában nagy érdemeket szerezlek. 
Áldott legyen emlékük.

Lelkészválasztás. A tolnabikácsi gyülekezet f. 
évi augusztus hó 16-án egyhangú választással Rátz 
Károly Ágoston kakaslomniczi lelkészt hívta meg ren
des lelkészéül.

Önkéntes ev. tábori lelkészek. Endreffy János 
lajoskomáromi lelkész és Büky Jenő pápai segédlelkész 
a püspöki hivatal utján bejelentették a honvédelmi 
minisztériumnál, hogy készséggel állnak mint tábori 
lelkészek, vagy a vöröskeresztben szolgálatára a had
seregnek.

Lelkészavatás. Az 1913—14. tanévben theol. 
tanulmányaikat Sopronban végzett ev. hitjelöltek 
augusztus hó 21—22-én letévén szak- és lelkészi vizs
gáikat augusztus hó 23-án nyertek Gyuratz Ferenc 
püspök úrtól lelkészi felavatást a soproni ev, templom
ban. Az ifjú thimotheusok mindjárt megkapták segéd- 
lelkészi kiküldetésüket még pedig: Baráth József Paksra, 
Dubovay Géza Pécsre, Horváth Lajos Bükre, Káldy 
József Iharosberénybe, Schmidt János Ágfalvára, Weigel 
Ádám Györkönyre; Krizsán Iván kápláni kiküldetése 
felől a bányakerül, püspök ur fog intézkedni. Isten 
áldását kívánjuk az ur szőlője ifjú munkásaira.

Tanitóválasztás. A takácsii gyülekezet az üre
sedésbe jutott tanítói állást egyhangú választás utján 
Bögöthy Károly őrimogyorósdi tanítóval töltötte be.

Évnyitó. Az eperjesi theol. akadémián a beira
tások szept. 1—9 tartatnak; az előadások szept. 15-én 
kezdődnek. Eperjes, 1914. aug. 24. Mayer Endre theol, 
akad. dékán.
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Milyen a szerb konkordátum ? Lapunk leg- 
u;olsó számában szó volt a szerb konkordátumról. 
Ezt a római pápai bíboros államtitkár és a párisi 
szerb követ junius 24-én Írták alá. 22 pontból áll. A 
konkordátum a kath. egyházra minden tekintetben elő
nyős, amennyiben a kath. egyháznak rendkívül tág- 
körű jogokat biztosit. Szerbia jövendőbeli hierarchiájá
nak az élen e szerződés szerint két püspök áll: a 
belgrádi érsek (Ó-szerbia részére) és az iiszköbi püs
pök (Uj Szerbiában.) Az érsek és a püspök egyaránt 
fel vannak arra jogosítva, hogy plébániákat alapítsa
nak, melyeknek papjai külföldiek avagy szerbek lehet
nek, a szerb kormány csak azt kívánja, hogy a helyek 
az ö beleegyezésével töltessenek be. Az érseket es a 
püspököt a szerb állam fizeti, szintúgy az állam ter
hét képezi az állami iskolák katechetáinak a fizetése 
és a papnevelő intézet részben való fenntartása. Az 
egyházi javak adókötelesek. Kivételt képeznek a tem
plomok, a szemináriumok, a püspöki és a papi laká
sok. Ennek ellenében az egyház szabadon rendelke
zik saját javaival. A konkordátumnak, — mint már 
«miitettük — politikai mellékize is van, mert eddig a 
monarchia volt a szerb és albán katholikusok protek- 
tora s ez a kath. terjeszkedés a monarchia pártfogói 
jogának a rovására történt.

Önkéntes segédlelkészek. Lapunk egy olva
sója irja, hogy a segédlelkészek között olyanok is 
vannak, kik, — ha már mint lelkészek nem kellenek, 
— elmennének önkénteseknek is. „Ezek köze tartozik 
az én káplánom is, aki valósággal restelli, hogy ide
haza kell lézengenie, amikor mint erős fiatalembernek 
hasznát vehetnék. Mégis nézetem szerint biztosítani 
kellene a káplánokat arról, hogy katonai szolgálatban 
eltöltött idejüket hivataloskodásukba feltétlen beszá
mítják és szerény 500 koronájukat katonai szolgálatuk 
id» je alatt is folyósítják az államsegélyből. Ha igy 
megnyugtatnák őket, hiszem, sőt tudom, hogy közülök 
többen bcátlanának, mint önkéntesek, rendes katonák
nak, annyival inkább, mert őket a reájuk bízott gyüle
kezet le nem köti s mint magányos emberek is, köny- 
nyebben mehetnének.“ Az ilyen tiszteletreméltó esetekre 
felhívjuk az illetékes körök szives figyelmét. Meg 
vagyunk győződve róla, hogy ha kérésükkel az illeté
kesekhez fordulnak, a legsürgősebben teljesíteni fog
ják kívánságukat s jövőjüket illetőleg őket minden 
tekintetben biztosítani igyekeznek. Ezt megtenni egy
házunk legelemibb hazafias kötelessége.

A tanév megnyitása ügyében a kultuszminisz
ter már intézkedett. Ezt a rendeletet püspökeink sorra 
közük az iskolafenntartó egyházakkal. A rendelet értel
mében ott, ahol a községben sem az iskolák nincsenek 
katonai célokra lefoglalva vagy kiszemelve, sem a 
tanítók nincsenek katonai szolgálatra behiva, a tanítás 
megkezdésének és lelkiismeretes végzésének nincs 
semmi akadálya. Ahol az iskolaépület katonai célokra

van lefoglalva és a tanító katonai szolgálatra van 
behiva, ott a tanítás ideiglenesen valamely más helyi
ségben (községháza, tanitólakás, lelkészlakás vagy 
magánépület) helyettes tanító által kezdendő meg, 
esetleg többtanerős iskoláknál a IV. V. VI. évf. szüne
telése következtében felszabadult tanítók végzik a 
tanítást. Ehhez az itt kivonatosan közölt rendelethez 
D. Baltik Frigyes dunáninneni püspök ur megjegyzi, 
hogy helyettes tanítók alkalmazása az iskol .t fenntartó 
egyh ízközségek autonom jogkörébe tartozik s hogy a 
miniszternek nincs az ellen sem kifogása, hogyha lel
készeket is alkalmaznak tanitóhelyettesekül. Természetes, 
hogy a helyettesek esetleges díjazása is a megbízást 
adókat terheli.

A föld vallási statisztikája. A Gunkel-Scheel- 
féle „Die Religion in Geschichte und Gegenwart“ cimü 
vallástudományi Lexikon szerint a föld lakossága val
lási tekintetben igy oszlik meg:

1. Afrika.
Protestáns.......................................... 2,945.000
Katholikus . .............................. 3,000.000
Abesszinai (monofisita) keresztyén . 3,000.000
Orthodox-görög keresztyén . 55.000

összesen keresztyén: 9,000.000
Z s i d ó ................................................ 330.432
Mohamedán .............................. 60,000.000
Pogány ................................................ 110,670.568

2. Amerika.
Protestáns.......................................... 76,356.679
Katholikus.......................................... 84,691.487
O rthodox-görög.............................. 1,700.000

összesen keresztyén : 162,748.166
Zsidó ................................................ 1,300.000
Pogány ................................................ 7,500.000

3. Ázsia.
Protestáns......................................... 2,400.000
Katholikus......................................... 11,500.000
Orthodox-görög keresztyén 16,000.000

összesen keresztyén: 29,900.000
Zsidó . . . . . . . . 472.061
M o h a m ed á n .................................... 169,999.674
B udd hista .......................................... 200.000.000
Hinduista . . . .  . . . 219,000.000
S ik h v a l l á s u .................................... 2,200.000
S h in to ista .......................................... 21,000.000
Tenrikyo-követő (Japán) 7,000.000
Taoista és egyéb pogány 322,793.658

4. Ausztrália
Protestáns.......................................... 4,276.466
Katholikus , ........................ 1,600.000

összesen keresztyén: 5,876.466
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Z s i d ó .............................................. ' 16.850
Mohamedán . . . . . . . 23.000
Pogány (belevéve a csekélyszámu

bud d h is tá t)..................................  900.000
5. Európa.

P io tes tán s ........................................  107,946.035
K atholikus........................................  188,982.974
Orthodox-görög keresztyén (s más

keresztyén . . . . . .  . 111,333.211
Összesen keresztyén: 408,262.220

Z s i d ó ..............................................  9,021.305
Mohamedán s más nem keresztyén 7,823.430

Az öt világrészben együttvéve van :

P ro testáns..................  194,530.852
Katholikus............................... .......  289,774.461
Orthodox-görög s más keresztyén 131,688.211

A keresztyének száma összesen: 615,993.524
Z s i d ó .......................  11,140.648
M oham edán .............. 237,846.104
B uddhista................... 200,000.000
H in d u is ta ..................  219,000.000
Sikhvallásu................... 2,200.000
S hin to ista ................... 21,000.000
Tenrikyo-követő (Japán) . . . .  7,000.000
Taoista és más pogány . . . .  441,864.226
A nem keresztyénekszáma összesen: 1.140,040.978 

A föld összes lakossága 1.756,044.502
Szoborleleplezés. Budapesten a Kigyó-téren, a 

Klotild palota előtt, mint a Verbőczy szobor párját, 
Szent István napján csendben leleplezték Pázmány 
Péter szobrát, az utolsónak felállított király-szobrot. 
A szobor a Kossuth Lajos utca felé néz. Jobbját áldóan 
emeli magasba, a balkezében pásztorbotot tart. A 
szobor fehér márványból készült, a pásztorbot bronz, 
Radnai Béla szobrász alkotása.

Gyermekistentiszteletek, látogatottsága. A 
Chronik der christl. Welt ez évi 22. számában olvas
suk, hogy Poroszországban 409,000 gyermek látogatja 
a rendes gyermekistententiszteleteket, Németország 
többi részeiben pedig körülbelül 117,000 gyermek ; 
más ifjúsági istentiszteleteken 500.000 gyermek van 
jelen. A közösségi mozgalom istentiszteletein 50,000 
gyermek vesz részt. E szerint Németországban minden 
vasárnap több mint egy millió gyermek (1,067.000) 
van templomban. A szabad egyházak vasárnapi iskoláiba 
78,432 gyermek jár.

Művészi síremlékek. Temetőink gondozása, be
rendezése, művészies alakítása sok kívánni valót hagy 
a legtöbb helyen. Művészi síremlékek a legritkább 
jelenségek közé tartoznak. A legtöbb vidéken a kő
faragó mesterek sablonos munkája teszi kietlenné a 
temetőt. Nagy, sok pénzbe kerülő, hivalkodó kövek 
— a leggyakoribbak temetőinkben, holott csekély költ

séggel, egy kis Ízléssel a legtöbb síremléknek vala
melyes egyéni jelleget lehetne adni. Ezt a célt szolgálja 
Schiller Albert iparművészeti tanárnak 50 sirkő vázlata, 
mely Rich. Keutel kiadásában jelent meg Stuttgartban.’" 
Ára 6 Mk. Olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Babona terjesztés érseki jóváhagyással. 
Freiburgban P. Leonhard Gofíinétől megjelent egy 
kézi posztilla, amit a freiburgi érsek approbált és szá
mos püspök pásztorlevelében vallásos olvasmányul 
melegen ajánlott. A kézi posztillában van egy naptár 
is, ami a rheumatizmus, rák, gyomorbaj, fogfájás, vizi- 
betegség, tüdőgyuladás, őrültség, idegbajok, kolera stb. 
stb. pátronusaival ismertet meg. Pestis ellen ajánlja 
Rochust, Sebastiánt és Rosaliát. A torokbajban szen
vedők 3 közt választhatnak, akik itt tekintetbe jöhet
nek : Blasius, Philomena, a Laurentius" Justiniani. De 
nem csak a betegségekre nézve tud adni a naptár 
tanácsot, de megismertet azokkal a patrónusokkal is, 
akik villám, zivatar, rágalmazás, földrengés, egérpusz- 
titás ellen nyújtanak segítséget. Páduai szent Antalt 
az elveszett dolgok megtalálását a jó segítségül hívni.. 
425-ik oldalon olvassuk, hogy mikép adják a Blasius- 
áldást: A pap erre a célra különösen megáldott 2 
gyertyát visz, s azokat keresztben tartja az illetőnek 
a torka előtt és ezeket a szavakat mondja: A szent 
püspöknek és mártírnak Blasiusnak közbenjárása által 
szabadítson meg téged minden torokbajtól, és más 
betegségtől az Atyának, Fiúnak és Szentiéleknek ne
vében Amen. A cerimóniák magyarázata is igen érdekes. 
Arra a kérdésre, hogy a felavató püspök miért megy 
háromszor a templom körül, azt feleli, hogy az azért 
történik, hogy az ördög hatalmát kiűzze arról a helyről. 
A skapulier egyesületbe való belépéssel azzal biztatja 
az olvasót, hogy XXII. János pápának az Isten anyja 
jelent meg, amelynél neki az volt biztosítva, hogy 
Mária a skapulier egyesület tagjait a mint lehet olyan 
gyorsan, nevezetesen haláluk után következő szombaton 
a tisztítótűzből meg fogja szabadítani. 1830. óta aján
lotta Mária azt a csodálatos medaillont. amit 1832. 
óta vernek s a mi által úgy az egyes emberben, mint 
a gyülekezetekben hithüség és buzgóság lett ébresztve, 
a családokban a békesség helyreállítva s különösen 
sok kemény nyakú bűnös tért meg, ha az a szent 
jelt rájuk akasztották, vagy a közelükbe vihették. Mél
tán hívják ezt az érmet „csodálatos medailonnak.“ 
„Ha nincs még ilyen megszentelt medaillonod, úgy 
szerezd be, hordd állandóan magadnál és másoknál 
is terjeszd őket.“ Püspökök és volt theologiai tanárok 
akarják a 20-ik században a vallásos életet igy 
védelmezni és éleszteni. A babonát magas egyházi 
körök így erősitik és terjesztik a római katholikus 
egyházban. (Tägl. Rundschau 1914. Nr. 211.)

* Prof. A. Schiller: Grabmalkunst, 50 Entwürfe zur An
regung. Förderung und praktischen Betätigung neuzeitlicher 
Grabmalkunst.
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Lelki fegyvert a katonáknak! Mindenki tudja, 
mi’y fontos az, hogy a katonának nehéz küzdelmes 
időkben módjában legyen Isten igéjéből erőt, bátorítást, 
vigasztalást meríteni. A „Brit és Külföldi Biblia Tár
sulat“ mindazoknak, kik Szentirásokat a katonák közt 
ingyen terjeszteni óhajtanak, feláron engedi át azokat. 
Tehát Ujtestamentomok 30 fillér helyett csak 15 fillér, 
egyes evangéliumok vagy a zsoltár Ö fillér helyett csak 
3 fUlér. Megrendelések a „Brit és Külföldi Biblia Tár
sulatihoz (Budapest, IV., Deák-tér 4.) intézendök.

Gyerlyaóriás. A kegyelet és hála néha bizarr 
ötleteket vált valóra. Morgan amerikai milliárdos em
lékét például egy olasz kongregáció olyanformán akarja 
megörökíteni, hogy egy Long Islandi gyertyagyárban 
7200 koronáért egyetlenegy gyertyaóriást öntetett. Ez a 
viasz emlék majdnem öt méter magas, 300 font nehéz, 
elkészítése ötödfél hónapig tartott. A gyertya alsó 
átmérője 45. cm. felfelé vékonyodik, felül csak 15. cm. 
Az egész tiszta viaszból készült. A hozzávaló kanócot 
Münchenben csinálták. A gyertyán reliefek és kis 
arany lapocskák vannak, melyek 1500 koronába kerül
tek. Ezenkívül Paolo Restivo nevű művész olajfesték
kel a gyertyára festette Morgan kedves virágját, egy 
amerikai rózsát. Ezt a szörnyű gyertyát a — Vatikán
ban fogják felállítani s az adományozók kívánsága 
szerint minden évben csak Mindenszentek napján fog
ják meggyujtani. Ilyenformán elég lesz a gyertya há
romezer évig. Mert ha folyton égne, csak kilenc évig 
tartana . .  .

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
A lelkészek  katonai kötelezettsegéről nem szándékom 

többet írni, sem lób'» cikke: közölni Szívesen megengedem, 
hogy egyeseknek jó szolgálatot te.t Raífiy Sindor lelkész ur, a 
lelkeszegylet aielnöke, azonbin ezen közbenjárásáról telt hírlapi 
közlései nem esik Lennem, hanem másokban u visszatetszést 
kelletlek. Fnn.k kifejezett ad'am cikkemben s mintha sejtettem 
volna, hogy az F m g . Órát ló védekezéssel lesz tele. megsze
reztem magamna.* azt az elégtéte t is, hogy egy cikkem tenden
ciájává' magát azonosító közleményt lenyomassak Ezenkívül 
több levél is bizonyítja, hoyv a cikkek és a nyílt levél megíté
lésében nem ál; W egyeoul. Éz azonban néni lényeges, a lényeges 
az, hogy ilyen ügyeket jobb in camera cantatis elintézni, mint 
nvilváno;an pertraklá'ni. /V.kor nem támadhat belőlük sem „fél
r e é r t é s sem „gyanúsítás“ sem „személyeskedés “ Még arra se 
lesz alkalma senkinek, hogy ilyen nem épen szerencsés tényke
déseiéi megb ráljon és tolta begyére vegven. amint azt én cse
lekedtem.

Lapunknak egy buzgó olvasónője közlés végett egy pár 
megindító sort küldött. Ott ahol cgyliazpoüt:^át csinálunk és az 
egyházi közigazgatást buzditgaiiuk, nem közölhetjük a kedves so 
rokat, hátha valaki, akinek nincs érzéke a szív beszéde iránt, 
megszólna b.nniinket E/en a helyen azonban, ahol úgyszólván 
egymáskozt vagyunk, ahol szabad arra ;s gondolnunk, hogy 
neküt.k gyermekeink is vannak, kiknek szükségük van arra, hogy 
magukat ne csak a háborúsdiban és katonásdiban, hanem a jó
ságban is gyakorol,ák, itt meghallgathatjuk, feleségünknek, gyer
mekeinknek tovább adhatják a következő sorokat:

Kérés a kicsinyekhez.
Naey, történelmi időket élünk, mindenki ezt vallja. 

Szeretteinket a csatatéren minden percben leteritheti egy 
ellenséges golyó tr. otthon maradottak úgy érezzük, hogy 
dolgozni, term kell értük, övéinkért. Szerény remeteségembe 
mindenfe'ől jönnek a kedves levélkék: „Tenni akarok, a 
hazáért doly ózni, a hol annyian s> nvednek nem tudok tét
lenül é..ii.

Ugyan gondolkozzunk, hogyan lehessen e hatalmas 
felbu .dul'ist a közjó érdekében kiaknázni s az eddig sok
szor olv kényelmes, szén kezeket komoly munkának meg
nyerni és megtartani. Hányán, de mennyien jelentkeznek be
tegápolásra, kik komoly munkát soha nem vé 'Cztek s nem 
is sejtik, hogy amire vállalkozni akaranak, milyen önfegyel
mezési, önmegtagadást kivan.

S ez a mostani tettrevágyás öntudatlanul izgatja a 
a kicsiny kedélyeket is. Elevenek, é énkek, energiájukat nem 
tucíj'k hováforditani.

Én mondanék nekik egy komoly játékot, mely a 
milyen semmisnek látszik első pilhnatban — áldozatot kí
ván Még az ovodásbaba is megteheti s igy részt vehet a 
nagyok komolv törekvésében

Manapság már a legtöbb ember iszik kávét, teát, meg
kívánja hozza a két-három koczka ezukrot. A man.a dédel
getett kedveneze 4-et, 5 öt is kikönyörög magának. Mire 
mind belerakta, már meg is unta. Kuni már nem érdemes.
A csésze vagy bögre fiibe marad. A szép cukor kárba vesz. 
Pedig milyen jól esnék egy-egy szegény gyermeknek!

Nekem az a kérésem: kísértse meg minden gyermek 
4 évestől mondjuk 50 évesig, hogy kávéjába vagy teájába 
minden alkalommal 1 darab cukorral kevesebbet tegyen, 
min! amennyit szokott Nem könnyű dolog, magamról tudom 
Én már régebben próbálom s még mindig megtörténik, hogy 
nem tudok lemondani. De próbáljátok meg kedves gyer
mekek milyen öröm, ha legyőztük nyalánkságunkat.

Bizony mondom néktek: egy kicsikével jobbak let
tünk általa. Későbben fogiátok csak igazán megérteni, hogy 
miért

Ezeket a fel nem használt darabkákat a családban 
a legkisebb, akinek nincs más dolga, összegyűjti, tisztán 
cgv dobozban ta tja ; <ztán több kis ftu vagy leányka össze
hozza egy kis baratn >höz a gyűjtés eredményét.

Kiki meg is mérheti a magáét a mamánál s a'tán az 
egészet, ezt meg egy könyvecskében az egyik esténként fel 
is jegyzi, hadd süljön ki az év végén a teljes eredmény. 
Minden c g v e . alkalommal, tilán hetenként, azután elhatároz
zál jk ki kapja a cukrot; melyik szegény család, k:.,ek kere
sője a háborúban van s uic.iny gyermekei bedogok lesznek, 
ha igy majd ők is kaphatnak egy kis kávét, mig a kapott 
cukor tart. Persze !'*•»* 'm tisztán kell elbánni azzal cukorral, 
mert ha előbb ósszemászatoüátok, akkor már senkinek sem 
kell. Aztán csalni sem s/dOad, Csak azt adhatjuk oda. amit 
igazán magunktól vontuk meg! Hí az én városomban is 
lenne egv ilyen kis gvüjtöcs.pat, én is hozzáadnám a ré
szemet, miután nek« m nincs kicsike lanyom aki összegyűjtse.

H it kicsinyke emberek hallgassátok meg kérésemet — 
olyan boldog lennék, ha \ e'na hatása.

Majd ha aztán, r.karnitudó, önuralommal biró embe
rekké lesztek, mindannyian az o r sz á g ig  hasznos tagjai — 
estetekbe jut majd az a kir. cl nem lögyasztott cukordarab, 
mely m ir o ’.y korán t. «ütött meg akarni benneteket I
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Gizella néni.

Halig ssákj meg minél többen ezt a kérést, nemc$2 k a 
mi lapuik szükebb körű közönségét érdekli, hanem megérdemelné 
a legnagyobb nyilvánosságot is!

Még egv szói a gyermekekről Vigyázzunk minden sza
vunkra, amit előttük beszélünk. A háború nem játék, hanem 
borzalmak tömege. Izgatottságunk reájuk -'gad, amit előttük 
beszelünk, az elkíséri őket álmaikba; Mi magunk oltjuk beléjük 
vigyáza'lanságunkkal a félelem csiráit. Pedig most és a jövőben 
kicsinek, nagynak erőre, lelkierőre és bátorsága vun szükség.!

A lapokban olvassuk hadvezetóségünknek a magyar nők
höz intézeti felhívását, hogy az oroszok ellen küzdő csapatok 
számára kézvédőkét és hósapkdkat készítsen. E '* ~,ek a mintáit 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium művészeti ügyosztálya 
készséggel megmutatja. A kész munkát a III. ügyosztály főnöke 
veszi at. Nekem fogalmam sincs arról, hogy e sk a kézvédők 
és húsapkák milyenek ? Ha azonban gyapjuszemü fonálból kö
zött vagy horgolt dolgok, akkor, úgy hiszem, nem sokára meg
nyíló iskoláinkban a leánykáknak ez lenne a legszebb foglal
kozásuk. Az iskolaszék és presbyterium pedig beszerezhetné 
számukra az anyagot. Hogy honnan és minő árban, annak utána 
jár s azt ugyanitt közölni fogia a (Szerk.)

M últ szám unk első cikkének első sorában L öh e  neve 
Lőhné-nek volt szedve. Szives elnézést kérünk !

K. J. Pinkafő. Mihelyt helyünk ''»ölni fogjuk I
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ÄJANLKOZAS.

Németországba Készültem. Háború miatt itthon maradok 
Segédlelkészi állást keresek. Beszélek magyarul és németül.

BUDAFOK, Stáció-u. 1.

Szántó Róbert,
felavatott lelkész.

r;

ORGONA-GYAR.
Gőzüzemre gépekkel bererulezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ójának (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
cs. és k ir. udvari szállító

a Szent-S ir lovagja és a Ferenc József 
rend tu la jdonosa

Budapest, X., Szig ligeti-u tca  29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási! csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemes',angu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze.ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

A legújabb egyetemes tanterv alapján 
vonzó, érdekes elbeszélések alak- \ 

jában megirt, 51 művészi kivitelű kép- ! 
pel díszített véglegesen engedélyezett:

„Bibliai i ö r t éne t ek“
c. tankönyv a népiskolák I—IV. osz
tálya számára (ára kötve 90 fillér);

„* muti giysziEijiifir
c. szintén engedélyezett tankönyv a nép
iskolák V—Ví. s az idegen közép- és 
polgári iskolák Ili. osztálya számára, 
második javított kiadás (ára kötve 60 f);

„Bibliaismertetés“
a népiskolák V—VI. s az idegen kö
zép- és polgári iskolák I—II. osztálya 
számára. — Véglegesen engedélyezett 
tankönyv. — (Ára kötve 40 fillér.) 
Nagyobb rendelésnél, a bérmentes kül
désen felül 15°/0 árengedmény. Tiszte
letpéldányt szives bevezetés céljából 
bérmentve készséggel küld Nagykároly 
(Szatmár megye) — R édei K áro ly , 
ev. lelkész, főgimnáziumi vallástanár.

f f —

T E E K E E E K ! 2 d
L U

S z e r b  h á b o r ú  t é r k é p e  8 0  fi llér . C X .

O r o s z o r s z á g  t é r k é p e ,  n é m e t  é s vLLJ

o s z t r á k  h a t á r o k k a l  3 0  f, U g y a n - Cká
a z ,  h e g y s é g e k k e l  s z í n e z v e  1 K. -Li_l

i h é m e t ,  f r a n c i a ,  o r o s z  h a r c t é r
n a g y  t é r k é p e  2  k o r o n a .  E u r o p a
n a g y ,  s z í n e s  t é r k é p e  2  k o r o n a . ■

R p r ó  z á s z l ó c s k á k ,  h a d á l l á s o k
k i t ű z é s é r e  d a r a b o n k é n t  2  fi llér. ——

L U
Megrendeléskor célszerű az összegei bé- Q _
lyegekben vagy postautalványon előre be- vLí_1
küldeni. Portóra 1 0 fillérrel több küldendő. 2 d

KÓKRI LRJOS, könyvkereskedése. QK
'L U

Budapest, IV , Kamermayer Károly-utca 3. 1----

A dunántúli ág. -h. -ev. €g j házkerület új én ek esk ön yve a
K e r esz ty é n  éi2 e k e sk ö n y v
melynek ma aiig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s igy a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A K eresztyén É nekeskönyv  

|az alábbi kötésekben vau állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehel’yel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötcsben „ „ vörös-

metszéssd t o k k a l ................................  2 „ 80 „
Egyszerű brkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssé’, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobó b a n ....................  8 „ — „
Párnázott borjubürkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban i . . 12 „ — ,,
Müelefántcsontkötes, táblán kehellyel, arany-

metszéssel, dobozban . . . . .  ̂ . 12 „ — „
D allam os könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz . . . '. T ..................... — „ 24 „
Fenti .árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.kJ )  
legalább 50 példányt rende’nck meg, 25°/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költségei 'mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjubí'rkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: Im ádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö^ 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

HornilMliij itor IgviiiM M, Budapest. II. Mmu. i
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosma>áton.
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EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ,  ISKOLAI ÉS TÁRSA DA LH I HETILAP.

S zo m b a to n k én t je le n ik  m eg .
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap s z e r k e a z t ő s é g e  c í m é r e  Nagy- 
b ö r z s ö n y b e  (Hontmegye) küldendők. 
— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTEHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő és kiadó: SZIHONIDESZ LAJOS

Fömunkatarsak:
HOHN YANSZK Y A LADA k 

LIC. IMZHl.Y ÖDÖN im SZÜLÉNYI ÖDÖN dr.

Az előfizetőn ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  d i j a -
F.gész oldal 2b K.t (élőidal 4 K., negyedoldal 
" K. Ki. ebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
»i fill. 1 dbbször megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  Jhinker A vallí s és a t é n y e k .  — S c h a l l ;  Aladár: Nyílt levél a szerkesztőit 
gálát kérdésihez. —  Józan szabályok azok részére, akik otthon maradtak. — 
Szerkesztő közlései. — Hirdetések.

öz. — Raffay Sándor: A katonai szol- 
Különíéie. —  Szilánkok. —  Külföld. —

A vallás és a tények.
— I d ó i i c r t i  g o n J o l i i t o k .  —

A vallás értékének legjobb fokmérője mindenkor 
az élet volt. Az élet igazolta vagy könyörtelenül meg
cáfolta a vallási igazságokat vagy hazugságokat. Az 
élet folytonosságában sok igazság vall si szankciót 
nyert, sok vallási cégér alatt árult bornirtság kellő 
értékére szálhttatott le. A mai keresztyénségben is 
sok olyan elem van még, amit az élet tényei nem 
igazoltak, nem szentesítettek, de mégis a vallás kate
góriájában vitézkednek, holott ott semmi helyük. Amit 
az élet a vallásból nem igazol, az nem vallás. Az élé
nek, különösen a világtörténelem nagy lényeinek min
denkor volt szentesítő vagy biráló szava a valláshoz: 
ez vallás, ez nem vallás. Hogy mégis a vallásban van 
ma is sok „nem-valF s“, az a kegyeletben, konzer- 
vatizmusban, sok esetben azonban a gyávaságban 
leli gyökerét, mely fél a konzekvenciák Őszinte le
vonásától; azt hiszi, ha nyíltan kimondja a vallásban 
rejlő „nem vallás“ elvét, több kárt okoz a hitben 
gyengék között, mint hasznot . . . Pedig a jövő érde
kében sokszor nyersen őszintéknek kell lennünk. A 
élet fejlődése ezt sürgetve követeli tőlünk. A világ 
előre megy, ha konzezvativek vagyunk is. Faképnél 
hagy, s megy a maga utján. Kár tőle elválnunk, mert 
mi bánjuk meg. Koldus tarisznyát akaszt a nyakunkba, 
mint Petőfi kő-szentjére a gúnyolódás, aztán fel is ut, 
alá is ut ! Amerre tetszik! . . .

Vallás azonban mindig kell az Életnek. Ezután 
szomjuhozott a primitiv nép tabujában és fétisében, a 
japán ősmithologiában, Buddhában a sál fák berkében, 
de legistenibben a keresztben, mert in cruce salus. 
Az Élet akar vallást, csak azt nem tűri, hogy becsap
ják s vallás helyett ókort, naivságot, csendes butasá
got, egyszóval „nem vallást“ kínáljanak fel neki. Az 
élet anyaméhe a szemtelen idegen előtt bezárul s nem 
akar tőle megtermékenyülve őrültséget a világra szülni. 
Az élet nem perverz, hanem józan. Szigorúan meg

rostál évezredeiben minden anyagi, természeti, poli ikai, 
diplomáciai, történeti, filozófiai s egyel) szellemi pro
duktumot. Bíráskodása előtt meg kell hajolni, mert 
perspektívája az örökkévalóság, ítélete a kipróbált és 
megtapasztalt igazság.

A világtörténelem tényei 1914-ben is beszédesek. 
A vallásból sokat, épp a tiszta vallást magát piedesz- 
tálra emelik, joggal is, mert ott a helye, — s meg
bélyegzik mind azt, ami az évszázadok szigorú intései 
dacára csökönyösen a XX-ik században is vallásként 
akar élni. Csökönyösen, mert rz élet mérföldkövei, a 
történelem és tudomány tényei kétséget kizáró módon 
megállapították, hogy a jelenkor kulturéletében nem 
állampolgár többé . . . , de ó mégis csak marad. 
Mint ha joga volna hozzá, úgy mint hajdanában.

Mióta ez a földgolyó kering a világűrben, histori 
kus nem talált annyi följegyezni valót mint ma. 
Telegramm stílusban úgy lehetne formulázni azt a 
sokat, amivel ma mindenki lázas izgalommal foglal
kozik, hogy 1914 megérte a világháborút. Miért tört 
ki a háború? „Szerbia bűnös toleranciája . . .“ Az ős 
ellenség, a bűn, az emberek megrontója kisért . . . 
A bűn nemcsak rége” lökött el Istentől cs közeléből 
a paradicsomból, \ele együtt az igazság utaitól, — 
nemcsak régen vont büntetési maga után, hanem 
ma is. „Minden ország támasza és talpköve a tiszta 
erkölcs,“ Jahve eltörölte a föld sziliéről azokat az 
országokat, melyek az ö nevét hiába vettek. Az élő 
Isten belenyúl a koszmosz életébe 1914-ben is . . . 
Nietzsche azt mesélte mint Zarathustra próféta az 
erdőben lakó aggastyán remetének, hogy az Isten 
meghalt, az emberfölötti ember ölte meg — s cso
dálkozott rajta, hogy a vén ember ezt még nem 
tudta . . . 1914-ben megszólal valami bűvös hang, 
mely úgy hat a mámoros, borgőzös világra, minta haj
nalban hazabotorkálókra a kijózanító hideg északi 
szél: Nem haltam meg: vagyok, aki vagyok ! . . . 
Élek! . . .  A bűnt megbüntetem ma is! . . .
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A dörgő szózatra megremeg a világ. A cinikus 
ajkára is a “Gondviselés“ neve kényszerül. A törté
nelmi materializmus megreked a sárban és szégyen 
szemre szellemi hatók után ódalog. A csillagász, ki 
látcsövén sem látta Istent, a kémikus, ki mikroskóp 
alatt sem a bűnt, 1914-ben a gépfegyverek nótájából 
kénytelen kiérezni, hogy van valami, ami jobban lázba 
tudja borítani Európát, mint az ő avatatlan helyre 
beigazitott látcsöve, lombikja, képlete . . .  Ne mara
kodjunk ennek a Valaminek, vagy Valakinek nevén, 
a név mellékes, a fő a tény és a lényeg, Name ist Schall 
und Rauch (Goethe-Faust), amin fönnakadni boszantó 
éretlenség! Ennek az örök isteni törvénynek vissz
hangja Dosztojevszky „Bűn és bünhődése“ (Raszkol- 
nyikov), a vitaiizmusig pikáns Maupassant „Ordonánc“-a, 
melyben a bűnös asszony halála után röpül golyó a 
csábítók fejébe ; ennek az örök isteni törvénynek iga- 
zolója az a demarche is, mely úgy kezdődik, hogy 
„Szerbia bécsi követe . . . "  A jellem vallásilag érté
kesebb, mint a methodizmus „megtérésbe, vagy a 
túlzó közösségiek színház, dohány vagy tánc tilalmai. 
A jellemtelenség vallási szempontból elszomorítóbb, 
mint az áttérés vagy kitérés vagy más efféle.

Hogy mily elevenen és lelkesen igazolja a vallási 
igazságot a jelenkor nagy ténye is, arra tanú a köz
hangulat és tolmácsai az újságok. A gócpont, melyben 
a forradalmi élet szálai összefutnak, ez: „Meg kell 
torolni az emberiség ellen elköveted bűnt és állami és 
nemzeti életünk megrontására szövetkezett gonoszsá
got. Ez az érzés formálja a két szövetségesnek had
viselését, ez szervezi győzelmünket ez vitte a néme
tet diadalmasan előre Belgiumon át, ez viszi a két 
sereget az orosz csatamezőkre, ez vezérel Szerbia 
megfenyitésében és ez ismételteti meg káprázatosán 
a világtörténelem sok nagy eseményét“ („Világ“ aug. 
22.) A bűn, melyet békében szószéki frázisnak sem 
akart megtűrni a szabadgondolkodás büntelen embere, 
a XX-ik században a világtörténelem legnagyobb ese
ménye megindulásának magyarázati elvévé növi ki 
magát. Nem szabadna a béke napjaiban sem annyira 
eltelni önmagunkkal, hogy csak egy világháború ráz
hat föl igazságtalan gondolkodásunkból . . .

A világtörténelem nagy tényei sok vallási érté
ket összemberi igazsággá szentesítettek. Csak ami 
igy szankciót nyert, egyenlő vallással. Aminek az élet
hez semmi köze, aminek az életben nincs kiható, for
máló ereje, az nem vallás. Ami felé pedig az élet 
ellenszenves pillantásokat vet, benne a tudományos 
és kulturális élet kerékkötőjét ismeri fel- és amit a 
nagy tények hazugsággá degradáltak, azokat ilyennek 
elismerni jellembevágó kötelességünk. Hogy pl. én 
elhiszem vagy tagadom, hogy van purgatorium, az 
vallásilag teljesen mindegy. Az által sem jobbá, sem 
rosszabbá nem leszek. Hogy ilyen „purgatorium“-féle 
elég bőven van még a protestantizmusban is, az nem

szented kétséget. Példákat keressen ki-ki maga. Bát
ran ki is mondhatja fölötte az Ítéletet: ez a vallásba 
becsúszott parazita, a „nem-vallás“. A nagy tények 
előtt ezen „nem-vahás“-i elemek úgy meghúzódnak, 
mint nyúl a barázdában: féltik irhájukat. Hogy hallgat
nak 1914-ben is azok, akik a beke napjaiban a vallást 
nagy garral omnipotens oligarchává akarták tenni !!! 
Diplomáciává, politikává, történelemmé, bölcsészetié, 
mindenné! Most rajtuk a felelet-adás kötelessége : 
Ajjé eloheka? hol van a ti istenetek? Nos hallgattok ? 
Nem hiszitek el most sem, hogy antropomorf isten
fogalmatokat a tények megcáfolták? Miért nem hagy
tátok meg a vallást helyén, a s z ív  lágy redőiben? Eb
ben a vallásban nem fog soha senki sem csalódni. A 
dogmavallást a tények megcáfolják. Thinker.

Nyílt levél a szerkesztőhöz.
Kedves Barátom ! A harctérről akartam megírni 

e levelemet, de nem jutott osztályrészemül az a sze
rencse, hogy a sebek fájdalmának enyhítésében elfáradt 
kezemmel írjak a megmentett lelkekről és a vörös- 
kereszt diadaláról. Megszégyenülve tértem vissza egy
házamba: a mi erőnk gyöngének bizonyult, tudásunk 
a harctéren hasznavehetetlenné lett. És bármennyire 
igyekszem is úrrá lenni a gondolaton, hogy nekünk 
itthon a helyünk az elhagyottak, árvák között, mégis 
a szivem azzal vádol: „haszontalan pászf~r vagy, 
neked most nem a könyes szemek, de a vérző sebek 
közt van helyed, nem az élet, de a halál völ
gyében.“

Nem csodálom, hogy sokan irigykedve néznek 
most a papságra, akiknek az a kiváltság adatott meg, 
hogy mindég csak a béke környékezze őket. Azt sem 
csodálom, ha a s^ociaüzmus kicsinylőleg szól a lelké
szekről. A háborús idő nagyon kedvez nekik — persze 
meri kiváltságunk van.

Egy modern államban béke idejében sincs helyük 
a kiváltságoknak, mennyivel inkább nem a háborúban. 
A kívánságokat a folyton erősbödő, de csak a jövő 
mod rn szocializmusa mind meg fogja őrölni. És 
csodálom,* hogy oly sokan reszketnek a papságért; 
hogy mi lesz az egyházakkal, ha a papok is bevonul
nak, a szekták elterjednek, az istentelenség megerősö
dik?! A iiahoru nem a hitetlenségbe kergeti az embe
reket, de az Istenhez vezérli. Egy igazságos háború 
többet lendít a nép vallásosságán, mint egy emberöltő 
összes prédikatiója. A szektáknak sem kedvez a háború, 
mert azok szakadásra csábítanak, a háború pedig arra 
tanít, hogy összetartásban van az erő. Az alföldön is 
vannak szekták, nazarénusok a javaoól és mégis ami
kor a nép meghallotta, hogy az egyiket engedetlen
ségért főbelőtték, azt mondták: „úgy kellett neki, miért 
nem tartott össze a többiekkel.“ eggodalmaskod-
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junk az egyházakért, viszont ne igyekezzünk kibújni 
olyan szolgálat alól, melyre a haza kötelez és ne 
nevezze a Belmisszió felhívását* senki frázisnak, mert 
olyan színezete van a dolognak, mintha még most is 
a tantétel uralkodnék, amikor csak egy dogmát szabad 
ismernünk: a harcot az igazságért! Ne nevezzük senki 
honfiúi lelkesedését frázisnak, ne beszéljünk „magasabb 
piedesztálról“, sem kiváltságokról, mert ez ilyen idő
ben nem méltó hozzánk.

Kedves Barátom! Itt értem azon gondolathoz 
mely vádolja lelkiismeretemet. A lelkészek katonai 
kiváltsága békében nem feltűnő, de háborúban meg
szégyenítő. Közülünk csak néhányat« teljesítik teljes 
mértékben kötelességüket a hazával szemben; mi 
itthonmaradottak csak közvetve végezzük feladatunkat. 
Pedig a hazának mireánk is szüksége lenne. Hány 
katona szabadulna fel, ha a lelkészek végeznék a 
betegápolási teendőket. Örömmel üdvözöljük dr. 
Masznyik Endre felhívását a theologusokhoz: „nagy 
pillanatokban nem sok szóra, hanem emelkedett érzésre 
és nemes elhatározásra van szükség.“ Az ő felhívása 
minket is érintett. De úgy érzem, hogy ez nemcsak a 
háboiunak szól, hanem a békének is. És szinte ön
kénytelenül is arra gondolok, hogy hazafias cselekedet-e 
az, ha ragaszkodunk továbbra is a törvényben meg
szabott kedvezményhez, mikor az talán nem is igaz
ságos? Én azt hiszem, hogy hazafiui kötelességünk 
azt parancsolja, hogy e kiváltságról a jövőben önként 
mondjunk le, mert ezzel a hazának szolgálatot teszünk. 
Én a kedvezmény megszüntetésének vagyok hive oly 
értelemben, hogy a theologusok és lelkészek mentes
senek fel a fegy vei viseléstől, de sorozhassanak be az 
egészségügyi csapatokhoz katonai szolgálatra. Ha véle
ményed megegyezik az enyémmel, indítsunk mozgal
mat minden téren, nyisd meg lapodat ezen eszmének, 
a hazának teszünk ezzel szolgálatot.

Egyházunk nem szenvedne káit, sőt mérhetetlen 
haszna lenne btlöle. A lelkészek mint kiképzett beteg
ápolók kerülnének ki, igazi samaritánusok, akik a 
krisztusi irgalmasság nevében nemcsak vigasztalók, de 
segítők is lennének. Az lenne az igazi belmisszió, ha 
nemcsak szóval, de igaz emberbaráti szeretettel bekötöz
nénk a szenvedők sebeit és elsimítanánk sok ember
társunk homlokáról a félelem és gond redöit. A szónak 
is van ereje, de a nemes cselekedet örök hálára kész
teti az embereket. Ne mondjuk azt, hogy kevesen 
vagyunk — kevés az akarat!

Befejezem levelemet. Most még harci zaj van a 
világban, de majd ha beköszönt az Isten-béke, akkor

* mely a Lutheriáráaság által kiadott „Belmisszió“ c. havi 
folyóirat 1914. évi 6. számában jelent meg s arra kéri a theolo- 
gusokat, ho>;y mos‘ a nehéz időben ne voi ják ki magukat a 
szolgálat alól. „Ha többi fiaink, gyermekeink, testvéreink olt 
állanak a harcmezőn, jelentkezzenek ők is, hogy részt vegyenek 
a haza védelmében, mert most igazán nincs idő tanulmányokat 
folytatni.“ (Szerk.)

újra felvesszük az elejtett fonalat cs szőjjiik a jövő 
terveit.

Szeretettel köszönt
Dunaegyháza, 1914. évi augusztus hó 29.

Schultz Aladár,
* lelkész.

Ezt a levelet, melynek minden sorával egyetértek, 
örömmel közlöm s mindjárt megadom rá a választ is. 
Én már tnl vagyok a „veszedelmes koron“, azért bár 
az akciót szívből helyeslem, annak megindítás ra ma
gamat nem érzem jogosultnak. Azt hiszem, az akció
ban az első szó a theologusainké. Ha ők hazafias 
indításból készek lemondani a most törvényileg bizto
sított lelkészi kiváltságról, akkor mi, kik mint póttar
talékosok még a hadsereg kötelékében állunk, csatla
kozunk hozzájuk s aláírjuk a kérvényüket és az elha
tározásra rámondjuk a magunk részéről az áment. Az 
„Evang. Lap“ a kérdés tárgyalására szívesen meg
nyitja hasábjait, azonban az én szerkesztői érdekeim
mel ellenkező szerény véleményem szerint ez a kérdés 
nem tűri a sok cikkezést. Itt vagy teszünk valamit, 
vagy hallgatunk. Azért várom erre a nyílt levélre a 
visszhangot elsősorban theologusaink köréből, azután 
pedig lelkészeink sorából. Ha a mozgalom sikere biz
tosítottnak látszik, akkor majd hirt adunk róla. Art 
hiszem, ez a megoldás meg fog felelni az én levélíró 
kedves barátom intencióinak is, kit a kérdés minden 
személyi szemponttól ment megbolygatásáért szeretet
tel köszönt a nyílt levélre lapunk olvasóitól mielőbb 
visszhangot és nyilatkozatokat váró (Szerk.)

A katonai szolgálat kérdéséhez/
Igazán csodálkozom, hogy a lelkészek és theo

logusok katonai szolgálata ügyeben a honvédelmi mi- 
nistériumnál tett lépéseimet oly hiheteteniil ferdén Íté
lik meg. Ha a tisztelt szerkesztőség a lépés kritikája 
helyett magát, a neki beküldött közleményemet s az 
ebben foglalt ministen leiratot közölte volna, lehetet
len, hogy a félreértés oly makacsul tarthatná magát.

„Egy bányakeriileíi lelkészegyesületi tag“ cikkére 
kívánok röviden felelni.

Nem tudom megérteni, hogyan lehet ilyet Írni: 
„vájjon idöszerü-e hogy éppen az. ev. lelkészegyesület 
ügyvezető alelnöke adjon be egy katonamentesitést  
célzó kérvényt akkor, mikor a haza és a magyarság 
veszélyben van.“ Látta ön azt a kérvényt? Lehet
ségesnek tartja egy ilyen kérvény beadását ? Katona- 
mentesités,  háború esetén? Hát lehet ilyenről komo
lyan beszélni? A kérvényre a ministerium leiratából 
következtetni lehet. A leirat érdemleges része ez: 
„Amennyiben esetleg elnézésből megtörtént volna,

♦ Nnpy sajnálatunkra lapunk 35-ik számában nem közöl
hettük e választ. A most lassan és sokszor késve érkező posta 
lapzárta után hozta e sorokat.
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hogy a véderőtörvény 29. §-ának kedvezményében 
már részesített theologusok a hivatkozott §. 1. pontja 
ellenére tényleges katonai szolgálatra behivattak volna, 
avagy pedig megtörténnék az, hogy ugyancsak a 29. 
§. kedvezményében már részesített és az említett §.
4. pontja értelmében mozgósítás esetére lelkészi teen
dőkre igénybevehető lelkészek az említett 4. pont 
rendelkezése ellenére nem lelkészi teendőkre, hanem 
rendes sorhadi szolgálatra alkalmaztatnának“ stb. stb.

Tehát értsük meg jól nem kalonaszabaditásról 
van szó, nem is lehetne, nem is volna szabad.

ismeretlen kiritikusom arra is felhív, hogy a mel
lém beosztott két segédlelkészem egyikét miért nem 
bocsáthatom a lelkész nélkül maradt gyülekezetek ren
delkezésére? Sajnálom, nem bocsáthatom, mert azo
kat a gyülekezet alkalmazza és azokkal a gyülekezet 
rendelkezik. Önmagámmal azonban rendelkezem. Ha 
valahol szükség lenne rám s fizikai lehetősége van : 
én szívesen szolgálok bárhol bárkinek.

A püspök urnák én helyettese sohasem voltam 
és nem is vagyok. Engem a ministériumnál való köz
benjárásra a püspöki hivatal kért fel. Mikor nem vol
tam erre hajlandó, ismételten kért rá a hivatal, merta 
főjegyzői állás betöltve nincs, helyettest pedig a 
püspök ur nem rendelt. Minthogy pedig másfelől is 
fordultak hozzám hasonló kéréssel s minthogy más 
kerületből is utaltak hozzám tévedésből behivotiakat: 
kötelességemnek tartottam, hogy a törvény alkalma
zása érdekéből felszólaljak. S ezt a ministérium ne
kem megköszönte.

Cselekedetemért helyt állok mindenkor. Különö
sen szívesen a lelkészegyesület közgyűlésén, ahol 
kétségtelenül tisztázódik az ügy, s ahol talán a 
bányakerületi tisztelt tagtársamat is megismerhetem.

Raffay Sándor.

M  szalálisü m \ részsrs, m  Ilin m m .
Nem csak a harctéren, otthon is hősökre van 

szükség. *
Néped rovására anyagi előnyöket ne szerez ma

gadnak. Ez a legundokabb hazaárulás.
*

Fizesd ki a számláidat.
*

Vigyázz a magad és a hozzádtartozóid egész
ségére, hogy senkinek terhére ne legyetek.

*
A pénzedet ne tartogasd otthon, hanem vidd a 

takarékba, ahol gyümölcsöztetik és segítenek vele 
sokakon.

*
Adj munkát másoknak, hogy dolgozhassanak és 

élni tudjanak.

Ne feledkezzél meg a betegekről.
*

Tartsd rendben minden dolgodat, hogy szükség 
esetén tudd, minő áldoz dók hozására vagy képes.

*
Ne bizd másokra m igad. Amit magad megtehetsz, 

azzal ne szaporítsd m ísok gondját.
*

Ne hidd, hogy mindig győzünk. Ha egyszer 
vereség ér, azért még nem kell elvesztened a fejedet. 
Ilyenkor ne szűnj meg bizni abban, hogy a csorbát ki 
fogjuk köszörülni.

*
Minden nap tégy valami jót. Ha többet nem 

tehetsz, ne sajnálj legalább egy barátságos kézszoriíást 
valakitől. *

Az itthoni fejetlenség nagyobb veszteség, mint a 
harctéren egy elvesztett ütközet.

*
Gyermekeid is éljék meg ezt a nagy időt, de 

vigyázz, hogy legalább otthon ne lássanak örökös 
hadakozást. *

Feledhet dien időket élünk. A kezdet reményt 
keltő. Az igazi próba csak ezután következik. A jö
vendő ne találjon közöttünk egyeben hitványt se, hanem 
legyünk mindannyian azokhoz méltók, akik küzdenek 
és ha a sors úgy hozza: meghalnak értünk. Nemzetünk 
sorsa egy a miénkkel. Mindnyájan Isten kezében 
vagyunk!

Isten segíts !

K Ü L Ö N F É L E .
A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület

összes képviselőinek és tagjainak, akik az 1914. évben 
tartandó egyházkerületi közgyűlésre, illetve az egyes 
egyházkerületi bizottsági ülésekie meghivattak. Üdvöt 
az Úrban! Tekintettel arra, hogy azon okok, amelyek 
következtében a f. évben tartandó egyházkerületi gyűlést 
augusztus haváról szeptember hó 21—25 napokra 
tettük át, ma is fennállanak, sőt fokozódtak, amennyi
ben a több' egyházkerületek és az egyet, egyház is 
közgyűléseiket bizonytalan időre elnapolták: ezennel 
hivatalos tisztelettel értesítjük, hogy egyházkerületi köz
gyűlésünket bizonytalan időre elhalasztjuk. A legsür
gősebb közigazgatási ügyeket elnökileg kell elintéznünk, 
amiről a majdan tartandó kerületi gyűlésen jelentést 
teszünk. Hitrokoni üdvözlettel Láziban és Balassa
gyarmaton, 1914. szeptember hó 1-én. Dr. Baltik 
Frigyes s. k., püspök, Beniczky Árpúd s. k., kér. 
felügyelő.

A debreceni és a pozsonyi egyetemek ez év
őszén megnyílnak. Tanáraikat a király már kinevezte. 
A debreczeni egyetem református hittudományi ka^án 
Erdős József ár. lett az újszövetségi irásmagyarár it 
és segédtudományai. Sass Béla az ószövetségi bás- 
magyarázat és segédtudományai, Zoványi Jenő az egy
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háztörténelem, Len ez Géza dr. a rendszeres hittan és 
segédtudományai, Csonki Benjámin a vallástörténe* és 
a rokontudományok, Fcrcnczy Gyula dr. az egyházi 
szónoklattan és az egyházszertartástan, Kiss Ferenc 
pedig a lelkipásziorkodástan tanára. Erdős, Sass, 
Lencz és Kiss debreceni theol. tan írok, Zoványi sá
rospataki tanár, Csánki Benjámin szeghalmi lelkész. 
A debreceni egyetem jog- és államtudományi karon 
Kun Béla dr. debreczeni jogakadémiai tanárt a po
zsonyi Erzsébet tudomány egyetemen pedig Buciikor 
Mihály dr. nagyváradi jogakad. tanár, egyet. m. tanárt 
nevezte ki az egyházjogi tanszékre. Eperjesi jogaka
démiánk egy tanárát is elvesztettük Ercki István dr. 
jogtanár Pozsonyba került a közigazgatási és pénz
ügyi jog tanszékére.

Segédlelkészváltozás. Szántó Róbert végzett 
theologus a budapesti deáktéri magyar egyháztól kapott 
segédlelkészi meghívást fogadta el.

Uj rend a népiskolában. A kultuszminiszter a 
napokban egy rendeletet bocsájtott ki a nemzetiségi 
vidéken levő állami népiskolákban folyó oktatásügyre. 
A miniszter elrendeli, hogy olyan állami iskolákban, 
ahol az első osztályba beirt tanulóknak egyharmad- 
része nem magyar anyanyelvű, a tanító az első és 
második osztály tanításánál — amennyiben nyelv- 
készsége megengedi, — a gyermekek anyanyelvét oly 
mértékben használja fel kisegiteskepen, amennyire az 
a nyújtandó ismeret tisztább megértéséhez szükséges. 
Ahol egy’ iskolába több különböző, nem magyar anya
nyelvű gyermek jár és e gyermekek közül azok, akik 
magyarul nem értenek, anyanyeiv szerint külön az első 
osztály népességének '/a—13 részét teszik, ott az I. 
és 2. osztályban mindkét csoport anyanyelvén történ
jék meg a kisegítő oktatás — ha a tauitó nyelvkész
sége megengedi. Az iskolába feljárni kezdő, magyarul 
nem tudó gyermekkel a tanításon kívül való érint
kezésben a gyermekek számára való tekintet nélkül a 
gyermek anyanyelvét is has/.n Íja addig a határig, hogy 
a gyermek tanítóját mindjárt kezdetben megérthesse, 
benne jóindulatú vezetőjét lássa, hozzá bizalommal 
forduljon s az iskolát megszeresse. Ha a 3—5. oszt.-ba 
beirt tanulók 13 részének nem magyar az anyanyelve 
és ha a szülők kérik, akkor a gyermekeket anya
nyelvükön is tanítani kell Írni és olvasni. Ha egy 
iskolába kétféle anyanyelvű gyermek is jái s azok a 
tanulók ' — '/» részét teszik és ha a szülők kérik, 
akkor két- illetőleg három nyelv tanítását is el kell 
rendelni. A nem magyar nyelv tanítása a köteles óra
számon felül történik, úgy hogy ezzel a magyar nyelv 
tanítása semmi csorbát, semmi rövidséget nem szen
ved. A tanító sem károsodik, mert a külön munkáért 
külön díjazást is kap. A rendelet következtében a taní
tók elhelyezésénél ezután figyelemmel kell lenni arra, 
hogy a tanítók az új követelményeknek lehetőleg meg
felelhessenek. A rendelet célja az, hogy a-» állami elemi 
iskolákban a nem magyar anyanyelvű gyermekeknek 
megkönnyitse a magyar nyelven való tanulást és hogy

lehetővé tegye az anyanyelvükön való Írni és olvasni 
tanulást. A rendelet részben egész természetszerű 
intézkedéseket tartalmaz, olyan dolgokat, amik maguk
tól értetődnek, másrészt azonban a nemzetiségi kultúra 
ápolását előmozdító intézkedéseivel hosszú időkre kon
zerválni fogja a mostani viszonyokat. Ebből a szem
pontból a magunk részéről nem tartjuk megfelelőnek. 
Minden hazai oktatásnak legyen az a célja, hogy 
egységes kultúrát teremtsen s nemcsak tudásban, hanem 
gondolkozásban, érzésben és nyelvben is. Azt hisszük, 
nem kell elriasztó példákra hivatkoznunk annak bizo
nyításául, hogy ez milyen fontos! A végrehajtástól és 
a végrehajtóktól mindenesetre sok függ.

Luther könyvei a sárospataki főiskola könyv
tárában. Lapunk 31—32. számában röviden hirt adtunk 
arról, hogy a sárospataki könyvtárban 2 Luther könyv
tárából származó könyv van. A két Luther ereklye 
részletes ismertetése a Múzeumi és könyvtári Értesítő
ben jelent meg. Az ereklyék ismerte.ését a következők
ben adjuk: A sárospataki Luth.i-ereklyék egyike egy 
4r. alakú, préselt barna bőrbe vont, fatáblás kötésű 
gyüjtelekes kötet, mely Luthernek hét németnyelvű, 
1526-ban és 1527-ben Wittenbergben megjelent s ma 
már a legnagyobb ritkaságok közé tartózó vitairatát 
foglalja magában. Hogy ez a kolligáturii valóban a 
Luther házi, kézi példánya volt, azt igazolja az, hogy 
azon kor szokása szerint, az előtábla felső szélébe 
nagy antiqua betűkkel be van préséivé a tulajdonos 
reformátor neve („MART1NVS LVTHER“), amely a 
táblát egész szélességében betölti. Tulajdonosai voltak: 
Schinilluruski György (XVI. sz.) Szathmáry György 
ref. lelkész és tanár 1834—1864-ig, amikor a sáros
pataki főiskolai könyvtárnak ajándékozta. Nem lehe
tetlen, hogy a könyv egykor az 1566-ban alapított s 
1660-ban megszűnt nagyváradi ref. főiskoláé volt. Az 
iskola elpusztulása után e könyv ott lappangott Vára
don s 1834-ben az ott tanult Szathmáry György kezére 
került. A könyv egy harmadik birtokosának nevét a 
könyvban levő gyürüpecsét A. P. betűi rejtik maguk
ban. A másik sárospataki Luther-ereklye a reformátor
nak 1545-ben Bázelben megjelent predikációs kötete 
(Enarrationes Seu Postillae . . . ) .  Hogy ez a kötet szin
tén a Luther kézi példánya volt. azt kétségtelenné 
teszik: az előtábla belső lapján olvasható sajátkezű 
névaláírása, a LXXV-ik zsoltárból vett jelmondata és 
az évszám (A. D. 1545.). Közvetlenül a Luther följegy- 
/ése • után olvasható Melanchton Fülöpnek szintén 
sajátkezűkig írott bibliai jelmondata, névaláírása és 
keltezése a Luther tintájával és tollával. Melanchton». 
minden bizonnyal maga, Luther kérte meg. hogy nevét 
és jelmondatát emlékül az ő kézi példányában saját- 
keziileg örökítse meg. E kötet tulajdonosai voltak : 
Wirga Dániel morva ev. lelkész, aki Luther e könyvét 
Brümiben vásárolta meg 1565-ben. Wirga a könyv 
címlapjára a következő hires mondásokat jegyezte fel: 
„Vivus eram pestis, moriens tua mors ero o Papa.“ 
(Luther) „Quisquis veriloqui damnat nunc scripta 
Lutheri, Non homo, sed turpis bestia semper erit.“ 
Birtokosai voltak még; Virga Sámuel (1603), ifj. 
Okrutsky István, Bogáti István (1680.), Bogáti János 
ref. lelkész, volt pataki diák, aki e könyvet 1765-ben 
74 más kötettel együtt főiskolánknak ajándékozta. így 
teliát e nagybecsű ereklye 1765-től van a főiskola 
birtokában.
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A hósapka és csuklóvédő elkészítésére vonat
kozó utasítást az érdeklődőknek a kultuszminisztérium 
művészeti osztálya (Báthory u. 12.) megküldi. Anyagot 
bármely nagyobb fővárosi kézimunkakereskedő cégnél 
lehet kapni kilogrammonként 8—10 koronáért. Lelki
ismeretlen kalmárok a pamut árát is aiaposan felcsapták. 
Egy közleményben azonban olvastam, hogy Bérezi 
D. Sándor kézimunka nagyiparos Bpest. VI., Dessewffy 
utca 5. és mások nincsenek ezek között.

A készítési utasítást itt közöljük:
Hósapka szürke vagy esetleg fehér pamutból kötve. 

Mintázása 2 sima, 2 fordított. 144 szemmel kezdjük, 
köröskörül, 4 tüvei, mint a harisnyát kötjük 15 centi
méter magasságig: azután nyitva, minden fogyasztás 
nélkül (körül most nem kötjük, hanem oda-vissza, 
hogy nyílást kapjunk) felkötjük 22 cm. nyílásig. Ekkor 
a nyilás 2 oldalán lévő tüt, egyenkint 36—36 szemmel, 
állni hagyjuk. A középső 2 tüt 72 szemmel (2-szer 
36 szem) felkötjük 20 centiméter magasságban. Most 
befejezzük s ebből varrva vagy kötve formáljuk a 
fejtetőt és a homlokot.

Csukló melegítő. 64—68 szemmel kezdjük, körbe. 
Mintázása 2 sima, 2 fordított szem. Hossza 20 centiméter.

A kész munkák átadhatók a kultuszminisztérium
ban, (Báthory u. 12.), a képzőművészeti főiskolában 
(Andrássy ut 71.) és az Iparművészeti iskolában (IX., 
Kinizsi u. 31.).

Pályázat az egyházi kötött birtokok kérdé
sének megoldásáról. A Szociálpolitikai Szemle pá
lyázatot hirdet olyan népszerűén megirt tudományos 
munkára, mely az egyházi kötött birtokok szerepét 
Magyarországon közgazdasági, szociális, politikai, mű
velődési és jogi szempontból tárgyalja és a kérdés 
gyakorlati megoldásának útját is megjelöli. A pályadij 
1000 (egyezer) korona, mely csak irodalmi becsű és 
gyakorlati jelentőségű munkának fog kiadatni. A pálya
munka terjedelme legalább 3—4 nyomtatott iv legyen. 
Pályázati határidő 1914. december 31. Pályázhatni 
álnéven vagy jelige alatt is. A beérkezett pályamun
kákat több szociálpolitikai és tudományos egyesülés 
által delegált bizottság fogja megbirálni. A pályadíj 
kitűzői fenntartják maguknak azt a jogot, hogy a 
pályadíjnyertes munkát a pályadij ellenében tetszés 
szerinti példányszámban és újságokban is kiadhassák. 
A pályamunkák a Szociálpolitikai Szemle (V., Váczi-ut
4. szem alá) címére küldendők. \  pályadijat nem nyert 
munkák, amennyiben szerzőjük 30 nap alatt vissza 
nem veszi őket, még fognak semmisittetni. Tájékozásul 
szolgáljon még az, hogy a pályadijnyertes mü, ren
deltetésének megfelelően, igen nagy példányszámban 
fog megjeleni és hogy a Szociálpolitikai S:emte szer
kesztősége a neki átadott 1000 korona pályadijat a 
Wiener Bankvereinnál (Nádor-utca) az 5499. számú 
betétkönyvecskére helyezte el.

K Ü L F Ö L D .
Gyászrovat. D. Johames Ike/ss titkos egyh. 

tanácsos, a heidelbergi egyetem theol. fakultásán az 
újszövetségi irásmagyarázat és kritika rendes tanára 
Heidelbergben 51 éves korában meghalt. Emlékét 
számos alapos és tudós munkája, melyek közül az 
általa szerkesztett „Die Schriften des Neuen Testaments 
neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt“ a leg
általánosabban ismert és reánk nézve is fontos, ameny-

nyiben az országos református lelkészegyesület készülő 
kommentárja ezt vette mintául — fenn fogja tartani. 
e miékét.

Meglett emberek játékai. A spanyol királyt 
egy barcelonai látogatása alkalmával az ottani káptalan 
kanonokká nevezte ki, minek következtében ez Casanas 
biboros kezébe letette a hüségesküt, hogy a kath. 
egyháznak mindig engedelmes szolgája lesz. A király 
pedig egy Saragossába vivő utján a Saragossai ,em- 
plom Mária-képét kinevezte a spanyol hadseregbe 
táborszernagynak. A kép az állampénztárból ezentúl 
táborszernagyi fizetést hu?. Egy előkelő hölgy katona
ruháról is gondoskodott számára, amennyiben egy
20,000 kor. értékű egyenruha köpenyeget ajándékozott 
neki. A spanyol-amerikai katholikusok közt az ilyesmi 
állítólag nem is ritka dolog: Szt. Sebestyén pl. a bra
ziljai hadseregben tábornoki rangot tölt be. így irja 
ezt az Evang. Kirchenzeitung 32. és a Chronik der 
ehr. Welt 35. száma. Hogy ez igaz is — az ő lelkűk rajta.

Biblikus hitvallás. A bádeni egyházban új 
agenda készül, mely nem halad mindenben a régi 
nyomokon, hanem a mind hangosabban megnyilvánuló 
modern vallásosság szükségleteit is ki akarja elégíteni. 
Ezért az új agenda a keresztelésnél és a konfirmációnál 
nem követeli az apostoli hitvallás elmondását, hanem 
megengedi egy a biblia szavaiból összeállított hitvallás 
elmondását is. Az uj agenda tervezetét a badeni egy
ház egyetemes zsinata 29 liberális tag szavazatával 
(26 szavazat ellen) fogadta el. Az apostoli hitvallás 
helyett használható confessió ekkép hangzik:

„Tegyünk hitünkről a szentirás következő sza
vaival vallomást:

Isten lélek, akik őt imádják, szükség, hogy lélekben 
és igazságban imádják. Tőle, általa, érette vannak 
mindenek. Ő mindeneknek édes atyja, ami gyermek 
csak van égen és földön. Úgy szerété Isten e világot, 
hogy az ö egyszülött fiát adá, hegy valaki hiszen ő 
benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. 
Krisztusban lakozik valósággal az Istennek teljessége. 
Isten mindent az ő lábai alá vetett, őt pedig az egy
ház fejévé tette. Senki sem nevezheti Jézust Úrnak, 
csak a szentlélek által. Kikben a Szentlélek működik, 
azok Isten fiai. Ha Isten fiai, akkor örökösök vagyunk, 
még pedig Isten örökösei és Krisztus örökös társai. 
És bizonyosak vagyunk, hogy minket sem élet, sem 
halál, sem jelenvaló, sem eljövendő el nem választ 
Isten szerelmétől, mely van a Jézus Krisztusban, a mi 
Urunkban.“

A zsinat konzervatív tagjai ez ellen a hitvallás 
ellen tiltakoztak. Szónokuk azon bizonykodott, hogy 
mivel ez a hitvallás negációban, az apostoli hitvallás
sal való ellentéten lelki keletkezésének a magyarázatát, 
nem lehet életképes, csak az egyházban levő ellentétet 
teszi még nagyobbá. Rámutatott arra is, hogy szava
zással, többséggel nem lehet hitvallásokat alkotni. 
Ebben igaza is van. Csak az a baj, hogy a régi zsi
natokon a most megingathatatlanoknak vallott hitvallá
sokat is szótöbbséggel, — sőt az is megesett, hogy
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egymást verekedéssel kapacitálva — hozták a zsinati 
atyák s az, hogy ezt a hitvallást sem az egyházra, 
sem a hívekre nem erőszakolja rá senki. Ezt a papok 
csak ott és csak akkor használják, ahol az apostoli 
hitvallás helyett magok a hívek kívánják ezt az egy
szerűbb és a keresztyén érzület kifejezésére törekvő 
biblikus hitvallást.

SZILÁNKOK.
Az igazi hazafiasság. Mi hetek óta a lelkészek 

katonai kötelezettségéről vitatkozunk. Közben szeren
csére mások cselekszenek. Tábori lelkészi szolgálatra 
annyian jelentkeznek, hogy a hadügyminisztériumnak 
egy közleményt kellett kibocsátania, melyben a jelent
kezők tudomására hozza, hogy összes lelkészi helyek 
be vannak töltve s hogy több lelkészt nem alkalmaz
hatnak, hanem arra kérik a lelkészeket, hogy esetröl- 
esetre felmerülő szükség szerint legyenek a katonák 
szolgálatára. Theologusaink közül sokan önkéntes 
ápolói szolgálatra vállalkoztak és van olyan segéd- 
lelkésLÜnk is, aki önkéntes közkatonának akar elmenni, 
hogy épkézláb legény létére ne kelljen a falujában 
egyedül szégyenkeznie. Ez a derék dolog! Áldja meg 
az Isten az ilyen erős elhatározásu ifjakat, akik nem
csak beszélnek, hanem meg is teszik azt, amivel ma 
a hazának mindenki tartozik. Németországban 1.300,000 
önkéntes jelentkezett. Ezek között van Grego;j Caspar 
René, a theologia, a filozófia és a jogtudományok 
doktora, a lipcsei egyetem theologiai fakultásának a 
rendes tanára, egy hatvannyolc éves mozgékony, fürge 
és temperamentumos öreg ur, l!:i Tischendorf nagy 
ujtestamentuin kiadásának a revízióját készítette éveken 
át hangyaszorgalommal elő, aki eddig legfeljebb ''sak 
tudományos ércekkel hadakozott, most azonban ame
rikai létére is elérkezettnek látja az időt, hogy fegyvert 
ragadjon . . . A güttingeni egyetem több tanáráról azt 
olvassuk, hogy ők meg a hadba vonult faluzó levél
hordók táskáját akasztották a nyakukba s elmentek 
fiaiktól-férjeiktől levelet váró, hős, vagy siró asszo
nyoknak leveleket kézbesíteni. — Sok gymnasiumi 
tanár szintén bevonult. Hogy az előadásokat mégis 
idejében megkezdhessék, egyetemi * ’árok válla'koztak 
a tanárok helyettesítésére. így pl. Hurnack Adolf, ber
lini egyetemi tanár a grunewaldi "vmnasiumban fog 
hittant tanítani, Delbrück pedig a történettanárt fogja 
helyettesíteni! Milyen jó volna ott ahol Harnack „he
lyettesit,“ még egyszer hittant tanulni!

Nyitvatarto t templomok. Eddig csak a katho- 
likus egyházban volt szokás városokban a templomok
nak istentiszteleti időn túl való nyitvatartása, mig mi 
protestánsok a templomok nyilvatartását állandóan 
követelgettük s mint valami nagy reformot, gyűléseink, 
tárgyalásaink napirendjén faltuk. A „»kormot“ 
nem sikerült keresztülvinni s így nagyon sok buzgó,

erős hitü protestáns asszony volt kénytelen reggelen
ként egy-egy kath. templom vagy kápolna félhomályát 
felkeresni, hogy annak áhitatos csöndjében egy rövid 
imádságot elrebeghessen. Ugyanígy volt Németország
ban is, ahol a kérdés 1892. óta van napirenden s 
ahol különösen Curtius Frigyes követelte Jézusra hivat
kozva („Az én házam imádságnak háza") a templomok 
állandó nyitvaiartását. Az „illetékesek“ „megfontolásá
nak“ az eredménye mindig az volt, hogy ez lehetetlen 
nincs rá költség stb. Most a háború ezt a sok böl
csességet és fedezethiányra való hivatkozást mind 
rombadöntötte: a templomok mind nyitva állnak, hogy 
az Isten segedelmét kereső, az ő oltalma alá mene
külő nép aprajának-nagyjának, szegényeknek és gazda
goknak legyen alkalmuk arra, hogy imádságaikkal ost
romolják az eget s Istennél keressenek e nehéz idők
ben vigasztalást, akit ugyan mindenütt meg lehet 
találni, azonban sokak számára mégis csak a templom 
az a „titkos kamara“, melynek csendjében s boltozatai 
alatt a legjobban tudnak az áhitat szárnyain a mennyei 
Atyához emelkedni.

A jezsuiták Németországban. A háború min
den különbséget ledöntött polgár és polgár között. 
Ami pár héttel ezelőtt hihetetlennek látszott: most 
valóság. Németországban a pályaudvarokon szabad 
szociáldemokrata lapokat árulni s egy olyan tábornok, 
aki békés időkben úgy nyilatkozott, hogy ha háború 
tör ki, minden szociálista vezért legjobban szeretne 
lecsukatni — most hadiparancsban dicséri meg a 
szociálistákat. A felekezeti válaszfalak és ellentétek is 
elsimulnak. A jezsuiták, kiknek Németországban lel
kipásztori teendőket nem szabad vége/niök, mihelyt a 
háború kitört, rögtön felajánlották a német hadsereg 
számára szolgálataikat. Vilmos csiszár parancsára tábori 
lelkészeknek rögtön alkalmazták is őket. Ma nincsenek 
vallási és párt különbségek, csak hazafiak vannak — 
mondta a császár s ezzel a jezsuita törvény érvénye 
tényleg megszűnt Németországban. A császár ezen 
intézkedése nem mindenütt talált megértő méltánylásra. 
A Christi Freiheit ezt Írja róla: „A jezsuitáknak meg
engedték a német hadseregben és a német tengeré
szeinél a lelkipásztori munkát. Az egész német jezsuita 
„tartomány“ a hadsereg rendelkezésére áll, különösen 
azért, mert sokan tudnak közülök lengyelül és oroszul. 
Ma nem akarunk erről az eseményről sokat beszélni. 
A belpolitikának fekete napja volt ez!“

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Hai szám unkhoz m e l lék e lv e  több olyan e lő f ize tő n ek  

küldünk csekklapot, aki e lő f iz e té sé t  eddig m ég be nem  kül
dötte. Aki teheti ,  ne fe led k ezzék  m eg  rőlunk. Legalább az 
e ls ő  fé lév i „ e lő f iz e t é s t“ kérjünk !

Sz. R. Értesítését köszönöm. Az utóirat „esetleg alkalom- 
adtán“ kitételei helyett annak örülnék, hogyha határozottabban 
nyilatkoznék s nemcsak szóval mondaná, hanem tényleg bevál
taná azt, amit kilátásba helyezett Szív. Üdv.
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ORGONA-GYÁR.
ryőzíizemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgrnájának, a király orgo újának (koronázási templom) alkotója.

R  i  e  g£ &  j?  O t t ó
cs. és kir. udvari szá llító

a S zem -S ir  lovagja  és a Ferenc József 
rend tulajdonosa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomása csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2 0 0 0 nél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű ezídő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmentetcn szolgál.

A legújabb egyetemes tanterv alapján 
* '  vonzó, érdekes elbeszélések alak
jában megirt, 51 művészi kivitelű kép
pel díszített véglegesen engedélyezett:

„Bibliai T ö r t é n e t e k “
c. tankönyv a népiskolák I—IV. osz
tálya számára (ára kötve 90 fillér); I

c. szintén engedélyezett tankönyv a nép
iskolák V—VI. s az idegen közép- és 
polgári iskolák III. osztálya számára, 
második javított kiadás (ára kötve 60 f);

„Bibliaisn:ertetés“ !
a népiskolák V—VI. s az idegen kö- 
zép- és polgári iskolák I—II. osztálya ! 
számára. — Véglegesen engedélyezett j 
tankönyv. — (Ára kötve 40 fillér.) \ 
Nagyobb rendelésnél, a bérmentes kül- \ 
désen felül 15"/0 árengedmény. Tiszte
letpéldányt szives bevezetés céljából 
bérmentve készséggel küld Nagykároly 
(Szatmár megye) — R édei K áro ly , 
ev. lelkész, főgimnáziumi vallástanár.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a
Keresztyén éir, ekeskönyv
melynek ma nlig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a i yolcadik kiadása van forgalomban s így a Kér. Énekeskcnyvet1 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

jjaz alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K  20 f.
Egészvászonkölésben „ „ vörös-

mefszéss'l t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ — ,,
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylvel,

aranymetszéssel, dobo b a n ....................  8 „ — „
Párn ázott borjubf rkötésben, táblán kehely-

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

me széssel, d o b o z b a n ....................  ̂ . 12 „ — „
D a lla m o s könyvecske a Keresztyén Ene-

k esk önyvh öz............................................  — „ 24 „
Fenti' álakból mindazon egyházak és tanintézetek, me!»ek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nj.Kul)r 
legalább 50 példányt rendelek mee, 25° ,-os árengedményben 
részesüinek. de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántád Károly: Őrangyal. Imakönvv ; rőt. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságb n. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f.
Párnázott borjubőrkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József; Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal R K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkat 12 korona.

HoniyánszHu ilo r  liönyvhiadöiiivatala, Budapest. I). Ahadéiia-i. t
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
EQY HÁZI,  I S KOL AI  É S  T Á R S A D A L H I  H E T I L A P .

Szom batonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények es külde
mények. az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap s z e rk esz tő ség e  elm ére N agy
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyotmla pótol. —

Főszerkesztő: SZTHHLO K Ö K N É L Í"  
Felelős szerkesztő is kiadó: SZinONIDhSZ LAJOS

Föaiuoütiiuk:
i i o r n y A n .h z k y  a l a d a k

LIC. I -IZH I.Y  Ö U Ö N  é .  S X I í L H n YI  Ö D Ö N  Jr.

; Az előfizetés ára : Egész évre 12 K., 
I Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

II t r  cl e t c m d i j a :
I ll̂ ész oldal '£} K., lóiddal 4 K.f ncgycdoldal
II 7 K. KLcbb hirdetések (pályázatok) minden szava 

6 (ill. Tábbszdr megjeleli’) hirdetésnél árengedés.
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A külmisszió és a háború.
A háború sok szép reménységet tönkretett, sok 

komoly és eredményes munka jövőjét végveszedelem
mel fenyegeti. A legkritikusabb mindenesetre a missziók 
helyzete. Ezek nemcsak azért forognak veszedelemben, 
mert azok a források, amelyekből eddig táplálkoztak, 
bedugulnak, hanem azért is, mert a búké fejedelméről 
szóló evangélium és a keresztyén népek mostani visel
kedése egymásra való halálos fenekedése rettenetes 
ellentét, mely durva pogány fülek számára is hangos 
es érthető beszéd: a keresztyén népek is messze van
nak még, nagyon messze a saját ideáljaiktól s pogány 
apologéták alighanem azzal vágnak vissza az evan
géliumot pogány bajok orvoslására felajánló misszi
onáriusoknak : „Orvos, gyógyítsd meg előbb magadat, 
saját keresztyén társadalmad borzasztó bajait, vidd a 
békesség olaját a magatok világába s ott öntsd a 
viharzó tengerre, hogy a hullámok elsimuljanak . . . “ 
Van azután még egy óriási örvény, amely a missziók 
és az egész gyarmatosítás, az európai „civilizáció“ 
kulturmunkáját elnyeléssel fenyegeti: ez a benszülöttek 
öntudatának a felébredése!. . .

Mi itthon gyanútlanul csak vallásos önfeláldozást, 
a kinyilatkoztatott igazságnak a hirdetését látjuk a 
misszióban, ahol mindenkinek az a vágya, hogy az 
igaz Isten ismeretére, Istennek lélekben és igazságban 
való imádására tanítsa meg azokat, kik még ősállatias- 
ságban a bálványimádás borzalmai között a babona 
és varázslat alantas stádiumában élnek. Ha azt halljuk, 
hogy a missziók testvéri egyetértésben élnek, egymást 
támogatják, nem fektetnek túlságos súlyt a felekezeti 
sajátosságokra, melyek itthon áthághatatlan válaszfal
ként merednek a különböző egyházak közé, akkor 
örömtől repes a szivünk. Pedig: Menschliches . . . 
Allzumenschliches! . . .

A misszió és a gyarmatositás, a misszió és a 
kereskedelem, a misszió és a földművelés, a misszió

és a kaucsuknyerés, a misszió és a néger „munkára 
nevelése“ oly szoros kapcsolatban állanak egymással, 
aminőröl mi itthon álmodni sem merészkedünk. A 
hires angol kegyességről, mely a legtöbbet áldozott a 
missziókra s amely nemzeti sajátságukká vált az 
angoloknak, mostanában hullott le végleg a lepel. Az 
Evang. Lapban tavaly egy-egy német kereskedő elszó
lásait is közöltem, kik elég ügyetlenek voltak, hogy a 
missziókat abból a szempontból taksálják, minő ered
ménnyel nevelik — munkásaikká és fogyasztóikká a 
benszülötteket! . . . Ezt a viszonyt felfedi a német kat- 
holikus missziók azon jajkiáltása, melyet most tettek 
közzé s közöltek valamennyi „keresztyén hatalommal.“ 
Ez a jajkiáltás mint egy reflektor, úgy világit rá sok 
eddig homályban levő dologra, azért talán nem lesz 
haszontalan dolog, hogyha megismerkedünk vele.

A tiltakozás éle az angolok ellen irányul. Az 
angolok a világháborút kivitték a gyarmatokra, bevon
ták a japánokat is.

„A keresztyén missziók és a gyarmatositás min
den egyes barátját iszonyat kell hogy eltöllse e hir 
hallatára. Eddig Afrikában az összes fehér nemzetek 
egymást támogatták a négerek ellen. Csak igy voltak 
képesek tekintélyt tartani. Nemzetközi megállapodások 
szerint a misszió az összes keresztyén nemzetek közös 
munkája, mely nemzetközi védelemben részesül. A 
Kongóra vonatkozó megállapodás 11. pontjában kifeje
zetten megállapodás történt arra nézve, hogy európai 
hatalmak háborúja afrikai területre át nem hurcolható. 
A megállapodást aláiró hatalmak kölcsönösen garan
tálják a békességet. A nemzetközi tárgyalásokon részt
vevők valamennyien kötelezték magukat, hogy a misszi
ókat támogatásban részesítik, ami valamennyiök közös 
érdeke, most pedig mennyivel inkább állna az érde
kükben, hogy ezt a közös alkotást veszedelmektől és 
zavaroktól megoltalmazzák. Anglia mégis megszegi a 
szolidaritást, megingatja a fehér faj tekintélyét, beviszi 
olyan népek közé a háborút, akik azt sem tudják,



1914. -szeptember ;12.2. oldal ' Evangélikus Lap. 37. sz.

miről van szó . . . Nemcsak a keresztyén missziói 
munka, hanem minden gyarmatosító feladat is a leg
nagyobb veszedelmekben forog, hogyha az afrikai 
ősiakók tanúi lesznek a fehérek háborújának. Nem 
elég, hogy egész Európa lángban áll ? Mi szükség 
volt arra, hogy most a háborút Afrika földjére is 
átplántálták, ahol a keresztyén missziók még úgyis 
rengeteg nehézséggel kénytelenek küzdeni. Hogy lehet 
Anglia olyan vak, hogy nem látja tette következmé
nyeit, mellyel afrikai gyarmatai fölött való uralmát 
alapjaiban megingattathatja! Az utolsó évtizedekben 
hihetetlen áldozatokkal dolgoztunk Afrika keresztyénné 
tételén és kultiválásán. Az utolsó húsz éven át az 
afrikai missziók annyi eredményt értek el, amennyit 
azelőtt évszázadokon át nem tudtak felmutatni. Most 
ennek a haladásnak vége legyen csak azért, mert 
Anglia el nem mulaszthatja, hogy a csak pár ember 
által védett német partokra rá ne tegye a kezet? Ez 
az eljárás minden misszionáriust és minden komolyan 
és józanul gondolkodó embert a legnagyobb fájdalom
mal tölt el.

Afrika népei nagyjában vadnépek még, akiket 
csak úgy lehet helyesen nevelni, hogyha úgy bánunk 
velük, mint a gyerekekkel. Az is elég csúnya, ha a 
szülők egymással verekszenek, de mennyivel elitélen- 
dőbb, hogyha a maguk csetepatéiba a gyermekeket is 
bevonják. Ez megbocsáthatatlan bűn volna. . . Mit 
mondjanak a misszionáriusok, mi a háború oka? 
Elmesélhetik a benszülöíteknek a sarajevói gyilkossá
got s felvilágosíthatják őket annak a szükségéről, hogy 
ezt a gyilkos társaságot ártalmatlanná kel! tenni. Be
széljék el nekik, hogy az elégtételt szerző igazság 
karjába hogyan harapott bele Oroszország, Francia- 
ország és Anglia, hogy a király gyilkosok menekül
jenek a büntetéstől ?! Ne mondja senki azt, hogy a 
német beszél belőlünk. Nem mint németek szólunk, 
hanem mint keresztyének s mint a keresztyén kultúra 
hivatott munkásai.

Egy afrikai gyarmatháboru nemcsak Német
országot sújtaná, hanem az összes gyarmatokkal bíró 
államokat. Anglia sem kivétel. Eddig az afrikai ben- 
szülöttek a fehéreket összetartó és megrendithetlenül 
egységes erőnek tekintették. Most viseljünk az ő 
szemük láttára véres háborút s kényszeritsük őket, 
hogy ezen vagy azon az oldalon állást foglaljanak. 
Aki ismeri a viszonyokat, az tudja, hogy ez roppant 
veszélyes játék. A benszülöttek hamarosan rájöhetnek 
arra a gondolatra, hogy nem használhatnák-e ők fel 
ezt az alkalmat a fehérek uralmának a lerázására ? 
Ebből lázadások és összetűzések származnának, me
lyek az egész fáradságosan megalapozott missziói 
munkát tönkretennék. Nem lehetne egy gyarmati hábo
rútól megkímélni a világot? Bárhogyan fontolgassuk 
a dolgot, úgy látjuk, kétségtelen, hogy a világháború 
sorsa nem Afrikában, hanem kizárólag Európában dől

el. A gyarmatokban folyó harc az eredményt egyálta
lán nem befolyásolná, ez haszontalan vérontás volna 
csupán, mely a legrosszabb hatással volna a ben- 
szülöttekre. Ennek a háborúnak a felidézése megbocsát
hatatlan gaztett az emberiség kulturmunkája ellen.

Ezen érvek: kényszerítő hatása alatt állva azt 
hisszük, nekünk kath. misszionáriusoknak fel kell emel
nünk a szavunkat hangosan és határozottan. Közös 
feladataink nevében a keresztyénség terjesztése és az 
emberiesség érdekében is tiltakozunk azon kísérlet 
ellen, hogy a háború szinterét afrikai vidékre helyezzék 
át. Valamennyi gyarmatosító államot kérjük, hogy 
mindent tegyenek meg arra, hogy Afrika és benszülött 
lakossága maradjon megkímélve a háború veszedel
meitől, melyek sokkal nagyobb következményüek lehet
nek, mint Európában. Az egész keresztyén világ szive 
mélyéből hálás lesz s a történet dicsérőleg fog meg
emlékezni azokról, akik ezt a kérésünket el nem uta
sítják.“

Íme a háború vészthozó következményei! A 
missziók tényleg kritikus helyzetben vannak. Jajkiáltá
suk azonban alighanem a pusztába fog elhangzani. A 
lejtőn nem lehet megállni. Ebből a rettenetes össze
roppanásból kell az új jövendőnek megszületnie. Hogy 
ez a jövendő mibe kerül — ki tudná azt megmondani. 
Az bizonyos, hogy roppant értékek forognak kockán. 
Pénzben nem is lehet kifejezni, hogy mit ér a misszió, 
melyben a legutolsó statisztika szerint 11,652 európai 
misszionárius, 94,008 benszülött segítő dolgozott 
40,233 missziói állomáson 28,917 iskolában (1.311,914 
gyermekkel) csak a protestánsok részéről. A kato li
kusok 35,000 missziói munkást foglalkoztattak 30,414 
állomáson és 17,834 iskolában (790,878 gyermek) s 
amelyre évenként milliókat áldozott a keresztyénség. 
Most ennek az egész jövője egy hajszálon függ. Igazán 
szomorú perspektíva.

Hanem azért a missziónak még sem szabad 
meghátrálnia a veszedelmek elől. Minden politikai 
kapcsolata dacára a misszió mégis elsősorban vallá
sos motívumokon alapul. Politikusok a maguk szekere 
elé foghatják és saját céljaik szolgálatába állíthatják 
— a misszió mégis az Isten országa terjesztésére 
törekvő önfeláldozó munka, melynek épen veszedelmes 
időkben kell bizonyságot tennie arról az igazi keresz
tyén szellemről, amely élteti, fenntartja s ezen a 
katasztrófán is átsegíti. A missziónak épen a nyomorú
ság és a szorongattatás napjaiban kell arról bizony
ságot tennie, hogy él benne a mindhalálig való hűség 
és rettenthetetlen bátorság. A keresztyénség erkölcsi 
ideáljainak terjesztésében nem szabad egy pillanatig 
sem meginognia. Minél nagyobb hullámokat vet a 
világháború vihara, annál nagyobb a szükség arra, 
hogy az emberiség nemesebbé tételére, vallásos életé
nek mélyítésére irányuló munka egy percig se szüne
teljen. Jól esik látnunk, hogy a protestáns missziók
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ennek a meggyőződésnek már hangot is adtak. Lie. 
Witte az Allgemeiner evangelisch protest. Missions 
Verein missziói felügyelője Japánnak Németország
gal szemben való csúnya viselkedése dacára is a 
mellett tör lándzsát, hogy a japán missziót most is, 
a háború után is tovább kell folytatni, amint azt a 
herero lázadás után a Rheinische Mission Német-dél- 
kelet-Afrikában, az orosz-orthodox misszió pedig Japán
ban tette az orosz-japán háború után.

Krónikás.
u —_-r _r_---------- .   — --------- ---------- ~ ............■ «

Főljegfyzések a háború idején.
1914. aug. 2.

Mindenfelé hatalmasan lobog a lelkesedés lángja. 
A férfiak kész ürömmel mennek a harcba, háborúba. 
A hivó szóra ott hagynak házi tűzhelyet, megszokott 
kényelmet, szerető sziveket, hogy fegyvert fogjanak és 
ha keli életüket is feláldozzák a haza oltárán. A haza 
minden előtt. E mellett minden más háttérbe szorul, 
az ellentétek megszűnnek, hogy egyesült erővel siker 
koronázza ügyünket.

A küzdelem a béke érdekében van. Nyugalmat, 
igazi békességet akarunk. A bizonytalan békét, az 
állandó nyugtalanságot nem tudjuk elviselni. Ellensé
geink már osztozkodni készültek rajtunk. Meg kell 
nekik mutatnunk, hogy erősek vagyunk s a béke ál
dásaiért a legnagyobb áldozatra: életre és halálra is 
készek vagyunk.

A háború azonban sok nyugtalanságot, szenve
dést, nehéz súlyos napokat jelent. Nemcsak azoknak, 
akik a harctérre mennek, hanem különösen azoknak, 
akik otthon maradtak: szülőknek, hitveseknek, gyer
mekeknek. Vitéz katonáinknak úgy sem lesz idejük, 
hogy a harctéren félelem, nyugtalanság fogja el szi
vüket. Ő reájuk a tettek ideje következett el. De az 
otthon maradottak szive nyugtalansággal, szorongat- 
tatással van tele, akiknek nagy szükségük van lelki 
békességre, nyugalomra.

De hogy ha olyan könnyen találna megnyugvást 
a háborgó, aggodalmaskodó lélek. Az emberi s z í v  

végtelen örvény. Megmérheted a tengerek mélységét, 
a csillagok magasságát, de ki tudja megmérni a szív 
mélységeit? Mentül mélyebb a tenger, annál jobban 
szokott hullámozni. Mentül érzékenyebb a szív, annál 
nagyobb hullámok támadnak ott is, melyek az elme- 
rülés, a kétségbeesés örvényébe vihetnek.

Ilyenkor van a békességre, mint a legfőbb jóra 
a legnagyobb szükség, ügy mint a megfáradt ember
nek az áldott pihenésre.

A sok kínzó gondolat, aggodalom, szorongattatás 
között békességünk, — bármennyit is hányjuk-vessük 
a dolgot, más nem lehet — hogy legyen meg az Isten 
akarata. Az lesz a legjobb. Isten pedig a mi gond 
viselő édes atyánk

Ez lesz a nyugtalan lélek számára a békesség 
helye. Készitgessiik, erösitgessük már most szivünkben 
ezt a helyet. Itt találunk a nehéz órákban, a kinos éj
szakákon menedéket, vigasztalást, megnyugvást. S ha* 
nagyon sokat is vesztettünk és úgy tetszik, hogy nincs 
már senkink, nincs már semmink, lelkünk békessé
gében akkor is megtalálhatjuk az Istent. S ha Isten 
velünk, ki lehet ellenünk??

1914. aug. 7.

A német császár augusztus 5-ére általános ima 
napot rendelt el. Százezrek és százezrek keresték fel 
a templomokat s kérték a királyok királyát, hogy áldja 
meg fegyvereiket győzelemmel, dicsőséggel. Amikor 
válságos időkben az emberek templomba mennek, 
akkor bizonnyára nem csak a száj mormol, hanem a 
s z ív  is imádkozik. S az ilyen imádságban inkább 
bizalom van és megnyugvás, mint kívánság, óhajtás 
és sok beszéd.

Az ellenséges felek hasonlókép imádságban szál
lanák fel a magasba. Az Istenhez fordulnak és kérik 
öt, hogy az ő fegyvereiket koronázza sikerrel. Melyik 
imádság talál meghallgatást? Azé talán, amelyik több
ször fordult az Istenhez, azé talán, a melyik nemzetnek 
több papja van, akik ej jel nappal ráérnek, hogy imád
kozzanak és imádkozzanak??

Az ember gyakran hallja az intést, hogy csak 
imádkozzunk, könyörögjünk, hogy fegyvereink diadalra 
jussanak. De gyarlóság volna azt gondolni, hogy Isten 
azért, mivel a nehéz napokban hozzá fordulunk, győ
zelemre vezeti fegyvereinket. Mintha e két dolog közt 
olyan összefüggés volna, hogy esik az eső, tehát nedves 
lesz a föld.

Ha csak pusztán imádsággal ostromoljuk az eget, 
győzelmet sohasem adna a Mindenható. Nem mindenki, 
aki azt mondja Uram, Uram megy be a mennyországba, 
hanem aki cselekszi a mennyei Atya akaratát. Csupán 
azoké a siker, akik az imádságból erőt tudtak men
teni, s ez az erő őket munkára, tettre, a háborúban 
harcra, küzdelemre serkenti.

Az igaz imádságban nem a kérés, az óhajtás a 
fődolog, hanem a biz lom, az Isten akaratán való 
megnyugvás. Az Istennek elmondjuk, ami a szivünkön 
fekszik. Úgy mint a gyermek szerető szülőjének baját, 
örömét. S hogy bizalommal elmondjuk neki, tudjuk 
azt, hogy a jó Atya javunkat akarja. Vagy tálán elő
írhatjuk neki azt is, hogy mikép, hogyan? A bölcs, 
a mindentudó Istennek, aki, mielőtt elhagyná'ajkunkat 
a szó, ismeri szivünk minden érzését, agyunk minden 
gondolatát.

A háború nehéz idejében imádkozzunk csak 
gyakorta. Kérjük az Istent, mondjuk el neki, hogy áldja 
meg fegyvereinket, legyen a mi segítségünk. S ha igy 
mindent igazán reá helyeztünk, akkor megtelik szivünk 
bizalommal és megnyugvással. Akkor azután el tudjuk
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azt is rebegni: Isten ne úgy legyen amint mi akarjuk, 
hanem amint Te akarod.

Aki igy tud imádkozni, annak az imádság az 
erő, a kitartás forrása lesz a szerencsétlenségben a 
bajok között. Megismeri Istent nem csak a győzelem 
idején, hanem őt el nem ereszti a veszteség, a gyászos 
megpróbáltatások közt sem.

Tanuljunk meg igy imádkozni. Ebben is külön
bek legyünk az ellenségeinknél.

A halotthamvasztás.
i.

A halotthamvasztás megengedéséért való propa
gandának nálunk éppen huszonötéves múltja van. 
Légrády Károly 1886-ban toborozta össze az első 
halotthamvasztó egyesületet, amely azonban eredmény 
nélkül volt kénytelen feloszlani. 1905-ben szervezkedett 
az „Országos Halotthamvasztó Egyesület,“ mely a 
halotthamvasztás eszméjének a propagálását, az eszme 
megvalósítását tűzte ki célul. Ennek is kilenc eszten
deje már. Ez a kilenc esztendő azonban nem volt 
elég arra, hogy az illetékes hatóságok fiókjában meg
érjen az egyesület alapszabályainak a jóváhagyó zára
déka és az egyesület működésének az engedélyezése. 
Pedig kilenc esztendő Horatius szerint is elegendő 
egy irásmü publikálása felett való gondolkodásra.

Közben a világ halad. Az első modern halott- 
égetö kemence Dresdenben, Siemens Frigyes üveg
hutájában volt felállítva, ez azonban csak kísérleti 
célokat szolgált. Ebben égették el elsőnek Dilke angol 
államtitkár feleségét 1874. október 9-én. Azóta Német
országban 1913. végéig 40 halottégető készülék épült, 
most építik a 41-et Strassburgban egy újonnan nyitott 
temető közepére. Olaszországban 34 krematórium van. 
Svájcban 8, Angliában 14, Franciaországban 4, most 
épül Lyonban az ötödik. Hollandiában Velsenben 1913. 
április 1-én nyílt meg az első. „Ezzel Oroszországon, 
a Balkánon és rajtunk kívül már Európa minden or
szága befogadtaahamvasztást. Szép társaságba kerültünk. 
Büszkék lehetünk rá“ — igy kesereg a Hamvasztás, 
a fakultativ halotthamvasztás eszméjét terjesztő folyó
irat. Ebbe a társaságba tartozik még Belgium is, ahol 
a kormány nem engedélyezi krematórium felállítását.

A krematóriumok igénybevétele is elég gyakori. 
Ott még nem tartunk ugyan, ahol India és Japán. 
„Japánban minden városban van krematórium. Tokió
ban éjjel százanként égetik el a halottakat. Egy első 
osztályú halottégetés 5 Yenbe ( =  11 kor.), másod 
oszt 2 Yenbe, harmad oszt. pedig 1 Yenbe (== 230 
kor.) kerül.“ Nyugaton, ahol minden talpalatnyi földet 
meg kell hódítani az eszmének, 1912. év végéig csak 
tiz ezrekre megy a körülbelül 30 év alatt elhamvasztott 
halottak száma. Angliában 11,000, Németországban 
62,500, az amerikai Egyesült Államokban 65,000 ham-

vasztásról számol be a statisztika. A hamvasztás költ
ségei is nagyobbak. Berlinben a költségek koporsóval, 
orgonaszóval, 42 gyertyalánggal (stóla nélkül) 50 
márkára rúgnak. Az európai modern találékonyság 
azonban a költségkérdésen könnyen tulteszi magát. 
Vannak egyesületek, melyek a tagsági díjjal előre 
megfizettetik, ill a tagság fejében biztositják a tagok 
számára a hamvasztást. Karlsruhe város tanácsa pedig 
a katholikusok erélyes tiltakozása dacára egyszerűen 
elhatározta, hogy a szegényebb néposztály halottainak 
a hamvasztási költségeit elengedi. „A tanács ezzel 
a határozattal népszerűvé akarja tenni a halottham- 
vasztást, mert úgy véli, hogy a szegényebb népet 
anyagi okokkal szinte kényszerítheti a barbár és ke
gyeletsértő aktusra“ — irja a határozatról a mi katho- 
likusaink „Egyházi Közlönye“ (1914. 24. sz.).

Nekünk még nincs krematóriumunk. A bécsi 
halotthamvasztó egyesület kérelmére 1889-ben Pozsony 
városa ugyan hajlandónak nyilatkozott egy építendő 
krematórium számára telket is adni. Budapest székes- 
főváros meg 1912. május 13-án határozta el, hogy 
krematóriumot állít. Több vidéki város, pl. Brassó, 
Debrecen, Arad, rokonszenvezik az eszmével. Debrecen 
a felveendő hatmilliós kölcsön terhére krematóriumot 
is akart felállítani. A halotthamvasztásra vonatkozó 
határozatok azonban felebbezés révén mind a belügy
minisztériumhoz kerülnek, mely nem rokonszenvezik 
a kérdéssel s a határozatok jóváhagyásával éppen úgy 
nem siet, mint az „Országos Halotthamvasztó Egyesület“ 
alapszabályainak a láttamozásával. Nem viszi az ügyet 
az sem előre, hogy a magyar mérnök és építész egylet 
1905. évi krematórium tervpályázata sikerrel járt, azon 
Pogány Móric műépítész pályadijat nyert, tehát a kre
matórium tervek csak megvalósításra várnak. Nem 
okoz gondot már a pénzkérdés se. Kemény Dezső dr. 
gálszécsi ügyvéd ugyanis, ki ez év áprilisában halt 
meg, negyedmillió koronányi összeget hagyott vég- 
rendeletileg különféle közcélokra. Ebben az összegben 
benn foglaltatik 150,000 korona egy Budapesten fel
állítandó krematóriumra. „Arra az esetre, ha Budapestet 
a krematórium megépítésével más város megelőzné, 
ez a hagyomány azt a várost fogja illetni. Amennyiben 
ezt az összeget az örökhagyó testvérhuga elhalálozá
sától számítva tiz év alatt fel nem használták, illetve 
ez idő alatt krematóriumot Magyarországon nem épí
tenének, ez esetben ezt a 150,000 koronát a szabad
kőművesek magyarországi szimbolikus nagypáholya 
örökli.“ („Világ“ 1914. május 5.) Tekintve azt, hogy 
ebből a hagyományból nemcsak egy, hanem szükség 
esetén akár két, sőt három krematóriumot is fel lehet 
építeni, a kérdés végleges megoldása igazán csak a 
kormányhatósági jóváhagyástól függ.

A kérdés szóval teljesen megérett arra, hogy 
foglalkozni érdemes legyen vele s hogy megoldhatő 
is legyen. Huszonöt éves hazai múltra visszatekintő
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agitáció, a hatóságoknak rendelkezésére állott kilenc 
évi megfontolási idő után, mikor kész krematórium 
tervek állanak rendelkezésre, van telek, van pénz, 
— igazán nem lehet azt mondani, hogy ez a kérdés 
nem aktuális s hogy 'lörtcli Lajos ceglédi s. lelkész, 
fögyrnn. hitoktató a hajánál fogva ráncigálta volna elő 
a kérdést, mikor a halotthamvasztás jogosultságáról 
irt egy tanulmányt * Nem tudom, hogy a félszázados 
és a horatiusi kilenc éves jubileumra irta-e, azonban 
azt állithatom, hogy ez a füzet jubileumi kiadványkép 
is állja a sarat. Komoly és értékes, meggyőződésből 
fakadó munka, mely feltétlenül megérdemelné, hogy 
mindenki, ki a halotthamvasztás kérdésével akár rokon- 
szenvből, akár ellenséges indulattal foglalkozik, meg
vegye és elolvassa. Törteli egy pár vonással a halott- 
'hamvasztás múltját és jelenét vázolja, leirja a ham- 
vasztást magát és körülményeit, azután pedig sorra- 
veszi mindazokat a szempontokat, melyek a fakultativ, 
vagyis a nem kötetezö, de bizonyos feltételek mellett 
megengedett halotthamvasztás mellett és ellen szólanak. 
Meggyőződése szerint „a hamvasztás nem egy föl
kapott eszme, hanem már az ősnépek köztudatában s 
kultúrájában megfogamzott temetkezési szokásnak a 
modern tudomány által való tovább fejlesztése“ (11. lap), 
melynek közegészségügyi szempontból a fölényes jo
gosultsága „kétségtelen." (18. I.) „Jogi szempontból is 
nyilvánvaló a jogosultsága." (21.1.) „Aestetikai és pietas 
szempontjából is feltétlenül jogosult." (23. 1.) „A 
fakultativ halotthamvasztás eszméje vallási szempontból 
is jogosult." (33. I.) Vizsgálódásának az a végső 
eredménye, hogy a fakultativ halotthamvasztás beho
zatala az összes felvehető szempontok szerint jogosult 
és igazságos, (36. I.) csupán „közgazdasági szem
pontból nem illik sem a földbetemetésiől, sem a 
hamvasztásról beszélnünk, mert kedves halottaink 
pihenő helyével való kalmárkodás nem ethikus dolog." 
(24. lap.)

Erre az eredményre Törteli komoly megfontolás, 
az érvek lelkiismeretes mérlegelése után jut. Alaposan 
utána jár a dolognak, felhasználja az irodalmat, sok 
adatot, tényt és számot közöl, ezért müve még azok 
számára is okulás forrása lehet, kik álláspontját nem 
osztják. Munkájának egy hiánya van s ebben sem ő 
maga a hibás; ez az, hogy túlságosan rövidre kellett 
mondanivalóját fognia. Ez nagy kár, mert a füzetből 
Ítélve a halotthamvasztás kérdésének kimerítő tárgya
lására s az összes tudnivalóknak az összefoglalására 
Törteiméi alkalmasabb feldolgozót nálunk keresve sem 
lehetne találni, úgy hogy irodalmunkra nézve nyere
ségnek tarthatnók azt, hogyha ez a kis füzet nemcsak 
a megérdemelt elismerésben részesülne, hanem vevőkre 
is találna, hogy ennek a helyébe azután megírhassa

* A halotthamvasztás jogosuliságáról. Irta: Törteli Lajos. 
40 lap. Budapest, 1914 Scholtz testvérek kiadása. Ára 80 fill. 
Kapható a Luthertarsaság könyvkereskedésében.

Törteli a halotthamvasztás történetének és problémá
jának a kézikönyvét.

Ezzel az őszinte elismeréssel tartozunk Törteli 
Lajos értékes munkájának. Foglalkoznunk kell azonban 
vele nemcsak azért, mert jó munka. Tanulmányának 
végén Törteli a ref. és az evang. lelkészegyesületekre 
appelál, hogy a kérdést kisérjék figyelemmel s ügyel
jenek. hogy a fakultativ halotthamvasztás készületlenül 
ne találja egyházaikat. Ezt a felszólitást szeretnők mi 
is a magunk részéről is aláhúzni. A kérdés előbb- 
utóbb meg lesz oldva hazánkban is. Akkor állást kell 
foglalnunk. De nem ártana, ha nem várnók meg a 
kényszerítő helyzet beköszöntését, hanem előre tisz
tába jönnénk azzal, hogy milyen álláspontot foglaljunk 
el. A kérdés nem olyan egyszerű, aminőnek első pil
lanatra látszik. A döntés csak abban a nem remélt 
esetben volna és lehetne végleges, hogyha mondjuk 
a mi egyházunk minden fenntartás nélkül a fakultativ 
halotthamvasztás behozatala mellett foglalva állást, 
illetve a hamvasztás behozata esetén arra utasítaná a 
lelkészeket, hogy az elhamvasztandók végtisztességénél 
éppen úgy járjanak el, mint a rendes temetéseknél. 
Bármely más irányú döntés esetén ki leszünk téve 
annak a nem éppen kecsegtető eshetőségnek, hogy 
sok — nem dicsőségünkre váló — csetlés-botlás után 
arra kényszerit majd az események logikája, hogy ezt 
a fenntartás nélkül való állásponton foglaljuk el.

E tekintetben roppant tanulságos az egyházak 
halotthamvasztással szemben elfoglalt álláspontjának 
a története. Ennek Törteli füzetében különösen kevés 
hely jutott. Minket viszont elsősorban és különösen 
a halotthamvasztás egyházi vonatkozásai érdekelnek, 
azért egy régi, még theologus koromban tartott fel
olvasásom alapján és azóta gyűjtött anyagom egy 
részének felhasználásával egy pár vonással ezt az 
érdekes és változatos történetet vázolni fogom.

Szlm onidcáz Lajos.

SZEHLE.
A pozsonyi egyetem theologiai fakultása.

A pozsonyi egyetem megnyílik evang. theol. fakultás 
nélkül. Hogy miért így, arra a választ megadja a 
pozsonyi theol. akadémia évkönyve, melyben a theol. 
fakultás kérdéséről a következő sorokat olvashatjuk: 
„A theol. fakultás felállítása, az állam szükkeblüsége 
(nyíltan szólva, inkább a róm. kath. klérus titkos ellen
állása) következtében bizonytalan időkre el lesz na
polva, mert annak felállítását, ugylátszik, komolyan mi 
magunk sem akarjuk. Mert ha akarnók, a kultusz- 
miniszternek ama kijelentésére, hogy az evang. fakultás 
felállításának nincs elvi, hanem csakis pénzügyi aka- 
dálva, nekünk illetőleg a fakultás ügyében kiküldött, 
de máig egyetlenegyszer egybe nem hivott egyetemes
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bizottságnak nyomban azt kellett volna felelnie, hogy 
a pénz megvan, aminthogy meg is van, mert hiszen 
e célra csupán a pozsonyi akadémiánál mintegy 42000, 
a soproni akedéiniánál (az egyet, egyház segélyéből) 
mintegy 27000, az Eőry alapból pedig 4000 vagyis 
összesen 71000 korona áll rendelkezésre, holott a 
debreceni ref. fakultás hét tanszéke után az állam 
csak 70000 korona évi járulékot követelt. Pénz tehát 
van. Ami nincs, az a lélek és a lelkesedés az eszméén. 
Ha ez utóbbi meg volna, akkor már e fontos ügyben 
nem csupán a kiküldött bizottság, hanem a rendkívüli 
egyetemes gyűlés is eeybe jött volna, igy azonban 
majd egy év múlva tudomásul vesszük a miniszteri 
leiratot s esetleg elhatározzuk egy újabb feliratnak 
felterjesztését. A pozsonyi egyetem pedig a világ csúf
ságára ez év őszén megnyílik egy fakultással.“ Ehhez 
a legilletékesebb s a kelyzetet legjobban megitélni 
tudó helyről származó rezignált nyilatkozathoz nincs 
sok hozzátenni valónk. Mindössze arra emlékeztetjük 
olvasóinkat, hogy az „Országos vallásegyenlőségi szö
vetség“ hangzatos neve s azon országos hirü nota- 
bilitások névsora dacára kik annak vezérkarában 
természetesen az összes helyeket betöltötték, 
később az abszolút részvétlenség miatt szép 
csendesen egy teljesen jelentéktelen egyesületecskévé 
zsugorodott össze. Még az elnökség és a választmány 
tagjai sem törődtek vele s gyűlést nem lehetett tartani, 
mert azon senki nem jelent meg. Most meg egyházunk
ban üti fel fejét ez a deprimáló jelenség — egy ilyen 
fontos kérdésben. Egy bizottság, melyet össze sem 
hívnak! Egy bizottság, melynek tagjai talán azt sem 
tudják, hogy nekik a teológiai fakultás ügyével foglal
koztok kell . . . Hogy is tudhatnák, mikor annyi bi
zottságnak a tagjai, hogy azt számon tartani is ne
héz. Ha meghívót kaptak volna, akkor majd „tájéko
zódtak volna“ . . .  Ez egy pillanatfelvétel a mi egy
házunk közigazgatásáról és dekadenciájáról. Jaj nekünk!

Mit kellene a theologusoknak tudniok? A 
theologusok készültsége néhol meglehetős gyenge s 
sok panaszra ad okot. A gyakorlati követelmények 
mértékét alkalmazó papok rendesen a theologusok 
gyakorlatlanságán botránkoznak meg, a theologiai ok
tatással foglalkozók pedig a tudományos készültségük
ben fedeznek fel nagy hiányokat. Legutóbb (Julius 
17-én) a bajor fökonzisztorium nyilatkozott erről a 
kérdésről az ez évi papi vizsgálat eredményeit közlő 
rendeletében. Ebben a jelöltek tudomására hozza, 
hogy a 33 vizsgázó közül heten megbuktak s hogy 
a vizsgázók legnagyobb részét alig elégséges jeggyel 
kellett képesíteni. Az eredmény a theologusok szor
galomhiányának a következménye. Ezt a rendeletet a 
következő példákkal bizonyitja: Voltak olyan kandi
dátusok, akik nem tudták, hol áll Krisztus „főpapi 
imája“ s hol van megirva az Advent első vasárnapi 
perikopa, akik nem ismerték a lutheri urvacsorai tant
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s Pál apostolnak rá vonatkozó kijelentéseit nem tud
ták elmondani. Közönségesen ismert s rendkívül fon
tos bibliai helyeket mint pl. Róm 7U, 812 Jan. ev. 
6 ,̂,-at nem tudták görögből lefordítani. Héber, ótesta- 
mentumi történeti és írásmagyarázati tudásuk siralmas 
volt. A dolgozatukban, melynek thémája Krisztus isten
ségének vallásos és bibliai igazolása volt — csak 
nagyon kevesen tettek a metafizikai és erkölcsi isten- 
fiuság között különbséget, olyan emberekről, mint 
Nagy Konstantin és Francke Hermann Ágost teljesen 
elégtelen és helytelen feleleteket adtak. Ezért a fökon
zisztorium azt követeli, hogy az evangélikus papi 
hivatalra való előkészület alapja megbízható Írásma
gyarázati és dogmatikus tudás legyen, melyet komoly 
erkölcsíani, dogmatörténeti, egyházjogi és paedagogiai 
stúdiumnak kell kiegészitenie. „Ma minden pályán 
többet követelnek a jelöltektől. Az egyház sem köve
telhet kevesebbet, illetőleg követelményeit a feltétlenül 
szükséges mértéknél alább nem szállíthatja még akkor 
se, ha megfelelő theologus anyag nem áll is a ren
delkezésére. Az evangélikus egyháznak mindig elő
nyére és becsületére vált, hogy tudományosan képzett 
papjai voltak. Amennyire tőlünk függ, ettől a követel
ménytől el nem állunk s reméljük, hogy a lelkész
jelöltek ezen cél elérésére minden tőlük telhetőt meg
fognak tenni.“ (Chronik d. ehr. W. 1914. 36. sz.)
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K Ü L Ö N F É L E .

Esküvő. Endreffy János lajoskomáromi lelkész, 
lapunk munkatársa szeptember hó 9-én vezette oltár
hoz Hajek Hermát, lapunk munkatársát Pozsonyban. 
Állandó, tartós boldogságot kívánunk az új párnak. 
Isten áldása legyen rajtuk.

Kitüntetés. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Szabó Endre tapolyhanusfalvi evang. tanítót nem
zetiségi vidéken a magyar nyelv tanítása körül kifej
tett buzgalma elismeréséül a Kalmár József-féle ala
pítványból 150 korona jutalomban részesítette.

Nyitvatartott templomok. A bajor fökonzisz
torium a templomok napközi nyitvatartása tárgyában 
a következő rendeletet adta ki: Azt a kívánságot,, 
hogy a templomok nappal az istentiszteleti időn 
túl is nyitvatartassanak, újabban mind többen és töb
ben hangoztatják, igaz ugyan, hogy ez a kívánság 
nem áll összhangban a templomépület főrendeltelésével, 
mert a templom tulajdonképen az egész egyház gyü
lekezési helye» azonban mégis jogos és dicséretremélto. 
Azért nyomatékosan figyelmökbe ajánljuk a lelkészt 
hivataloknak, hogy ezen különösen komoly napokban 
az egyház elöljáróságával egyértelmüleg tegyenek 
próbát e tárgyban s legyen gondjuk rá, hogy ezen 
újítás is áldásthozó legyen a vallásos élet számára.
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Kinevezés. A király Sándy Gyula oki. épitész, 
áll. felső épitőipariskolai rendes tanárt — ki a mi 
budai egyházunk gondnoka is — a budapesti József- 
müegyetemen üresedésben levő második középitéstani 
tanszékre műegyetemi rendes tanárrá nevezte ki.

Tanitóbeiktatás. A lajoskomáromi evang. egy
ház egyhangúlag megválasztott másodtanitóját, Mezősi 
Árpádot szeptember hó 13-án iktatja hivatalába a 
gyülekezet lelkésze.

Értesítés. Majba Vilmos budapesti lelkész kis 
kátéja tót fordításban is megjelent. A fordítást Morhács 
Márton budapesti lelkész végezte. A káténak két 
nyelven való azonos szövege miatt különösen olyan 
helyeken ajánlatos a káté tankönyvül való bevezetése, 
ahol magyarul és tótul tanuló gyermekek vannak, akik 
együtt tanulják a hittant. Ára fűzve 20, kötve 30 fillér. 
Megrendelhető a Luthertiirsasűg könyvkereskedésében, 
Budapest, Vili. Szentkirályi-u. 51 a.

A dunántúli egyházkerület példaadása.
Lapunk 33. számában hirt adtunk a dunántúli kerület 
azon dicséretes szokásáról, hogy a püspöki jelentést 
kinyomatja s azt a kerületi gyűlés tagjai a gyűlés előtt 
ráérnek át is tanulmányozni, inig a többi kerületekben 
rendesen akkor ismerkednek meg a gyűlés tagjai az 
általok természetesen egyhangúlag tudomásul vett és 
kinyomatni rendelt jelentéssel, mikot a gyűlés után 
két-három héttel, néha azonban később is kezükbe 
kapják a kinyomatott kerületi jegyzőkönyvet. A dunán
túli kerület azonban nemcsak a püspöki jelentés, 
hanem a bizottsági ülések egy részének a jegyzőköny
vét is kinyomatja s hozzáférhetővé teszi. Ennek az 
eljárásnak az előnyei szembeszököek s ezen az utón 
való következetes továbbhaladás a záloga egy jobb 
közigazgatási jövendőnek. Minden komoly egyházi 
demokratizmusnak és autonómiának az az Hőfeltétele, 
hogy az autonom jogokat gyakorló s az egyház sor
sának az intézésebe joggal beleszólni akaró „mezei 
hadak“ egyházi, esperességi stb. kiküldötteknek is 
fogalmuk legyen arról, mit vesznek tudomásul, milyen 
ügyekben kell állást foglalniok és határozniok. Ez pedig 
csak úgy lehetséges, hogyha a jelentések, az ügyeket 
előkészítő bizottságok jegyzőkönyvei idején az illeté
kesek kezébe kerülhetnek és azokból a javaslatokat 
valamint a különböző előterjesztéseket kellően tanul
mányozhatják. Legutóbb a dunántúli kér. pénzügyi 
bizottságának és gyámoldai igazgatóságának július
10-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet kaptuk 
meg. Egyikben sincsenek egeket ostromló dolgok. 
Folyó ügyek, pénztári és más jelentések, beadványok 
elintézése. A fontos azonban az, hogy ezeket a dol
gokat a nyilvánosság előtt végzik, publikálják, módot 
adnak rá, hogy a kerület minden egyháza és lelkúsze 
tudomást szerezzen az ügyek viteléről s állandóan 
figyelemmel kisérhesse a történteket. Ezt a jó példát

nem győzzük eleget figyelmébe ajánlani a többi ille
tékeseknek !

A sebesültek lelki gondozása.  Dr. Teutsch 
Frigyes az erdélyi szász egyház püspöke 3475/1914. 
sz. a. e tárgyban a következő körrendeletét adta ki: 
„Igaz, hogy magától értetődik, hogy ahol egyházkerü
letünk evang. egyházai területén a kórházakban evang. 
sebesültek vannak elhelyezve ott a lelkészek hitsorso- 
saink látogatását szivesen fogják teljesíteni. Azonban 
mégis megbízom és felhatalmazom külön is azon egy
házak lelkészeit, ahol kórházak vannak, hogy hitsorsó- 
sainkról, kik a kórházakban, vagy másutt vannak, 
gondoskodjanak. Ezeket a lelkészeket utasítom, hogy 
a nagyszebeni katonai parancsnokság 9248. sz. átiratára 
hivatkozva a helyi katonai hatósághoz forduljanak, 
mely utasítva van, hogy a delegált lelkészek munkáját 
minden tekintetben megkönnyítse. A lelkészek a béke 
beálltával ezen munkajokról hivatalos jelentést kötele
sek tenni. Isten áldása legyen ezen a munkán. Nagy
szeben, 1914. szeptember 1. D r. Ie u tsc h  F r ig y e s  s. k."

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
K özépiskoláink ér tes ítő i t  legnagvobb^szt köszönettel 

megkaptam Mihelyt lehet, bármily röviden is meg fogok róluk 
emlékezni a többi beküldött könyvvel és füzettel együtt
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ORGONA-GYÁR.
yáú/rm re gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo áfának (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
cs. és kir. udvari szállító

a Sxcnt-SIr lovagja és n Ferenc Jossef 
rend tulajdonosú

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kadvezft fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomásit csőre dszcrü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu otgonákat szállít. 
40 év óta JOOOnél tbbh orgonát szállított, közte 
a király orgonáját, amtty mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerörc berendezve.)

Orgonajavitábokal és hangolásokat a Icgmérsekcitehb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalj.i — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijnienteten szolgál.
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Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés. Közép
iskolák felsőbb osztályai számára . . 1*60 K
Bereczky Sándor: Ószövetségi élet és jellem
képek s tanítások. Középiskolák, polgári és fel
sőbb leányiskolák 1. oszt. használatára —*80 K 
Bereczky Sándor: Jézus élete és tanitása. Kö- 
zépisk. polg. és fels. leányisk. II. o. haszn. —*80 K 
Bereczky S án d o r: Kér. Hit- és erkölcstan. Kö- 
zépisk. pol. és fels. leányisk. sz.V. jav. kiad. 1*— K 
Bereczky Sándor: Kér. egyház rövid története. 
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Bereczky Sándor: Az egyetemes keresztyén 
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Bereczky Sándor: Az egyetemes keresztyén 
egyház története és a magyar ev. egyház törté
nete. Középisk. VII, oszt. szám. Uj kiad. 2*----K
Blatniczky Pál: A kér. egyház rövid története. 
Elemi és polgári iskolák számára . . —*60 K 
Frenyó L ajos: A keresztyénség megalapításá
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I. osztálya s z á m á r a ................................. 1*50 K
Frenyó Lajos: A megváltó eljövetelének elő
készítése az Újszövetségben. Középiskolák I. oszt. 
s z á m á r a ........................................... 1‘-  K
Győry Vilmos: Dr Luther M. kis kátéja —*60 K 
Hetényi Lajos: A kér. egyh. röv. tört. 1*— K 
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Rédei K ároly: Bibliai törCEl. népisk. sz. —*90 K 
Schmidt Károlyt JenöCí/Ber. vallástan 1*— K
Szelényi Ödön dr.j: Aí evangéliumi keresztyén
ség világnézete Evangélikus vallástan középisk.
Vili. osztálya s z á m á r a ........................ 1*— K
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tályok szám ára ...................................... 1*— K

l MUTATVÁNYPÉLDÁNYT INGYEN KÜLDÖK !

A legújabb egyetemes tanterv alapján 
** vonzó, érdekes elbeszélések alak
jában megírt, 51 művészi kivitelű kép
pel diszitett véglegesen engedélyezett:

yy Bibliai T ö r t é n e t e k “
c. tankönyv a népiskolák I—IV. osz
tálya számára (ára kötve 90 fillér);

„ft HERESZiyíH ftKUASZENTf 6!lHflZ IflRTÉllETf “
c. szintén engedélyezett tankönyv a nép
iskolák V—VI. s az idegen közép- és 
polgári iskolák III. osztálya számára, 
második javított kiadás (ára kötve 60 f);

„Bibliaismertetés“
a népiskolák V—VI. s az idegen kö
zép- és polgári iskolák I—II. osztálya 
számára. — Véglegesen engedélyezett 
tankönyv. — (Ára kötve 40 fillér.) 
Nagyobb rendelésnél, a bérmentes kül
désen felül 1570 árengedmény. Tiszte
letpéldányt szives bevezetés céljából 
bérmentve készséggel küld Nagykároly 
(Szatmár megye) — R édei K áro ly , 
ev. lelkész, főgimnáziumi vallástanár.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerü let ú) én ek esk ön yve a
K e r esz ty é n  é n e k e sk ö n y v
melynek ma alig két évvei az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s igy a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A K eresztyén É nekeskönyv  

jjaz alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkö lésben „ „ vörös-

metszéssd tokkal...........................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal.....................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel, 

aranymetszéssel, dobodban . . . . . .  8 „ — „
Párnázott borjubürkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

metszéssel, dobozban............... a . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz .................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.Kai) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°/()-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
S án th a  K á ro ly : Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjubőrkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

S zék á cs  J ó z s e f : Im ádságok és Buzgőlkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

r n iA  itöf ÉMdólMla. Budapest. 0. Mi é é -ii. i
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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A pápa és a háború.
In magnis et voluisse sat est! Ezzel mél

tathatjuk XV-ik Benedek római pápa első ak
cióját, mely a rettenetes világháború megszün
tetésére irányul. Békesség néktek! mondotta 
Jézus urunk és az ő földi helytartója csak az 
ö szellemében cselekszik, midőn békére inti a 
hadakozó feleket. Vajon lehet-e a római pápa 
közbelépésétől valami üdvös eredményt várni, 
lehet e remélni, hogy a háborút és békét intéző 
hatalmasok a pápa szavára hallgatnak?

Az intés az összes hadakozó feleknek szól. 
Egyaránt a róni. katholikus Ausztria-Magyar 
monarchiának, a protestáns Németországnak, a 
protestáns Angliának, az orthodox Oroszország
nak és a klerikális Belgiumnak, nemkiilömben 
az atheista Franciaországnak és a pogány Japán
nak. A római pápa intő szavának azonban nem
csak azért nem lesz üdvös eredménye, mert 
a hadat viselő nagyhatalmak közül csak egyet
lenegy tekinti a római pápát Krisztus urunk 
földi helytartójának, ez az egy pedig pápai intés 
nélkül is kész a békére, ha őt békében hagy
ják, hanem azért mert ennek a háborúnak nincs 
erkölcsi alapja, a kik ezt kezdeményezték nem 
a sértett jog és elnyomott igazság érdekében 
k ‘zdték azt, hanem a legalacsonyabb indokok
ból. A hatalomvágy, a durva abszolutizmus 
s ^vetkezett a pénzvággyal, megvásárolta és 
kihasználta egy szerencsétlen nemzetnek kalando
rok által szitottbosszu érzetét. Az oly gonosztevők
nek mint egy Grey, egy Izvolszki, egy Poincarré 
h ba beszél a római pápa a keresztény erkölcs

ről, megváltónk magasztos tanításáról, a nép 
az istenadta nép pedig követi vakon a ve

zérlő kalandorokat, részint butaságból, részint 
mert fél a golyótól és az akasztófától.

A békeakciót voltaképen azzal kellene kez
deni, hogy azokat a kalandorokat, akik a hábo
rút okozták és a kiknek sötét lelkét százezrek 
ártatlan vére nyomja, el kellene távolítani és 
ártalmatlanná tenni, e/.t azonban a római pápa 
békítő szavával elérni nem lehet.

És mégis talán tehetnének valamit a keresz
tyén egyházak, ha összefognak a béke érde
kében.

A közvéleményt kell átalakítani azokban 
az országokban, a melyek a kalandorok által 
elámitva a háborút kezdték. Ha a keresztyén 
egyházak papjai ezt a célt tudatosan és követ
kezetesen felkarolják és a népet felvilágosítják, 
hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az államaik 
sorsát intéző körökből eltávolíttassanak azok, 
akik a béke akadályai.

Franciaországban, ahol a papságnak a 
népre külömben is csekély a befolyása, alig 
tehet az egyház valamit, de ott talán nincs 
is már erre szükség, mert ott a német fegy
verek máris oly meggyőző hatást gyakoroltak 
a közvéleményre, hogy alig akad francia, aki 
a békét nem óhajtaná. Oroszország nem számit, 
mert az egyház és a cárizmus egy követ fúj
nak, a cárizmus pedig csak akkor fog békét 
kötni, ha muszáj! A legújabb hir külömben az, 
hogy az orosz pópák a szent háborút hirdetik. 
Szent háború, a melynek célja a királygyilko

Főszerkesztő: SZTIÍHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő és kiadó: SZinONIDESZ LAJOS
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sokat védelmezni és a szomszéd házát felgyúj
tani és rabolni.

Ahol a közvélemény ingadozik és ahol az 
egyház közbelépése a közvélemény átalakulá
sára befolyással lehetne az Anglia.

Angliát a mostani liberalis kormány sodorta 
be a háborúba, sőt ha a jelek nem csalnak 
Anglia volt az egész bonyodalom tervezője és 
előkészitője. Az angol államférfiakat csupa 
irigység, hatalomvágy és kapzsiság vezették.

Az angol high Church papjai közül többen 
rosszalták a háborút. Ők a conservativ párthoz 
tartoznak és ha ez jönne uralomra, elkergetik 
Greyt és Asquithot és Anglia leszerel.

A római pápa tehát, ha eredményt akar 
elérni, ezekhez forduljon.

Belgium erősen klerikális ország. Ott követte 
el a nép a legtöbb kegyetlenséget. Alvó kato
nákat öltek meg, a harctéren fekvő sebesültek 
szemeit szúrták ki. Asszonyok és fiatal leányok 
megsebesült katonákat csonkítottak meg. Talán 
ott is tehetne valamit a római pápa, ha ugyan
azon klérus tagjaival rendelkezik, a mely maga 
is a nép lázitásában résztvett.

Mi magyarok szivesen kibékülünk csak 
hagyjanak bennünket békében és legyenek meg 
a garanciák arra, hogy legalább száz esztendeig 
ne juthasson eszébe muszkának, rácnak minket 
bántani.

A mig ez nem lesz biztosítva — tisztelet 
becsület a római pápa jóindulatának — nem 
tehetjük le a fegyvert, a melyet az ellenség 
markunkba szorított. sztehio Koméi.

•*r~—~ii~«i-* *»-■-! --- i‘i~i

Följegyzések a háború idején.
1914. aug . 11.

A harcba menő katona mindenre elszánta magát. 
Ki is van téve ezer és ezer veszélynek. Békés, nyu
godt időkben az ember úgy, a hogy csak tudja irá
nyítani élete folyását. Az ok és okozati törvény alap
ján előreláthat, óvakodhatik sok mindentől, ami, hogyha 
nem lenne elővigyázatos, betegséget, szerencsétlen
séget s halált is okozhatna. De mi az ember a háború 
viharában ? A mi a porszem, vagy vizcsep a végtelen 
tengerben, mit a vihar s a hullámok oda-visznek, a 
hová akarnak.

Lehet, hogy visszajövök a háborúból, talán meg
halok a csatatéren, gondolják a legtöbben, akiket a

kötelesség hivó szava oda-vitt. A bizonytalanság ér
zése fogja el az ilyenek szivét. Ebben az érzésben 
pedig inkább félelem van, mint reménység, több köny- 
nyehnüség és nemtörődömség, mint bátor, elszánt
odaadás.

A bizonytalanság ingatag területéről szilírd ta
lajra vezet az Isten akaratának az élet bármely válto
zásában való fölismerése. Akkor nem arról van szó, 
hogy lehet, arról sem, hogy talán, hanem arról, hogyha 
a háború viharába, a golyózáporba, a tűzbe is kell 
mennem, akkor sem engedem el az Isten kezét. Nem 
lehet, vagy talán történik életemben, hanem az Isten 
akarata. E nélkül egy veréb sem esik le a háztetőről, 
egy hajszál sem a fejünkről.

Isten nevében mentek el azok a katonák, akik 
ily érzéssel mentek el. Bárha mentül többen mentek 
volna el igy. Nemcsak nekik jobb úgy, de a hazá
nak is.

Válságos időkben, veszedelmes percekben nyu
godt lélekre, biztos kézre van mindenkinek szüksége. 
Nagy fölény, akinek ez birtokában van. A nyugalom 
és a biztos kéz sok veszélyt elháríthat, amit a kap
kodó ember csak akkor vesz észre, amikor már meg
történt a baj, a szerencsétlenség. Mily nyugalmat és 
határozottságot adhat annak az érzése, hogy nem 
véletlen, szerencse van velem a harctéren, hanem az 
Isten, s az ő akarata történik meg. Az isteni akarat 
pedig, hogy győzedelmeskedjék az- igazság a hazug
ság felett, a becsület a tisztesség az álnok farizeiz- 
mus felett.

Mennyi megnyugvás, az erőnek, a bátorságnak, 
a rendíthetetlen kitartásnak mily kimeríthetetlen forrása 
van abban, hogy igaz szent ügyért folyik a küzdelem 
és az Isten van velünk a csatatéren és el nem hagy 
tűzben és ezer s ezer veszély közt.

Bátor, igaz, szenvedést tűrő, bizó, fáradságra kész 
katona csak az lehet, aki predestinálva érzi magát, 
hogy amiért küzd, az az Isten ügye, hogy az egész 
világnál is többet ér az igazság, a tisztesség és a 
becsület.

Boldog ország, melynek katonái érzik, hogy erre 
vannak predestinálva. Ott csak győzni lehet. —y—n

A halotthamvasztás.
ii.

A katholikus egyház egyelőre hallani sem akar 
a halotthamvasztásról. Az ok igen egyszerű: a halott
hamvasztás behozataláért küzdők sorában sok volt a 
szabadkőműves, tehát az egyház az egész mozgalmat 
a szabadkőművesek és materialisták ördögi praktiká
jára vezette vissza. Hivatalosan a kath. egyház 1886- 
ban foglalt állást a halotthamvasztás ellen. Abban az. 
időben történt ez, mikor a kath. egyházban roppant 
nagy volt az ellenszenv a szabadkőművesek ellen. XIIL
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Leó pápa 1884-ben adta ki „Humánum genus“ kez
detű enciklikáját, melyben az egész szabadkőműves
séget a „Sátán zsinagógájából“ valónak mondotta. 
Hogy ez. mennyire szószerint értette, annak klasszikus 
és legendába illő bizonyítéka a Taxii eset, melynek 
szálai ebben az időben szövődtek. Taxii Leó, polgári 
nevén Gabriel Jogand-Pages megengedte magának 
azt a páratlan mulatságot, hogy a leghazugabb me
sékkel 12 éven át orránál fogva vezette a magas 
klérust. Mesélt arról, hogy a szabadkőművesek ördög
imádók, hogy összejöveteleiken az ördög személyesen 
megjelenik. Ezt az ördögöt Bitrunak hívják. A kleri
kálisok buzgón hitték a meséket s Taxii annyira kéz
zelfoghatóvá tette a maga leleplezéseit, hogy még 
Bitru ördögnek a sajátkezű aláírását is mutogatta. 
Tempi passati. Azóta Taxii saját maga kijelentette, 
hogy az egész leleplezési hadjárat az ördöggel, az 
ördögimádással etc. svindli. Legfeljebb népies irat- 
kákban kisértenek még az ö hiteles „leleplezései.“ 
Az ellenszenvből fakadó intézkedések egy része azonban 
még mindig érvényes, ezek közt a halotthamvasztás 
ellen hozott decretum is. Tökéletesen ennek az állás
pontján áll Csernoch János,* ki azóta esztergomi érsek 
lett, ki igy nyilatkozik:

„A régi pogány szellemnek fe éledése. a keresztény szo
kások és erkölcsök ellen intézett támadás, a keresztény teme
tőknek mint az egyház áltál különösen tiszteletben tartott 
szent helyeknek célba vett eltörlése, a hullaégett knek az 
egyházzal szemben tanúsított magatartása s maga a mozga
lomnak megindítója: a szabadkőművesség elég indokot szol
gáltatnak arra, hogy a katholikus egyház s az egész keresz
ténység ellenezzen egy oly mozga.mat, melynek valóban sem 
egészst gügyi, sem szépészeti, sem pedig takarékossági céljai 
nincsenek, hanem valódi célja a pogány világnézetnek ter
jesz tés , a társadalom elkereszténytelenitése “

E mellett mindjárt azon reményének is kifejezést 
adott, hogy noha a pápai decrétum kiadásáig kilenc 
éven át összesen 444 halottat égettek el Olaszország
ban, ezután ez a szám csökkeni fog Ez a remény 
azonban egyáltalán nem vált valóra, a pápai decrétum 
után következő kilenc éven át kétezernél több ham- 
vasztási eset volt Olaszországban.

A S. congregatio Romanae et universalis inqui
sitionis — seu sancti officii decrétumának nem volt 
nagy hatosa, mert az a meggyőződés uralkodott, hogy 
a halohhamvaszlást nem vallási, hanem egészségügyi 
szempontból kell elbírálni. Ennek a meggyőződésének 
kifejezés* adott Schell würzburgi theol. tanár is, azonban 
a curia átokkal való fenyegetésére meghajolt, nézeteit 
az anynszciitegyház Ítélete alá bocsájtotia s ha valamit 
szavában vétett, azt visszavonta. Maguk a katholikus 
egyházi körök is tudtak azonban a decrétum ellenére 
cseleked i. Ennek klasszikus példája a bécsi irgalmas- 
rend e! á nsa. Gróf Silva Taroncca Jenő 1889-ben 
meghalt Penzingben, Bécs mellett. Egész, körülbelül

* á llottéi élésről. Esztergom. 1887.

kétszázezer koronányi vagyonát az irgalmasok kon- 
ventjére hagyta azzal a kikötéssel, hogy holttestét 
katholikus ritus szerint búcsúztassák el, egy barát kí
sérete mellett szállítsák Góthába s ott hamvasztassák 
el. És a konvent elfogadta az örökséget és elbucsuz- 
tatta a halottat és egy barát elkísérte Oóíhába és ott 
elhamvasztatta a gróf hulláját és a maradványait visz- 
szahozta és a rend bécsi templomában helyezte el az 
urnát! . . .

1892-ben az egyház engedett merev álláspont
jából, azonban a bajor püspökök és érsekek még 
1913-ban is a következő négy pontban foglaltak állást 
a halotthamvasztás ellen:

1. Halotthamvasztó egyletbe Katolikusnak nem szabad
belépnie s sem a saját, sem mások holttestét nem szabad 
elégettetnie. i

2. Ilamvasztás esetén a halott nem részesülhet egyház 
temetésben.

3. Aki tehát holttestét clhamvasztatja, az az egyházi 
temetés áldásában nem részesülhet.

4. Aki végre ndeletileg meghagyja, hogy holttestét ci
háim asszák s emellett a szándéka mellett állhatatosan meg
marad, az utolsó kenetben sem részesíthető.

Ezzel a merev elutasító álláspontjával a katholi- 
cizmus nem áll egyedül. Az orthodox zsidó és a pro
testáns lelkészek között is sokan vannak, kik lelkiis
meretűkkel nem tudják összeegyeztetni a hamvasztás- 
nál való egyházi szolgálatot A Schleswig, holsíei.ni 
„Lutherisches Verein“ 1913-ban is a pogányságba 
való visszaesésnek mondotta a halotthamvasztást. Mások 
szintén minden kételyt kizárólag nyilatkoznak: „A 
halotthamvasztás tudatos és szándékos megsemmisí
tése a keresztyén hitnek, kigúnyolása a feltámadás
tannak, a keresztyén egyház megsértése, a nép hitet
lenné tétele és durva materialismus.“ Ez azonban 
véglet, melyben az ultramontánok és a túl konzervativek 
találkoznak. Az evangélikus egyház álláspontja türel
mesebb.

Mikor a góthai krematóriumban az első ham- 
vasztást végezték (1876.), Stier mérnök koporsójánál 
Seydel superintendens tartott emlékbeszédet. Ebben a 
beszédében rámutatott arra, hogy a halotthamvasz- 
tásban nem lát semmit, ami a keresztyén vallással 
ellentétben állna vagy azt éppen megsértené. Ellenkezőleg, 
ő ezt a folyton erősödő uj szokást a kér. vallás igaz
ságaival teljesen összeegyeztethetőuek tartja. A német 
egyházak hivatalos álláspontja az 1898. évi eisenachi 
konferencia határozata. Az eisenachi konferencián tud
valevőleg az összes német prot. egyházak főhatóságai 
képviselve vannak. A halotthamvasztásról Voigt, porosz 
főegyháztanácsos, a hannoveri konsistorium elnöke 
referált. Az ő javaslatát 28 szavazattal 4 ellenében el
fogadták. Az elfogadott javaslat négy pontból áll s 
igy hangzik:

„1 A hatotlhanivníztás nincs ugyan ellentétben sem az 
Isten parancsaival, sem a kér. hit valamelyik tételével, az 
evangélikus egyház hitvallásai sem ítélik e! sehol, azonban a
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szentiráslioz ragaszkodó keresztyén egyházban ősidők óta 
uralkodó szokásokkal és rendd ei ellentétben áll.

2. Az evangélikus egyháznak kötelessége síkra szállani 
a halotthamvasztás behozatalára irányuló, most még gyenge 
mozgalom ellen, hogy a temetésnek a kér. népben és egy
házban meggyökeresedett formája továbbra is fenntartassék.

3. Ebből folyólag nem lehet megengedni a lelkésznek 
hogy a hamvaszíásnál és az ezzel kapcsolatos ünnepségeknél, 
hivatalosan részt vegyen. Azért azonban kötelessége marad, 
hogy a gyászolókat Isten igéjével és imádsággal megvigasztalja .

4. Az. elhamvasztott testek maradványait tartalmazó 
urnáknak temetőkben való elhelyezése és ünnepély tartása, 
mivel ez a temetői szabályzattal ellenkezik — tilos.“

Ez a határozat nem vált az evangélikus egyház 
díszére és dicsőségére. A kerek tilalom fenntartása 
lehetetlenségnek bizonyult. Az sem volt keresztülvihető, 
hogy a papok talárban, de mózestáblácskák nélkül, 
vagy pedig polgári öltözetben búcsúztassák el a ham- 
vasztásra szánt halottakat. A mentalis reservatio, mellyel 
a berliniek éltek egy ideig, szintén nem volt méltó az 
evang. egyházhoz. Ezek ugyanis nem vettek tudomást 
arról, hogy elégetik-e a halottat. A halottas házhoz 
teljes ornátusban mentek el. A halottas kocsinak ott 
kellett állnia a ház előtt, a halottvivőknek addig, mig 
a lelkész a ravatalos szobában tartózkodott, nem volt 
szabad a koporsóhoz nyúlni, a lelkésznek pedig azonnal 
ott kellett hagynia a gyászházat, mihelyt a hivatalos 
dolgát elvégezte. Poroszországban még most se szabad 
se talárban, se talár nélkül fungálnia olyan halottnál, 
kit el fognak hamvasztani. Ezt a tilalmat azonban nem 
tartják meg, úgy hogy az 1909-iki Generalsynoduson 
határozati erőre emeltek egy indítványt, mely a kérdés 
uj szabályozását kívánja s az Oberkirchenratot javas
lattételre szólítja fel. Hannoverben Poroszországhoz 
való tartozása dacára szintén szokásos a krematóri
umba szállítandó halottak elbúcsúztatása.

A többi német egyházak nemcsak tényleg, hanem 
elvben is liberálisabbak e kérdésben. Gothában, Würt- 
tembergben (1905. óta), Sachsen-Weimarban, Baden- 
ben, Hessenben és Anhaltban nemcsak szükebb csa
ládi körben, a halottas házban búcsúztathatják el a 
lelkészek a halottakat, hanem a krematóriumba is el
mehetnek, ahol a ravatalozó helyiségben rendesen 
oltár, sőt szószék is tatálható. Igaz, hogy egyes he
lyeken az egyháznak a halotthamvasztás ellen való 
régi ellenszenve még meglátszik azon a rendelkezésen, 
mely szerint a lelkész a krematóriumot azelőtt elhagyni 
tartozik, mielőtt a koporsó sülyedni kezd, hogy a sü- 
lyeztőből a hamvasztó helyiségbe kerüljön. (Württem
berg.) Sachsen-Weimarban az országos zsinat 1907- 
ben engedte meg, hogy a lelkész a koporsó sülyedése 
idejére is a ravatalozó helyiségben tartózkodjék.

A korlátozások napról-napra tünedeznek. Az 
elsassi főkonsistorium 1912. XI. 20-án ezt a határo
zatot hozta: „A hamvasztásoknál az egyház közre
működése Ugyanúgy történik, mini az elhantolásnál. 
Az olyan lelkész, kinek lelkiismerete nem engedi a

hamvasztásnál való közreműködést, tartozik a más 
lelkész részére szükséges engedélyt megadni!“ A lel
készeket meggyőződésük ellenére más egyházak sem 
kötelezik a halotthamvasztásnál való hivatalos rész
vételre. Poroszországban erre a kivételre nincs szük
ség, azonban Bajorországban, Szászországban ugyanez 
a rendelkezés áll fenn. Bajorországban csak abban az 
esetben tagadható meg a közreműködés, hogyha a 
halott nem érdemli meg az egyházi temetést. Az el- 
sassihoz hasonló a helyzet Braunschweigban is, ahol 
1912-ben a tartoinánygyülés egyhangúlag hozzájárult 
egy krematórium felállításához. A lelkészek közremű
ködésén vont korlátozásokat ugyanakkor mind hatályon 
kívül helyezték. Csupán az van megtiltva, hogy a 
lelkész beszédében a halotthamv ászt ást ajánlja. A pap 
a közreműködést itt is megtagadhatja, ha az meggyő
ződésével ellenkezik.

Ausztriában meg nincs krematórium. Reichen- 
bergban azonban kész tény elé akarják állítani a kor
mányt s ezért hozzáfognak egy krematórium építésé
hez. Ez a módszer külömben Porosz és Bajorország
ban is bevált. A zittani krematóriumban azonban sok 
holttestet hamvasztanak el. (1913-ban 177-et.) Az oszt
rák evang. egyház Generalsynodusa 1913. okt. 19-től 
nov. 1-ig tartott gyűlésén a hamvasztás ügyében azt 
a határozatot hozta, hogy a hamvasztásnál és a ham
vaknak a temetőben való elhelyezése alkalmával a 
lelkészek talárban jelenjenek meg. Aki meggyőződésé
vel ellenkezőnek tartja a részvételt, az tartozik meg
engedni más lelkésznek a közreműködést.

Ez az álláspont egy lépéssel tovább visz bennün
ket. Mint eddig láttuk, lassanként a német protestáns 
egyházakban diadalra jut az az álláspont, mely nem 
tesz különbséget az elhantolandó és elhamvasztandó 
holttesteknél végzendő funkciók között. Függőben marad 
még az a kérdés, szabad-e a hamvasztás után fenn
maradó csontszilánkokat tartalmazó urnát az egyház 
tulajdonát képező temetőben ünnepélyes szertartással, 
lelkész részvételével elhelyezni. Az eisenachi határozat 
4. pontja értelmében: nem. Később e tekintetben is 
engedékenyebb lett az egyház. A Reichsgericht köte
lezte még a katholikus egyházat is, hogy egy kath. 
temetőben engedje meg, hogy egy urna egy sirboltban 
elhelyeztessék. (1902.) A protestáns egyházakban álta
lában az egyházi elöljáróság adja meg az urnák elhe
lyezésére való engedélyt. Az urnákat azonban nem 
szabad láthatóan elhelyezni, hanem vagy koporsóba 
helyezve, vagy anélkül földbe kell temetni, vagy pedig 
úgy kell befalazni, hogy azok láthatók ne legyenek. 
E tárgyban legutóbb (1914. májusában) a branden
burgi konsistorium bocsájtott ki rendeletet, melyben 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy az urnákat min
den egyházi ünnepélyesség kizárásával, csendben kell 
elhelyezni. Megtiltja, hogy a temetőben az urnák szá
mára külön részt hasítsanak, ki vagy urnacsarnokot
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építsenek. (Nem kapnak külön helyet az urnák Braun- 
schweigban sem.) A Fridrichswerder I. és II. synodus 
(Berlin) liberális többsége azonban ezt a korlátozást 
is törülni kérte még 1913-ban, hivatkozva olyan ese
tekre, mikor szükségesnek és indokoltnak látszik a 
hamvaknak beszéd kíséretében való elhelyezése pl. 
külföldön elhunytak hamvainak a hazahozatala esetén. 
Ilyen esetben, — hogyha a hamvasztás előtt egyházi 
szertartás nem tartatott, — Württembergben már meg 
van engedve a hamvaknak ünnepélyes eltemetése. 
Lehet, hogy ezen a téren is fog még az evang. egy
ház engedményeket tenni.

A hamvasztás egyházi elismerésének a bizony
ságait szolgáltatják az újabb agendák is. A Smend-féle 
kitűnő: Kirchenbuch für evang. Gemeinden zunächst 
für die in Elsass-Lothringen (1908.) csupán az áldó 
formida megváltoztatását tartja szükségesnek. A szo
kásos: „Nachdem es Gott gefallen hat, unsern Mit
bruder aus diesem Leben abzurufen, so bestatten wir 
seinen Leib in Gottes Acker, Erde zur Erde, Staub 
zum Staube, Asche zur Asche“ helyett ezt ajánlja: 
„ . . .  geben wir seinen Leib dahin, dass er Staub und 
Asche werde; seine Seele aber befehlen wir der Barm
herzigkeit Gottes . .  .“(II. 170. I.) A kurhesseni synodus 
(1913.) szintén annak a kivánságának adott kifejezést, 
hogy a készülő új agendába vétessék fel hamvasztás 
esetén használható formula is.

Egy pár szóval a „szabad egyházak" és a szek
ták állásfoglalásáról is meg kell emlékeznünk. Az 
előbbiek legnagyobb része kezdettől fogva hive volt a 
halotthamvasztásnak. Papjaik olyan esetekben is sok
szor elvégezték az egyházi funkciót, mikor a halott 
egyháza azt megtagadta. Sőt a szekták is megértik 
néhol a halotthamvasztás jelentőségét. így a cincinnatii 
baptista gyülekezet prédikátora a krematórium felava
tásánál 1887. junius 22-én felavató beszédében a kö
vetkezőket mondotta:

„A halál csak a mi látóhatarunk végső pontja, az Isten 
számára azonban nincs halott. 6  csak élőket ismer. Akár 
földbe temetem halottaimat, akár egy hamuvederben úrzom 
porukat, — reményem mindig előttem világol azon az ösvé
nyen, mely oda vezet, ahová én is vágyom, ck is oly igen 
vágytak és törekedtek.“

Ezzel végére értem vázlatomnak. A halottham
vasztás történetéből s az egyháznak vele szemben ed
dig elfoglalt sokféle álláspontjából nekünk tanulnunk 
kellene. Hogyha az országos ref. és evang. lelkész
egyesület Törteli Lajos felszólítása értelmében foglal
kozni fog a halotthamvasztásnál és az urnák elhelye
zésénél végzendő papi funkciók, valamint az urnáknak 
a temetőben való elhelyezésének a kérdésével, nagyon 
óhajtandó volna, hogy ebből a történeti fejlődésből 
okuljanak s mindjárt kezdetben olyan álláspontra he
lyezkedjenek, mely legalább egy pár évig fenntartható 
lehessen. Minek kezdjük mi újra a csetlést-botlást és

tanuljunk mindig a magunk kárán, mikor az esemé
nyek nyitott szemmel való figyelése sok tévedéstől 
megóvhatja egyházunkat.*

SzImonideAz Lajos.

Szemle.
Az evang. lelkészegyesiilet Noszkó István titkár 

szerkesztésében egy 104 oldalas füzetet adott ki év
könyvül tagjai számára. Az első lapok Veres József 
emlékének vannak szentelve. Bándy Endre főjegyző 
csupán egy pár jelentősebb eseményét emeli ki Veres 
küzdelmes és nem közönséges mederben lefolyt éle
tének. Az alelnöki megnyitó beszéd, a titkári, pénz
tárosi és az egyházkerületi értekezletekről szóló jelen
tések, valamint az egylet egyetlen gyűlésének a jegyző
könyve után négy felolvasás van: Madár Mátyásé 
„Tudnivalók a behnisszióról,“ Duszik Lajosé „Miben 
keresendő az evangélium lényege“, Mayer Pálé „Falusi 
egyházak lelki gondozása“ és Jahn Jakabé „Az örök 
béke eszméje“ címén. Végül a tagok kétféle névjegy
zéke : betűrendben és egyházmegyénként, azután az 
egylet ideiglenes tisztikarának a névsora, a titkár 
ajánló sorai.

Az évkönyv hü tükre az egyesület eddigi műkö
désének. A felolvasások közül Duszik Lajosé és Jahn 
Jakabé érdekes és értékes munka. A másik kettő elemi 
kioktatás számba menő dolgozat, mely már szeinesebb 
theologusok számára sem nyújt semmi újat. Ilyesmit 
kár lelkészeknek feltálalni s az egylet „annáleseiben“ 
megörökíteni. A különböző lelkészegyletekben tartott 
felolvasások közül mással pótolhatták volna helyüket. 
A dunántúli lelkészek a püspöki kérdőpontokba fog
lalt témákat annyian feldolgozták s egyébként is oly 
intenzív munkát végeztek, hogy erről a legnagyobb 
tisztelettel és elismeréssel lehet csak szólani. Ezek 
között bizonyára akadt volna figyelemreméltóbb munka. 
A dunántúliak általában csendesen, de kitartóan és 
eredményesen dolgoznak. Kalapot kell emelnünk előttük!

Az egyesület — mint azt az évkönyvből kons
tatálni lehet — néni váltotta be eddig a hozzá fűzött 
reményeket. Nagyon küzd a kezdet nehézségeivel. En
nek nagy részben a tisztikar ideiglenessége az oka.

Ideiglenes tisztikar és vezetőség nem vállalkoz- 
hatik nagy horderejű akciókra. Az is sajnálatraméltó, 
hogy a lelkészek közölt kevés vezetésre termett, nagy 
egyéniség van, aki az egyletnek súlyt adna s úgy 
judná irányítani a működését, mint a reformátusokét 
Baltazár Dezső. Veressel leesett az egylet koronája. 
Utódját keresni kell. Nézetünk szerint azonban nem a

* E dolgozatom adait részben egy régi felolvasásomból, 
részben Törtei! dolgozatából, főként azonban a Schiele-Zschar- 
nack-féle Lexikonban (Religion in Gesch. u. Gegenwart) meg
jelent, Schiantól származó „Feuerbestattung“ c. cikkből (II. 
881—88ö. hasáb), a Chronik der christlichen Welt, a Protestan
tenblatt és a „Hamvasztás“ közleményeiből merítettem.
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püspök urak között, mert ha alig egy pár éve az 
egyetemes gyámintézet elnökségét egymásután háiitot- 
ták el maguktól, akkor most sincs sem kevesebb dol
guk, sem kevesebb felelősség nem terheli őket. Olyan 
elnökre pedig, aki esetleg csak reprezentálna, nincs a 
lelkészegyletnek szüksége s erre a szerepre a püspök 
urak közül is nehezen akadna vállalkozó.

Nagy hátrányára van az egyesület akcióképessé
gének az a gyakorlat, hogy minden ügyben megkérdezi 
az alsóbb fokú egyesületeket. Lehet, hogy ez a sza
bályszerű eljárás. Azonban az bizonyos, hogy ezzel 
minden ügy elintézése legalább egy évi késedelmet 
szenved. Eddig joggal kifogásolható az az eljárása is, 
hogy direktívák adása helyett megszavaztatta egy csomó 
kérdésre pl. arra vonatkozókig is az alsóbbfoku lel
készegyleteket, hogy van-e szükség Budapesten keresz
tyén népszállókra!?

Ezeket a hiányokat mind hamar ki fogja az egy
let heverni, hogyha erőteljes, vezérszerepre termett és 
hivatott vezető kezébe kerül. Akkor majd lesz az egy
letnek vonzóereje is. Ma sokan nem látják be, miért 
volt szükség az egylet nagyszerű szervezetére, mikor 
azt a kevés munkát, amit eddig végzett, a régi lelkészi 
értekezletek minden különös organizáció nélkül is 
elvégezték. Ahhoz, hogy a nógrádi vagy a kemenes- 
aljai lelkészi értekezleten X. vagy Y. felolvasást tartson, 
nem kell semmiféle apparátus. Ennél sokkal többet 
pedig a lelkészegyesület kétezer koronás háztartása 
dacára nem produkált. Az évkönyv ugyanis egy kate
góriába tartozik azzal a sok szóval, tervvel, eszmével 
és ötlettel, amit mi szünet nélkül produkálunk minden 
különösebb haszon nélkül.

Hanem várjunk. Majd megtalálja a lelkészegylet 
is a maga Baltazárját, akkor azután lesz Lutheráneum 
és minden egyéb nálunk is. Addig türelemmel kell 
várnunk s azt kell szívből kívánnunk, hogy a mostani 
szerény kezdetet, a „szárnypróbálgatást“ és a „jóakaratu 
készséget“ — mint a titkár mondja — komoly tettek 
és eredmények váltsák fel minél előbb ! r . m .
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Jó tékonyság  tiz parancsolatja.
1. Háborús időkben adakozzál. Adjad azonban 

a magad pénzét és|ne nyúlj mások zsebébe.
2. Ne okozzon az neked gondot, hogy mi lesz 

azokkal a „rengeteg összegekkel“, ami adózásból össze
jön. Magadról tudhatod, hogy a pénznek mindig száz 
helye van.

3. A jóíékonykodók seregében is több legény
nek kell lenni, mint tisztnek. Ne kívánd tehát, hogy 
minden felhívás alatt a te neved is ott pompázzon. 
Sokan tartják magukat arra hivatottaknak, hogy jóté
kony akciókat vezessenek azonban kevesen vannak a 
választottak.

4. Ne nyugtalankodj attól való féltedben, hogy 
a te adományod érdemtelennek kezébe kerülhet. A

háború nyomorúsága nem válogat, hanem érdem
teleneket is sújt.

5. Ha olyanra kérnek, amire nincs kedved adni, 
akkor nyugodtan utasítsd el a kérelmet. Ugyanakkor * 
azonban adj arra a célra, amit te helyeselsz.

6. Ne hidd azt, hogy másoknak több a pénzük 
és jobban adhatnak, mint te. Ha mindenki igy gon
dolkoznék, akkor mindenki Rotschildra tolná az ada
kozás kötelességét.

7. Amit a Vöröskereszt-egyletre adtál, az ne vond 
le munkásaid béréből. Azt se kivánd, hogy a keres
kedő ingyen adja azt a portékáját, aminek a jövedel
méből alkalmazottait fizeti.

8. A munkaerődet, ha azáltal másoknak a szájá
ból a kenyeret veszed ki, ne ajándékozd el és ne 
légy büszke arra az első keresetedre, amivel mások 
szájából vetted ki az utolsó falatot.

9. Ne tagadd meg az adományodat egy egye
sülettől csak azért, mert irigyled azt a kitüntetést amit 
az egylet — védnöknője fog kapni. A te irigységed
ből éhes gyermekek jól nem laknak. Ha neked is 
vannak gomblyukfájdalmaid, azokra az orvosságot ne 
mások pénzszekrényében vagy áruraktárában keresd.

10. Sokan a jótékonyságot sportnak tartják. Ha 
háború idején minden egyéb sport szünetel is, a nagy 
jótékonysági versenyt biztosan megtartják. Ebben a 
versenyben mindenki a porondra állhat.

KÜLÖNFÉLE.

Gyászrovat. A késmárki lyceum régi tanárgár
dájának egyik kiváló tagja Kiszely Ervin meghalt. Ő 
még azon kevesek egyike, ki theologiai tanulmányai 
elvégzése után választotta a kathedrát a szószék he
lyett. 1839-ben született, korán elárvult, sok nélkülö
zés közepette tanult. 1862-ben lelkészjelölti vizsgát 
tett Eperjesen, azután három évig Beniczky Márton és 
Prónay Elek házában volt nevelő. A nevelősködése 
közben összekuporgatott pénzzel 1865-ben Jénába 
ment. Itt két szemeszteren át hallgatott theologiai, fi
zikai és mathematikai előadásokat. Hazatérve Kés
márkra ment tanárnak, ahol negyven éven át fárad
hatatlan buzgalommal végezte dolgát. Az ifjúságnak 
szigorú, de igazságos és jólelkü nevelője volt. Sokan 
áldják emlékét!

A debreceni egyetem első rektora a theolo
giai fakultás tanárai közül került Kiss Ferencz szemé
lyében, ki a lelkipásztorkodástan tanára s emellett a 
tiszántúli ref. egyházkerület főjegyzője is. A hittudo
mányi kar dékánjává Erdős József dr. prodékánjává 
Zovány Jenő dr., a bölcsészet-, nyelv- és történettudo
mányi kar dékánjává pedig Pokoly József dr. nevez
tetett ki. Az egyetemi beiratkozások [szeptember hóban 
tartatnak, az előadásokat csak októberben kezdik meg.

Esperes választás A vasi felsőegyházmegye 
egyházai egyhangúlag Beyer Theophil kőszegi lelkészt 
választották meg a lemondott Stettner Gyula helyébe 
esperessé.

A csatatérről. Perjéssy Károly ócsai ref. lel
kész, aki mint tartalékos tábori lelkész teljesitett szol
gálatot, az orosz határon egy ütközet alkalmával meg
sebesült. Ez a sors érte a késmárki lyceum tanárát,. 
Gotthardt Kornélt is ki Tomasov mellett kapott sebet.
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Luther-társaság gyűlés. A Luther-társaság 
október 8-án délután Budapesten fogja megtartani ez 
évi rendes közgyűlését. najba Vilmos főtitkár.

Papavatás. Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök 
Jurányi Lajos lelkész jelöltet f. hó 12 én pappá avatta. 
Jurányi a Budapest-Deáktéri egyháztól nyert kápláni 
hiványt.

Lelkészválasziás. A breznóbányai gyülekezet
ben szeptember 13-an volt a papválasztás. A szava
zásból Vitális Gyula tótpelsöci lelkész, zólyommegyei 
alesperes került ki győztesként, aki 223 szavazatot 
kapott. Krieger Mihály nyíregyházi másodlelkész 207 
szavazatot nyert. A kisebbség petíció benyújtásának 
gondolatával foglalkozik.

Segédlelkész változás. A budapesti ev. egyh. 
fasori lelkészi körébe Lamnek Vilmos segédlelkész 
távoztával Rapos Viktor jénai theologus kapott segéd- 
lelkészi meghívást.

Hirek a budapesti fasori egyházból. A Fa
sori Evang. Jótékony Nőegyesület a Vöröskereszt
egyletnek 300, a Fővárosi Segélyalapnak 300, a Ta- 
bitha-Nőegyletnek az üllői-úti Lutther-Otthonban be
rendezett tiszti kórház támogatására 400 koronát 
adományozott.

A kövi lelkészek, valamint a segédlelkészek és 
vallástanárok a főváros különböző hadi kórházaiban 
elhelyezett evang. sebesültek lelkigondozásában tevé
keny részt vesznek.

A hadbavonultak visszmaradt családtagjainak 
anyagi és erkölcsi támogatását az egyes gyülekezetek 
a lehetőség szerint szívesen előmozdítják.

Adomány. Scholtz Gusztáv püspök ur közbenjá
rására a Luther-Társaság az esztergomi hadikórházak
ban ápolt sebesültek részére kiadványaiból negyvenöt 
füzetet küldött szétosztás végett. Hálásköszönet érte!

Gyászistentiszteletek. Idegen földben, elsira- 
tatlanul, tömegsírban nyugszik már hazánk sok hős 
katonája. Elkésett levelekből, sebesültektől, veszteség 
kimutatásokból napok sőt hetek múlva jut el hozzánk 
a hir, kit kell megint siratnunk. Ha nálunk is szokás
ban volna — mint a régi görögöknél — üres sirok 
fölé sirdombot hányni idegenben elhalt és nem a haza 
földjében porladó szeretteink emlékére, akkor ezek 
most hamarosan megtöltenék temetőinket. Ez azonban 
nálunk nem szokás. Kenotáfiumok emelése helyett 
bizonyára sok helyen fogják kívánni a hátramaradottak, 
hogy ha halottjukra rá nem borulhatnak is, legalább 
a végső tisztességet adják meg neki s a gyülekezet 
körében emlékezzenek meg róla esetleg istentisztelet 
keretében. Az a kérdés, hogy tartsunk-e, milyen for
mában és mikor tartsunk ilyen gyászistentiszteleteket ? 
Nekünk megvan a magunk véleménye a dologról, ezt 
azonban senkire rátukmálni nem kívánjuk. Inkább ol
vasóink nyilatkozzanak a kérdésről. Hálával vesszük, 
ha véleményüket szívesek lesznek nekünk megírni. Ezen
felül pedig talán kívánatos volna, ha akár a megnyil
vánuló közhangulat, akár pedig az ügy fontossága 
egyházunk vezetőit is a kérdéssel való foglalkozásra 
és nyilatkozatra bírnák s ennek eredményekép ilyen 
szomorú tárgyú kívánság felmerülése esetén nem kap
kodnánk össze-vissza s nem járnánk el mindnyájan a 
magunk esze szerint, hanem direktívákat kapva, min
deneket „ékesen és szép renddel“ végeznénk.

Theologusaink mint betegápolók. A háború 
nyomorúságának teológusaink nem tétlen szemlélői. 
Mint értesülünk, valamennyi theologiánk hallgatói mint 
tábori diakónusok teljesítenek derék és önfeláldozó 
munkát. Pozsonyban Dobrovits Mátyás ár. képezte ki, 
a theologusokat elméletileg, a gyakorlati oktatást pedig 
Kirchenberg Alfréd ár. ezredorvostól kapták. Sopron
ban febr. 12-től márc. 24-ig tartott a betegek ápolására 
való kiképzés, melyet Kon Béla ár. ezredorvos végzett, 
A tanfolyamon részt vett theologusok augusztus végén 
behívót kaptak s most önfeláldozó munkával ápolják 
a sebesülteket. Ezért jár nekik rendes katonai koszt 
és lénung.

Hirek a Luther Otthonból. Az egyetemes egy
ház által felajánlott Luther Otthont a pesti Tabitha 
jótékony nőegylet harctéri sebesüÜLk ápolására ren
dezte be. A kórház, melynek parancsnoka Kermeszky 
György nyug. alezredes, dr. Rajner Béla mütöorvos 
vezetése alatt áll. akinek dr. Pokorny Sándor fővárosi 
orvos segédkezik; a kórházban az önkéntes ápolónők 
mellett nem diakonisszák hanem a Magyarországi 
Betegápolók és Ápolónők Országos Egyesületének 
hivatásos ápolónő-tagjai végeznek szolgálatot.

Elmaradnak a tanitógyülések. A vallás- és 
közokt. ügyi miniszter elrendelte, hogy a háborúra 
való tekintettel a tanitógyülések elhalasztassanak s 
egyúttal beszüntette az e célra kiutalt segélyeket.

Reverzális statisztika. A m. kir. központi sta
tisztikai hivatal havi közleményei szerint a gyermekek 
vallására vonatkozó megegyezéseknél folyó évi április 
havában az evangélikus egyház vesztesége 26, a re
formátus egyház vesztesége 20, május havában az 
evangélikus egyház vesztesége 22, a református egy
ház vesztesége 12; junius havában az evangélikus 
egyház vesztesége 28, a református egyház vesztesége 12.

Kassa. H o m o la  la lv á n ,  ev. lelkész.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Az e l f ö f i z e t é s  b e k ü ld é s é r e  a m ai s z á m h o z  csek k ;a p ó 

k a t  m e l l é k e lü n k ,  k é r jü k  a z o k  s z i v e s  f e lh a s z n á l á s á t  !

rjőzllzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
ca. é s  k ir .  u d v a r i  s z á l l í t ó

a S z c n t - S I r  l o v a g ja  é s  a F e r e n c  J ó z s e f  
rem i tu la j d o n o s a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerii (pneu
matikái) tartós, nemcshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát száll ított,  közte 
a k i r á ly  o r g o n á já t ,  amely mii ezídő szerint 
h a zá n k  l e g n a g y o b b  o r g o n á jn  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.
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KIADÁSÁBAN (BUDAPEST., IV. KÉR. 
KÁMERMAYER KÁROLY-UTCA 3. SZ.)

i M i e i H t  Ég. litY- E H B I. W llá s tc l? HÉZiM lBTElt:
Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés. Közép
iskolák felsőbb osztályai számára . . 1*60 K
Bereczky Sándor: Ószövetségi élet és jellem- 
képek s tanítások. Középiskolák, polgári és fel
sőbb leányiskolák I. oszt. használatára —*80 K 
Bereczky Sándor: Jézus élete és tanítása. Kö- 
zépisk. polg. és fels. leányisk. II. o.haszn. —*80 K 
Bereczky S ándor: Kér. Hit- és erkölcstan. Kö- 
zépisk. pol. és fels. leányisk. sz.V. jav. kiad. 1*— K 
Bereczky Sándor: Kér. egyház rövid története. 
Elemi iskolák felső polgári és középiskolai alsó
osztályai s z á m á r a ..................................1*— K
Bereczky Sándor: Az egyetemes keresztyén 
egyház története. Középiskolák VI. osztálya szá
mára. Uj k i a d á s ......................................2*40 K
Bereczky Sándor: Az egyetemes keresztyén 
egyház története és a magyar ev. egyház törté
nete. Középisk. VII. oszt. szám. Uj kiad. 2*— K 
Blatniczky P ál: A kér. egyház rövid története. 
Elemi és polgári iskolák számára . . —*60 K 
Frenyó L ajos: A keresztyénség megalapításá
nak története. Középiskolák V., hadapródiskolák
I. osztálya számára ..................................1*50 K
Frenyó Lajos: A megváltó eljövetelének elő
készítése az Újszövetségben. Középiskolák I. oszt.
s z á m á r a .....................................................1*— K
Győry Vilmos: Dr Luther M. kis kátéja —*60 K 
Hetényi Lajos: A kér. egyh. röv. tört. 1*— K 
Hetényi Lajos: Kér. vallástan . . . 1*— K
Kaczián János: Bibliai történetek . . —*70 K 
Klaar F ülöp: Dr Luther M. kis kátéja —*60 K 
Klaar Fülöp: U. az (Előbbinek szöv.) —*20 K 
Kovácsics Gyula: A kér. egyh. tört. —*30 K 
Pálfy József: A kér. anyaszentegyh. tört. 2*— K 
Raffay Sándor: Az evangélikus népiskolai vallás-
tanitás m ódszertana .............................—*60 K
Rédei K ároly: Bibliai tört. El. népisk. sz. — *90 K 
Schmidt Károly Jenő: Kér. vallástan 1*— K 
Szelényi Ödön d r . : Az evangéliumi keresztyén
ség világnézete Evangélikus vallástan középisk.
Vili. osztálya s z á m á r a ........................ 1*— K
Zsilinszky M .; Hit- és erkölcstan felsőbb osz
tályok szam ára .......................................1*— K
MUTATVÁNYPÉLDÁNYT INGYEN KÜLDÖK!

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a
Keresztyén én ekeskönyv
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s így a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

fáz alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

mctszéssM t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű brrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobodban....................  8 „ — „
Párnázott borjubűrkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany

metszéssel. d o b o z b a n ....................  ̂ . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nc.Kuiy 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv rrot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságb, n. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjubűrkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József; Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal « K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

Hornyaiiszhy i t o r  M o y i a l M l a ,  Budapest. U. Attadétnia-u. i
Kalmár Bertalan vvnyomdája, Aranyosmaróton.

A legújabb egyetemes tanterv alapján 
^  vonzó, érdekes elbeszélések alak
jában megirt, 51 művészi kivitelű kép
pel díszített véglegesen engedélyezett:

„Bibliai T ö r t é n e t e k “
c. tankönyv a népiskolák I—IV. osz
tálya számára (ára kötve 90 fillér);

„OHH M f t B M H I t e i m “
c. szintén engedélyezett tankönyv a nép
iskolák V—VI. s az idegen közép- és 
polgári iskolák III. osztálya számára, 
második javított kiadás (ára kötve 60 f);

„Bibliaismertetés“
a népiskolák V—VI. s az idegen kö
zép- és polgári iskolák I—II. osztálya 
számára. — Véglegesen engedélyezett 
tankönyv. — (Ára kötve 40 fillér.) 
Nagyobb rendelésnél, a bérmentes kül
désen felül 15°/0 árengedmény. Tiszte
letpéldányt szives bevezetés céljából 
bérmentve készséggel küld Nagykároly 
(Szatmár megye) — R édei K áro ly , 
ev. lelkész, főgimnáziumi vallástanár.



IV. évfolyam. 39. szám . A ranyosm arót, 1914. szeptem ber 26.

EVANGÉLIKUS LAP
E G Y H Á Z I ,  I SKOLAI  É S  T Á R S A D A L H I  H E T I L A P .

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a  lap s z erk esz tő ség e  e lm ére N agy
börzsönybe (Hontmegye) küldendők.

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTEHLO KÖPNÉL 
Felelős szerkesztő ét kiadó: SZinONIDESZ L A JO S

Ffiniunkatársak:
HOHN Y ANSZK Y AI.ADAM 

LIC. F IZÉL Y  ÖDÖN éa 8ZBLÉMYI ÖDÖN dr.

Az e lő f ize tés  ára: Egész évre 12 K., 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

I t l r d c t c a  d i j a :
Egész oldal 28 K., téloldal 4 K., negycdoldal 
7 k. Kit ebh hirdetések (pályázatok)minden szava 
6 till. Idbbszdr megjeleni) hirdetésnélárcn^edés.

T a r t a l o m :  Sztchlo Kornél: A mi segélyakciónk. —- y.—n.: Följegyzések a háború idején. — A gyászistentiszteletek kérdéséhez. 
Mindnyájunknak el kell menni. — Különféie. — Hirdetések.

A mi segélyakciónk.
Evangélikus egyházunk is kivette a maga 

részét a háborúban megsebesült vitézeink ápo
lásából. A Scholtz Gusztáv püspök és Sztehlo 
Kornél elnöklete alatt augusztus hóban meg
tartott bizottsági ülésben a bizottság felaján
lotta a Luther Otthon helyiségeit a Vörös- 
Kereszt egyletnek kórházi célra, abban a fel
tevésben, hogy az egyetemi előadások a há
ború tartama alatt szünetelni fognak. Midőn 
köztudomásra jutott, hogy az egyetemet mégis 
megnyitják és igy az internátus helyiségei leg
alább részben nem lesznek nélkülözhetők, a 
kormányzó bizottság az egyetemes felügyelőtől 
kikérendő jóváhagyástól feltételezetten oda mó
dosította ajánlatát, hogy az üllői házunkban 
lévő három gyűlési termet rendezi be kórház 
céljaira, és egyidejűleg gyűjtést rendez, mely a 
bizottsági ülésben megkezdetvén, nyomban kö
rülbelül 600 korona bevételt eredményezett. A 
bizottsági ülésben Raffay Sándor a Tabitha 
evang. nőegylet megbízásából bejelentette, 
hogy a Tabitha magára vállalja a kórházi be
rendezéshez szükséges ágy- és fehérnemű in
gyenes szállítását és az ápolónőkről való gon
doskodást. Raffay Sándor ezzel egyidejűleg a 
pesti egyház hívei között a Tabitha részére, de a 
kórház céljaira gyűjtést rendezett, mely a mai na
pig ötezer koronát meghaladó összeget eredmé
nyezett. Az egyetemes felügyelő ezen akcióhoz 
és a gyűlési termek átengedéséhez a hazafias 
érzület meleg hangján irt levélben hozzájárult.

A kórház most már négy hét óta meg

van nyitva. Negyven ágyról* rendelkezünk, a 
betegek létszáma folyton változik, rendesen 
meghaladja a harmincat. A kórház igazgatásá
val a Luther-Otthon és a Vörös-Kereszt egy
let közös megbízásából a Luther-Otthon igaz
gatója Kermeszky György alezredes van 
megbízva, aki nagy lelkesedéssel és önzetlen 
fáradozással gondoskodik a kórház ügyeiről. 
Nagy segítségére van ebben a Tabitha egylet 
részéről kiküldött hölgybizottság, melynek fcfő- 
nöknöje L á n g  Gi ze l l a  úrnő csodálatot ger
jesztő buzgósággal és keresztyén szeretettel 
most már négy hete reggeltől estig munkál
kodik ezen szeretetmunkában. Ezen szamarita- 
nusi munkában segítségére vannak: Raffay 
Sándorné és leánya Margit, Gellért Nóra, 
Tirscher Lilly, Horváth Jertka, Valkó Irén, 
Liszka Károlyné, Rajnai Béláné, Ambrozovitsné, 
Nigrinyi Gizella és mások.

Az orvosi teendőket végzi az erre ingyen 
ajánlkozott két orvos Dr. Po k o r n y  és Dr. 
Rajnai .  A betegek, akiket a Luther-Otthon 
bizottság elnöke sűrűn meglátogat, a kitűnő 
ápolásért és kezelésért igen hálások, az el
bocsátott felgyógyultak közül többen még le
vélben is köszönetét mondtak az igazgatónak, 
aki kedélyes humorával a katonák nyelvén be
szélni tud és szomorú sorsukban őket felvidítja.

A kórházat legújabban meglátogatta 
Auguszta főhercegnő: aki mindenben a leg
nagyobb megelégedését fejezte ki.

• Fehérneműben olvasmányokban, termé
nyekben és különösen friss gyümölcsben, a
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melyet a budai hegyvidék szolgáltatott már is
mételve érkeztek be adományok. Melegen 
ajánljuk a m e g f e l e l ő  s e g í t s é g  e s e t é b e n  
még nagyobb méretekre ki terjeszthető  
szeretetmunka támogatását, különösen, vidéki 
evangélikus nőegyleteinknek és kérjük ezeknek 
és egyáltalában evang. híveinknek segítségét. 
Aki a nemes hazafias célhoz akár pénzzel, 
akár természetbeni adományokkal hozzájárulni 
kíván, küldje be adományát a Luíher-Otthon 
címére (Üllő i-ut 24). Az adományokat az Ev. 
Lapban fogjuk nyugtatni.

Végül megemlékezünk arról, hogy Haggen- 
macher Károly ur< és neje arról értesülve, hogy 
a kórházban tiz ágy csak szalmazsákkal van 
felszerelve, nyomban tiz matrácot .készíttettek 
és küldtek be az igazgatóságnak és nunc venimus 
ad fortissimum egy lelkes evangélikus hazafi, 
aki névtelen akar maradni, a legújabban 1000 
koronát küldött be a kórház céljaira.

Sztehlo Kornél.

Följegyzések a háború idején.
A u g . 17.

Ha két ember találkozik a mostani időkben, 
biztosan a háborúval kezdik és végzik beszélgetésüket. 
Sóhajszerü fohász sokszor hagyja el ajkaikat, hogy 
a Mindenható áldja meg küzdő katonáinkat, vezesse 
diadalra fegyvereiket.

A háború mérhetetlen csapást jelent minnyájunk- 
ra. A megpróbáltatás ideje az. Elpusztul falvak és vá
rosok, sebesült és elesett katonák, gyász és nyomo
rúság mind mind vele jár.

Elviselhetetlen teher volna azonban az élet, ha a 
bajok és szenvedések közt nem tudnánk vigasztalást 
találni. Sőt amint betegség és csapás hasznos lehet 
egyes emberre, úgy a háború, a megpróbáltatás is 
valósággal az áldás kutíorrása lehet népek nemzetek 
életében. A csapások és szenvedések ütéseinek kell 
megjönni, hogy kiváltsa a szivekből az önfeláldozás, 
az áldozatkészség a szeretet erényeit.

Eleddig azért kellett sokat beszélnünk, hogy az 
emberek önzők. Mindig magukra gondolnak. Nemcsak 
megfeledkeztek a közérdekről, hanem azt tartották, 
hogy a haza azért van, hogy tartsa el gyermekeit. Ott 
lesz a hazám, ahol a legjobban megy dolgom. Áldo
zatra nem igen voltak kaphatók; ezt a kötelességet 
áthárították a házára, az államhatalomra, a közre, vagy 
már a hogyan nevezték. Mind ezt azért, mert 
önzők voltak, önmagunkra gondoltak, a maguk 
érdekét tartották csak szem előtt. A háború megvál
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toztatott mindent. Most a haza minden előtt. Az em
beres kiemelkednek az önzés szűk köréből és érzik, 
hogy az áldozatkészség a szeretet megtisztítja, meg- 
jobbitja szivüket. Ebben az érzésben akarják meg- 
füröszteni mindnyájan lelkűket. Falvak, városok mel
lett haladó katonavonatokhoz százával, ezerével men
nek egyszerű paraszíasszonyok és előkelő gazdag úri 
népek. Virággal üdvözlik az érkezőket s odaadják ne
kik mindazt, amit adhatnak. Nem kérdik, hogy honnan 
valók, de úgy bánnak velük, mint a szülő gyermeké
vel, ellátva őket minden jóval. Biztosan ahol az ő 
fiaik és férjeik járnak, azoknak is kijut ott mindebből. . .  
A háború nehéz idejének kellett eljönni, hogy az em
berek megérezzék és átéljék, hogy egymásért vannak; 
s ha vitéz katonáink fegyverrel küzdenek jóvoltukért, a 
jövendőért, akkor az áldozatkészségben senkinek sem 
szabad elmaradnia.

S ha azokra gondolunk, akiknek nincs kenyér- 
keresöjük, a sebesültekre, akiknek ápolásra, vigaszta
lásra lesz szükségük, akkor többet szeretnénk adni, 
mint a mennyit képesek vagyunk. Megnyílik szivünk, 
együtt érzünk a szenvedőkkel és megtisztul a lelkünk. 
Eddig irtóztunk a szenvedéstől, nem akartunk látni 
nyomort. Most nem félünk, hanem a szemébe nézünk, 
felvesszük a küzdelmet s addig nem nyugszunk, mig 
le nem győztük őt.

A háborúval járó baj, szerencsétlenség ébresszen 
mentül több nemes érzést lelkűnkben. Igaz és nagy 
diadal, ha a szeretet és átdozatkészség nyomában ki
sebb lesz a szenvedés és eloszlik a nyomorúság.

A u g . 2 4 .

Milliók állanak egymással szemben s népek, nem
zetek sorsa dől el rövid idő múlva. Gépfegyverek, 
puskák ropogása, ágyuk bömbölése, sebesültek nyö
szörgése, haldoklók hörgése adják a kíséretet hozzá.

Távol a harmezötől, félelmetes csöndességben 
súlyos teherként nehezednek lelkünkre kínzó gondolatok.

Harci zaj, zúgás, dübörgés mindent elfeledtet a 
küzdő katona előtt. Golyózápor, robbanó srapnerek 
nem akadályozzák, hogy előre törjön. Ki gondolna 
akkor arra, hogy mi történhetik? Csak egy gondolat 
hevíti, hogy győzni kell, ha a diadal az életébe is 
kerül.

Messze a „tettek“ mezejétől a megszokott kénye
lemben gondolatok nyugtalanítanak, melyektől olyan 
nehéz a szabadulás. Mennyivel boldogabb az, ki a 
harcmezőn küzdhet, fáradhat s a legveszedelmesebb 
pontokon kész a legnagyobb áldozatra! Golyók süví
tenek körülötte s a halál ezer és ezer alakban lesel
kedik reá. De a leghősiesebb kötelességet teljesiti, 
melyből sokakra áldás háramlik. Haldoklók, sebesültek, 
szenvedők várva-várják a segítséget, a vigasztalást. 
Ott lenni köztük, nem félni, hanem szemébe nézni az 
irtóztató nyomorúságnak s azt enyhíteni, lehet-e szén- 
tebb kötelesség, magasztosabb feladat??

Evangélikus Lap. 39. sz.
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Mindezt átérezni, átgondolni é s —meg nem tehetni, 
lehet-e súlyosabb teher, mely a lélekre nehezedik??

Aug. 30.
A harctérről jövő hírek örömmel töltik el szivün

ket. Hiszen azok nagyobbrészt sikerről, dicsőségről, 
győzelemről szólnak. De hogy ha egy kedvezőtlen hir 
érkezik, szivünk megremeg és sötét színekben jelenik 
meg a jövő. A válságos nehéz időkben az ember in
kább a pesszimizmusra hajlik. A rosszból elég olyan 
kevés, mint havasok oldalán a kicsi hólabda, hogy 
belőle hatalmas lavina keletkezzék s magával ragadva 
ezreket és ezreket sodorjon a kétségbeesésbe és kis
hitűségbe.

Pedig ezekben a napokban mindnyájunknak erő
seknek kell lennünk. Olyan erőseknek, hogy a leg- 
szomorubb gondolat és eshetőség se lehessen úrrá 
felettünk. Mert mihelyt elveszítjük lelkünk egyensúlyát, 
hasonlók vagyunk ahhoz a hajóhoz, melynek nincs 
kormányrudja s azt a habok odaviszik, ahova akarják. 
Lelkesedés, egyetértés, áldozatkészség mellett lelki 
erőre van mindnyájunknak szükségünk. E nélkül nincs 
valódi lelkesedés, az egyetértésből közös félelem lesz, 
mely mindenkit magával sodor s az áldozatkészség 
pedig meg nem valósítható törekvés, melynek szárnyát 
szegte a csüggedés és a kishitűség.

Hol van azonban a lelki irónék a forrása, miért 
lehetünk és miért kell akkor is erőseknek lennünk, ha 
kedvezőtlen híreket hallunk, ha veszteségről és bajok
ról is szól a táviró?

A lelki erő forrása, hogy igaz szent ügyért harco
lunk. önmaga ellen követett volna el a nemzet bűnt, 
ha tétlen közönnyel nézi azt a sok bántalmazást, mely
ben ellenségei részesítették. Erkölcsi erő, áldozatkész
ség hiányát jelentette volna, ha a jövendőért a tisztes
ségért, az igazságért mindenre készek nem lennénk. 
Ezért az igazságos Isten el nem hagyhat.

Az igazság diadalába vetett hit, hogy Isten van 
velünk, ad igazán lelki erőt. Ezt pedig nem érintheti 
változó hadi szerencse.

Akik önző haszonvágyból, bosszú érzésétől vezé
relve mentek háborúba, megijednek, kétségbe esnek a 
balszerencséről szóló hírekre. Azért van szükségük 
arra, hogy hamis győzelmekkel áltassák magukat és 
népüket.

Erőseknek kell lennünk minden körülmények 
közt. Se az örvendetes hir elbizakodottá ne tegyen, 
de se a kedvezőtlen úrrá felettünk ne lehessen. Erősek 
lehetünk abban a tudatban, hogy Isten van velünk és 
a végső, igazi győzelem a mienk lesz.

És ha mégis, mégis jönni fog, mert jönni kell a 
nagyszerű halál, hol a temetkezés felett egy ország 
sírban á ll . . . hogyha mind ez is eljönne, akkor is 
erőseknek kell lennünk, mert azok lehetünk. Akkor 
sem szűnik meg Istenben való bizodalnumk, mert

tudjuk, hogy az igazság el nem pusztulhat s az igaz
ságért, a jóért, a nemesért való halálból feltámadás, 
szebb, dicsőbb élet következik.

—y—n.
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A gyászistentiszteletek kérdéséhez.
í .

Az Ev. Lap szerkesztője a 38-ik számban azt a 
kérdést veti föl, hogy tartható-e és mimódon a csatá
ban elesettek fölött gyászistentisztelet? A kérdés egy
házi szempontból aktuális és a háború befejeztéig az 
is lesz. Megbeszélése — bár többen is hozzászólná
nak — az egyházra nézve fontossággal bir. Elismerést 
érdemel a kérdés fölvetője, hogy fölismerte benne a 
bár aktuális értékű, de mégis közegyházi problémát.

Az alábbiak nem tartalmaznak mást, mint szerény 
egyéni véleményt. Próbálom elgondolni, mit tennék én, 
ha a csatában elhalt hozzátartozói az egyhá' vigaszát 
kérnék fájdalmukra? Tartsunk-e az elhalt fölött gyász
istentiszteletet? A problémát az előbbi mondat foglalja 
magában: lehet-e ember fölött gyászistentiszteletet tar
tani ? Sokan vannak neves egyházi férfiaink között 
olyanok, akiknek elvük az, hogy csak Istennek tartsunk 
istentiszteletet. Ez teljességgel helyes és mindi-n kétsé
gen fölül áll. Istentisztelet embernek — önellen'mondás. 
Istentiszteletet — embertiszteletté lealacsonyítani nem 
szabad. A temetéseken elhangzó laudatio funebris-ok 
eleget ártottak a temetések komolyságának és a lelké
szek tekintélyének is. Érett keresztyének a temetés 
bejelentésekor sok helyütt külön kérik is a lelkészt, 
hogy a halottat „ne dicsérje.“

De hát elutasítsuk a hazájáért harctéren elhalt 
hozzátartozóit sajgó fájdalmukkal? A vigítsz forrásá
tól, amit ők maguk kerestek föl? Az özvegyet, az 
anyát, kinek talán mindene, mindene fekszik hidegen 
messze a puha családi fészektől? Elutasítani azzal, 
hogy Istennek tartunk csak istentiszteletet, nem szabad
1., az egyházért, 2., a gyászoló hozzátartozók miatt,
3., ilyen felelet egyáltalában nem is adható.

1. Az egyházért. Az egyház Jézus Krisztus lelké
nek letéteményese. Elutasitott-e ő valaha is valakit, ha 
hozzá kéréssel járult? Nem. ő örült, ha adhatott. 
Amint megpillantotta a kutnál a samáriai asszonyt, 
rögtön eltűnt fáradtsága, szomjúsága, csak azt érezte, 
hogy evvel az asszonnyal kötelessége van. Nem ereszt
heti el anélkül, hogy az élő vizet meg ne izleltesse 
vele. Ki tudja fog-e vele találkozni e földi létkörben? 
Most itt van az alkalom, hogy megszentelje beszédével 
lényét. Egy lélek áll vele szemben. Istenhez kell vezetnie. 
Ez a nagy erkölcsi kategorikus imperetivusz kiszorí
totta testéből az éhséget és szomjúságot. Most nem 
ér rá magával foglalkozni, A földi Jézus az egyház 
örök példaképe. Az egyháznak is h sonlatosképen kell 
cselekednie. Örülnie kell az alkalomnak, ha megszen
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telhet valamit. Örülnie kell, hogy a polgári anyakönyv
vezetés alkalmat ad a keresztelésnél és házasságkötés
nél az egyháznak működésre. Meg kell ragadnia min
den jó alkalmat, ki kell használnia minden kedvező 
helyzetet a vallási kincsek értékesítésére. Olyan időket 
élünk, hogy már ezek a jó alkalmak is fogynak. Sokan 
keresztelnek, temetnek, házasulnak stb. az egyház 
igénybevétele nélkül. Úgy hogy a kínálkozó alkalmakat 
nem elutasítani, — ez nem vall korérzékre — hanem 
megbecsülni tartozunk. A jó alkalmat tudatosan elsza
lasztani annyi, mint tudatosan elmulasztani a jót, már 
pedig, aki tehetné a jót és mégsem teszi, bűne az 
annak. Jézus egyháza a csatában hazájáért elesett 
katonák hozzátartozóit vigaszban részesíti a maga 
módja szerint. Hogy mi ez a mód, azt is megkísérel
jük elmondani.

2. De nem utasíthatja el az egyház a hozzátarto
zókat már maguk miatt sem. Ez szívtelenség volna 
fájdalmukkal szemben. Ök akarják gyászolni kedvesü
ket és az egyháztól várják a keretet, módot vigaszt. 
Az egyház adófizetői is, joguk van szolgálatait kikérni. 
De ne álljunk a rideg jogi alapra; a szív nemes érzelme 
beszél, kér, keres a gyászolókban. Még a legcinikusabb 
ember könnyeinek őszinteségében is hiszek, ha csata
mezőn elhunytat sirat. Pláne közeli hozzátartozóját. 
Milyen érzések dúlnának a sajgó szívben, ha Jézus 
anyaszentegyháza becsapná az ajtót.,az előtt, ki oda 
bizalommal fordult? jogosan fordulna el a mostoha 
any aszeniegy háztól!

3. Hogy istentiszteletet egyedül Istennek tartunk, 
az anyira evidens, hogy mondani sem kell. Ha nem 
tudnék saját tapasztalatomból esetet, hogy evvel fize
tett ki lutheránus lelkipásztor keresőket, mélyen hall
gatnék. De 'mivel a probléma elvi jelentőségű (ember
nek istentisztelet) és evidenciája dacára is nézet- 
eltérések konstatálhatok, fölötte el nem sikolhatunk. 
Embernek istentisztelet (a szó nemes és igazi értel
mében vett istentisztelet) nem tartható. De vájjon a 
keresztelés, konfirmáció, esketés, temetés stb. stb. 
nem mindmegannyi alkalmi istentiszteletek-e és mégis 
embereknek szólnak?! Nincsenek hellyel-közzel oly 
szokások, hogy a temetési beszédet a temetés útin a 
templomban tartják ? A nézeteltérés onnan származik, 
hogy ami a templomban történi, az mind „isten- 
tisztelet“ neve alatt ismeretes és mégis keresztelés, 
egyházkelés, temetés stb. használatos a köztudaíban. 
Istentisztelet az mind, csak a ruhájuk más! Az akalom 
más! A szereplők mások! Lealacsonyitom-e az isten
tiszteletet, Ha annak alkalmi oka — ember, legyen az 
élő vagy halott? Akkor alacsonyitanám le, ha az em
bert tenném meg a dicséret vagy horrible dictu az 
imádat tárgyává. Akkor az istentisztelet — ember- 
tisztelet lenne. Az természetes, hogy az emberről, aki 
az illető istentisztelet alkalmi oka, hallgatni nem le
het. Különösen, ha a harctéren halt meg hazájáért.

Annál is inkább, mert az alkalom kiválóan alkalmas, 
mondhatni borzalmasan nagyszerű épületes m e g j e g y 

zések megtételére. Hazaszeretet, vér- és életáldo'ás 
hol van meg nemesebb mértékben és igazabban, mint 
a halódó hősök végső mosolyában? „Tiszteljétek a 
közkatonákat!“ (Petőfi) Mi az „áldozat“, „vér és élet“ 
stb. fogalmait úgy sem tapasztaljuk a maga drasztikus 
komolyságában és valóságában. Nem árt, ha a papi
ros lelkesedés után mélyen belenézünk a valóság kö
nyörtelen szemeibe. Az egyháznak és vallásnak a 
jelenkorban amúgy az a nagy hibája, hogy nem mer 
és nem akar a valóság szemébe nézni. Mintha félne 
tőle! . . .

Mi a kér. temetés célja? Kér. módon eltakaritani 
az elköltözöttet. Evvel kapcsolatban vigasztalni a 
hátramaradottakat. Ez megtörténhetik hulla nélkül is 
(pl. ha vízbe fulás miatt elveszik a holttest). A vasár
nap délutáni istentisztelet keretül szolgálhat a teme
tésnek. jobb is, ha temetésnek, mint gyászistentiszte
letnek nevezzük. így elkerülhető a félreértés. Végered
ményben azonban a temetés is gyászistentisztelet. Az 
embert eltemetjük, megsiratjuk, megbecsüljük, a hazá
jáért elesettet zokogva megáldjuk, — de soli Deo gloria!

2 .  E. J.
A nagy háború, mely lángra lobbantotta, mond

hatni az egész világot, nagy áldozatok hozatalára kész
teti a népeket nemcsak a maguk egészében, hanem 
a társadalomnak minden körét, egyesületét, egyházát, 
a hazának minden hü fiát.

Egy nagy ádventnek, egy nagy ébredésnek a 
korszaka ez! Mintha a nagy apostol eget s földet 
rázó hymnusa harsant volna meg: „az éjszaka elmúlt; 
a nap elközelgett!“ Itt a cselekvés ideje!

Sajnos, egyházunk úgy látszik nem eléggé figyel
mes ; az ébrenlétnek, őrködésnek, tanácsadásnak kí
vánatos szelleme, mintha kóros lethargiába, elaggott 
szivek nem törődömségébe, elfáradt lelkek hideg közö
nyébe, merült volna. Körülöttünk mozgás, sürgés, mun
kálkodás, csak mi állunk tanácstalant. Egy-egy fel
vetett közérdekű kérdés, alkalmatos eszme siket fü
lekre, kihamvadt szivekre talál!

„Beszélhetsz jó vitéz!“, ha félisteneink nem akar
ják, hiába való minden igyekezet, minden törekvés!

De elég! Térjünk a tárgyra ! Remélhetőleg nálunk 
is eljő a purgálás ideje! Kivánatos-e a harcmezőn 
elesett honfiakért idehaza gyászistentiszteletet tartani! 
alkalmatos kérdés. A katholikus pap tisztában van, 
mit cselekedjen. Ott a halotti mise és ki van elégítve 
a s z í v , a hit és minden. Mit cselekedjünk mi, ha 
hozz ink jő a megsebzett nő, szüle vagy elárvult gyer
mek, kinek férje, gyermeke vagy jó atyja hősi halált 
szenvedett a távoli harcmezőn és kér, hogy rendezzünk 
gyászistentiszteletet emlékének.

Agendában hiába keresünk, ott nem találunk 
útbaigazítást s tudomásommal ez irányban semmi- 
nemmü utasítással sem rendelkezünk.

Pedig hát ilyen nehéz időben nagy gondot kellene 
fordítani a hívekre, amikor igazán véreznek, nemesen, 
odaadóan foglalkozni a lelkekkel, amikor a bánat és 
fájdalom kinzó gyötrelmeihez, a kétségbeesés és kétel
kedés is közelednek.
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Mit cselekedjünk! Véleményem: elégítsük ki a 
bánatos szivek óhaját és rendezzünk gyászistentisz
teleteket a harcmezőn elesett honfiakért! Ilyen irányú 
tanácsot ad gyakorlatunk is. Érdemes egyházi és világi 
nagyjaink emlékét külön gyászistentisztelet alkalmával 
szoktuk megünnepelni. Cselekedjünk itt is hasonlóan. 
A harcmezőn dicső halállal kimúlt honfiak hősök; 
megérdemelik a kegyeletet! Akár a rendes istentisz
teletnek keretein belül, akár köznapon az elárvult szi
vekkel óhajához képest, keresztyéni kegyelettel áldoz
zunk azok emlékének, kik értünk életüket áldozták.

Selmecbánya, 1914. szept. 21-én. Zs4lnbur pál
n  cv. lelkész.

Népek, nemzetek vívjak élet-halál harcukat. Sze
retteink ott vannak a távol harcmezön, hogy ott köte- 
leségüket teljesítsek.

Ök ott, mi itt. Ök a haza védelmében, mi szol
gálatiban S úgy érezzük, hogy nekünk is magasztos 
kötelességeink vannak; úgy érezzük, látjuk, tapasztal
juk, hogy ha valamikor, úgy most nagy szükség 
van reánk: vigasztalni a szomorkodót, tanáccsal el
látni a tanácstalant, reményt önteni a reménytelenbe.

Máskor is ugyan ez volt a kötelességünk, most 
azonban fokozottabb mértékben az. Mert több a bá
nat, több az árvaság, több a gyász és a csüggedés.

Mindegyikünk szeme a jövőbe réved. Mindegyi
künk aggódva reménykedik és remélve aggódik, hogy mi 
lesz? S mig a jövő nagy kérdőjelére aggódva tekintünk 
a jelen is feltárja sok kérdését: mit és hogy cselekedj ?

A rendkívüli idők rendkívüli kérdések elé állíta
nak. S jó, ha mentői előbb tisztába jövünk az ezekkel 
szembeni teendőinkkel.

Örülök, hogy az Ev. Lap szerkesztője is felvet 
lapjában egy kérdést, mely most nagyon is aktuális 
lehet mindegyikünknél s melyet jó lesz ha jól meg 
hányunk-veiünk magunk között.

Legyen szabad szerény véleményemet a felvetett 
kérdésekre vonatkozólag egész röviden nekem is 
papirra vetnem.

Mi a teendőnk elsőbb is, ha a háborúban el
haltak hozzátartozói emlékbeszédet akarnak mondatni 
velünk? Teljesitsük-e a kérésüket, vagy ne!

Feleletem rövid: igen! Először is azért, mert 
hisz a gyászbeszéd célja a vigasztalás — sohasem a 
feldicsérés — s nekünk minden utat s módot meg 
kell ragadnunk, hogy ezt elérhessük. Másodszor, mert 
annak megtagadása esetleg nagy ellenszenvet szülne 
a hozzátartozók részéről, mit nekünk mindenáron ke
rülnünk kell, harmadszor mert — s ezt kellett volna 
talán előre bocsátanom — semmi értelmét sem talál
nám a kérés megtagadásának.

Most már hogyan végezzük e gyászistentisztele
tet ? Itt már nem lehet kategorikus leírást adni. Nem 
lehet pedig azért, mert tudvalevő dolog mily nehéz, 
sokszor mily oktalan is a gyülekezetbe uj szokásokat 
behozni akarni. Maradjunk lehetőleg a megszokott 
formák között.

A gyászbeszéd, gyászistentisztelet helye a tem
plom. Sok gyülekezetben rendes körülmények közt is 
itt tartják a gyászbeszédet. Legyen az hozzá minden
kor olyan időben tartva, mikor semmiféle rendes is
tentiszteletet nem zavar. Előfordul azonban az az eset, 
hogy a rendes temetések alkalmával a gyászmenet 
nem megy a templomba, csak a házhoz és a temetőbe. 
Szerintem a háborúban elhalt s ott eltemetett halottak

hozzátartozóival együtt tartandó gyászistentiszteletek 
helye még az ilyen esetben is a templom legyen. Le
hetetlen is volna a házhoz menni s ott beszélni, 
énekelni.

Az ilyen helyeken azonban én azt hiszem, 
hogy csak a legritkább esetben fog előfordulni az 
eset, hogy valaki rendes beszédet mondasson el a 
papjával, hanem csak imát, ha ez az egyházban épen 
szokásban van. Mint például az én egyházamban 
ahol már is mondtam két elhunytért alkalmi imát a 
nálunk régóta divó szokásnak megfelelően a szószéki 
főima után.

Ám ha valaki azt kívánná tőlem, hogy rendes 
predikációs gyászistentiszteletet tartsak, azt is el
végezném. persze teljesen függetlenül a rendes isten- 
tisztelet idejétől.

Szabályzatot azonban mindezekre nem hoznék. 
Legjobb a gyülekezet helyi szokását respektálni s fő
leg hinni s joggal elvárni, hogy minden lelkész úgy 
akar és fog cselekedni, hogy az mindenkinek épülésére 
S vigaszára szolgáljon. J e sz e n s z k y  Károly 5 .

* a .
A háborúban elesett katonák felett itthon a gyász

beszéd tartását nemcsak szükségesnek, hanem üdvös
nek is tartom.

Ebben megerősít tapasztalatom.
Káplán koromban principálisom figyelmeztetett, 

hogy ott a temetés utáni napon a reggeli istentiszte
letnél megjelenik az egész rokonság s az elhunyt 
barátai, bizony sokszor olyanok is, akik máskor messze- 
járnak a templomtól s épen azért ilyenkor nagy súlyt 
helyezett az irásmaeyarázatára s alkalmas imát is 
mondott. Több találkozott, aki ilyen alkalomtól lett 
szorgalmas templomlátogató s megszerette az Úr igéjét. 
Igaz, hogy sokan e szokást katholikus színezetűnek 
mondták, de előtte fő volt a lelkek megnyerése Isten 
országa számára s erre ezen alkalmat is felhasználta.

De egyházamban is már régibb időtől szokás, 
ha egy egyháztag máshol (Amerikában, kórházban stb.) 
meghal, itthon a rokonság óhajára vasárnap délután 
gyászbeszéd tartatik, — a mikor a templom nemcsak a 
rokonokkal, hanem vidékiekkel is megtelik — s a gyász 
által előkészített földbe hulott ige mindig meghozza 
a gyümölcsét.

Itt ez a fő. Épen azért, ha a rokonság meg
keres, ingyen, minden ellenszolgáltatás nélkül vasár
nap délután, esetleg a reggeli vagy esti istentisztelet 
helyett hétköznap, tartsunk gyászbeszédet az elhunyt 
emlékére, ne tévesszük el azonban a gyászbeszéd 
célját: a sújtottakat elvezetni Jézushoz, aki a nagy 
sebeket egyedül képes megyógyitani. ü o b á i  S a m u ,

egyhä*maróti leik.

Hindnyájunknak el kell m en n i!...
Szeptember 14-én lelkészképesitö vizsga volt 

Debrecenben. A vizsga után a jelöltek megköszönték 
a vizsgáló bizottság fáradozását és elköszöntek az 
elnökségtől. A szónokuk Bányai Lajos volt, aki társai 
nevében azt a kijelentést tette, hogy a hazáért a the- 
ologusok is készek életüket a csatatereken feláldozni 
és nem veszik igénybe azokat a törvényes kedvezmé
nyeket, melyek lelkészek és theologusok számára a 
katonai szolgálattól való mentességet biztosítják. Ősz 
esperesek és tanárok könnybe lábadt szemekkel hali-
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gatták a szónok szavait. Az ifjak önfeláldozó lelke
sedése átragadt az öregebbekre is. Berey József espe
res rögtön közéjük állt s késznek nyilatkozott, hogy 
velük megy és vezeti őket.

„Az ifjúság azóta forrong, mint a méhraj s fel
hívásokat készül a maga részéről is kibocsátani a 
többi kollégiumok tanulóihoz: itt az idő!“

A tiszántúli ref. egyházkerület püspöke erről a 
nagyszerű önfeláldozásról tanúskodó cselekedetről kör
levélben értesítette az egyházak presbyteriumait és 
tanintézeteit. A körlevelet alább közöljük.

Schultz Aladár lapunkban a lelkészek privilégiuma 
ellen mozgalmat kívánt indítani. A református lelkész
jelöltek önkéntes lemondása, Baltazár Dezső dr. püs
pök felhívása mind annál, amit mi irtunk és mondot
tunk a privilégium ellen, ékesebben bizonyítja, hogy 
ez a privilégium komoly időkben szinte szégyenbélyeg
kép éget sokakat s teljesen megérett az eltörlésre.

Erről tanúskodik különben több nem lelkész 
olvasónknak az a reménysége, hogy a megindult moz
galom nagy hullámokat fog vetni s hamarosan ered
ményeit is láthatják. Mi is osztjuk e reménységet s 
hisszük, hogy e privilégium tovatünésén egyikünk sem 
fog búslakodni. Sőt lesznek olyanok is, kik nemcsak 
a haza, hanem papságunk érdekében is rajta lesznek, 
hogy ez a privilégium minél hamarabb a múlté legyen!

Ezek után legyen a szó Baltazár Dezső dr. püs
pöké, aki joggal büszke lehet theologusaira s írhatja 
róluk a következőket:

„Folyó hó 14-én negyven református segédlelkész 
tisztelgett nálam. Szószólójuk Bányai Lajos mindnyá
juk nevében megköszönte gondoskodásomat, hogy 
a katonai sorba tévesen behívott segédlelkészek kisza
badítása iránt intézkedtem ; egyben kijelentette, hogy 
ha a haza érdeke úgy kívánja, ők nem akarnak a tör
vény által biztosított mentséggel élni, hanem vonako
dás nélkül, sőt lelkesülten fognak beállani, nem katonai 
lelkészi, hanem fegyveres szolgálatra.

Könnyeimen keresztül dicsfényt láttam megvilá
gosodni ezeknek a férfiaknak homloka körül. Ott 
állottak előttem a vértanú hősök méltó unokái. Bennök 
a dicső múlt magasságáig felmagasztalódott a jelen
való idő. Reájuk ismertem, mint arra az örökségre, 
amit dicsőségének osztályosává választott ki az Isten 
s amelynél nemzeti létünk szent kincsei biztosságban 
vannak elhelyezve.

íme ezek az ifjak a veszély idején nem jogokat 
kívánnak, hanem kötelességet s az őket védő törvé
nyek fölibe emelik azt a törvényt, mely mindnyájunk 
teljes lelki és testi erejét, nyugalmát, életét a haza 
szolgálatára jegyezte fel.

A fényes példa tündöklő hatása vonjon minden
kit maga után. Ami jó, szép és nemes indulat a lelkek 
mélyén szunnyadoz, ébredjen és lobogjon szent lán
golással.

Én úgy látom, hogy az idők teljessége elérkezett. 
A szükség nagy komolysággal megjelent. Álljon tehát 
elé mindenki, akit megáldott az Isten a hadakozás 
arravalóságával s akit az ő kegyelme a test nyomorú
ságának fölibe emelt, huzódozással, vonogatással, 
takargatással és mentegetéssel ne szállítsa alá magát 
a lélek nyomorúságába.

Ne várja a hívást senki, hanem a maga lelke 
indításából tegyen bizonyságot a bátorsága és kivá
lasztottsága felöl. A harcmezőn a nemzeti feltámadás: a 
gyávaság szégyenében a legátkozottabb temető.

Annak a negyven példaadónak a cselekedete 
pedig hirdettessék az ő emlékezetökre — ahol más 
mód nincs rá — a templomi szószékről, iskolák 
katedráiról.

Isten oltalmába ajánlom a gyülekezeteket, annak 
tagjait és minden intézményét.

Atyafiságos szeretettel vagyok:
Debrecen, 1914. szept. hó 15-én.

Dr. Baltazár Dezső
püspök.

KÜLÖNFÉLE.
Gyászrovat. Draskóczi és jordánfalvi Ivánka 

László zászlós az 5. honvéd-huszár ezredben 27 éves 
korában Wolkiesnél roham közben e hó 3-án hősi 
halált halt. — Zsilinszky Tibor a 44- gyalogezred 
tart. hadnagya Zsilinszky Mihály fia, Galíciában 
a csatatéren kapott sebeibe az olmützi kórházban 
belehalt — Haviár Dánielt nagy veszteség érte 
nejének, sz. Rohoska Paulinának az elhunytával. A 
64 éves korában elhalt urinőt e hó 17-én temették el 
Szarvason az egész város részvéte melett.

A mi sebesültjeink. Kocsis Jenő gyulavári és 
Balogh Miklós nagyvarsányi ref. lelkészek szintén 
sebet kaptak a háborúban.

A sebesültek lelkigondozása és olvasmányok
kal való ellátása tárgyában Gyurátz Ferenc püspök 
ur körlevelet küldött szét a dunántúli kerület lelkészei
hez. A nőegyletek segítségével és más egyházi forrá
sokból bizonyára nem lesz nehéz a Luthertársaság 
iratait, vagy más alkalmas műveket, megszerezni, 
azokat a sebesültek között kiosztani. A sebesültek 
igen hálásak a szellemi táplálékért!

Iskoíaavatás. Az iglói ág. hitv. ev. polgári leány
iskola, mely immár 34 év óta példás lelkiismeretesség
gel és odaadással teljesítette kötelességét a nőnevelés 
terén az egyház, haza és társadalom szolgálatában, a 
jelen évvel, új a modern pedagógia minden igényei
nek megfelelő épületbe költözködött, melynek felépí
tését a magas kormány 133.000 koronás segélye tette 
lehetővé, mely évi 8000 koronás részletekben fog 
folyósitfatni. A testület júniusban elhatározta, hogy 
az épületet nagyszabású ünnepéllyel fogja felavatni, 
mely ünnepség méltó legyen nemcsak az iskola eddigi 
híréhez, hanem méltó kifejezése legyen a gyüleke
zet örömének is. De . . . Közbejött a nagy de, mely 
annyi szép tervet rombadöntött, annyi édes reményt 
meghiúsított. Az ágyudörgés és puskaropogás elnémítja 
az öröm hangjait s a rendek nyomán melyeket a 
nagy Kaszás oly könyörtelenül és szakadatlanul vág, 
csak köny és siralom, bú bánat és szomorúság terem. 
De, ha nem is volt zajos, annál bensőbb, annál meg- 
hatóbb volt az avatás szept. 14-én. A növendékek 
összegyűltek a tornateremben és elénekelték a Hymnust. 
S amint halkan, félénken, majd erősebben szállt fel 
a hang a sok gyermektorokból, a fohász, az ima, 
annyi ártatlan gyermekszívből: könny szökött min
denki szemébe, s mindnyájan szorongatott szívből
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ismételtük : „Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellen
séggel !“ Aztán hosszú sorban, harangzúgás mellett 
indult a menet a templom felé, kisérve a tanító
testület és iskolaszék tagjaitól, hol már várakozott a 
presbyterium és a gyülekezet számos tagja. Az alkalmi 
bevezető ének után dr. Walser Gyula, lelkész, avató 
beszédében méltatta a iglói egyház fogékonyságát 
minden kulturális haladás iránt, megemlékezett a leány
iskola nemesszivü és örökemlékezetii alapítóiról : 
Trangous József és neje, szül. fíoer Zsuzsannáról, kik 
már a hetvenes évek végén belátták egy leánynevelö 
intézet fontosságát s házukat meg vagyonuk tetemes 
részét végrendeletileg e nemes célra adományozták. 
Az iskola most uj hajlékot kap, de szeretné, ha a 
szellem: a benső vallásosság, a lelkes hazafiság és 
a józan haladás szelleme a régi maradna. Azért kéri 
a tantestületet, kövesse a jövőben is a régi, kipróbált 
ösvényeket, de amellett haladjon a kor igényeivel i s ; 
de válogasson az uj irányok közt, hogy ne a modern 
jelszavaktól félrevezetett, hanem minden női erénnyel 
ékeskedő, igaz, benső életre képes nőket neveljen 
az uj iskola falai között. Végül a szülök régi jóindu
latába ajánlotta az uj iskolát, néhány buzdító és lel
kesítő szót intézett a növendékekhez s átadta az uj 
épületet jövendő hivatásának és Isten áldását könyö
rögte le az iskolára és mindazokra, akik akár ta
nulva, akár tanítva lépik át küszöbét. A záróének után 
a menet visszatért az iskolába. S akkor a tornaterembe 
— mely még csak imént visszhangzott egy gondtalan 
gyermeksereg zsibongásátó! — már rakták a vörös 
keresztes katonák az ágyakat a sebesültek sz ' mára . . .

Az iglói ev. Diakonissza-Nöegylet, méltá
nyolva azt az önfeláldozást, mellyel a hadbavonult 
katonák szeretett hazánkért és a mi biztonságunkért 
oly hősiesen küzdenek, ezek Iglón szűkölködő család
tagjainak élelemmel való ellátására 500, egyéb módon 
való segélyezésére pedig 500 koronát szavazott meg 
pénztárából.

Továbbképző női kézim unkatanfolyam. Az
iglói ág. hitv. ev. polg. leányiskola a jelen tanévben 
továbbképző női kézimunka tanfolyam első osztályá
val bővült, melynek növendékei nemcsak a női kézi
munka minden ágában nyernek oktatást, hanem mind
azon elméleti tárgyakat is tanulhatják, amelyeknek 
minden életkörülmény közt hasznát vehetik, úgy mint 
számtan, könyvvitel, gépírás; továbbá melyek nem
csak az általános műveltséghez szükségesek, hanem 
hivatva is vannak a női lelket finomabbá, nemesebbé 
tenni, úgymint: nyelvek és irodalom, s végül, ami 
aesthetikai érzéküket fejleszti, képessé teszi őket, hogy 
a körülöttük levő még oly kicsi tárgyra is rányomják 
a müizlés, a művészet bélyegét, ami még a legszeré
nyebb hajlékot is kedvessé, barátságossá teheti, tanul
nak iparművészeti rajzot. S minden tantárgy olyan 
kiváló tanerők kezében van, hogy bizton remélhető,

ha a jó Isten nehezen sújtó kezét leveszi rólunk, s 
mi ismét derűsebb napokat élünk, a vidékről is so
kan fel fogják keresni az iskolát annál is inkább, mert 
itt a lánykák igaz protestáns szellemtől áthatott csalá
dokban jó ellátást kaphatnak s a német nyelvet 
is könnyen elsajátíthatják. A tantestület pedig meg
valósíthatná tervét: kifejleszthetné iskoláját hat, eset
leg hét osztályú gyakorlati irányú polgári iskolává, 
hol a leányok olyan kiképzést nyernének, hogy miut 
müveit, munkás, önállóan gondolkodó, de nemesen 
és melegen érző nők megállhatnák helyüket az élet 
minden körülményei között.

Hadvezér a theológia doktora. Kelet Porosz- 
ország felszabadítóját, Hindenburg tábornokot a kőnigs- 
bergi egyetemnek mind a négy fakultása egyhangúlag 
diszdoktorrá választotta. Tehát a theologiai is. Aki 
derekasan harcol és győz, az nemcsak katonának 
derék, hanem a theologusok közt is a legtöbbet é r !

Sajtóhibák. Lapunk legutóbbi számában egy 
pár u a feje tetejére volt állítva Silva Taroucca gróf 
nevében, valamint Zittau nevében is. A hiba szives 
kiigazítását s értük olvasóink elnézését kérjük.

Felhívjuk a nagytiszteletü Lelkész urak figyelmét
a MAJBA VILMOS-féle

Di- Lutter M árton k is k á té ik ra
mely ugyanazontartalom m al m agyaréstó t nyelven 
m egjelent s ezáltal lehetővé té te tett a h itok ta tás
nak, hogy m agyar és tót nyelvű gyülekezetekben 
mindkét nyelvű tanulók ugyanazon tankönyvet 
használhatják . A m agyar káté hét k iadásban  
30000 példányban már elterjedt. Ára fűzve 20 f. 
M egrendelhető a Luther T ársaság  könyvkeres
kedésében Budapest, Vili. Szentkirályi-utca 51 a.

«'tfl í'L ( 1% 1̂-1 «*«* C

ORGONA-GYAR.
nözüzcmrc gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyAr. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ójának (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
ca.  é s  k i r .  u d v a r i  s z á l l í t ó

n S z c n t - S i r  l o v a g j a  c s  a  F e r e n c  J ó z s e f  
r e n d  t u l a j d o n o s a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszcril (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óla 2C0tinél több orgonái szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely tuti cziJó szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (S0 változatú, 

villanyerőrc berendezve.)

Orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékcltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, lerveze.ékkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

%'* vj.» V  % ’ V  V ’ V ’ v  V’ v  V  V  V  V  V’ % ’ v ’ v  V  V*
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KOKAI
KIADÁSÁBAN (BUDAPEST., IV. KÉR. 
KÁMERMAYER KÁROLY-UTCA 3. SZ.)

meülGlenl á l. IiíIy. evang. yalláslgni hézilinnpElt:
Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés. Közép
iskolák felsőbb osztályai számára . . 1*60 K
Bereczky Sándor: Ószövetségi élet és jellem
képek s tanítások. Középiskolák, polgári és fel
sőbb leányiskolák I. oszt. használatára —*80 K 
Bereczky Sándor: Jézus élete és tanítása. Kö- 
zépisk. polg. és fels. leányisk. II. o.haszn. —*80 K 
Bereczky S ándor: Kér. Hit- és erkölcstan. Kö- 
zépisk. pol. és fels. leányisk. sz. V. jav. kiad. 1 •— K 
Bereczky Sándor: Kér. egyház rövid története. 
Elemi iskolák felső polgári és középiskolai alsó
osztályai s z á m á r a ..................................1*— K
Bereczky Sándor: Az egyetemes keresztyén 
egyház története. Középiskolák VI. osztálya szá
mára, Uj k i a d á s ......................................2*40 K
Bereczky Sándor: Az egyetemes keresztyén 
egyház története és a magyar ev. ggyház törté
nete. Középis-k. VII. oszt. szám. Uj kiad. 2*— K 
Blatniczky Pál: A kér. egyház rövid története. 
Elemi és polgári iskolák számára . . —*60 K
Frenyó L ajos: A keresztyénség megalapításá
nak története. Középiskolák V., hadapródiskolák
I. osztálya s z á m á r a ................................. 1*50 K
Frenyó Lajos: A megváltó eljövetelének elő
készítése az Újszövetségben. Középiskolák I. oszt.
számára . . . .................................. 1*— K
Györy Vilmos: Dr Luther M. kis kátéja —*60 K 
Hetényi Lajos: A kér. egyh. röv. tört. 1*— K 
Hetényi Lajos: Kér. vallástan . . . 1*— K
Kaczián János: Bibliai történetek . . —*70 K 
Klaar Fülöp: Dr Luther M. kis kátéja —*60 K 
Klaar Fülöp: U. az (Előbbinek szöv.) —*20 K 
Kovácsics Gyula: A kér. egyh. tört. —*30 K 
Pálfy József: A kér. anyaszentegyh. tört. 2*— K 
Raffay Sándor: Az evangélikus népiskolai vallás-
tanitás m ódszertana .............................—*60 K
Rédei K ároly: Bibliai tört. El. népisk. sz. — *S0 K 
Schmidt Károly Jenő: Kér. vallástan 1*— K 
Szelényi Ödön d r . : Az evangéliumi keresztyén
ség világnézete Evangélikus vallástan középisk.
VIII. osztálya s z á m á r a ........................ 1*— K
Zsilinszky M .; Hit- és erkölcstan felsőbb osz
tályok szám ára .......................................1*— K
MUTATVÁNYPÉLDÁNYT INGYEN KÜLDÖK!

A legújabb egyetemes tanterv alapján 
vonzó, érdekes elbeszélések alak

jában megirt, 51 művészi kivitelű kép
pel díszített véglegesen engedélyezett:

Bib iái Tör t én  e t e k “
c. tankönyv a népiskolák I—IV. osz
tálya számára (ára kötve 90 fillér);

c. szintén engedélyezett tankönyv a nép
iskolák V—VI. s az idegen közép- és 
polgári iskolák III. osztálya számára, 
második javított kiadás (ára kötve 60 f);

„Bibliaisrr.ertetés“
a népiskolák V—VI. s az idegen kö
zép- és polgári iskolák I—II. osztálya 
számára. — Véglegesen engedélyezett 
tankönyv. — (Ára kötve 40 fillér.) 
Nagyobb rendelésnél, a bérmentes kül
désen felül 157o árengedmény. Tiszte
letpéldányt szives bevezetés céljából 
bérmentve készséggel küld Nagykároly 
(Szatmár megye) — R édei K áro ly , 
ev. lelkész, főgimnáziumi vallástanár.

A dunántúli ág. h. ev . egyházkerü let új én ek esn őn yve a
K e r esz ty é n  én e k e s k ö n y v
melynek ma aüg két évvel az első kin clás megjelenése után immár 
a ryolcadik  kiadása van forgalomban s ;gy a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A K eresztyén Énekeskönyv- 

j>az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kthellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésbcn „ „ vörös-

metszéss'I t o k k a l .................................. 2 „ 80
Egyszerű b; rkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal..........................  6 „ —
Párnázott bőrkötésben, táblán ke helyivel,

aranymetszéssel, dobodban................... 8 „ —
Párnázott borjubörkötésben, táblán kehely- 

lyel. aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ —
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

metszéssel, dobozban . . .  .' . a . 12 „ —
D allam os könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz .........................................  — „ 24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nc.KuI)5 
legalább 50 példányt rende'nek mev, 25°(,-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sú ntha  K á ro ly : Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányoké 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságb;n. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjubörkötésben aranymetszéssel, tokkal — » 8 „

S zék á cs  J ó z s e f : Im ádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm,, nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

ír Ip iiM la , BÉpts!. 9. AhadémiMi. i

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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Szom batonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
m é n y e k ,  az előfizetési és hirdetési dijak 
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Az írás.
119. zsoltár 2H. verse: „Sir a 
lelkem a keserűség miatt: vig.vz- 
talj meg a te igéd szerint.“

Sir a lelkem a keserűség miatt. Egyes számban 
beszél a zsoltáriró. A vallás, mely lényéből igy kiárad, 
üdébb, őszintébb, közvetlenebb, megkapóbb, bizalmat 
keltőbb. Az igazi vallást, mely mindenkor a szubjek
tivitás keretei között él, nem is lehet pluráliszban 
közölni. Nem szeretem, ha a hiszekegyet úgy kezdik» 
hogy „Hiszünk . . . “ Credo, credo!. . .  Én! Amit más 
hisz, az nem üdvözíthet engem. Amit hiszek, annak 
az én talajomból kell kinőnie, az én véremet fölszivnia, 
az én élettapasztalataimon elhelyezkednie. Ez az én 
vallásom. Még a közös hitvallásnak is egyéniségem 
adja meg színét, erezetét, erejét. Ha nem egyéni vallá
som, akkor szürke, színtelen, beteg.

A zsoltáros hitvallása nem úgy kezdődik, hogy 
„item docent. . .  damnant“, hanem „sir a lelkem . .
A s z ív  vallását csak egyes számban lehet bevallani. 
A sz ív  vallása van oly gyengéd, ha nem gyengédebb. 
mint az önfeledt ifjú forró szerelmi vallomása. Szeret
lek! — ez lyra, ez költészet, — szeretünk! — ez próza. 
Tanítani, kárhoztatni azonban lehet többes számban is. 
Tant formulázni is lehet többes számban. A punctum 
saliens azonban ott van, hogy ez néni vallás, hanem 
hittan. Egy „kis“ különbség van a kettő között.

A zsoltáriró vallomása nem hittan, hanem vallás. 
Ha jobban tetszik: bevallás, vallomás. Sír a lelkem a 
keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint. 
Elolvasom a szentírást, próbálom utána átélni. Köze
lebb hozom a szentirást szivemhez s belemélyedek. 
Nem akarok megfenekleni a zsoltáros korában, nem 
az ő fájdalmát tudakolom, nem az ő viszonyait aka
rom ismerni, mert ez történet. Nekem nem történet, 
hanem vallás kell. A vallás ott kezdődik, midőn a 
szentirást magamra vonatkoztatom. Midőn bennem is 
megszólal a bűvös echo. Ainig én hideg vagyok, addig

a szentirás történésze vagyok. Mikor melegedni kezdek, 
mikor ráismerek magamban ugyanarra, amit olvasok, 
mikor ujjongva fölugrom székemről, hogy lázas hom
lokomat a hideg ablaktáblához szorítsam, midőn a 
szentirásrn az az örökös feleletem: igen, igen, úgy 
van, már én is tapasztaltam, már én is átmentem rajta: 
— az a vallás. Vallásom nem hittan, nem kortörténet, 
nem elmélyedés a múltba (most sokaknál ez a vallás!), 
hanem intim tettek, tapasztalatok, élmények sorozata. 
Vallásom minden mozaikszemének múltját ismerem. 
Tudom, mikor világosodott meg bennem, mikor jöttem 
rá. Ez mind lassan történt. Az élet fejlődésével, tágu
lásával együtt haladt. Istenképzelem is a korral, tapasz
talatok rendeződésével és tisztulásával párhuzamosan 
tisztul, egyre tisztul.

Éppen ezért nem értem meg a vallásból azt, amin 
még nem mentem át. Nem is baj, hogy nem értem. 
„A tanulást nem kicsinybe tekinteni, sokat tudok, de 
még a sok se minden.“ Majd id ő v e l! ... De a zsol
táros panaszszava visszhangra talál bennem. Tudom, 
mi a fájdalom, tudom, midőn sir a lélek a keserűség 
miatt. Most is sokaknak lelke sir. Apát, testvért, fiút, 
férjet, rokont, magyart, embert siratnak. Az Önző szere
tet és szerelem erős. Sokkal erősebb, mint az önzet
len. De azért van sok, kinek senkije sincs a háború
ban és mégis sir. Ezek önzetlenül szeretnek és sírnak, 
ezeknek szerelmét és könnyeit sokra becsülöm és meg
áldom. Aki tud szenvedni önző motívum nélkül is, az 
nemes, prófétai lélek. A vallásalapitóknak volt oly 
széles öntudatuk, hogy fel tudták ölelni fajrokonaikat, 
Jézus az egész emberiséget is. Emelkedett, nemes, 
finom lelki vonás az önzetlenség. Kevesek bírják. Az 
igazi szeretet, fájdalom síkja a végtelenségbe nyúlik . . .

Sir a lelkem a keserűség miatt. Nem szégyenlem, 
hogy sir. Fáj a lelkem, midőn a sebesült vonatok 
utasai betámolyognak, szenvedek, midőn a srapneltől 
lila-kékesre festett bágyadt szempárba téved tekintetem. 
A szenvedő fájdalma áthúzódik lassan ream, érzem,
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hogy fáj nekem is, szivem, torkom, szemem árulják el. 
A szenvedő sebesült megérzi, hogy elvettem valamit 
fájdalmából, hogy könnyítsék rajta, hogy magamra 
vettem sebe egy részét s ez oly jól esik neki. Hálás 
érte. Tekintetével meg is köszöni. Tudja, hogy megér
tettem, helyesebben megéreztem őt. Többször jut az 
ember oly helyzetbe, hogy a legjobb akarat mellett 
sem képes segíteni felebarátján. Ilyenkor úgy segítsen 
rajta, hogy megérti öt. Ez is nagy segítség. Erezzen 
vele. A lélek azonnal figyelmez a megértésre. Ez igen 
jól esik neki. A görög szó még elevenebben és erő
teljesebben fejezi ki a részvét fogalmának gazdag tar
talmát. Sziinpathia együttszenvedés. A megértő 
résztvevős együtt szenved a szenvedővel. Valósággal 
érzi annak fájdalmait. Jézusban volt a szünpathia neme
sen kifejlődve minden élő ember iránt. Az együttszen
vedés magasztossága ama lélektani igazságban birja 
gyökerét, hogy „megosztott öröm kettős öröm, meg
osztott bánat fél bánat.“

Vigasztalj meg a te igéd szerint. Istennél keresek 
vigaszt keserűségemben. Vigaszom már az is, hogy az 
igazságért szálltunk sikra. Igaz ügyért harcolni nem 
bűn, hanem kötelesség és erény. Ezt tanultam Isten 
igéjéből. Ez most vigaszom, megnyugvásom. De mi 
vigasztalja meg az özvegyet, árvát? Tényekkel szem
ben a vallásnak sokszor igen súlyos a helyzete. Apát, 
férjet vissza nem adhatja. De ne is várjuk ezt tőle. 
Elég baj az most, hogy sokan olyan vallást hirdettek, 
amitől várni lehetett a tények megváltoztatását! Béké
ben olyan vallást akartak a köztudatba vinni, ami a 
háborúban fiaszkóval végződött. Sokan csalódtak ebben 
a vallásban. Ez a vallási fiaszkó ártott a vallásnak is. 
Ne vigyünk a vallásba olyat, ami nem tartozik hozzá. 
Ne várjunk a vallástól olyat, amit megtenni nincs 
módjában.

Vigaszt keresünk. Olyan vigaszt, ami az özvegyet 
és árvát is megvigasztalja. Nagy akadálya a vigasz 
forrásának, hogy mi egyénekkel, századokkal, ezredek- 
kel gondolkodunk és nem országokkal, eszmékkel. Ha 
fel tudnánk emelkedni a haza eszményi magaslatáig, 
a vigasz forrása bővebben táplálna bennünket. De 
amint kezdjük elhagyogatni az egyes konkrét dolgokat, 
személyeket s egy nagy absztrakciós lendülettel kúszunk 
fölfelé az eszmény (pl. haza, igazság stb.) magaslatára, 
hogy az eseményeket magasabb szempontból Ítéljük 
meg, visszaránt bennünket a föld újra, előttünk állnak 
a sirók és gyászolók . . . Emelkedett pillanataink, mi
dőn fölülről lefelé nézzük a földi események történé
seit, sokszor múló hangulatok . .. Kár, hogy nem állan
dóbbak. így a világháborúban is könnyebben vigasz
talódhatnánk. Annál is inkább ily szempontokból kell 
vigaszt keresnünk, mert a világháború szempontjai 
tényleg nem lehetnek egyesek, ezek ily nagy esemé
nyeknél eltörpülnek, hanem tömegek, nemzetek és 
országok. De hogy kivánjam én a pusztai béresasszony

tól, hogy az államok fegyveres kiegyenlítődéseinek 
szempontjából Ítélje meg — férje halálát?! Hozzá, ha 
abban a véleményben van, hogy férje az „urakat“ védi? 
Nagy eseményeket nagy szempontokból kell megítélni. 
De mit tegyek azokkal, akik nem képesek nagy szempon
tokat fölfogni ? Akik arra kényszerítenek, hogy az ő kis 
szempontjaikra helyezkedjem? A tulvilági boldog viszont
látás reményében tápláljam azt, aki éhes ? A 80 filléres 
államsegélyek nem tarthatnak sírig! Nem is lehet és 
nem is szabad kívánni ezt! Tények, valóságok mered
nek itt a vallás felé, ránéznek merően és feleletet vár
nak. Mit mondjon nekik a vallás! Hogy sokan nem
csak vigaszt, hanem kenyeret is várnak tőle, az azok
nak hibája, kik erre följogosították. A hagyományos 
dogmatikát és istenfogalmat az 1914-es háború tényei 
nagyon meg fogják rostálni. Ezen az eseményen a 
theologia nem is csúszhat át feleletadás nélkül. 
Szigorúan el is várjuk, hogy minden theol. irány 
megadja feleletét. De ne olyan szellemben, mint ahogy 
a háborús prédikációkban olvassuk, mert abban nem 
ismerünk rá a békében hangoztatott igazhitüségre!!! 
Úgy látszik a kettős könyvitel nem liberális speciali
tás . .  . Igaz-e testvéreim ?

Vigaszt keresünk. Ne nagyképüsködjünk, a kö
nyörtelen tényekkel szemben ne vessünk oda vallásos- 
magikus erővel biró (! ?) szavakat, hanem mutassuk 
meg életünkben: tudunk-e vigaszt keresni, találni, tu
dunk-e megnyugodni a keserűség napjaiban, tudunk-e 
imádkozni, — többet, többet: tudunk-e féltő szeretet
tel és honfiúi lelkesedéssel mindent elviselni és a jö
vőbe bízva tekinteni? Ha él bennünk az Istenbe ve
tett szilárd bizodalom, akkor megvigasztalódunk és 
föllelkesedünk. A jeltelen, ismeretlen sírhantokon meg
csapja arcunkat az örökkévalóság szele . . .

Thinker.

Ismeretlen evangélium.
— Els5 közlemény. —

Alig pár hónapja Aradon, Zlinszky István és társa 
könyvnyomdájában egy különös könyv jelent meg. 
A cime: „Ism eretlen evangélium. A keresztyénség 
kitagadott Krisztusának hamisítatlan életéről és haláláról.“ 
A szerző nincs megnevezve, de ismeretes: György 
János, állítólag háromszoros dr., volt unitárius theo- 
lógiai tanár, majd ref. lelkész, végül zsákhordó, ki a 
legkényelmesebb pozíciókat otthagyta csak azért, hogy 
minden hivatalos és társadalmi nyűgtől menten ismer
hesse meg korunk minden nyomorúságát és saját 
tapasztalatai alapján szentelje minden erejét a bajok 
orvoslására. Maga a könyv egy felfedezés, vagy ha 
úgy tetszik s amint a címből is látszik: a keresztyén
ség leleplezése, egy fulmináns vádirat az egyházak, a. 
hivatalos theologia ellen.
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A keresztyén egyházak úgy tanítják, hogy a ke- 
resztyénség keletkezéséi e vonatkozó történeti források 
az Újszövetségben vannak összegyűjtve. Ha valaki 
Jézust, az Ó életét, müvét meg akarja ismerni, az egyház 
az evangéliumokra, az apostolok cselekedeteiről Írott 
könyve, Pál és a többi apostolok leveleire mutat: 
vedd és olvasd ! A theologiai tudomány tényleg ezekből 
próbálja a történeti igazságot és a valóságot kihüve
lyezni. Természetesen a legtöbb egyház theologiája 
bizonyos alapigazságokból kiindulva kutat és keres. 
Az orthodox irányok kettőről vannak sziklaszilárdan 
meggyőződve: az egyik a szentirásban elmondott és 
leirt dolgok feltétlen igazsága, a másik pedig az a 
hit, hogy az irás és az egyház tana egymással teljesen 
megegyeznek. A kritikai irány minden elfogultság nélkül, 
a józan emberi boncoló ésszel kutatja az Írást is s 
úgy próbál a megirt dolgok mögött rejlő valósághoz 
közelebb férkőzni. A keresztyén theologia és a történet
kutatás sarkalatos problémája még most is az a kérdés: 
Mi tetszik néktek a Krisztus felől? Erre a kérdésre 
eddig mindenki az újszövetség elején található négy 
evangéliumban kereste a megbízható, történeti igazságot 
nyújtó feleletet. Az egyházi hagyomány szerint ez a 
négy evangélium az egyedüli forrás, melyből Jézus 
életét, tanítását és megváltói munkáját meg lehet is
merni. A négy evangélium közül kettőt állítólag Jézus 
közvetlen tanítványai (Máté és János), kettőt pedig 
apostoli tanítványok Írtak (Márk és Lukács). E szerint 
az evangéliumok eredete a leghatározottabb biztosítéka 
annak, hogy bennök Jézusról csak a valóság foglal
tatik. A theologiai kritika hosszú és fáradságos munka 
után kimutatta ugyan, hogy ez a hagyomány nem 
minden pontjáb: n megbízható s az evangéliumokról 
bebizonyította, hogy azok egyike sem származik Jézus 
közvetlen tanítványától. Megállapította, hogy nem Máté 
és János evangéliumai állnak legközelebb az általok 
leirt dolgokhoz, hanem Márk evangéliuma. Az evan
géliumokat nem szem és fültanuk Írták, hanem Írott 
forrásokból és a szájhagyományból állították össze, 
még pedig legkorábban az első század hetvenes évei
ben, vagyis Jézus halála után harminc—negyven esz
tendővel. Tüzetes összehasonlítás után rájött a tudo
mány arra is. hogy az evangéliumokból egy már eredeti 
formában ránk nem maradt, de Máté és Lukács evan
géliumából töredékesen rekonstruálható roppant értékes 
és becses forrás, mely Jézus beszédeinek a feljegy
zését tartalmazza, Márk evangéliumának méltó párja. 
Ez és a Márk evangélium nyújtják a legrégibb és 
legmegbízhatóbb adatokat Jézus életéről. — Az evan
géliumokon és Pál apostol levelein kivül azonban 
más megbízható, történeti forrásszámba menő munka 
nem áll a tudományos kutatás rendelkezésére.

Ez az egyházi és a tudományos theologia közös 
meggyőződése. Ezen történeti források felhasználása 
és a belőlük kiolvasott tények tekintetében ég és föld

különbség lehet köztök, de abban megegyeznek, hogy 
Jézust a négy evangéliumból lehet csupán megismerni. 
Ezen a ponton fegyverszünet van köztük. Ezt a labilis 
békességet akarja az „ismeretlen evangéliummalu < iyörgy 
János feldönteni. Amit ő állít és elébünk tálal, az nem 
kevesebb mint az, hogy se az egyházi hagyománynak, 
se a tudománynak nincs igaza. Az újszövetséget a 
keresztyénség a maga szükségleteinek megíelelöleg 
maga alkotta. Abban és különösen az evangéliumok
ban nem a történeti valóság és az igazság van, hanem 
az mind a keresztyénség bűneinek leplezésére szolgáló 
hamisilvány. A keresztyénség Nagy Konstantinus császár 
idejében elkövette a „világtörténelem legnagyobb bűnét“ 
— szövetkezett a császárral vérontásra, — „a császár 
kegyeiért véres, vérengző harcot vívnak. S aztán el
veszik és élvezik a vérontások gyümölcsét: a Jézus 
megtagadása árán szerzett hatalmat és méltóságot.“ 
E hatalom megtartása érdekében az igazi Krisztust, 
ki ember volt és színlelés nélkül való kegyességet és 
szerzetet — az ö követését kívánta híveitől — ki 
kellett tagadni s hogy az ő követésének a parancso
latától és eszményeitől szabaduljanak — Istent csi
náltak belőle, akit halandó ember babonás tisztelettel, 
térden-állva imádhat, de többé nem követhet. A ke- 
resztyénseg kitagadott Krisztusának az igazi sorsát 
egy eddig ismeretlen evangéliumból lehet megismerni. 
Ezt az evangéliumot az orosz Notovics Miklós fedezte 
fel a nyolcvanas évek végén egy indiai útja alkalmával 
Tibetben. Mielőtt kiadta volna, járt vele Kievben, 
Kómában és Párisban. Oroszországban Szibériába 
akarták deportáltatni miatta, Kómában megakarták 
vásárolni tőle, hogy a Vatikán többi titkos okmányá
val együtt örökre elrejtsék az emberek szeme elöl, 
Párisban pedig Renan Ernő a publikálás dicsőségét 
akarta elhalászni Notovics orra elől. Post tot discri
mina rerun végül Kenan halála után Notovics kiadta 
1894-ben La vie inconnue de Jésus-Christ cim alatt, 
mely munkája németül mindjárt harmadik kiadásban 
jelent meg 1894-ben Die Lücke im Leben Jesu cimen. 
Ebben a munkában van az igazi, a hamisítatlan igazság 
Jézusról György János szerint.

Notovics „ismeretlen evangéliuma“ Mózesnél 
kezdi Jézus életének az elbeszélését. Mózes természe
tesen a Faraó fiatalabbik fia volt (racionalista bócherek 
szintén ilyen előkelő származásúnak mondják s hu
nyorítanak a szemükkel, mikor arról beszélnek, hogy 
a Fáraó leánya véletlenül mentette öt meg), aki királyi 
atyja tudatával alapította meg a maga secundageni- 
turáját Izrael népe fölött. Utána egy ideig derűs napok, 
majd megint nagy nyomorúság köszöntött a zsidó
ságra. „Ebben az időben következett be a pillanat, 
hogy a kegyelemmel teljes biró jónak látta egy emberi 
lérnyben testet ölteni. És az örök szellem, aki teljes 
nyugalomban és legfőbb boldogságban lakozott, fel
ébredett s az örök lénytől határozatlan időre elsza
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kadott, hogy emberi arculatot véve magára az isten
séggel való egyesülésnek és az örök boldogságra ju
tásnak az eszközeit megmutassa és hogy saját példá
jával tanúsítsa, miként lehet eljutni az erkölcsi tiszta
sághoz és miként lehet elválasztani a lelket durva 
burkától, hogy elérje azt a tökéletességet, mely szük
séges a változatlan és az örök boldogság uralma 
alatt álló menyországba való bejutáshoz.“ Ez egy 
mondat! — Az örök szellem Jézusban öltött emberi 
arculatot magára, ki „bámulatos gyermek“ volt s már 
legfiatalabb éveiben is „az egyedülvaló és oszthatatlan 
istenről“ beszélt, „intve az eltévelyedett lelkeket meg
bánásra és azon bűneiktől való megtisztulásra, melyek
ért felelősek voltak.“ Mikor tizenhárom éves lett és 
zsidó szokás szerint nősülnie kellett volna, lakása 
„ama gazdag és nemes emberek találkozó helyévé 
kezdett lenni, akik a mindenható nevében tartott be
szédeiről máris hires fiatal Jézust vejökül óhajtották.“ 
Jézus azonban titkon otthagyta a szülői házat, elutazott 
Jeruzsálemből—Indiába „abból a célból, hogy az isteni 
kijelentésben teljesen kiképezze magát és hogy a 
nagy budhák törvényeit tanulmányozza.“

„Brahma fehér papjai“ Dsaggernában beavatták 
őt „a vedák olvasásába és ismeretébe, az imákkal 
való gyógyításba, a szent iratoknak a nép számára 
való tanításába és magyarázatába, gonosz szellemek
nek az emberből való kiűzésére az emberi ábrázat 
visszaállítása végett.“

Jézus Dsaggernában, Radsagrihaban, Benaresz- 
ben és más szent városokban hat évet töltött. Már 
itt összeütközött a bramákkal és ksatriákkal, mert ő 
az alsóbb kasztok tagjaival is szívesen érintkezett és 
„keményen kikelt az ellen, hogy egyes emberek a 
hozzá hasonlóknak emberi jogaikból való kivetkőzését 
követelik. Lényegében azt mondta: Isten, az Atya nem 
tett semmi különbséget gyermekei között, akik neki 
mindannyian kedvesek.“ Jézus tagadta a védák és a 
puranák isteni eredetét és a Trimurtit. A vejszeket és 
szudrákat arra tanította : „Ne imádjátok a bálványokat, 
mert azok titeket meg nem értenek. Ne hallgassátok 
a védákat, amelyekben az igazság meg van hamisítva. 
Ne tartsátok magatokat elsőknek és ne alázzátok meg 
felebarátotokat. Segítsétek a szegényeket, gyámolitsátok 
a gyöngéket, ne tegyetek rosszat senkinek, ne kíván
játok azt, amit másoknál láttok és nem a tiétek.“ A 
fehér papok és harcosok ezért „elhatározták a halálát.“

Jézus erre elment a Gotamidák országába, ott 
megtanulta a páli nyelvet és a szent szutra iratteker
csek tanulmányozására szánta magát. Ezzel is hat évet 
töltött. Mikor a szent tekercseket tökéletesen magya
rázni tudta, elment Nepálból Radsiputan völgyébe s 
ott „az ember legfőbb tökéletességét prédikálta és a 
jót, minek tevésére felebarátjáért köteles — ez lévén 
legbiztosabb eszköze az örök szellemben való gyors 
önmegsemmisítésnek.“

A pogányoknak azt tanította, hogy „a látható 
istenek tisztelete a természeti törvénnyel ellenkezik.“ 

Beszélt a lélekvándorlás ellen: „Amint egy atya 
cselekednék gyermekeivel, úgy isten az embereket 
haláluk után könyörületes törvényei szerint fogja meg
ítélni. Soha sem fogja arra alázni gyermekét, hogy 
lelkét — mintegy tisztulásra, állat testébe vándorol- 
tassa.“ Azt prédikálta: „Hagyjátok el bálványaitokat 
és ne végezzetek olyan szertartásokat, amelyek elvá
lasztanak titeket Atyátoktól és odacsatolnak a papokhoz, 
akiktől az ég elfordult. Mert ezek azok, akik titeket az 
igaz istentől elzártak és akiknek babonája s lelketlen- 
sége a szellem megrontására és minden erkölcsi érzék 
elvesztésére vezetett.“ A papok azt követelik Jézustól, 
hogy csodával igazolja tanainak igazságát. A válasz: 
„A mi istenünk csodái a mindenség teremtésének 
első napjától kezdődtek létrejönni; ezek minden nap 
és minden pillanatban történnek. Aki nem látja őket, 
az az élet egyik legszebb ajándékától van megfosztva.“ 
Azután arra tanitotta a pogányokat, hogy „ne akarják 
az örök Szellemet szemeikkel látni, hanem töreked
jenek azt szivökkel megérezni.“

Útjában Perzsiába jut, ahol a napimádás ellen 
prédikál: „Ne imádjátok a napot, mert ez csak egy 
része a világnak, amelyet én az emberért teremtettem.“ 
Beszél megint a papok ellen; „Amig a népeknek pap
jaik nem voltak, a természeti törvény kormányozta 
őket és lelkök őszinteségét megőrizték. Leikök istennel 
volt és az atyával való társalkodás végett nem fordul
tak sem szoborhoz, sem állathoz, sem tűzhöz, sem 
semminemű olyan közvetítéshez, amilyenek nálatok 
gyakorlatban vannak.“ A mágusok Jézust nem bán
tották. Éjszaka útnak engedték abban a reményben, 
hogy majd — a fenevadak végeznek vele.

Jézus 29 éves volt, mikor Izráel országába érke
zett. A pogányok ekkor borzalmasan sanyargatják az 
izraelitákat úgy, hogy nagy szükség volt Jézus buzdí
tására, vigasztalására. Jézus buzdította is honfitársait, 
hogy „el ne csüggedjenek, mert a bűnök megváltásá
nak a napja közel van és azonkívül megerősítette őket 
az ő atyáik istenébe vetett hitökben.“ A nép hallgatja 
őt, a városok elöljárói jelentéseket tesznek azokról a 
csődületekről, miket megjelenése okoz. Lázitónak 
hiresztelik. Jézusnak ez a válasza: „Mit sem ér az 
embernek fellázadnia a földi hatalom ellen, mert egyik 
hatalmat mindig a másik követi és ez így lesz az em
beri lét kivesztéig.“ A tanítása iránt érdeklődő vének 
előtt kijelenti, hogy ő nem prédikált a templom ellen, 
hanem „azt ajánlottam, hogy tisztítsák meg minden 
szennytől szivöket, mert ez az isten igazi temploma.“ 
Mózes törvényeit is igazi érvényükre akarta emelni, 
mert ő nem a bosszút, hanem a bocsánatot tanítja.“ 
Pilátus Jézust el akarja Ítéltetni, a zsidók azonban nem 
engedelmeskednek az ő akaratának. Jézus tovább tanít: 
„Ne higyjetek ember keze által végzett csodákban,
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mert aki a természet felett uralkodik, egyedül az képes 
természetfölötti dolgokat művelni, holott az ember kép
telen megállítani a szelek fuvását vapy megárasztani 
az esőt.“ A jósokban és jóslatokban való hit ellen is 
előadást tart.

Eljönnek hozzá a jeruzsálemi kormányzó álruhás 
szolgái. Ezekhez igy beszél: „Nem hirdettem azt nek
tek, hogy fel fogtok szabadulni a császár alól — a 
hibákba sülyedett lélek az, aminek eljö a szabadulása. 
Családfő nélkül nem lehet család, hasonlókép a nem
zetben nincsen rend uralkodó nélkül, akinek vakon 
kell engedelmeskedni.“ Egy „öreg asszonynak“ elállják 
az útját, mikor hozzá közelebb akar menni, mire a 
nőkről való nézetét fejti k i: „Tiszteljétek a nőt, mert 
a mindenségben ő az anya és a teremtés minden 
igazsága rajta sarkallik. Ö benne van az eredete min
den jónak és szépnek, — miként az életnek, úgy a 
halálnak is a csirája . . .  Ép igy szeressétek felesége
teket, mert ők holnap egy egész nemzedéknek lesznek 
anyjává, később meg nagyanyjává.“

Három évig tanított, azután Pilátus földalatti bör
tönébe került Jézus. Pilátus hiába kinoztatja, nem tud 
belőle semmit kivenni. A zsidók kegyelemért könyö
rögtek Jézus számára. Pilátus hajthatatlan. A zsidók 
törvénye elé állítja Jézust s .azt kérdi tőle, „igaz-e, 
hogy te a hatóságok ellen lázitottad a lakosságot azzal 
a szándékkal, hogy önmagad légy Izrael királyává V“ 
Jézus ezt válaszolja: „A menyország királyán kívül 
más (királyról) én nem beszéltem és a népet az ő 
tiszteletére tanítottam . . .  Az államban a rendet a világi 
hatalom tartja fenn. Intettem őket, hogy erről meg ne 
feledkezzenek. Arra figyelmeztettem őket: Helyzetetek
hez és sorsotokhoz alkalmazkodva éljetek, hogy a 
közrendet ne zavarjátok.“ A zsidók semmi áron nem 
akarják Jézust elitélni, hanem „elmentek és kezeiket 
egy szent edényben megmosták, kijelentvén: „Mi ártat
lanok vagyunk az igaz haláláért.“

Pilátus mégis megfeszittette Jézust. Holttestet 
azonban kiadta Jézus szüleinek. A nép imádkozni oda- 
gyült Jézus sírjához és a levegőt sírással és jajveszé
keléssel töltötte be. Erre Pilátus három nap múlva 
katonáival kivetette Jézus holttestét és más helyen 
temettette el. „Másnap a sokaság a szép sírboltot 
nyitva és üresen találta. Nyomban az a hir terjedt el, 
hogy a legfőbb biró elküldötte angyalait ama szent 
romlandó porhüvelyének a felvitelére, a kiben a földön 
az isteni szellemnek egy része lakozott.“

Ez az ismeretlen evangélium lényege, melyrőj 
György János azt tartja, hogy „ez az életrajz forra
dalmi fontosságú bepillantást enged abba a kérdésbe» 
hogy mikép hamisitódott meg Jézus példaadó szociális 
egyénisége nemcsak az egyházi szervezet és az egy
házi tanok, de. még az evangéliumoknak a keresztyén- 
ség önfenntartási kényszeréből eredő szándékos vagy 
önkénytelen elferdítése utján is.“

A közölt bő szemelvények alapján bárki össze
hasonlítást tehet a kanonikus evangélumok és az „isme
retlen evangélium“ Jézusa között s felteheti magának 
a kérdést: ez a triviális, nem egy helyen feltűnően 
naiv és banális „életrajz“ volna az igazi, mely ledön
tené trónjukról a kanonikus evangéliumokat és köze
lebb vinne bennünket Jézus személyéhez, a történeti 
valósághoz ?

Szimonide.47. Lajos.

A gyászistentiszteletek kérdéséhez.
5.

Az evang. Lap 38. számában a harcmezején 
elesettek elparentálása tárgyában felvetett kérdésre 
röviden legyen szabad megjegyeznem, hogy a távol
ban legszentebb honfiúi kötelességük teljesítése köz
ben elhunytakról emlékbeszéd keretében való megem- 
lékezest feltétlenül helyesnek tartom. Hogy az ilyen 
kegyeletes aktus mennyiben alkalmas a hátramaradot
tak bánatának enyhítésére, vigasztalására, erről már 
volt alkalmam meggyőződni. Mégis a jelenlegi speciális 
helyzetre való tekintettel volna egy indítványom: a 
mennyiben lehetséges, végezzük ezt az elparentálást a 
szomorúságok (hadviselés) megszűntével együttesen, 
ne pedig esetről-esetre. Azt hiszem, homoléták előtt 
ez indítványt indokolni felesleges.

Kéty, 1914. évi szeptember 25.
Oyalog István,

cv. lelkész.

KÜLÖNFÉLE.

L uther-Társasági értesítés! A Luther-Társa- 
ság elnöksége az alapszabály 22. és 26. §. imperativ 
rendelkezése folytán f. é. október hó 8-án d. u. 3 
órára Budapestre összehívta az ez évi rendes köz
gyűlését. Kötelességszerüen a tárgysorozatba felvette 
mindazokat az ügyeket, amelyek felett az alapszabá
lyok értelmében csupán a közgyűlés határozhat.

Tekintettel azonban a nehéz háborús viszonyokra, 
előreláthatólag a tagok a közgyűlésen nem fognak 
nagyszámmal megjelenni. A közgyűlésnek azonban 
módjában áll akként határozni, hogy a halasztást nem 
tűrő tárgyakon kiviil a többi tágyak határozathozatal 
végett a jövő közgyűlésre halasztassanak.

Mindazok, akiknek kedvezményes vasúti jegy 
váltására jogosító igazolványra van szükségük, szíves
kedjenek azonnal a főtitkárhoz (Bpest, X. Ihász-u 5). 
fordulni.

Uj theol, tanár. Czeglédi Sándor ref. lelkészt a 
pápai theol akadémiára egyhangúlag az ó-szövetség 
irásmagyarázat tanárává választották meg.
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Gyászrovat. Hazslinszky Rezső a rozsnyói ev. 
főgimnázium rendes tanára, életének 45., tanári mű
ködése 24. évében szept. 21-én meghalt.

A mi sebesültjeink. Weísser Róbert, a késmárki 
lyceum tanára, ki mint tartalékos honvédhadnagy vett 
részt a háborúban, a kezén sebesült meg. Eperjesen 
ápolják.

Lelkészválasztások. A restéri egyház Korenkó 
György kisfeketepataki lelkészt választotta meg lelkészül. 
Szeptember 27-én Frenyo Gyula főesperes elnöklete 
mellett tartott le[készválasztó közgyűlésen Felsőeszter- 
gályban egyhangúlag Kuszy Adolf tótpelsőci segéd- 
lelkész-hitoktató választatott meg rendes lelkésznek. 
Beiktatása október 25-re tűzetett ki.

A sebesültekért. A Selmecbányái ev. nőegylet 
már augusztus első napjaiban hozzáfogott a katonák
ról való gondoskodáshoz. Gyűjtést indított fehérnemüek, 
melegítő holmik és a szükség kórház részére ápolási, 
evő és konyhaeszközökre. Az adakozáshoz a város 
közönsége felekezetkülönbség nélkül a legnagyobb 
önfeláldozással járult hozzá. Az egyesület műhelyt 
nyitott, amelyben az összegyűjtött anyagok feldolgo
zása s a selejtes fehérnemű kijavítása folyton folyik. 
Az egyesület tagjai végzik mind ezt a munkát, — díj
talanul. Az eddigi eredmény: 460 drb. ing, 192 drb 
alsónadrág, 24 tricot, 149 pár harisnya, 117 drb. has
kötő, 59 pár csuklóvédő, 132 drb. zsebkendő, 58 drb. 
lepedő, 68 drb. párnahuzat, 7 drb. pokróc, 1 drb. 
paplan, 108 drb. törülköző, 65 pár kapca, 35 drb 
különféle ruhanemű és 479 drb. ápolási, illetőleg 
konyha és evőeszköz. Ezenkívül 34 K. készpénz. Az 
edényfélékkel s a fehérnemű egy részével felszerelte 
a helybeli szükségkórházat. A meleg holmi egy részét 
országgyűlési képviselők vitték a központból a harc
térre. Egy részt visszatartott, ezzel a harctérre gyó
gyultan visszainduló katonákat akarja felruházni. Az 
„Auguszta gyorssegély“ felkérésére magára vállalta a 
vasgyürük becserélését.

Adományok. Az Esztergomban fekvő evang. 
sebesültek számára D. Baltik Frigyes püspök úr 40 
drb. Luther társasági kiadványt küldött kiosztás végett. 
— A Zpevnik társaság a Balassagyarmaton, Pozsony
ban, Kassán, Eperjesen és Esztergomban ápolt sebe
sültek részére kiadványaiból és más épitő olvasmá
nyokból nagy értékű készletet adott szétosztás végett.

Megbízás. Az erdélyi szász evang. egyház kon- 
sistoriuma megbízta Schreiner András felavatott lelkész 
jelöltet, ki eddig egy éven át a marseilleí tengerész 
missziónál működött, azzal, hogy a nem erdélyi kór
házakban elhelyezett, de az erdélyi szász evang. egy
ház kötelékébe tartozó sebesülteket felkeresse. A 
Kirchliche Blätter nyomán hirt adunk erről a meg
bízásról, amelyből alkalma lehet látni mindenkinek, 
minő mindenre kiterjedő gondossággal végzi a szász 
evang. egyház kötelékébe tartozó hívek lelki gondo
zását.

A bevonult tanítók fizetésére vonatkozólag a 
vallás- és közokt. miniszter rendeletet bocsátott ki. 
(120,000/1914.) E szerint a bevonult tanítóknak ki 
kell szolgáltatni minden alapfizetés természetével biró 
járandóságukat, kántori illetményüket, ismétlő iskolai 
és igazgatói dijaikat, személyi pótlékukat, az 1913. 
évi 26. t.-c. 28. §-a alapján engedélyezett pótlékukat 
és fizetés emelésüket. Minden más illetményük: drá
gasági és működési pótlékuk, iparostanonc oktatásért

járó dijak a bevonulás napját követő hó elsejétől 
teljesen beszüntethető, Erre a fizetésre azonban csak 
azok a tanítók tarthatnak igényt, akik a hadsereg le
génységi állományába tartoznak. A havidíjasok (tisztek, 
sőt a zászlósok és hadapród őrmesterek is) csak a 
fizetés ‘/s 'ad részére tarthatnak igényt. Ezenfelül meg
kapják azt a különbözeiét ami a havidij és a be
számítható fizetés között mutatkozik. E kettő együtt 
véve nem lehet több, mint amennyi a tanító illetmé
nyeinek eredeti összege. A fizetést a tanító meghatal
mazottja is felveheti. Ha a bevonult tanítónak olyau 
hozzátartozója nincs, akinek eltartásáról gondoskodni 
tartozik, fizetése az iskolaszéki elnök által is felvehető. 
Ha a tanító haláláról az iskolaszék hiteles tudomást 
szerez, a fizetés kiszolgáltatását az elhalálozást követő 
hó végével beszüntetheti, de természetesen az özvegyi 
és árvajog érintetlenül hagyása mellett. Az államsegé
lyes tanítók mind államsegélyüket, mind az iskola
fenntartó által biztosított fizetésüket megkapják. A la
kás és keríilletmény élvezetében nem háborgathatok 
azok, akiknek családjuk van, a többieké katonai szol
gálatuk tartamára az iskolafentartó tenderezésére áll. 
A lakáspénz pedig szintén beszüntethető.

Az államsegély. A háborús viszooyokra való 
tekintettel mindenki természetesnek fogja találni, hogy az 
állam takarékoskodik s a legszükségesebbekre mérsékli 
kiadásait. A három millió korona rendkívüli államsegélyt 
a protestáns egyházak egyelőre szintén nem fogják 
megkapni. A segély elmaradása miatt előálló helyzet 
megbeszélésére és a teendők felett való tanácskozásra 
báró Frónay Dezső egyet, felügyelő okt. 2-ára össze
hívta az egyetemes pénzügyi bizottság tagjait.

Luther képes levelezőlapok. Olvasóink leg
nagyobb része ismeri már Schwalm Richárd iparmű
vész (lakik: Pancsován) levelezőlapján, melyeknek a 
címzésre szolgáló oldalán Luther alakja látható „Erős 
vár a mi Istenünk“ aláírással. A levelezőlapok kétféle 
kiadásban jelentek meg. A színesek ára száz darabon
ként 10 korona, a fekete nyomásuaké 5 korona. Ezek 
a lapok megérdemlik, hogy minél szélesebb körben 
ismerjék és használják is őket, azért olvasóink figyel
mét újra fehivjuk rájuk.

Luther társ. gyűlJs. Az október 8-án d. u. 3 
órakor Budapesten, a Deák-téri egyházi épület tanács
termében (bejárat VI., Sütő-utca 5. sz.) tartandó. 
Luther társ. rendes közgyűlés tárgysorozata a követ
kező : 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelentés előterjesz
tése. 3. Számadás-költségvetés. 4. Megüresedett tiszt
viselői helyek betöltése. Választandó egy alelnök ; tit
kár s 8 igazgató tanácsi tag. 5. Esetleges indítványok,. 
Az irodalmi bizottság október hó 8-án délelőtt 8 óra
kor, az igazgató tanács október hó 8-án délelőtt 10 
órakor tartja ugyanott üléseit.

Érettségi vizsgálatok. A vallás és közoktat, 
miniszter — a tiszai püspök felterjesztésére — f. évi 
szeptember 22-én kelt 128372. számú rendeletével 
megengedte, hogy a javitó és pótló érettségi vizsgá
latok a rimaszombati egyesült protestáns főgimnázium
ban folyó évi december hó helyett már okt. hó má
sodik felében tartassanak meg. Ennek folytán a fenti 
vizsgálatok terminusául: és pedig Írásbeliekre október 
hó 14., 15. és 16 ik napja, a szóbeli vizsgálatok ide
jéül pedig október 17-ik napja tűzetett ki. Erről az: 
érdekelt szülők és tanulók ez utón is értesittetnek.
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Üresedésben van a szepesszombati kongruás 
lelkészi állás. Az istentisztelet nyelve német ugyan, de 
magyarul és tótul is kell a papnak fungálnia. A je
lentkezések október 8-ig a szepesi városi egyházmegye 
espereséhez Leibiezra küldendők.

Magyarul és tótul tudó segciilelkészt keres Partos 
Pál szarvasi lelkész.

A Szövétnek ügyében vettük s közöljük a köv. 
értesítést: A Szövétnek c. ifjúsági lap iránt érdeklődő
ket türelemre kérem addig, mig az egyes középisko
lákból beküldendő jelentésekből megállapíthatom, hogy 
a beállott iskolai évben van-e lehetőség annak fenn
tartására. Nemzetünknek ezekben a súlyos napjaiban 
sokszorosan indokolt a vallásos érzéseket ápoló la
punk femnaradása s bizalommal számitok arra, hogy 
a részvétlenség nem fog kényszeríteni annak ideiglenes 
pihentetésére. Pápa, 1914 szept. 21. Lie. Rácz Kálmán, 
tanár, a Szövétnek szerkesztője.

Felhívjuk a nagytiszteletü Lelkész urak figyelmét
a MAJBA VILMOS-féle

D l. Luther M iliő n  kis k á té já n
mely ugyanazontartalommal magyar és tót nyelven 
megjelent s ezáltal lehetővé tétetett a hitoktatás
nak, kogy magyar és tót nyelvű gyülekezetekben 
mindkét nyelvű tanulók ugyanazon tankönyvet 
használhatják. A magyar káté hét kiadásban 
30000 példányban már elterjedt. Ára fűzve 20 f. 
Megrendelhető a Luther T ársaság  könyvkeres
kedésében Budapest, Vili. Szentkirályi-utca 51 a.
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ORGONA-GYAR.
gözUzemrc gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója*

A D u n á n t u l i  evan^. Egyházkerüet

U J  É N E K E S K Ö N Y V E ,
melyből már sok ezer példányt elhelyeztünk, az alábbi kötések
ben nazy mennyiségben raktáron van és beérkező rendelések 
késedelem nélkül elintéihetök.

Fél vászonkötésben, Ízléses kiállítás
ban kehclynyomással . . K 2  20 

Egész vászonkötésben, kehclynyo-
inással to k b a n ...........................K 2 so

Chagrin bőrkötésben, kehclynyomás
sal, to k b a n ................................K 6 ’—

Párnázott finom bőrkötésben, arany
metszéssel, kchelynyoniássa', do-

ötven példányon felüli meg- b3*ban...................................K i 
rendelés esetén a fenti árakból 25,/0 engedményt..... nyuj’umt.
Szives megrendelések intézendők : a Luther-Társaság könyv- 
kereskedéséhez Budapest, VIII, kér.. Szentkirályi-utca 51/a.

MOST J KLENT MEÜ:

- - - - - - - - - - - - -  L E L K I  F E G Y V E R
hadbavonult evung. katonáink és honmaradt híveink haszná
latára irta, illetve összegyűjtötte és kiadta Stráner Vilmos 
soproni evang. theol. akad tanár. — Ára kötve 40 fillér.

p z t  a oo oldalt magában fogtálé. Isten 
igéjét, imádságokat, énekeket és függelék- 

képen az Úr imádságát, az apostoli hitval
lást és Luther Márton reggeli és cstéii ál
dását tartalmazó, gondosan összeállított és 
Ízléses kivitelű Lelki fegyvert ajánljuk 
kiosztás céljából tömegesebb megrendelésre.

Megrendelhető a Lut h e r -T á r s a s á  g könyvkereskedésében 
Budapest, Vili. Szentkirályi-u. 51/a.

Kérelem
a nagy tiszt. Lelkész és tek.
Tanító Urakhoz!

/1 most kezdődő uj tanév beállta alkalmából bát
rak vagyunk a nagytiszteletü Lelkész és tekintetes Ta
nító Urakat arra kél ni. hogy a szükséglcndő

tankönyveket
és minden egyéb iskolai szereket, nemkülönben bár
mily egyéb könyvsziikséglctiiket bizalommal tőlünk 
szerezzék be.

A Luther- 7 ársaság könyvkereskedése 
Budapest, VII/., Szentkirályi-utca 51 a.
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B u d a p e s t ,  X . ,  S z i g l i g e t i - u t c a  2 9 .  a z .
A párisi, bécsi, pécsi sth. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csóré dszcrU (pneu
matikái) tartós, ncineshangu orgonákat szállít. 
40 év óta ZOOOnél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű czldö szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyeröre berendezve.)

Orgonajavilásokat és hangolásokat a Icgmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
iókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.
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m e g je l e n t  é s  a LUTHER TÁRSASÁG
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN, |
BUDAPEST, Vili., SZENTKIRÁLYI-UTCA 51a 
KAPHATÓ: -o-flí Ú tirajzok  A m e r i k á b ó l
IRTA : RAFFAY SÁNDOR, -o- ÁRA I KORONA. 
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Szerző e müvecskéjével, közvetlen 
tapasztalatokon alapuló beszél- 

TzYBlTHA^'-o- ße^ sekkel kívánja szórakoztatni
Jótékony nőegy.'eté ! 3Z OlV3SÓt. -O -
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, MUTATVÁNYPÉLDÁNYT INGYEN KÜLDÖK!

A legújabb egyetemes tanterv alapján 
vonzó, érdekes elbeszélések alak

jában megirt, 51 művészi kivitelű kép
pel disziíett véglegesen engedélyezett:

„Bib iái Tör t éne  t e k “
c. tankönyv a népiskolák I—IV. osz
tálya számára (ára kötve 90 fillér);

c. szintén engedélyezett tankönyv a nép
iskolák V—VI. s az idegen közép- és 
polgári iskolák III. osztálya számára, 
második javított kiadás (ára kötve 60 f);

„Bibliaismertetés“
a népiskolák V—VI. s az idegen kö
zép- és polgári iskolák I—II. osztálya 
számára. — Véglegesen engedélyezett 
tankönyv. — (Ára kötve 40 fillér.) 
Nagyobb rendelésnél, a bérmentes kül
désen felül 15°/0 árengedmény. Tiszte
letpéldányt szives bevezetés céljából 
bérmentve készséggel küld Nagykároly 
(Szatmár megye) — R édei K áro ly , 
ev. lelkész, főgimnáziumi vallástanár.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerü let új én ek esk ön yve a
K e resz ty én  én  e k e s k ö n y v
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése «tán immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s'igy a Ke;. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A K eresztyén É nekeskönyv  

la z alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszésŝ l tokkal...........................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal.....................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobozban...............  8 „ — ,,
Párnázott borjubűrkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

metszéssel, dobozban . . . . . . .  12 „ — „ >
D allam os könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz .................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.kai) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
S án t/ia  K á ro ly : Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjubőrkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

S zék á cs  J ó z s e f : Im ádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

H o n M  Viktor M m l l M i i ,  B u n w t .  V. Mm-i i
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
E G Y H Á Z I ,  I SKOLAI  É S  T ÁRS A DAL Hl  H E T I L A P .

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
m lap szerkesztősége elm ére Nagy- 
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTKHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő ti kiadó: SZIJIONIUESZ LAJOS

römunkatársak:
IIOKNYANS/.K Y ALADAK 

LIC. PIZ A L T  ÖDÖN éa KZlil.KNYI ÖDÖN dr.
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Fél évre ti K., Egyes szám ára 30 fill.

II í r d  u t c a  d i j a :
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7 K. Ki ebh hirdetések (pályázatok) minden szava 
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T a r ta lo m :  Sztehlo Kornél: Elmélkedések a háború okairól. — Szimonidesz Lajos: Ismeretlen evangélium. — R. M ; Kevés 
a tábori lelkész. — Különféle. — Szerkesztő közlései. — Hirdetések.

Elmélkedések a háború okairól.
Most midőn a nagy világháború lidérckéni ne

hezedik minden emberiesen érző kebelre, midőn meg
döbbenve kérdjük, megőrüllek-e ezek a milliók, ame
lyek egymást gyilkolják és megsemmisíteni akarják, a 
nélkül, hogy erre őket valamely szükség kényszerítené, 
nem látszik meddő gondolatnak a felett elmélkedni, mi 
okozza tulajdonképen a háborút és mik azok a kény
szerítő indokok, a melyek az emberiséget háborúba 
sodorják?

A kérdésre nem oly könn>ü a felelet, mert a hábo
rúk különböző, néha külön, gyakran együttesen ható 
okok alapján keletkeznek. Ezen okokra befolyással 
birnak: az ember művelődési foka, gazdasági helyzete, 
a földn jzi fekvés által befolyásolt gazdasági viszonyok, 
a kor vezéreszméinek nyomása, vallási nézeteknek, fele
kezeti elfogultságnak a józan gondolkozást elhomá
lyosító befolyása, nemzetiségi és faji ellentétek, egye
seknek és osztályoknak hatalmi vágya és gazdasági 
érdekek előtérbe tolása.

A legrégebb háborúk, az őskorban valószínűleg 
a megélhetés miatt, gazdasági érdekből keletkeztek.— 
Egy közös törzsből származó népcsoport annyira el
szaporodott, hogy az általa birt területen nem talált 
elég vadat és ezért éhezett. Behatolt a szomszédterületre 
és elfogdosta a szomszéd törzs vadállományát. Midőn 
a nép állattenyésztés- és később mezőgazdasággal fog 
lalkozott, az ezzel még nem foglalkozó nomád nép a 
szomszédnak már készen talált terményeit és állatait 
vette el és igy keletkezett a háború. A támadást, mely 
ily indokból keletkezett, nem szabad a kulturnépek jogi 
és erkölcsi szempontjából megítélni. Az ősembernek 
joga volt élni, tehát joga volt rabolni is. A megtáma
dottnak persze szintén joga volt magát védelmezni és 
joga volt a támadót agyonütni. Ez a kezdetleges bá
bom tehát mindenképen jogos volt.

A támadás akkor kezdett veszíteni ethikai érté
kéből, midőn már nem a szükség, hanem a hírvágy

vagy kapzsiság ösztönözte az embert a támadásra. A 
középkori rablólovag földbirtoka termékeiből megtu
dott élni, de kényelmesebbnek találta a kalmárnak por
tékáját fegyveres kézzel elvenni, mint életszükségleteit 
saját földje terményeinek árából fedezni.

A vallásháborúk egy nagy tévedésen alapultak. 
Az emberek nagy része azt hitte, hogy az Istennek 
kedves dolog a máshitöek, eretnekek kiirtása, a másik 
része védte magát ha kisebbségben volt, de ö is lá
madott ha többségre telt szert. A vallásháború egy 
őrület volt, de indító oka bizonyos idealizmusból in
dult ki.

A népek közötti torzsalkodásra és ezzel a háború 
előidézésére különösen az újabb korban nagy befolyás
sal volt és van a nemzetiségi eszme. A közös szár
mazás, de még inkább a közös nyelv erős kapcsot lé
tesít az emberek között, a mely túlhajtott kultuszában 
a más nyelvűnek elnyomásával jár. Az ebből támadó 
elkeseredés és gyülölség aztán fegyveres összekoca- 
násra vezet.

A nemzetiségi eszme azonban az újabb korban 
már nem igen jelentkezik mint a háborúnak egyedüli 
inditóoka. Azt látjuk, hogy a fajrokon angol a fajrokon 
német ellen a latin és szláv fajjal szövetkezik és azt 
tapasztaljuk, hogy m* narkiánk szláv nemzetiségei 
hősiesen küzdenek a fajrokon orosz ellen. Az orosz
nak nem sikerül fcgyvcrfársul nyerni maga mellé a 
bolgárt, habár a szláv testvériségre hivatkozva ipar
kodik öt a magyar és német ellen uszítani. A mai 
háborúban csak kihasználják a nemzetiségi eszmét és 
az is csak oly fejletlen népnél sikerül, a milyen a 
szerb. Egyáltalában azt tapasztaljuk, hogy a nemzeti
ségi ellentét mint háborúra vezető tényező háttérbe 
kezd szorulni. Teljesen megszűnt az európai kuitur- 
népeknél a vallásháború és csak az izlam hívei közt 
és az orosz pópák részéről látjuk még emlegetni a 
szent háborút, de ott sem nagy sikerrel. Remélhető^ 
hogy a nemzetiségi és faji ellentétre alapított háborúk 
is lassanként meg fognak szűnni, ami nagy garanciája
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lenne a békének. A mai háborúnak — különösen ha 
abból győztesen kerülünk ki, remélhetőleg az lesz az 
áldásos következménye, hogy az osztrák-magyar 
monarkiában élő nemzetiségek egy, illetve két közös 
haza egyenjogú tagjainak fogják magukat tekinteni és 
egyiküknek sem jut majd eszébe boldogulásukat ennek 
a hazának határain kívül keresni.

Ezek után nézzük vájjon mi képezi a jelenlegi 
világháború indító okát. Először is kétségtelen, hogy 
nem azért keletkezett ez a háború, mert mi a szerbe
ket megfenyíteni akartuk. Petár király és komitácsi 
bandája ugyan nagyon a szivére nőhetett a muszka 
cárnak, de ^bizony ha a muszkának nem lennének 
nagyobb céljai, nem mozgósított volna 3 millió katonát, 
hogy a rácot a bajból kisegítse. Nem a szerbek vé
delme, hanem a mi megsemmisítésünk a cél, az indító 
ok pedig az, hogy útjában vagyunk a muszkának a 
Konstantinápoly felé vezető utón. Oroszország a maga 
óriási terjedelme mellett nem kellemes tartózkodási 
hely. A Bosporuson lakni és ott uralkodni kellemesebb, 
mint a Néva rideg partjain és mit használ a muszká
nak óriási földterülete, midőn tengeri útja két oldalról 
is zárva van. Oroszországnak a délnyugat felé irányuló 
terjeszkedési vágya, amelynek szerencsére Románia is 
akadály, ugyanaz a néptörténeti jelenség, a- melyet a 
népvándorlások idejében tapasztalt Európa. Jobb és 
szebb hazát keresni! És ez teszi a helyzetet veszélyessé.

Az ily tudatos céllal és indokkal támadó orosz 
a mi szerencsétlenségünkre szövetségest talált a fran
ciában, akit a revánzs eszme nem hagy nyugodni. 
A francia külömben még nem akart háborút, de az 
orosz kötéllel vitte bele és a hadakozó felek közül 
valószínűleg a francia lesz az, aki a legkeserübb levet 
fogja meginni.

És az angol ? Ennél ugyanazok az indokok sze
repelnek, mint a mílyeket az ősembernél láttunk, csak 
az ethikai alapban van óriási külömbség. Az ősember 
gyilkolt és rabolt, mert éhezett, mert otthon nem volt 
mit ennie. Az angol diplomaták azért gyilkolnak és 
rabolnak, mert nem elég nekik az a gazdagság, a 
mijök van, hanem irigylik a némettől azt, hogy ennek 
is van. Már éveken át paroxismus fogta el az angol 
vezető köröket, midőn azt látták, hogy a német egy 
hadihajót a másik után készít és dühökben tomboltak 
a miatt, hogy a német is szerez tengerentúli gyarma
tokat és versenyez az angollal a keresztyén missió 
gyakorlásában. A rabló telhetetlensége, ezzel a kife
jezéssel jellemezhető az angolok indító oka a mostani 
háborúra.

És az angol nép? Ez bizony eleinte idegenkedett 
ettől a háborútól és elitélte azt. De most angazsálva 
van Anglia presztízse által. A „Rule Brittania“ minden 
angol vérébe oltott izgatószer s most már nem az a 
kérdés, hogy miért kezdték a diplomaták a háborút, 
hanem az uralja az angol közvéleményt, hogy Anglia
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becsülete kívánja meg, hogy ebben a háborúban
győzzön.

Ezekből látjuk, hogy ennek a háborúnak oly 
indító okai vannak, amelyek az egyik, vagy a másik 
fél teljes megsemmisítése nélkül állandó békét alig 
tesznek lehetségessé. Az orosz, ha meg is verjük, nem 
fog lemondani Nagy Péter végrendeletének végrehaj
tásáról. Arra kevés a reménység, hogy a lengyel ki
rályságot újra felállítjuk, mert a Nagy Lengyelország 
eszméje úgy látszik kiveszett a lengyel nép kebléből 
és csak néhány lengyel emigrans szivében él még a 
remény, hogy „estye Polszka ne zginula.“ Az orosz 
anyák folyton szülnek milliókat és minket ezek a 
milliók állandóan fenyegetnek.

Oroszországot csak az tudná féken tartani, ha 
a szlávság annak tudatára ébredne, hogy a cárizmus 
a sziávoknak nem barátja, hanem elnyomója. Egy 
hatalmas szláv állam Bulgária már ennek tudatára 
ébredt. A szerb is kénytelen lesz belátni, hogy üd- 
vösebb lenne számára disznóval kereskedni, mint 
Nagy Szerbiáról álmodozni. Csak a mi szlávjaink 
látták be, hogy akkor lesz jó dolguk, ha Ausztria és 
Magyarország gazdag és hatalmas lesz, akkor nem 
kell félnünk az orosztól. „ , „Sztehlo Kox*nel.

ismeretlen evangélium.
— Második közlemény. —

György János dr. valódinak, történeti hitelessé
gűnek tartja a Notovics által közölt „ismeretlen evan
géliumot“ s azt hitte, hogy „némi erkölcsi elégtételt“ 
kell szolgáltatnia Notovicsnak, mert e fölfedezése miatt 
szibériai deportációra Ítélték és a vagyonától is meg
fosztották, (ami ugyan nem akadályozta őt meg abban, 
hogy kéziratával Rómát és Párisi megjárja s végül 
azt mégis publikálja.) Ebből a naiv és az olvasó 
rokonszenvére spekuláló meséből aligha igaz egy szó 
is. Az „ismeretlen evangélium“ minden valószínűség 
szerint nem Tibetben, hanem Notovics fejében szüle
tett s az egész felfedezés és leleplezés nem egyéb 
egy ügyes, a közönség hiszékenységére spekuláló 
manővernél, melynek az a célja, hogy egy haszontalan, 
minden irói becs nélkül való fércmunkát minél nagyobb 
példányszámban elterjesszen. Ezért jelent meg a német 
fordítás is mindjárt — harmadik kiadásban.

A misztifikáció oly nyilvánvaló, hogy az „ismeret
len evangélium“ valódiságának a cáfolására igazán 
felesleges minden szót pazarolni.* Maga Notovics sem 
meri munkáját hitelesnek állítani. A tibeti kolostorokban 
levő Issáról Jézusról szóló kéziratok (?) közül egy 
sem volt az ő kezében. Ha lelt volna is, ő el nem 
tudta volna olvasni és nem tudta volna megérteni őket.

*) Mikor Notovics munkája megjelent, akkor ez megtör
tént. Erről azonban se György dr., se munkájának „ismertetői“" 
nem vesznek tudomást . . .
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öreg budhista szerzetesek magyarázták neki meg(milyen 
nyelven? — azt nem mondja meg) a kiziratok tar
talmát s ö ezen előadásokról jegyzeteket csinált. Ezek
ből a jegyzetekből állította össze az „ismeretlen evan
géliumot.“ Mint látható, meglehetősen furcsa akribiával 
készült ez az. evangélium, noha annál regényesebb 
körülmények között, hiszen Notovics sebesülten, törött 
lábbal vetődött egyik budhista kolostorból a másikba 
s úgy „nyomozta“ az hsáról iiott feljegyzéseket, me
lyeket csak a budhista szerzetesek beavatottjai ismer
nek. Ez a sok mese mind csak arra való, hogy a 
közönséges hamisítványt a titokzatosság ködével vegye 
körül és elfogadhatóbbá tegye. És sajnos, vaun k oly 
körök és társadalmi rétegek, melyekben az egyházak 
és a theologiai tudomány iránt oly nagyfokú a bizal
matlanság, hogy inkább elhisznek minden Indiából 
származó, vagy egy üzletre spekuláló író fejéből ki
pattant, Icgvalósziniitiencbb mesét, mint a valóságot, 
mert azt az egyház és a theologia nyújtja. Ez a bámu- 
latrainéló kritikátlanság egész irodalmi műfajjá és elég 
jó üzletté tette a Jézus életét új és igazi megvilágítás
ban tartalmazó okmányok és eddig ismeretlen „feltét
lenül megbízható helyről* származó törtem ti forrósok 
hamisítását. György János dr. minden tudománya és 
igazságszeretete dacára egy ilyen csalás könnyenhivő 
áldozata lett s teljesen hiábavaló munkát végzett, 
amikor egybevetette az „ismeretlen evangéliumot* a 
kanonikus evangéliumokkal s annak a bizonyítására 
vállalkozott, hogy az az igazságnak és valóságnak jobban 
megfelel, mint az egyházi érdekből „szemfényvesztő 
kegyelettel tisztelt újszövetségi irodalmi emlékek.* \  
keresztyén egyházak ellen intézett szenvedélyes invek- 
tiváira nagyon rósz alapot és alkalmat választott.

A György János dr. által a magyar közönség 
számára is hozzáférhetővé tett Notovics-féle ismeretlen 
evangélium ezzel el volna intézve, ha nem volnának 
az ilyen „felfedezések* bizonyos szempontokból jelleg
zetesek és figyelemre méltók. Azért foglalkozzunk 
velők egy kissé.

A Jézus életére vonatkozó hiteles történeti elbe
szélések és források hamisításának két fészke van. 
Az egyik a keresztyén egyház terjedésének a korára, 
a 3—6. századra esik. Ekkor keletkeztek az „apokrifus 
evangéliumok.“ A másik a 18—19. század, mely létre
hozta a Jézus életéről szóló regényeket és irodalmi 
hamisításokat.

Az apokrifus evangéliumok nagyrészt eretnekek 
hamisítványai, vagy az egyházi dogmák igazolására és 
magyarázására törekvő abszolút hiszékenység ártatlan 
termékei.* Tischendorf három csoportra osztja fel

* Görög és latin szövegük megtalú'ható Tschendorf 
„Evar.gelia apocrypha“ c. gyűjteményében. 2. kiad. 187(3. Magyar 
fordításban megvannak Raífay Sándor: „Újszöv. apokriíusok“ 
és „Apokriíus evangéliumok Jézus gyermekségéről“ c. műveiben. 
Vannak más apokritosok is, m.vtl azonban ezek a legfejlettebb 
példányok, egy pár jellemző sajátosságot ezeken lehet legjobban 
tanum nyozn i.

őket. Az elsőbe tartoznak a Jézus szüleiről és szüle
tésétől a másodikba a Jézus gyermekkoráról, a har
madikba pedig a Jé us élete végéről szóló elbeszélé
sek. Máté és Lukács evangéliumának első fejezeteit 
egészitgetik ki ezek a legendák s a Mária legendák 
első erősebben kifejlett hajtásai burjánzanak bennök. 
Ki volt Mária apja és anyja, hogyan nevelkedett Mária, 
hogyan került Józsefhez, ezek a Protoevnngelium Jacobi, 
Pseudoevangelium Matthaei és a De nativitate Mariae 
problémái. Sokat és undorító részletességgel foglal
koznak Jézus fogantatásának, Mária szüzességének a 
kérdésével. A gyermelfgyilkosság, Jézus szüleinek a 
menekülése alkalmat adnak novellisztikns hajlandósá
gok kielégítésére és mesemotivumok beszövésére. Jézus 
menekülése közben sárkányok adják át neki a barlang
jukat, oroszlánok és párducok imádják Jézust. Ök 
mutatják a menekülőknek az utat. Jézus parancsot ad 
a büszke pálmának, hogy hajtsa le fejét s úgy «adja 
oda az éhezőknek gyümölcseit. A pálma tövéből for
rást fakaszt. A egyptonii templomban 365 pogány 
isten borul le előtte stb. Egy legenda (Hisíoria Josephi 
fabri lignarii) József történetét mondja el. Elmondja, 
hogy József öregségében se gyengült, se a foga ki 
nem eseti, se a látású meg nem romlott, hogy ! 11 
éves korában halt meg, hogy a halott József kezeit 
Jézus kulcsolta össze, ö húzta le a szemhéjait, elmondja, 
hogyan ’temették el, foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy 
mikor Illés és Henoch nem kóstolták meg a halált, 
miért kellett Józsefnek meghalnia ?

A Jézus gyermekségéről szóló történetek Jézus 
játékait, tanulását mulatják be. Jézus természetesen 
lépten-nyomon csodákat tesz ezekben az elbeszélé
sekben. Sárból gyúrt verebek repülni tudnak, halotta
kat támaszt fel, minden szava megfogan, akár átok, 
akár áldás legyen, egy bu/.asz.em amit elvet, száz 
mérőt terem. Az Evangelium infantiae arabjaimban 
Mária is csodákat tesz a karján levő Jézussal. Jézus 
fürdővizétől leprások meggyógyulnak, pólyakötöje is 
csodákat müvei. Az ágyába fektetett gyermek a halál
tól menekül meg, izzadságából balzsam lesz, egy ösz
vérré változtatod férfit visszavarázsol, gyerekeket 
kecskékké változtat és más efféle. Mikor iskolába 
kerül, akkor nem ö a tanítvány, hanem ő a tanító.

Az élte utolsó idejéről szóló legendák között 
különösen a perével foglalkozók, Pilátus „hiteles" 
jelentései, játszanak nagy szerepet. Mentő tanukul fel
sorakoznak mindazok, akiket meggyógyított s akiken 
csodákat tett. Van egy (Descensusr Chisti ad inferos), 
melyben Jézus pokolraszállása van elbeszélve. Jézus 
kiszabadítja a halottakat, a sátánt megköti s második 
eljöveteléig átadja az Alvilágnak. A feltámasztottakkal 
bemegy a paradicsomba, ott találkozik Enochhal és 
Illéssel és azzal a gonosztevővel, akit vele együtt 
feszitettek meg. Pilátus sorsa is foglalkoztatja a le
gendát. (Paradosis Pilati.) Pilátus törvényszék elé kerül
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azért, mert Jézust el merte Ítélni. Pilátus a felelősséget 
a zsidókra hárítja át. A császár mégis lefejezteti. A 
fejét egy angyal fogja fel, mert á lta la  teljesedtek be 
a próféták jövendölései, miért áldják őt az összes 
népek és nemzetségek. Ez annak a perverz gnosztikus 
gondolatnak legendában való megtestesülése, hogy mi 
üdvösségünket a bűnnek köszönhetjük. (Ha a kígyó 
Évát el nem csábítja, ha Ádám bűnbe nem esik, ha 
Kain Ábelt agyon nem üti . . . végeredményben Krisztus 
s vele az üdvösség sem jön el. Ophiták, Kainiták !) 
Egy másik versio szerint Tiberius gyógyulást keresett 
s abban a hitben élt, hogy Jézus meggyógyítja. Jézus 
azonban halott — Veronika kendője és Jézus varrat- 
lan köntöse gyógyítják meg a császárt. Pilátusnak 
bűnhődnie kell: öngyilkos lesz, malomkövet kötnek a 
nyakába, testét előbb a Tiberisbe, majd Rhoneba, végül 
egy kútba dobják, de az mindig feljön a viz felszí
nére. (Mors Pilati.)

Ezek a legendák mind megegyeznek abban, hogy 
a kanonikus evangéliumok által nyitva hagyott kér
déseket tárgyalják, azok fonalát fonják tovább, azok 
elbeszéléseit színezik ki, a bennök csak érintett dog
mákat történetileg megalapozzák. Jellemző sajátosságuk 
a korlátlan csodahit; nincs az a lehetetlenség, amit 
készpénzként tovább ne adnának. Az is közös sajá
tosságuk, hogy mind az elbeszélő pozícióit erősiti. 
Mivel az egyház saját érdekében a neki megfelelő 
legendákat oltalma alá vette s azokat tovább terjesz
tette, a többit pedig kipusztitani igyekezett, természe
tesen a legtöbb ránk maradt egyház dogmákat b izon yít. 
Jellemző az is, hogy e legendák költői, mint az apo- 
calyptikus irodaion! művelői, idegen nevek alatt bújnak 
meg. Minél valószinütlenebb az, amit elbeszélnek, 
annál megbízhatóbb egyén szájába adják a mondani
valójukat. Ezeket az apokrifusokat Máté, Nikodémus, 
Tamás írják, vagy Symeon és két fia, kiket Jézus a 
halálból támasztott fel, vagy Pilátus, vagy arimathiai 
József. A Protoevang. Jacobiban pláne József, Jézus 
nevelő atyja az elbeszélő, a historia Josephi fabri 
lignarii pedig — Jézus szájába van adva. Mondani 
sem kell, hogy ez mind irói fikció, mely bizonyos 
tekintélyt van hívatva kölcsönözni ezeknek a — köl
teményeknek.

A kanonikus és a kanonikuson alapuló apokrif 
evangéliumi tradíció az egyház oltalma alatt évszáza
dokon át majdnem korlátlan tekintélyű volt. Ha az 
egyháztól függne, talán ma is az volna. Ezzel a tra
dícióval a folyton erősödő tudomány különösen a deiz- 
mus és a racionalizmus szakit s Jézust a maga gon
dolatának a szócsövévé teszi. Reimarus óta nagy el- 
terjedettségnek örvendenek a csodák hivésében gyö
nyörűséget találó egyházi tradícióval egyenes ellentét
ben álló racionalista  Jézus-regények . Ezeknek legszem- 
beszökőbb jellemvonásuk az, hogy Jézus életét a hit 
próbára tétele nélkül igyekeznek elbeszélni és meg
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értetni, az evangéliumi csodákat különböző fogásokkal 
egész természetes eseményeknek tüntetik fel, vagy 
egyszerűen kiküszöbölődik az elbeszélésből. Jellemző 
rájuk nézve, hogy külsőleg megtartják a kanonikus 
evangéliumok elbeszéléseinek a keretét, de azokat 
más — észszerűnek mondott, de rendesen vagy nagyon 
ízléstelen, vagy történetileg valószínűtlen, sőt forrásaink 
alapján lehetetlen tartalommal helyettesítik. Különösen 
két ponton tűnik ez fel: Jézus születésének és feltá
madásának a kérdésében. Az első kérdést illetőleg 
legnagyobb részük megtartja a kanonikus evang.-ok 
keretét: csupán azt nem ismerik el, hogy Jézus a 
Sztlélektől fogantatott volna. A többit, ami evvel ösz- 
szefügg: meghagyják. Tehát meg vannak róla győ
ződve, hogy József és Mária házastársak, Jézus azonban 
mégsem József fia, hanem vagy fattyú, vagy házas
ságon kívül született gyermek. A jó öreg Haeckel, 
aki bármilyen tudós és monista filozófus is, de a 
theologiához nem ért, egy római katona fiának mondja 
Jézust, ezek a regények pedig esszénus származásúnak 
s az esszénus rend különös pártfogolnának tüntetik 
fel. így vannak a feltámadás magyarázatával is. A 
feltámadásról szóló elbeszélések legnagyobb részét 
mind akceptálják, csak azt a tényt nem, hogy Jézus 
fe ltá m a d o tt. Különböző variációkban mindig azzal az 
állítással helyettesítik az evangéliumok meggyőződését, 
hogy Jézus tetszhalott volt s mint ilyen a sírbolt hüs 
levegőjében felocsúdott, magához tért, övéivel újra 
találkozott s csak napok vagy hetek múltán, de rejtett 
helyen — úgy hogy övéi már erről nem tudtak, — 
halt meg végre. Övéi abban a hitben éltek, hogy fel
támadott és a mennybe ment.

A csodák természetes magyarázata mellett közös 
jellemvonásuk az, hogy Jézust egész más környezetbe, 
más szintérre állitják, mint aminőben a kanonikus 
evangéliumok szerepeltetik. Ezekben Jézus és az 
esszénusok között nincs semmi kézz- lfogható kapcso
lat. A regényekben az események tulajdonképeni elő
készítői és rendezői esszénusok, kik rendjüknek min
den titkos tudását és eszközét rendelkezésére bocsát
ják. Ök azok, akik Jézust kitanittatják, csodáiban segí
tik, keresztre feszítése után tetszhalálából űj életre 
keltik. Ezekben a regényekben titokzatos alakok, tit
kos tudomány és titkos szerek sokat szerepelnek. A 
regények elküldik őt Egyptomba, Indiába, titkos tudo
mányukról hires országokba, titkos tudományt tanulni, 
vagy pedig hozzája hozzák az idegeneket, igy pl. egy 
perzsa Jézusnak a názárethi piacon két titkos szert 
a d ; az egyik szemverés ellen használ, a másik ideg
betegek gyógyítására szolgál.

Valamennyi Jézus-regénynek az ősei B a h r d t : 
„Briefe über die Bibel im Volkston“ (1782.) „Ausfüh
rung des Plans und Zwecks Jesu“ (11. kötet. 
1784— 1792.) és V en tu rin i: „Natürliche Geschichte des 
grossen Propheten von Nazareth“ (4 kötet 1800—1802.)
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c. munkái. Venturini regénye több kiadást ért el. Része 
volt abban a szerencsében is, hogy többször kiírták 
és plagizálták. Ilyen plágium az az 1849-ben megjelent 
munka, melynek: »Wichtige, historische Enthüllungen 
über die wirkliche Todesart Jesu. Nach einem alten, 
zu Alexandrien gefundenen Manuscripte von einem 
Zeitgenossen Jesu aus dem heiligen Orden der Essäer. 
Aus einer lateinischen Abschrift des Originals über
setzt“ a cime. Ennek a folytatása: »Historische Ent
hüllungen über die wirklichen Ereignisse der üeburst 
und Jugend Jesu. Als Fortsetzung der zu Alexandrien 
aufgefundenen alten Urkunden aus dem Essäer Orden." 
A leleplezések következményeit és alkalmazását vázolja 
két ugyanabból a forrásból származó füzet, az egyik
nek »Jesus, der Essäer, oder die Religion der Zukunft," 
a másiknak „Der wahre christliche Staat, oder die 
Religion der Zukunft und das Ziel der Revolution. Die 
letzten Consequenzen der Lehre Jesus des Essäers. 
(Valamennyi 1849-ben jelent meg.)

Az ilyen leleplezések terjesztése úgy látszik, 
meglehetős jó üzlet lehet, mert az Enthüllungen szin
tén újra meg újra feltámad. Így pl. F. Koslowsky 
oranienburgi könyvkiadó „Wer war /esus? Authentische 
Mitteilungen eines Zeitgenossen Jesu über Geburt, 
Jugend, Leben und Todesart, sowie über die Mutter 
des Nazareners. Nach einem alten zu Alexandrien aut- 
gefundenem Manuskripte stb.“ cim alatt újra lenyo
matta; ennek előszavában a francia akadémia és a 
titokzatos, ilyen igaz dokumentumokat örökre eltemető 
vatikáni könyvtár megint szerepel. A csak mesében 
létező öreg alexandriai kézirat holléte iránt való ki
váncsi kérdések elhallgattatására Notovics ezekben 
csak Szibériát tette hozzá. Egy Ferdinand Schmidt 
nevű theezóf is adoptálta és „Vor 1900 Jahren. Wer 
war Jesus Cristus? Rückblicke auf die Begebenheiten 
in Palästina vor 1900 Jahren“ c. könyvében hozta 
újra nyilvánosságra ezt a kerek száz esztendős szen
zációt. Ez angolul is megjelent: 7he crucifixion by 
an Eye Witness. Chicago, Indo-American Book Comp.

Ennek a leleplezésnek méltó párja az a levél, 
amit, mint Jézusnak egy Bénán nevű orvos barátjától 
való s Jézus életének, különösen születésének és ha
lálának „szemtanútól“ származó, hitelt érdemlő le
írását nemes Planitz Ernő (Ernst Edler von Planitz) 
tett közzé. (Ein Jugendfreund Jesu. Brief des ägyp
tischen Arztes Benan aus der Zeit Domitians. Berlin, 
A Piehler u. Co.)

Az eddig elősorolt regények Venturini és Bahrdt 
munkájának a kivételével az „ismeretlen evang.-mal“ 
mind azt a látszatot akarják kelteni, mintha a bennük 
elmondott csodamentes történet hitelesebb forrásból 
származnék, mint a kanonikus evangéliumok. Pedig 
valamennyiről nyilvánvaló, hogy semmi közük sem 
Jézushoz sem Jézus korához. Konstrukciók és költe
mények, (Reimarus) Bahrdt és Venturini munkáinak

a mentségére fel lehet hozni, hogy ezek Jézus életét 
a maguk racionalista látószögén át nézték s az evan
géliumok elbeszéléseinek a racionalista kiszinezésével 
akarták megérteni és megértetni.

Aki plagizál, annál a racionalista rögeszmére 
nincs mentség. Ezek az urak egyszerűen csalnak s 
azzal, hogy plágiumaikat és költeményeiket Alexandriá
ban talált kéziratokra vagy Benanra, Krisztus barát
jára való hivatkozással próbálják elhelyezni, vissza
élnek a gyenge szivű és theologiai tekintetben tudat
lan és könnyenhivö közönség jóhiszeműségével.

„Irodalmi szempontból ezek a regények“ silány 
fércmunkák. Tóth bétának „A mi Urunk J. K. gyer
mekségéről“ írott bájos kis könyvével, Lagcrlöf Zelma 
legendáival vagy l/a scg ^ er  I. N. R. l.-jével egy napon 
említeni sem lehet őket. Ezek igazi virágszálak, a köl
tészet és az áhitat adományai, melyeket ihletett lelkek 
raknak az Ur lábai elé. Notovics, Férd. Schmidt és 
a többiek Jézus regényei pedig otromba hamisítványok, 
melyeknek csupán a világ hiszékenysége, a kereslet 
ad némi létjogosultságot. Vannak emberek, akik nem 
érzik jól magukat az igazság éles levegőjében, akik 
inkább csalatják magukat és keresik az ilyen szenzá
ciókat. Legyenek boldogok ezzel a szellemi táplálékkal!

Azon azonban, hogy György János dr., akinek 
több testes munkája („Jézus és az Újszövetség,“ — 
„Az Újszövetség hittana“) hivatalos állásán kivül is 
bizonyítja, hogy különösen az újszövetségi tlieol. terén 
nem közönséges ismeretekkel es olvasottsággal bir, 
Notovics misztifikációjának fe lü lt s azt mint az evan
géliumok forrás értékét lerontó uj felfedezést akarja 
bevetetni a magyar közönséggel nem lehet eléggé 
csodálkozni. Igaz, hogy nem vakon hisz, hanem az 
ismeretlen evangélium közzétételével egyidejűleg ki
fejezi azt a szándékát, hogy Notovics forrásainak 
Tibetben és Indiában utána jár. Az eredmény előre
látható. Az „ismeretlen evangélium“ annyira magán 
hordja a mondvacsináltság bélyegét, hogy az eredetijét 
alighanem nehéz lesz feltalálni . . .

Aki Jézushoz közel akar jutni s aki életéről, esz
méiről, reménységeiről meg akarja tudni azt, ami a 
rendelkezésünkre álló forrásokból megtudható, annak 
nem Egyptomba, Indiába, vagy az annyit emlegetett 
vatikáni könyvtárba kell mennie, a mivel hiszékeny és 
az egyház ellen bizalmatlan szabadgondolkozó, okkul
tista vagy theozóf lelkeket rémitgetnek, hanem elő 
kell vennie az Újszövetséget, különösen pedig az 
evángéliumokat. Ezek Pál apostol levelein kivül a 
mi legrégibb forrásaink Jézus életére vonatkozólag.*

* Aki pedig azt akarja tudni, hogy a keresztyénseget mi
lyen szálak fűzik Indiához, az ne Notovics meséiből és apokrif 
apostollegendákból alkosson magának az érintkezésről képet, 
hanem olvassa el R ichard G arbe: „Indien und das Christentum 
[.] Eine Untersuchung der religionsgeschichtlichen Zusammen
hänge.“ c. fontos és a viszon>t minden oldalról megvilágító 
könyvét, (Tübingen, l. C. B. Mohr kiadása 1914.)
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Igaz, hogy belőlük a történeti valóságot nem lehet 
egyszerűen kiolvasni. Elbeszéléseiket össze kell hason
lítani s történeti kritikával kell őket mérlegelni. Mert 
bizony már az evangéliumokban is szóhoz jut az a 
csodahit és csodaéhes naiv gondolkozás, amely telje
sen az apokrifus evangéliumokban jut kifejezésre. 
Laikusoknak természetesen vezetőre van szükségük az 
igazság és a történeti valóság kihüvelyezésére irányuló 
munkában. Ez a vezető azonban inkább az önmagát 
megtagadó, kedvenc gondolataival, meggyőződésével 
ellentétes valóságokat is respektáló, tö rtén et-k ritika i 
theol. tudom ány  legyen, mint egy pár szenzációéhségre 
spekuláló plagizátor, „regényíró“ és kiadó, aki az 
igazság után való vágyakozást hitvány, költői és tör
téneti érték nélkül való hamisításokkal tudja csak 
kielégíteni. Hogy egy ilyen hamisítványt egy különben 
képzett theologus komolyan vesz és könyvet mer Írni 
róla, hogy ezt a könyvet lapok és theologusok kerül
getik, mint macska a forró kását s „ismertetik“ anél
kül, hogy az „ismeretlen evangélium“ értékével és 
jelentőségével tisztában lennének, az igazán az idők 
jele s bizonyítéka annak az ijesztő felületességnek és 
depressziónak, melyben a magyar theol. tudomány 
ezidőszerint sínylődik!

Ezért volt szükség arra, hogy az „ismeretlen 
evangéliummal“ egy kicsit mi is foglalkozzunk.

Szimonidesz Lajos.
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Kevés a tábori lelkész.
A ref. egyetemes konvent elnöksége előtt 20 

lelkésznek egy fontos beadványa fekszik. A beadvány 
azt panaszolja, hogy kevés a tábori lelkész: „Az egyre 
nagyobb számba hazaérkező református sebesült és 
lábadozó katonáinktól értesülünk, hogy úgy a harc
téren, mint a monarchia különösen északi részén levő 
tartalék tábori sőt csapatkórházakban is ref. tábori 
lelkésszel egyáltalán nem találkoznak. Ez annál fájób
ban esik nekik, mert a róm. kath. tábori lelkészek 
fáradhatatlanul a legszentebb lelkesedéssel ott forgo
lódnak saját, sokszor más vallásu, de különösen prot. 
sebesültek között, velük imádkoznak, hozzátartozóik
nak írnak, szóval hivatásuk igazi magaslatán állva, a 
hit, a vallás igazával igyekeznek enyhíteni testük sú
lyos, égető sebét, fájdalmát. Hogy a ref. tábori lelké
szek miért nem tesznek így, annak a magyarázata 
egyszerűen az, hogy nekik ezt tenni fizikai lehetetlen
ség. A tényleges s a részben behívott tartalékos tábori 
lelkészek százfelé szakadni nem tudnak s igy esik 
meg az, hogy számtalan beteg katonánk lelki vigaszért 
a kath. tábori lelkészhez fordul. Erre buzdítja őket 
egy kath. irat is, melynek egyik része igy hangzik: 
„Protestáns bajtársaid is beszéld rá, hogy , , ,  jelen

jenek meg veled együtt a kath. lelkész előtt, ki őket 
is a többiekkel együtt feloldozza.“

A megsebesült s a többi hős katonáink nevében 
arra kérjük a főtiszt, és mélt. elnökséget, hogy a kö
zös hadügy és honvédelmi minisztérium utján a leg
sürgősebben hassanak oda, hogy a még itthon levő 
tart. tábori lelkészek h aladék ta lan a l beh ivassan ak  s ha 
ez is kevés lenne, akkor azokat a lelkészeket is, kik 
a honvédelmi miniszter felszólítására az elmúlt hetek
ben adták be kérvényüket a háború tartamára tart. 
tábori lelkésszé való kineveztetésük tárgyában, azonnal 
rendeljék be szolgálattételre. Ez a legkevesebb, amit 
sebesült harcos hive érdekében az a ref. papság kér
het, mely önként százszámra lép aktiv szolgálatba is.“ 
Ezt a beadványt mi bizvást benyujthatnók az egyete
mes felügyelő ur Öméltóságának, hogy elnöktársával 
ő is tegye meg a szükséges lépéseket. A mi hitsorso- 
saink sem sokat látják az evang. tábori lelkészeket 
Sőt tudunk oly eseteket is, amikor evang. katonák 
kath. tábori lelkészeknek gyóntak — ki lévén rendelve 
gyónásra s ki is kaptak a feldpátertől azért, mert a 
gyónást bevezető formulát szegények nem tudták el
mondani !

Sátoraljaújhelyen pedig, dacára annak, hogy ott 
egyházunk és lelkészünk van, az evang katonák mé
gis a ref. templomban vettek úrvacsorát, mit mint a 
kálvinista liberálizmus bizonyságát emlegetnek a ref. 
egyházi lapok, megírván azt is, hogy „u rva cso rá zta k  
két szín  a la tt, de té rd ep e lve .“ Ilyen körülmények között 
igazán nem ártana, hogyha mi sem néznők ölhetett 
kézzel a dolgok folyását, hanem behatóbb le lk i g o n 
d o zá sró l g o n d o sk o d n á n k ! r . m .

KÜLÖNFÉLE.

Az t u t im  pénzű bizottsái én adóalapi bizottság hözös filése.
A hadi állapotra való tekintettel az egyetemes 

elnökség az idei egyetemes közgyűlés megtartását 
bizonytalan időre elhalasztotta. Ennek folytán szük
ségessé vált az iránt intézkedni, mikép rendezkedjék 
be az egyetemes egyház háztartása az 1915. évre. 
Szorosan összefügg ezzel az adóalapból teljesítendő 
segélyezés. Az adóalapi bizottság tudvalevőleg a 
felosztási tervet már elkészítette, de megfelebbezett 
határozatainak felsőbb fokon való elintézése és a meg
szavazott összegek kiutalása az egyetemes gyűlés 
határozatára vár.

Az elnökség nem akarván ezen fontos kérdések
ben egymaga intézkedni, folyó hó 2-ára összehívta a 
pénzügyi és adóalapi bizottság tagjait. Az együttes 
ülésen, amely báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
ur lakásán tartatott, 23 tag jelent meg és beható tanács
kozás után következőkben állapodtak meg.
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A bizottságok az egyetemes gyűlés elhalasztását 
helyeselték, szóba került a kerületi gyűlések elhalasz
tásának kérdése és habár a kerül, elnökségek vala
mennyien ezeknek az elhalasztását is indokoltnak tart
ják, erre nézve határozat nem hozatott, miután ezen 
gyűlések megtartásáról vagy elhalasztásáról a kerületek 
autonom hatáskörükben maguk intézkednek.

Ezután elhatározták, hogy az egyetemes egyház 
rendszeresített kiadásai körülbelül 270,000 korona az
1914. évre megállapított kereten belől az 1915. évre 
is folyósittatni fognak, a nem rendszeresített kiadások 
egyelőre elmaradnak és az elnökség a lehető megta
karításokról fog gondoskodni. A kerületeknek az egye
temes felügyelő közigazgatási költségekre a jövő évre 
előlegül már 100,000 koronát kiutalványozott, ami 
heiyeslőleg tudomásul vétetett. Az egyetemes felügyelő 
különiben már megállapodott azon pénzintézetekkel, 
amelyeknél az egyetemes egyháznak folyó számlája 
van, hogy azok havonkint 30,0őü koronát fognak az 
egyetemes pénztár részére folyósitani, tekintet nélkül 
a moratorium rendelkezéseire. Az egyetemes ügyész 
által felvetett kérdésre elhatároztatott, hogy a lelkészt 
segélyalapból megszavazott gyermeknevelési pótlék a 
múlt évi egyetemes gyűlés határozatához képest ki 
fog adatni.

Az egyetemes egyház tulajdonát képező érték
papírok megőrzés végett továbbra is a magyar föld
hitelintézetnél maradnak.

Jóváhagyólag tudomásul vétetett a Luther Otthon 
Kórház felállítása sebesült katonák részére és ennek 
a gyűjtésből és a hadi kincstár hozzájárulásából ki 
nem kerülő költségtöbblet az egyetemes egyház ré
széről el vállaltatott.

Az adóalapból egyelőre csak a múlt évi megál
lapítás keretében fog a segély megadatni azoknak az 
egyházaknak, amelyeknek a bizottság a segélyt meg
adatni javasolta, a felebbezéssel megtámadott bizott
sági határozatok az egyetemes gyűlés döntéséig füg
gőben maradnak. Az egyetemes felügyelő felhatalmaz
tatok azoknak az egy hát aktiak, amelyeknek segélyezését 
a bizottság javasolta, egyelőre a megszavazott összeg 
25 százalékát kiutalványozni.

Kormány körökből vett értesítés szerint a lelkészi 
korpótlék 1915-re azoknak a lelkészeknek is ki fog 
adatni, a kiknek fizetése a 3,000 koronát meghaladja.

( S z - o )
Gyászrovat. Augusztinovics Győző nyárásdombi 

lelkész 43 éves korában lelkészi működésének a 17. 
évében szept. 25-én meghalt. — Lie. Schmidt Károly 
Jenő esperes fia, Schmidt Károly joghallgató, tart. 
zászlós az északi harctéren hősi halált halt. — Dr 
Lautner János békéscsabai evang. főgimnáziumi tanár 
a csatatéren hősi halált halt.

H ázasság. Marcsek János ujcsanátosi lelkész 
és Reiner Paula szept. 29-én a budapesti deáktéri 
templomban házasságra léptek.

Elism erés. Loysch Mátyás, a késmárki ev. nép
iskola nyug. tanítója, ki jelenleg az egyház gondnoki 
tisztét látja el ritka pontossággal, a napokban volt 
70 éves. Az evang. nép- és polgári leányiskola tan
testülete ez alkalomból Kertscher Sándor igazgatóval 
az élén megjelent nála s üdvözölte öt az évforduló 
alkalmából. Az egyház nevében Hajts Bálint lelkész 
köszöntötte a fáradhatatlan buzgóságu gondnokot.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Bruckner Ottó késmárki áll. polgáriiskolai tanárt 
a polgáriskola igazgatójává nevezte ki.

Adomány. A nagybörzsönyi ev. egyháznak 
id. Miinauer György és neje Kempf Zsuzsanna elhalt 
fiuk Mittnauer György emlékére 500 koronát adtak 
szabad rendelkezésre. Az egyház hálával fogadta ezt 
a viszonyokhoz mérten nagy adományt, mely nem 
első és utolsó bizonyítéka ezen agg házaspár egyház- 
szeretetének. Isten áldása legyen az adakozókon és 
adományukon.

Békéért való könyörgés. Wilson az Egyesült 
Államok elnöke elrendelte, hogy október 4-én min
denütt békéért imádkozzanak. A proklainációban töb
bek közt ezt mondja; „A világ nagy nemzetei egymás 
ellen fegyvert fogtak. Férfiak milliói csatáznak, mert 
az államférfiak bölcsessége a rettenetes csapást el nem 
tudta hárítani . .  . Ezért én, Woodrow Wilson, az 
Amerikai Egyesült Államok elnöke ezennel elrendelem, 
hogy október 4-ike imádság és alázatos könyörgés 
napja legyen. Kérem az istenfélő embereket, hogy 
ezen a napon mindnyájan a maguk templomában 
egyértelemmel könyörögjenek a mindenható Istenhez, 
hogy ő az emberi megfontolásokat elhomályosítva 
kegyesen rendet teremtsen azon dolgokban, amelyek 
nem állnak az emberek hatalmában s amelyeken ők 
segíteni nem tudnak. Essen meg a szive azokon a 
népeken, melyek most öldöklő harcot viselnek egymás 
ellen. Kegyelme és jósága mutassa meg ott is az utat, 
ahol emberek azt nem látják. Gyermekeit áldja meg 
áldott békességgel, az emberek és népek békés egyet
értését állítsa megint helyre. Enélkül nincs szerencse, 
nincs igaz barátság, nem koronázza sem a munkát, 
sem a gondolkodást az óhajtott siker. Imádkozzunk 
azért is, hogy a mi bűneinket, az ő szent akaratának 
nem ismerését, a mi önzésünket és sok hibánkat meg
bocsássa, bennünket az engedelmesség ösvényére ve
zessen. elménket, akaratunkat megvilágositsa . .  . Minek 
jeléül ezt a proklamációt aláírásommal és az Egyesült 
Államok pecsétjével elláttam. Kelt Washington váro
sában az Ur 1914. esztendejében az Egyesült Államok 
függetlenségének 139. évében szeptember 8-án.“

Üresedésben levő helyek bétöltése. A porosz 
kultuszminiszter a tartományi iskolai hatóságokhoz 
rendeletet intézett. Ebben elrendeli, hogy a háború 
következtében megüresedett tanári állásokat a háború 
végéig s a katonai szolgálatban levő tanárjelöltek és 
tanárok hazatéréséig nem szabad betölteni. A minisz
ter igy érvel: Ha ezeket a megüresedő helyeket most 
betöltik, az azokra hirdetett pályázatokról természet
szerűen csupán a nem katonaköteles tanárjelöltek sze
rezhetnek idején tudomást. Ezáltal ezek egy ideig a 
hazáért küzdő s védkötelezettségüket teljesítő jelöltekkel 
szemben jogosulatlan előnyt élveznének. Hogy ez meg
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ne történhessék, a miniszter elrendelte, hogy az el
halálozás vagy nyugdíjazás következtében megürese
dett tanári állásokat sem az állami, sem nem állami 
felsőbb fiú vagy leány tanintézetekben nem szabad 
tanárjelöltekkel betölteni. Amennyiben ez az intézkedés 
egyes esetekben nagy méltánytalansággal járna — arról 
a miniszternek jelentés teendő. — Ez a szimpathikus 
és igazságos rendelet másutt is követőkre találhatna. A 
harcban állók, értünk vérzők minden jogát féltve 
kellene óvni.

H áborús  k rónikák . Itt is ott is hallunk hango
kat, milyen fontos és szükséges, a jövőben minő megbe
csülhetetlen értékű munka volna az, hogyha lelkészeink 
a háború eseményeit az anyakönyvekben vagy másutt az 
egyházi irattár számára megörökítenék. Ennek a kiván 
Ságnak nálunk Gyenge János dr. volt *a Debreceni 
Prot, Lap hasábjain a legelső szószólója, külföldön 
pedig a Hildburghäuser Darfzeitung egy cikke hívja 
fel rá a figyelmet, mely Lüpke Dorfkirchéjében került 
szemünk elé. Ezt a kívánságot mi is időszerűnek és 
meghallgatásra, teljesítésre érdemesnek tartjuk. Persze, 
nem a háború történetének a megírására, eseményei
nek a feljegyzéseire gondolunk. Ez a történelem dolga. 
Nekünk ezekben a világtörtént ti időkben csupán a 
magunk közvetlen környezetében, egyházunkban történő 
dolgok fejegyzésére kell időt szakitanunk. A mi kis 
világunkban is mennyi feljegyzésre méltó esemény 
akad most! . . .  Az első behívók, a bucsuistentiszte- 
let, a bevoulás, az otthonmaradottakról való gondos
kodás, a sebesültek ápolása, s sok jókedvvel nyújtott 
adomány, az első halálhír, az első gyászistentisztelet 
s a többi fontos és jellemző történés, mind meg
érdemli, hogy megörökítsük őket késő nemzedékek
nek okulásul. Ezek az általunk megrögzitett apró ada
tok majdan a történelem kimeríthetetlen kincsesbányái 
lesznek, azért ne sajnáljuk a fáradságot és Írjunk egy
házközségi háborús krónikákat!

T áb o r i  le lkészek  sz a p o r í tá sa .  Németország
ban a treuga Dei dacára hangosan panaszkodnak a 
— p ro testán sok , hogy prot. tábori tábori lelkészeket 
heteken át nem lehet látni. Kath. lelkészt ellenben 
minden garnisonban feles számmal lehet találni. A 
hadvezetőség megnyugtatásul kilátásba is helyezte a 
tábori lelkészek számának a növelését. Természetesen 
létszámfeletti állásokat szerveznek a katonalelkészek 
számára is. — Megemlítjük még, hogy a rendes katonai 
szolgálatot tebesitő német evang. lelkészek közül 
huszonegyen haltak már hősi halált a különböző csata
tereken.

Kimutatás a katholikusok akciójáról. Minden 
kommentár nélkül közöljük a kath. E g y h á z i K özlön y  
nyomán, [hogy „a monarchia főpásztorai“ körlevelet 
bocsájtottak ki, melyben a papoktól pontos kimutatást 
leérnek a háborúban katholikus szellem ben  vé g ze tt m ű

ködésü kről, hogy ily módon a katholikusok egész te
vékenysége számszerű adatokban legyen meg. Minden 
lelkész kérdőívet kapott, melyen a következő kérdések 
vannak; „Hány kath. hivő teljesített a háborúban ka
tonai szolgálatot? Hányán járultak a hadbavonulás 
előtt a szentségekhez? Mit tettek a hívek, a kath. 
egyesületek a hadbavonultak érdekében ? Hogyan gon
doskodtak otthon maradt családjaikról? Mit tettek a 
munkaerők hiányának a pótlása végett? Merre küz
döttek katonáink? Hányán estek el? Hányán és kik 
haltak meg? Hányán sebesültek, hányán betegedtek 
meg? Minő ájtatosságokat tartottak a háború folya
mán ? Hányán járultak a szentségekhez ? Milyen hatás
sal volt a háború >a bivek hitéletére? Természetben 
és készpénzben mily adományok folytak be a háború 
céljaira? Hányán, minő munkát végeztek? Kath. ta
nítóink, tanítónőink iskoláink, szerzetesházaink, kath. 
egyesületeink és intézményeink mit tettek a háború 
bajainak az enyhítésére ? “ A kérdésekre adott vála
szok a háború végével az egyházmegyei irodákba kül
dendők, hogy ily módon is megörökítve maradjon az; 
egyházmegyéknek és a kath. egyháznak a háborúban 
való részvétele és a vonatkozó hiteles adatok mindig 
rendelkezésére álljanak.

A h a lo t íh a m v a sz tá s .  (Lásd lapunk 37. és 38. 
számait) Budapest még 1912-ben kimondotta, hogy 
a fa k u lta tív  halotthamvasztást helyesnek tartja s annak 
megengedését kívánja. A belügyminiszter sürgetés da
cára sem döntött még a felterjesztés ügyében. A városi 
tanács most újból sürgető felterjesztést intézett a bel- 
ügyministerhez, melyben kifejtette, hogy a halotíham
vasztás kérdését a jelenlegi viszonyok újra aktuálissá 
tették. A háború halottainak sz ma napról-napra nagy 
mértékben növekszik és ezzel együtt nő a fertőző és 
járványos betegségek behurcolásának veszélye. A ham- 
vasztás folytán közegészségi szempontból várható elő
nyök fölsorolásában és megokolásában úgymond a 
fölterjesztés — nem akarunk ismétlésekbe bocsátkozni. 
Ezúttal csak azt emeljük ki, hogy a monarchiá
ban, a Balkán-államoknál és Oroszországon kívül 
Európa minden államában meg van engedve a ham- 
vasztás, de még Oroszországban is külön rendelke
zések vannak járványok és háború esetére, amely 
esetekben nemcsak, hogy meg van engedve a halott- 
hamvasztás hanem egyenesen kötelező is. Ismételten 
kérjük tehát Nagy méltóságodat, hogy a közgyűlés em
lített határozatához hozzájárulni s minthogy a temet
kezés e módjának megengedése és szabályozása a 
közegészségügyi törvény értelmében Nagyméltóságod 
hatáskörébe tartozik, ebben a kérdésben most már 
sürgősen dönteni és a temetkezésnek ezt a rendjét a 
a közegészségügyi törvény* I. rész. XV. fejezetének 
rendelkezési keretében lehetővé tenni és kormány
hatósági intézkedéssel mielőbb szabályozni méltóz- 
tassék.
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A Szent István-Társulat és a háború. A Szt. 
István-Társulat a katonák közt ingyen 3000 katonai 
imakönyvet osztott széjjel, a budapesti tábori főpapi 
hivatalnak 200,000 ilyen imakönyvet adott szétosztás 
végett. 50,(XX) német és 50,000 tót katonát szintén el
látott imakönyvvel. Sebesült katonák közt 40,999 pl. 
imakönyvet osztott szét. Gr. Széchenyi Miklós 20o0 
példány Uj Lapot járat a sebesült katonák részére. 
Bjelik tábori püspök kérésére bécsi kórházakba 1700 
példányban jár az Uj Lap.

Pályázat m eghosszabbítás. Lapunk 36. szá
mában közöltük a Szociálpolitikai szemle pályatételét, 
mellyel az egyházi kötött birtokok viszonyainak a meg
világítására 1000 koronát tűzött ki. A mostani idő 
nem alkalmas pályatételek kidolgozására, azért a Szo
ciálpolitikai Szemle a pályamunkák beadásának a ha
táridejét bizonytalan időre elhalasztotta.

A D u n á n tú li  evang. E^yházkerüet

UJ ÉNEKESKÖNYVE,
melyből már sok ezer példányt elhelyeztünk, az alábbi kötések
ben na?y mennyiségben raktáron van és beérkező rendelések
késedelem nélkül elintézhelők. .... .Félvászoukbtésbcn. ízléses kiállítás« 

ban kehclynyoniással . : K 2 20 
Fgész vászonkbtésben, keliclynyo-

inással to k b a n ................... K 2 SO
Chagrin bőrkötésben, kebel) nyomás

sal, tokban  ................... K 6-—
Párnázott finom bőrkötésben, arany

metszéssel, kebel) nyomassa), do-
. . . .  , bozban ..................................K S' —Otven példányon felüti meg

rendelés esetén a fenti árakból 25”'„ engedményt nyujiumr. 
Szives megrendelések intézendők : a Luther-Társaság könyv
kereskedéséhez Budarest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.
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uORGONA-GYAR.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.

Az »ismeretlen evangéliumtól* szóló közlemény már ré
gebben várja a közlést. Terjedelme, meg más okok miatt ez is 
csak hetek, vagy hónapok múlva látott volna napvilágot, hogyha 
nem szaporodnának a könyviek na;y lájékozallarsagról tanús
kodó ismertetései. A V ilág, az U n itáriu s E g y h á z  s legutóbb a 
T heolőgiai S za k la p  egymás után emlékeznek meg róla, áruikul, 
hogy az »ismeretlen evangéliummal“ való otromba (elültetésnek 
— melyben Györgv János dr. csak önkéntelen eszköz, mert ö 
e lh isz i a dolgot — gatat vetnének Ilyen komimén vek között 
kötelességemnek tart Lám, hogy a kérdést bár csak vázlatosan 
tárgyaló, de helyes mederbe terelő ismertetésemet minél hama
rább közzé tegyem. Egy par közlést váró dolgozat emiatt hát
rább került, amiért munkatársaimtól és olvasóimtól is elnézést 
kérek. Minden sorra keni'.

pAzUzemrc gépekkel berendezett cs. és Wir. tidv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo áfának (koronázási templom) alkotója.

Rieger Ottó
ca. «5* k lr. udvari sxa llitó

a S zen t-S ír lovagja «is a Ferenc József 
rend tu la jd o n o sa

Budapest, X., .Szigligeti-utca 29. <tz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek melleit ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu- 
matikai) tartus, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óla 2C00nél több orgonát száilitott, közte 
a k irá ly  o rg onájá t, amely mii ezidó szerint 
hazánk legnagyobb o rg o n á ja  (S0 változatú, 

villanyerőrc berendezve.)

Orgona ja vitásokat és h.iugolásokat a legmérsekcltebb árbsn teljesít. Orgona 
Jókaiban tartását elvállalja — Katalógus-ol. tervezetekkel és rajzokkal kívánatra díjmenteten szolgál.
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Lapunk 40. számában megint bennmaradt egy par ki
gyomlálni való sajtóhiba. Különösen idegen szavakban fordulnak 
elő. Rerun helyett rerurn, secundagcnitura helyett secundogeni- 
tura olvasandó az „Ismeretlen evangélium“ c. közleményben. 
Gyalcg István pedig homiletákat irt, amiből homokiak lettek.

Felhivjuk a nagytiszteletü Lelkész urak figyelmét
a MAJBA VILMOS-féle

D l. L u l r  Márton d is  hátéjára
mely ugyanazontartalom nial m agyar éstó t nyelven 
megjelent s ezáltal lehetővé téte tett a h itok tatás
nak, hogy m agyar és tót nyelvit gyülekezetekben 
mindkét nyelvű tanulók ugyanazon tankönyvet 
használhatják. A m agyar káté hét kiadásban 
30000 példányban már elterjedt. Ára fűzve 20 f. 
M egrendelhető a Luther T ársaság  könyvkeres
kedésében Budapest, VIII. Szentkirályi-utca 51/a.

JÉZUSSAL EGY UTÓN . . .
IkreidíKíicióR gyűjtem énye, 
írták: Kemény Lajor,(IVIolir 
Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szilts Gábor és W olf J, Z Z  

M egrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY.

-----------------------------------------------------------------------1
MOST JELENT MEG:
- - - - - - - - - - - - - - -  L E L K I  F E G Y V E R
hadbavonult evang. katonáink és honmaradt híveink haszná- i 
latára irta, illetve összegyűjtötte és kiadta Stráner Vilmos j 
soproni evang. theol. akad. tanár. — Ára kötve 40 fillér

p z t  a 60 oldalt magában foglaló, Isten í 
igéjét, imádságokat, énekeket és függelék- J 

képen az Úr imádságát, az apostoli hitval- | 
lást és Luther Márton reggeli és esléii ál- I 
dását tartalmazó, gondosan összeállított és I 
ízléses kivitelű Lelki fegyvert ajánljuk 
kiosztás céljából tömegesebb megrendelésre.

Megrendelhető a L u th e r -T á r s a s á g  könyvkereskedésében 
Budapest, Vili. Szentkirályi-u. 51/a.

* J á b a Í
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/KÓKAI LAJOS\
KIADÁSÁBAN (BUDAPEST., IV. KÉR. 
KÁMERMAYER KÁROLY-UTCA 3. SZ.)

. va llá sié in  \ m

Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés. Közép
iskolák felsőbb osztályai számára . . 1*60 K
Bereczky Sándor: Ószövetségi élet és jellem
képek s tanítások. Középiskolák, polgári és fel
sőbb leányiskolák I. oszt. használatára —*80 K 
Bereczky Sándor: Jézus élete és tanítása. Kö- 
zépisk. polg. és fels. leányisk. II. o.haszn. —*80 K 
Bereczky Sándor : Kér. Hit- és erkölcstan. Kö- 
zépisk. pol. és fels. leányisk. sz. V. jav. kiad. 1 •— K 
Bereczky Sándor: Kér. egyház rövid története. 
Elemi iskolák felső polgári és középiskolai alsó
osztályai s z á m á r a ..................................... 1*— K
Bereczky Sándor: Az egyetemes keresztyén 
egyház története. Középiskolák VI. osztálya szá
mára, Uj k i a d á s ..........................................2*40 K
Bereczky Sándor: Az egyetemes keresztyén 
egyház története és a magyar ev. egyház törté- 
neie. kozepisK. Vií, oszt. szám. uj kiad. 2*— K 
Bíatniczky Pál: A kér. egyház rövid története. 
Elemi és polgári iskolák számára . . —*60 K
Frenyó L ajos : A keresztyénség megalapításá
nak története. Középiskolák V., hadapródiskolák
I. osztálya s z á m á r a .....................................1°50 K
Frenyó  L ajos:  A megváltó eljövetelének elő
készítése az Újszövetségben. Középiskolák I. oszt.
s z á m á r a ..................................................... 1*— K
Győry V ilm o s : Dr Luther M. kis kátéja —*60 K 
Hetényi La jos:  A kér. egyh. röv. tört. 1*— K 
Hetényi L a jo s :  Kér. vallástan . . . !•— K
K aczián  J á n o s :  Bibliai történetek . . — °70 K 
K laar  F iiíöp : Dr Luther M. kis kátéja —*60 K 
K laar  F ü íö p : U, az (Előbbinek szöv.) —*20 K 
Kovácsics G y u la :  A kér. egyh. tört. —•30 K 
Pálfy  Józse f :  A kér. anyaszentegyh. tört. 2*— K 
Raffay S án d o r :  Az evangélikus népiskolai vallás-
tauitás' m d c is z e f ía n a ................................—s60 K
Rédei K á ro ly : Bibliai tört. El. népisk. sz. —*S0 K 
Schm idt K ároly Jenő: Kér. vallástan !•— K 
Szelényi Ödön d r.: Az evangéliumi keresztyén
ség világnézete Evangélikus vallástan középisk.
VIII. osztálya s z á m á r a .......................... 1*— K
Zsilinszky M . ; Hit- és erkölcstan felsőbb osz
tályok s z á m á r a .......................................... 1*— K

MUTATVÁNYPÉLDÁNYT INGYEN KÜLDÖK

A legújabb egyetemes tanterv alapján 
vonzó, érdekes elbeszélések alak

jában megirt, 51 művészi kivitelű kép
pel díszített véglegesen engedélyezett:

B i b  i á i  T ö r t é n e  t e k “

c. tankönyv a népiskolák I—IV. osz
tálya számára (ára kötve 90 fillér);

c. szintén engedélyezett tankönyv a nép
iskolák V—VI. s az idegen közép- és 
polgári iskolák III. osztálya számára, 
második javított kiadás (ára kötve 60 f) ;

„Bibliaismertetés U

a népiskolák V—VI. s az idegen kö
zép- és polgári iskolák I—II. osztálya 
számára. — Véglegesen engedélyezett 
tankönyv. — (Ára kötve 40 fillér.) 
Nagyobb rendelésnél, a bérmentes kül
désen felül 15°/0 árengedmény. Tiszte
letpéldányt szives bevezetés céljából 
bérmentve készséggel küld Nagykároly 
(Szatmár megye) — R éd e i K á r o ly ,  
ev. lelkész, főgimnáziumi vallástanár.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új ének esk ön yve  a

Miereszs-tyéim énekeskönyv
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a ryolcadik kiadása van forgalomban s Így a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0í'0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv  

[az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kthellye! . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss '1 t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal................ ...  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobo b a n ....................  8 „ — „
Párnázott borjubűrkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

me’széssel, d o b o z b a n .................... a, . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ................ ............................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.Kai) 
legalább 50 példányt rendelnek me?, 25° ()-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságbrn. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjubérkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József; Imádságok és 3uzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

Kalmár B^rtaian könyvnyomdája, Aranyosmaróton.

—
— — ---- - i



IV. évfolyam, 42. szám Aranyosomról, 19M. október 17.

EVANGÉLIKUS LAP
EG Y  HÁZI, IS K O L A I É S  T Á R S A D A L H I H E T IL A P .

Szom batonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
•  lap szerkesztősége elmére Nagy- 
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 

— Hiány só lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTEHLO KOKNÁL 
Felelős szerkesztő ti kudo: SZinONIDESZ LAJOS 

FfliminkatArsak :
HOHNYANSZKY ALAD ÁR 

LIC. F IZ É L Y  ÖDÖN ém KZ I L ÚNYI  ÖDÖN dr.

Az elő fizetés ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre (i K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t ő n  d i j a :
Feész oldal 28 K., féloldal 4 K„ ncyyedoldal 
7 K. Ki. ebb hirdetések (pályázatok)minden szava 
6 fill. 1 Jbhsziir megjelenő hirdetésnélárengedés.

T a r t a l o m :  Endrcffy János: Az írás. — Sztehlo Komit: V itás kérdés a reversalisok dolgában. — Sz. /..: A/. adventisták és a 
háború. — g . AI : Szemle. — Különféle. — Hirdetések.

Az írás.
Jeremiás siralmai 3 2b: „Jó türel
mesnek lenni és a z  Ur szatadi- 
tására várni“

Érdekes volna megfigyelni, hogy milyen vissz
hangot kelt a fenti szentirás a különböző kom egyé
nekben? Gyermekben bizonyára semilyet. Nem vonult 
még át lelkén a tiirelmességnek vagy türelmetlenség
nek semmiféle tapasztalása. Az ifjúban is, ha a belső 
és külső küzdelmektől megkímélte az élet, halk lesz 
a rezonancia. Visszhangra csak ott talál, ki próbált 
már türelmes lenni s a türelmetlenség áldatlan nyűgét 
megkísérelte nyakáról lerázni. Aki érezte a tiirelmesség 
áldását és a türelmetlenség átkát.

A vallás — emberi oldala szerint — az egész 
emberi személyiség élettevékenysége. Ahogy az ember 
bizonyos életkörülményekben megnyilatkozik, olyan 
vallásos belseje. A vallás birodalma nem oly speciális, 
mint a művészeté, tudományé stb., hanem összefoglaló, 
benne összefutnak az egész emberi személyiség összes 
élettevékenységének szálai. Hivő emberben a vallás 
az, ami az órában a szerkezet; a vallás fogalmának 
tágabb értelmet adva, áll ez az egyetemes emberre is, 
akár hivő, akár hitetlen. Ami nem az egyén alkateleme, 
ami nem képes tetteinek motívumául szolgálni, élet
folytatására meghatározókig hatni, az még nem nevez
hető vallásnak, legföljebb vallás- tannak, hi {-tannak. 
A vallás ott kezdődik, amidőn vérre lesz az emberben. 
Amidőn állandósul bennünk elvekké, meggyőződéssé, 
világnézetté, egyszóval belső életté. Amig ez meg nem 
történt, legföljebb tan, formula, képlet a neve, de nem 
vallás.

A vallás tehát kort, élettapasztalatokat, belső 
életet, szellemi érettséget tételez fel. Ezek nélkül a 
vallás kegyes dresszura csak, melynek értéke épp oly 
kevés, mintha az első osztálybeli gimnazistába a gömb
háromszögtan tételeit dresszirozom bele. Elmondja

szépen, f dyékonyan, jelesre, — de semmi köze hozzá ! 
Szellemi fejlődése még odáig nem ért el.

A keresztyén vallásosság egyik jellemvonása a 
tiirelmesség. Jeremiás türelinességre intésében mély 
életbölcsesség nyilatkozik meg. Akinek a türelemről 
vannak tapasztalatai, az tudja áldásait a hiányával járó 
bajokat. Türelmesen elviselni az életet, mégha nagyon 
keserű is olykor, erőt, állandóságot, kemény jellemet, 
jövőbe látó okosságot, elkerülhető veszélyektől óvó 
tapintatot és még sok más hasonlót jelent. A türel
metlenség beteges idegesség, pillanatnyi kétségbeesés, 
mely gyakori ismétlődés által állandó vonássá is me
revedhet, de mindenekfölött az isteni gondviselésbe 
vetett bízó hit hiányával van a türelmetlenség szerves 
kapcsolatban. A türelmetlen ember hallgatagon elismeri 
azt, hogy egyéni és szociális életkörülményeink puffra 
történnek, belső logika nélkül. Épp azért türelmetlen, 
mert nem győzi kivárni a számára logikátlan történé
sek végét. Nem tud következtetni a jövőbe, mert szá
mára minden esetleges, véletlen, vagy hogy egy kitűnő 
köznapi szóhasználattal éljünk: minden attól függ, 
amitől lóg! Már pedig, ahol az életben — bárminő 
legyen is az — nincs rendszer, ott zavar van, amit 
egymásból megérteni és megmagyarázni nem lehet, 
hanem egyszerűen csak konstatálni. Ha az egyéni és 
az összéletben nem látjuk a tervszerűség, rendszer, 
logika, vallásilag szólva az isteni gondviselés vörös 
vonalát végighúzódni, akkor az élet pillanatai számunkra 
örökös zavarok, kínos várások, nyugtalan lelkiálla
potok, egyszóval csupa türelmetlenségek. A lélek 
háborgó hulláma először akkor simul cl, ha szembe 
találja magát az isteni gondviseléssel. Ha meg tud 
nyugodni a kozmosz isteni logikájában, nemcsak a 
múlt szövevénye válik előtte szerves, rendszeres, oki 
viszonyban lévő, célos történetté, amit meg lehet ér
teni, hanem bízik abban, hogy a jövő is hasonló lesz 
a múlthoz rendszerben, szervességben, örök isteni 
logikában. És ha a jövőben is lesz isteni gondviselés,
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miért türelmetlenkedjünk ? Számunkra jót vagy rosszat 
hozzon (ez nem azonos mindig a közjóval vagy rosszall), 
bele fogunk nyugodni, mert előre tudjuk, hogy az is 
az isteni gondviselés munkája. A türelemnek, szemben 
a türelmetlenség vakságával, van jövőbe látó szeme, 
bele tudja magát képzelni eljövendő helyzetekbe s 
azoktól nem borzadoz. Sem a mai, sem a jövő időben 
nem fog Isten vállainkra mérni többet, mint amit el
viselhetnénk. Biztosan tudjuk, hogy úgy lesz! Ez már 
kipróbált igazság. Aki kétkednék benne, annak azt 
ajánljuk megfontolásra, hogy gyakorlati igazságokat 
elméleti érvek meg nem dönthetnek 1 . . . Nem beszélni, 
nem kritizálni, nem elmélkedni a vallásról — ez csak 
annyit ér, mint ha a Kalevalát tanulmányozzuk — 
hanem megpróbálni ! Aki nem próbálta meg a vallást 
és ellene beszél, — arra nem adunk semmit. Próbáld 
meg, aztán beszélj! Mikor bétheli diakónus voltam 
(bei Bielefeld, Westphalen), a Hausvater fölhívta fi
gyelmemet arra a körülményre, hogy a sze re te lin té z -  
ményben a va llá s t élni lehet. „Tegye föl magában már 
korán reggel, hogy ma egész nap türelmes lesz. Az 
epileptikus gyermekek a nap folyamán ezerszer föl 
fogják boszantani, úgy hogy ökölcsapással szeretne 
közibük bunkózni. Ne tegye. Legyen ezerszer türelmes. 
Először nehezen fog menni, később könnyebben. Ha 
megpróbálta igy átszenvedni a türelmet, csak akkor 
fog megvilágosodni ön előtt, hogy mi is az a türelem ?í 
Regényből nem érti meg az ember a türelmet, ezt 
meg kell próbálni. A második héten egy lépéssel 
tovább lehet menni: gyakorolja egy hétig a szeretetet 
stb. így éli az ember a vallást. Ez a vallás.“

Jó türelmesnek lenni és az Úr szabaditására 
várni. Jeremiás és népe a szent város miatt aggódott. 
Bennünket a világháború fájdalma foglalkoztat. Türel
münk nagy próbára van téve. Egyesek miatt is, sokak 
miatt is. Most mutassuk meg, mily erő van bennünk 
a váláskor. Tudunk-e türelmesen mindent kivárni, 
mindent elviselni s az Úr szabaditásában bízni ?! 
Az Úr szabaditása az igaz ügy diadala. Az igaz ügy 
a poklák kapuin is diadalmaskodni fog! Ez erős hitben 
türelmesen várunk. Türelmünket, hogy ne csökkenjen, 
im áva l tápláljuk. Hogy szabad-e a hadiszerencséért 
imádkoznunk, azt szépen megmondotta sok évvel 
ez előtt az amerikai elnök, Lincoln. Valaki azt kérdezte 
tőle: „Hiszi-e, hogy Isten a mi oldalunkon van?“ 
Lincoln igy felelt: „Azt nem tudom. Sokkal inkább 
türödöm azzal, hogy mi az Isten oldalán vagyunk 1“ 
Ahol a jog és az igazság, ott van az Isten. Mi az ö 
oldalán harcolunk, vérzünk. Az ő szabaditásAra várunk 
— türelmesen. Endreffy János

Vitás kérdés a reversalisok dolgában.
A tényállás a következő: A gyermek törvénytelen 

ágyból származik és mint ilyen az 1914. évi 32. t.-c.

5. §-a értelmében az anya vallását követi. A más val- 
lásu természetes apa utóbb a gyermek születése után 
nőül veszi az anyát és a szülők a házasság megkötése 
előtt megegyeznek abban, hogy a gyermekek az apa 
vallását kövessék.

Kérdés, kihat-e ez az egyezség (a reversalis) a 
házasság megkötése előtt született gyermekek vallására?

Akik azon a nézeten vannak, hogy kihat, azok 
utalnak arra, hogy a törvény nem distingvál már meg
született vagy születendő gyermekek között, az idézett 
törvénycikk csak gyermekekről szól, s igy az teljesen 
mindegy élnek-e már a gyermekek a házasság meg
kötésekor vagy csak utóbb fognak megszületni. Ezen 
nézet szerint a megegyezés a már korábban született 
és az utólagos házasság által törvényesitett gyerme
kekre is kihat.

Ezzel szemben helyesnek látszik az az ellenvetés, 
hogy a törvényhozó midőn a házasságkötés előtti 
megegyezést kívánta a gyermekek vallására nézve, nem 
va llá s  v á lto z ta tá s t hanem még nem létező személyek 
vallásának előzetes megállapítását tartotta szem előtt, 
a már megszületett élő gyermekek vallására tehát a 
törvény 1. §-a nem vonatkozhatik. Figyelembe veendő 
továbbá, hogy a törvény 3. 4. és 5. §§-ai meghatá
rozzák azokat az eseteket, amelyekben a gyermekek 
vallása inegváltozhatik. Ezen esetek között a szülők 
megegyezése általi vallásváltpztatás .nin^s. meg ..és az
5-ik §. harmadik bekezdése is csak a 7-ik életévöket 
be nem töltött törvénytelen fiúgyermekekre nézve intéz
kedik, hogy azok, ha az apa azokat elösmerte és az 
elösmerést követő hat hó alatt azon kívánságát, hogy 
a fiúgyermek apja vallását kövesse, az apa vallását 
kövessék. Igaz, hogy itt a törvény oly esetet tart szem 
előtt, ahol a szülők között megegyezés nincs, de ha a 
törvényhozó azt akarta volna, hogy megegyezéssel a 
gyermekek vallását meg lehessen változtatni, azt mégis 
világosan ki kellett volna jelentenie.

Az a nézet, hogy a megegyezéssel minden már 
előbb született gyermek vallása megváltoztatható, oda 
vezetne, hogy még a 7 évestől a 18 évet meghaladott 
gyermek vallása is megváltoztatható, ha a szülők a 
gyermek születése után 7 vagy 18 év elteltével kötnek 
házasságot. Ha a törvény 1. §-át úgy magarázzuk, 
hogy a megegyezés visszahaló erővel bir, akkor meg
felelő törvény intézkedés hiányában nincsen semmi 
korlátja annak, hogy a megegyezés fejlett sőt nagy
korú gyermekek vallására is kihatónak tekintessék.

Kétségtelen, hogy a törvény nem vallásváltozta
tásra, hanem csak még születendő gyermekek vallá
sának előzetes megállapítására akart engedélyt adni 
és igy az a nézet, hogy a megegyezés ily esetben 
visszaható erővel bir, helytelen.

Erkölcsi szempontból sem lenne helyes ilyen 
esetben a reversalisadás kicsikarhatását elősegiteni. 
Az a nő, aki a gyermek atyjával törvénytelen viszonyt
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folytatott szorult helyzetben van s hogy rehabilitatióját 
elérje, könnyen lesz reábirható oly lépésre, amely kü
lönben saját jobb meggyőződésével ellentétben van. 
Ez a szempont vezérelhette a törvényhozást akkor, 
mikor úgy rendelkezett, hogy megegyezés hiányában 
csak a 7-ik életévet meg nem haladott fiúgyermek 
követi az apa vallását.

Azon további kérdésre nézve, mikép orvosoltas- 
sék a sérelem, ha vagy az anyakönyvvezető a gyer
mek vallását helytelenül beirja, vagy a lelkész vagy 
hitoktató a gyermeket az őt meg nem illető vallásban 
való oktatásra kötelezni akarja az a véleményem, hogy 
először is az anyakönyvet kell rendbehozni és abban 
a gyermek vallását a kifejtettek értelmében kitüntettetni. 
Az anyakünyvvezetö megtagadó határozata ellen felebb- 
vitelnek van helye a belügyminiszterig.

Ha az anyakönyvnek a belügyminiszter által tör
tént helyesbítése után valamely vallásfelekezet papja 
vagy hitoktatója ezt respektálni nem akarná, a tan- 
felügyelő esetleg főigazgató és utolsó sorban a vallás
ügyi miniszternél lehet orvoslást keresni.

S H ch lo  Kornél.

Az adventisták és a háború.
A német adventisták (Adventisten vom siebentem 

Tage) a most folyó világháború által teremtett kény
szerhelyzetben nem tarthatják meg mereven és feltét
lenül egyes szokásaikat és törvényeiket. Illetékes helyről 
tehát nyilatkozatot bocsájtottak ki, mely állásfoglalá
sukat magyarázza és menti. A nyilatkozat igy hangzik : 
„Dacára annak, hogy mi a szentirás alapján állunk s 
arra törekszünk, hogy az őskeresztyén elvek szerint 
rendezzük be életünket s ennek következtében Isten 
által rendelt pihenő napnak a szombatot (sabbath) 
tartjuk s ezen a napon minden munkától tartózkodunk, 
a mostani komoly háborús időben mégis kötelessé
günknek ismerjük, hogy hazánk védelmében helyt 
álljunk s hogy ezen körülmények miatt szombaton is 
(sabbath) fegyvert hordjunk. E tekintetben is a szent
irás szavaihoz tartjuk magunkat. Péter 1. lev. 2i2 t7. 
„ . . . engedelmesek legyetek minden emberi rende
lésnek az Úrért, akár a királynak, úgymint felső mél
tóságban helyeztettnek, akár tiszttartóknak, úgymint 
kik attól bocsáttatnak mind a gonosztevőknek bünlet- 
tetésekre, mind a jóltévőkuek dicséretekre.- Erre a 
szabályra hitsorsosainkat is figyelmeztettük."

Ez a nyilatkozat a szombat megszentelésének a 
nagyon érdekes kérdésére hívja fel a közfigyelmet. A 
kérdés csak érdekes, mert most gyakorlati jelentősége 
nincsen. A roppant horderejű események egyszerűen 
lehengerelnek minden theoriát. Most nincsenek elvek, 
most csak szükségszerűségek vannak. Egyetlen egy 
feladat: menni, harcolni, győzni! . . . Ezt bizonyiija 
az adventisták nyilatkozata is. Valamikor a szomba

tért megkövezték az embereket s voltak olyanok, akik 
megköveztették, lemészároltatták érte magukat. Ma azok, 
akik rendes körülmények között fanatikusai a bibli
kus világnézethez, a biblia betűjéhez való ragaszko
dásnak, s ennek kedvéért ott hagyják egyházukat, külön 
szervezkednek, áldozatokat hoznak, fanatikus lelkese
déssel, miszszionálnak, — arra keresik a bibliában a 
szankciót, hogy a haza iránt való kötelességeiket vallásos 
meggyőződésük és szokásaik árán is teljesítsék. 
Nálunk egy nazarénus agyonlövése — mit a lapok 
közöltek — elég volt arra, hogy a többieket észre- 
téritse. Békés időkben évekig sínylődtek várfogságban, 
de nem tört meg a fegyverfogás ellen érzett iszonyatuk. 
Most mennek ők is egy sorban a többiekkel. A jó 
magyar vér bizonyára forr bennük is, a lelkesedés 
megkapta őket is és harcolnak ők is. Nem félnek már 
a bibliai elvtől: Aki fegyvert fog, fegyver által vész 
el — mert ez a veszedelem úgyis elkerülhetetlen. 
Mindenfelől golyó . . . akkor inkább védelem és harc 
közben jöjjön, mint az engedetlenség megtorlásakép.

Az adventisták nem várták azt, hogy köztük is 
példát statuáljanak, hanem lelkiismeretüket ezzel a 
nyilatkozattal felvértezve indulnak a háborúba.

A nyilatkozat azonban a kényszerűség előtt való 
józan meghajtáson kívül annak is jellemző bizonyítéka, 
hogy a biblikus világnézetnek milyen óriási még most 
is a vonzóereje és a súlya. A világteremtés bibliai 
elbeszéléséből a szombat megszentelésére vonatkozó 
parancs most is betüszerint való hívőkre és teljesí
tőkre talál még magukat igaz keresztyéneknek valló 
körökben is. Mintha Jézus ama mondása: Nem az 
ember van a szombatért, hanem a szombat van az 
emberért — nem volna ugyanabban a bibliában! A 
keresztyén történeti fejlődés eredményeit a szombatot 
tartó különféle szekták semmibe sem veszik. Ók a 
zsidó tradíció felelevenitői és követői, még pedig a 
feltétlen tekintélyű biblia különböző isteni parancsaira 
és történeti példáira való hivatkozással.

Az ótestamentum kétségtelenül isteni intézménynek 
minősíti a szombatot s parancsolatok egész sorozatával 
igyekszik megtartani azt. Mióta a zsidó nép egy része 
a babyloni fogságból visszatért Jeruzsálembe, ott a 
templomot felépítette és vallásos közösséggé szervez
kedett, azóta a zsidóság egyik nemzeti és vallásos 
ismertctőjele a szombat megtartása volt. Hogy a val
lásához Ilii zsidóság mennyire hajhatatlan és alkut nem 
ismerő volt a szombat megszentelésének a kérdésében, 
annak különösen jellemző példáit a makkabeus idők 
szolgáltatják

IV. Antiochus Epiphanes (Kr. e. 175—164.) ki 
akarja irtani a zsidó vallást. Halálbüntetés terhe alatt 
megtiltja a zsidóknak, hogy a „törvény" rendelkezéseit, 
különösen a körülmetélkcdést és a szombatot meg
tartsák. 168. decemberében a jeruzsálemi oltárra pogány 
oltárt építtet. A rendelet szigorú végrehajtását és a
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templom meggyalázását a zsidók egy ideig tűrték. 
Mikor azonban a király megbízottai faluról-falura jártak 
és Modeinba kerültek, hogy a lakosságot ott is pogány 
módon való áldozásra kényszerítsék, Mattathias, a 
Makkabeusok atyja, leütötte az áldozni készülőt, a 
király hivatalnokát s feldúlta az oltárt. Az ezzel meg
induló hősies ellenállás és forradalom elején, melyet 
a Makkabeusok felkelésének a neve alatt ismer a tör- . 
ténelem, megtörtént, hogy a király boszuja elől me
nekülő zsidókat a katonák szombatnapon támadták 
meg: 1. Makk. 232—38. „ . . . egy szombatnapon ké
szültek harcra ellenük s azt mondták: „Most már 
elég legyen! Jertek elő, teljesítsétek a király parancsát 
és életben maradtok.“ Ők azt felelték : Nem megyünk 
ki, se a király parancsának nem teszünk eleget, hogy 
m eg  ne szen tség íe len iisiik  a s zo m b a to t.“ Erre sietve 
harcra készültek (a katonák) ellenök, ők azonban se 
nem feleltek nekik, se követ nem dobtak rájuk, se a 
barlangokat el nem torlaszolták, hanem azt mondták: 
„A magunk ártatlanságában inkább mindnyájan meg
halunk : az ég és a föld a bizonyságunk, hogy igaz- 
talanul pusztítottak el bennünket.“ Szombatnapon tá
madták meg őket és meghaltak mindnyájan az asszo
nyaikkal és a gyermekeikkel és a marháikkal együtt 
— mintegy ezer lélek.“

Mattathias társai azonban nem hagyták magukat 
kardélre hányatni, hanem elhatározták, hogy ha valaki 
őket szombatnapon megtámadja, akkor ők fel vés ók a 
harcot, hogy az ne történjék velők, ami a hegyek közé 
menekültekkel történt.

A szombatnapi munkaszünetet a hadvezérek más
kor is kihasználták a zsidók ellen. Pompejus római 
irók állítása szerint egy szombaton (Kr. e. 63.) vonult 
be Jeruzsálembe, Nagy Herodes és Sosius szintén 
szombaton vették be a várost. A rabbinikus tradíció 
szeiint Jeruzsálem végleges elpusztítása, a jeruzsálemi 
szentély felgyujtása és felduiása (Kr. u. 70.) szintén 
szombatnapra esett. Ezeket a sorscsapásokat azonban 
a zsidók már nem várták ölbe tett kézzel. Az abszolút 
szombati munkaszünet helyett adott annak a belátásnak, 
hogyha támadni nem szabad is, védekezni azonban 
szombaton is lehet és kell. Azért a szombati treuga dei 
mégis annyira a vérükben maradt, hogy a ró
maiak kénytelenek voltak őket a katonáskodás alól 
felmenteni, mert „a zsidó szombati munkaszünet és a 
római fegyelem egymást kizáró ellentétek voltak.“

Önkéntelenül is ezek a történeti párhuzamok jutnak 
az ember eszébe, mikor a fegyvercsörgés és ágyu- 
dörej rémes hangzavarában egy pár ezer tagból álló 
szekta nyilatkozatát olvassa, mely látva elveinek a 
keresztülvihetetlenségét egy jól kiválasztott szentirási 
hellyel igyekszik fedezni magát. Ez az esemény a 
maga jelentéktelen voltában (hiszen mindössze 6400 
német, 68 osztrák, 153 holland és belga, 320 magyar, 
2558 orosz és 202 francia adventistát érint komolyan),

csak törpe semmiség amellett a katasztrófa mellett, 
amivel a háború például a világbéke híveit sújtotta. 
Azonban azoknak, akiket közelről érint, mégis 
tragikusan keserves beismerés az, hogy ez a gonosz 
világ még az Istenimádás szent napját sem respek
tálja s az áldozati tüzek gyújtását sem engedi meg, 
hanem harcba, vérontásra készti azokat, akik szivük 
szerint inkább Krisztus eljövetelére készítenék elő 
magukat a „törvénybe“ és a próféciákba való csendes 
elmerüléssel, az idők jeleinek figyelésével . . .

Sz. L.

Szemle.
A Luther-társaság körülbelül ötven tag jelenlété

ben tartotta meg ez évi közgyűlését október 8-án 
a deáktéri egyh. épület nagytermében. S ch o ltz  Gusztáv 
püspök buzgó imája után O sztro lu c zk y  Miklós dr. 
világi elnök nyitotta meg pár szóval a közgyűlést. A 
közgyűlés első cselekedete a kegyeletének kifejezése: 
Veres József esperes a Luther-íársaságnak is oszlopos 
tagja volt; az ő emlékét a társaság is hálás kegyelet-. 
tel őrzi. Részvétét fejezte ki a közgyűlés Z silin szk y  
Mihálynak fia halála alkalmából. (Egy pár tag meg
emlékezett egyházunk közkatonáinak a veszteségeiről 
is, dé csak közbeszólásképen!) S ze n tivá n y i Géza volt 
titkárnak működéséért és buzgóságáért a közgyűlés 
köszönetét szavazott. A megüresedett alelnöki és fit- 
kári állás betöltése elhalasztatott. Minden egyéb érdem
ben való határozattól különben is tartózkodott a köz
gyűlés. Tudomásul vette a M ajba  Vilmos főtitkár által 
előterjesztett jelentéseket, elhatározta, hogy a jövő év
től kezdve a könyvkereskedést házi kezelésbe veszi, 
abban egy segédet, egy kisasszonyt és egy szolgát 
fog alkalmazni. A társaság lehetőleg redukálja a kiadá
sait, mivel a kapott segélyek és egyéb jövedelmi for
rások előreláthatólag vékonyabban fognak csergedezni.

Az Ösvényre 4000, a Belmisszióra pedig (12 iv 
terjedelemre) 3200 koronát irányoztak elő. Elhatározta 
a társaság, hogy a katonák közt kétezer korona értékű 
„Lelkifegyvert“ fog ingyen kiosztani. E pontnál K o v á c s i  
Kálmán felszólalt s annak a kívánságnak adott kifeje
zést, hogy ne csak a katonáknak és ne csak a kato
nák hozzátartozóinak nyújtson a társaság lelki táplá
lékot, hanem egy a mai speciális viszonyokra alkal
mas háborús agen dá í is adjon ki. Nem mindenki van 
az imádság leikével megáldva, néhol az alkalom is 
több, mint a lelkész termékenysége, úgy hogy nagyon 
sokan hálával vennék, ha e tekintetben valami segít
ségre támaszkodhatnának. Felszólalása a közember 
tagokban élénk visszhangot és helyeslést váltott ki. 
Eredménye az volt, hogy most ily tárgyú dolgozatok 
a Behnissiób.an fognak majd közzététetni. A Belmissió 
ilyenformán programmja ellenére a „Mädchen für 
alles“ szerepére vállalkozik. Kár hogy a társaság köz-
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gyűlése nem Kovácsi Kálmán azon, nem elég erélye
sen hangoztatott álláspontjára helyezkedett, hogy a 
mai viszonyok közepette a Luther-társaság folyóiratai 
nem nyújtanak annyit, ami a reájuk fordított költség
gel arányban állana. (Istenem, mit lehetne 7200 koro
nából csinálni! . . .) s nem redukálta még jobban a 
költségvetésüket. Aki csak égy kicsit ismeri a viszo
nyokat, az nagyon jól tudja, hogy pl. a Belmissióra, 
ami ez évben tizenkét ivén jelenik meg s nem is túl
ságosan nagy péld inyszámban: 3200 korona horribilis 
pénz. A társaságnak nem csak az iveken kellene taka
rékoskodnia, hanem a nyomdaköltségen és esetleg az 
irói tiszteletdijakon is. Ha Kovácsira hallgat a közgyű
lés, akkor a Luther-társaság folyóiratai helyett vagy 
esetleg mellettük mégajándékozta volna közegyházun
kat egy imádságos könyvvel, melyben katonák, eggyel 
melyben a hadbavonultak hozzátartozói találták volna 
meg szavakba foglalva érzéseiket, e nehéz idők külön
böző viszonyaiban mondandó imádságaikat és készít
tethetett volna egy, a mostani viszonyokra alkalmazott 
agendát is.

A háború ma mindenre rányomja a maga bélye
gét. Nemcsak a liadbavonultakért, fegyvereink győzel
méért, a békességért kell ma imádkoznunk, nemcsak 
katonákat kell gyóntatnunk, vagy temetnünk, hanem 
minden egyéb teendőnk alkalmával is keresztelésnél, 
esküvőnél, temetésnél, ünnepeinken kifejezést kell ad
nunk beszédünkben, imádságunkban annak a külön
leges helyzetnek, amiben élünk, azoknak az érzések
nek: az aggodalomnak, a szerető gondoskodásnak, az 
istenbe vetett bizodalomnak, mellyel most mindig 
csordultig a szivünk! A gyűlés könnyen végzett ezzel 
a kérdéssel. Hisszük, hogy a Belmissióba utalt agenda 
nem csupán egy pár háborús imádság lesz, hanem a 
komoly és nagy időkhöz méltó alapos, ihletett és 
hasznavehetö munka.

Még egy fontos, nemcsak a mi egyházunkat, ha
nem az egész magyarhoni protestantizmust élénken 
érdeklő terv foglalkoztatta a közgyűlést. Ez a Hor- 
nyánszky Aladár theol. tanár által propagált magyar 
bibliatürsulut eszméje. Majba Vilmos főtitkár előter
jesztette az irodalmi bizottság javaslatát. E szerint a 
társaság felszólította volna a bibliatársulat ügyének a 
megbeszélésére és megalapításának az előkészítéseié 
a Magyar Protestáns Irodalmi társulatot, a ref. egyház 
és a mi egyházunk hatóságait és tanintézeteit s e fel
szólítás megszerkesztésével megbízta volna Kovács 
Sándor theol. tanárt és a főtitkárt. Kéler Zoltán dr. és 
Jánossy Lajos felszólalására a közgyűlés e tárgyban 
nem hozott érdemleges hat rozatot, hanem azt elha
lasztotta jobb időkre/ Most nem szólunk hozzá ehhez 
a kérdéshez, mert nemsokára módunkban lesz az 
eszme megpendilőjének, Hornyánszky Aladárnak egy 
cikkét olvasni, mely a bibliatársulatról fog szólni. Ak
kor majd beszélünk róla.

Az agitneionális bizottság buzgóbb taggyüjtéshez 
akar hozzálátni. Ez volt a gyűlés utolsó akkordja. Mi 
is kívánjuk a társaságnak, hogy gyarapodjék és virá
gozzék, mert nagy szükség van reá s most igazán 
áld isos működést van módjában kifejteni. Körültekintő, 
erélyes és az igényekkel lépést tartó vezetés mellett 
hisszük, hogy a társaság be fogja tudni tölteni fontos 
hivatását. Csak arra kérjük a vezetőket, hogy türel
müket el ne veszítsék és minden kis előnyt igyekez
zenek a társaság javára kihasználni. A társaságtól 
távolabb állókban nem jó vért szül pl. a Luther-társa- 
ságnak azon eljárása, hogy a könyvtártípusok meg
rendelésénél mindenáron 100 rendelés összegyűjtésére 
és együttes elintézésére törekszik. Bölcsen tudjuk, hogy 
a nagyobb százalék több jövedelmet hoz, mint a 
kisebb, — azonban a Luther-társas ig igyekezzék egy
előre — ha már a könyvtártípusokkal alaposan elké
sett — pontosan és előzékenyen kiszolgálni; magához 
szoktatni az egyházakat. Később azután maguktól jön
nek majd a csoportos és nagyobb hasznot nyújtó 
rendelések. Az is felesleges, bár igen egyszerű dolog, 
hogy a Luther-társaság a kerületek közbenjárása utján 
akar az egyházakra hatni, hogy a könyvtártípusok ren
delésében nagyobb buzgóságot és pontosságot tanú
sítsanak. Itt se a kényelmes megoldás a legjobb. írjon 
a társaság — ha kell — háromszor-négyszer a kése
déi meskedő egyház nyakára, sürgesse, ne hagyjon 
neki békét . . . így talán hamarább mozgósítja azokat 
az egyházakat, amelyek nem nagyon sietnek a társa
ság jövedelmi forrásait gyarapítani. Ne akarjon a Lut
her-társaság újabb egyházi hatóság lenni és egyházi 
hatóságokon keresztül intézkedni, mert akkor talán 
meg lesz a haszna, de az igazi irodalom alighanem 
kerülni fogja berkeit.

A jövedelmező vállalkozások a társaság ideális 
céljainak az előmozdítására szolgáljanak. E téren a 
társaság az idén egy igen fontos lépést tett. Ingyen 
kiosztott könyvei bizonyára mindenfelé nemcsak hálás 
és szives fogadtatásra, hanem fogékony olvasókra is 
fognak találni. Emellett fordítson a társaság kiadvá
nyainak a minőségére is nagy gondot. Akkor aztán 
nemcsak áldozatkészségéért, hanem kiadványainak a 
jóságáért és belső értékéért is meg fogja érdemelni a 
leghathatósabb támogatást.

K. n .

KÜLÖNFÉLE.
Gyászrovíit. Nádassy János nyugalmazott felső- 

sajoi ev. lelkész meghalt Nyíregyházán október hó 
5-én és ugyanott nagy részvét mellett temettetett el. 
Temetésén megjelent Geduly Henrik püspök is. Ná
dassy már régebb idő óta betegeskedett, a miatt kel
lett fiatalon nyugdíjba vonulnia. Egészségi állapota 
később kedvezőbbre fordult, több helyen kisegítőként
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működött, több helyre pályázóit is, azonban ered
ménytelenül. Újabban ismét betegség támadta meg, 
mely a 47 éves férfiút 25 évi hasznos működés után 
elragadta. Özvegyet és és két fiú gyermeket hagyott 
hátra. Nyugodjék békével.

A szerb betörés áldozata. A napi lapok annak 
idején terjedelmes közleményeket hoztak azokról a 
károkról, a miket a Szerémségbe betört szerbek okoz
tak. Evangélikus gyülekezeteink közül különösen 
Szurcsin, Ujpazua és Mitrovicza szenvedtek sokat, a 
honnan a lakosságnak katonai parancs folytán el kellett 
távoznia a hadműveletek tartama alatt. Az ellenség 
visszaszorítása után hazatért lelkésztestvéreink sokat 
tudnának beszélni a szerb invázió okozta pusztítások
ról. A legszánadóbb azonban a bo ljovce i gyülekezet 
sorsa, melynek lelkipásztorát P alkovics  Andrást négy 
tekintélyes presbiterével együtt a szerbek főbelőtték. 
A hir, amely annak idején egyházi körökben mélysé
ges sajnálkozást váltott ki most már hivatalosan is 
meg van erősítve, amennyiben a katonai hatóság egy 
budapesti biztositó társasághoz, a hol Palkovics 
András biztosítva volt erről a szomorú tényről hiva
talos értesítés érkezett. Palkovics András 29 éves volt, 
a boljovcei lelkészi állást 1910-ben foglalta el. Halá
lát szülei testvérei siratják. Nyugodjék békében!

Eljegyzés. D d n ie l-S za b ó  G y ö rg y  felsősajói ev. 
lelkész, lapuuk munkatársa eljegyezte Velky G ize llá t 
Rozsnyóról.

Személyi hir. A bányakerület felügyelője Dr. 
Zsigmondy Jenő udv. tanácsos Ausseeben való több 
heti tartózkodás után Budapestre visszaérkezett.

Elismerés. G lück F rigyes  a domonyi ev. egy
ház felügyelője azok közé tartozik, akik mindenütt 
ott vannak, ahol a nyomor sebeit kell bekötözni. A 
budapesti Vili. kerületi Általános Közjótékonysági 
Egyesületnek is egyik alapitója és felvirágoztatója. 
Ennek a jótékony egyesületnek a vezetősége azzal 
hálálta meg, hogy őt díszoklevéllel tüntette ki, melyet 
küldöttséggel fog átadatni az ünnepednek.

Lelkészválasztás. A Liffa János elhalálozása 
folytán megüresedett szem la k i lelkészi állásra a hívek 
f. hó 11-én megtartott papválasztás alkalmával egy
hangúlag Fröhlich Győző lieblingi segédlelkészt válasz
tották meg. Működését tegye eredményessé az Urnák 
kegyelme!

Kántor választás. A p ilis i egyház szept. 27-én 
töltötte be a kántortanitói állást, több pályázó közül 
B ia lek  István menyusfalvi kántortanitó választatott 
meg. Működését kísérje áldás és siker!

Theologiai beiratások. A soproni ev. theol. 
akadémián a f. tanévre összesen 41 rendes hallgató 
iratkozott még pedig a I. évfolyamba 6, a II-ba 10, 
III-dikba 11 és a IV. évfolyamra 14. A tanítás ünne
pélyes istentisztelettel október 1-én kezdődött meg.

A pozsonyi theologián 16-án kezdik meg az előadá
sokat.

A dunáninneni ág. h. ev. kerületi gyáminté
zet elnöksége tisztelettel értesíti a kerületbeli gyám
intézetek nagyérdemű elnökségeit és ezen gyámintéze
teknek a gyámintézeti közgyűlésre kiküldött nagyra- 
becsült képviselőit, hogy a már két Ízben elhalasztott 
kerületi g y á m in té ze ti közgyűlést L éván , / .  évi o k tó b e r  
hó 29-én  d. e. 11 órakor, fogja megtartani az egy
házközség tanácstermében. A bizottmány 10 órakor 
tartja ülését ugyanott. A résztvenni kívánók szívesked
jenek jelentkezni B án dy E n dre  egyházi elnöknél.

A kerületi gyűlés megtartása ügyében, a dunán
túli kerület püspöke a következő körlevelet intézte a 
lelkészi hivatalokhoz:

„Az egyházkerületi közgyűlés megtartását a be
állott rendkívüli viszonyok miatt egyházkerüleli fel
ügyelő ur Öméltóságával aug. 26-ról elhalasztottuk^ 
későbbi időre. Az elhalasztás oka azonban azóta nem 
szűnt meg sőt még fokozottabb mértékben áll fenn,

A hözgyülés tartására kitűzött helyről Celidömölk- 
ről azon értesítést vettük, hogy ott a középületek: 
katonai célokra lévén lefoglalva a gyűlési tagok el
szállásolására s tanácskozásokra nincs helyiség. Szom
bathelyen Győrött is ugyanez az eset forog fenn. 
Pápán az iskolaépület még ma rendelkezésünkre álfy 
de mindennap készen kell lennünk lefoglalásukra. Ar
ról sem vagyunk biztosítva, hogy a gyűlés idejére 
nyerhetnének-e az érkező gyűlési tagok elhelyezést. A 
közlekedési viszonyok is még mindig megnehezítik az 
utazást.

Ezek folytán kénytelenek vagyunk a gyűlés össze
hívását továbbra is elhalasztani s az ennek megtartá
sára alkalmas békés időt bevárni.

Ha az egyházmegyék többsége a jelzett akadá
lyok dacára is összehivandónak tartaná a közgyűlést 
ez esetben a fentemlitett városok egyikébe összehív
juk a gyűlés tagjait az elszállásolást azonban a gyű
lésre érkező tagoknak nem biztosíthatjuk.

Szives értesítését kérve ez ügyben.
Üdvözletem kifejezésével
Pápa, 1914. október 5. h*ve

Qyurátz, püspök.
Hősi halál. A felsölövői evang, főgimnázium 

tanára W agner Ferencz a 101. gyalogezred zászlósa 
élete 30-ik, tanársága 4-ik évében a harmezőn kapott 
betegsége következtében szeptember 26-án Sztropkón 
meghalt.

Fontos számok. A dunáninneni kerület gyám
intézet ez évi gyűjtése 9911 K. 22 fill, a megelőző év 
9299 K 91 fillérrel szemben. Az,egyházközségi gyám
intézetek közvetlenül 1696 K 57 fillért az egyház- 
megyeiek pedig 2320 K 53 fillért osztottak ki. A kerü
leti gyámntézetnek beküldtek szabad rendelkezésre 
5284 K 44 fill.-t. A kerületi gyámintézet 1904 K 29 
fillért fog kuosztani.
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Kegyes alapítvány. Nemes Mozgay Marin ur- 
hölgy, néhai Mozgay Sámel volt veszprémi ev. lekész 
leánya a soproni ev. főgimn. tanulók részére 2000 K. 
ösztöndíj alapítványt tett.

A Kálvineum m egnyitása. A harci zaj köze
pette szinte észrevétlenül adatott át e hó elején ren
deltetésének az Orsz. Lelkészegyesület hatalmas alko
tása a Kálvineum Hajdúböszörményben. Az internátus
bán 91 főgyimn. tanuló lakik egy igazgató és két 
bentlakó felügyelő tanár felügyelete alatt.

Felhívás adakozásra. A dunáninneni kerület 
egyházait D. Daltik Frigyes píbpük arra liivja fel, hogy 
a háboui tartamára minden templomban persc'yt he
lyezzenek el. A bennük összegyűlő pér.zt adják a Vörös- 
Kereszt egyletnek, még pedig az illetékes vármegyei 
egyleti vezetőségek utján. — A sebesültek részére nagy 
jótétemény a megfelelő olvasmányokról való gondos
kodás is. A püspök űr felhívja, az egyházak fig\elmét 
ana, hogy a Biblia-társulat, Luthcr-társaság. Zpevnik 
Tranoscius társasig kiadványa, valamint Stráner Vilmos 
theol. tanár . Lelki fegyvere" most jó szolgálatodat te
hetnek. —■ Körlevélben buzdította Gyurátz hercncz 
püspök ur is az eg) házakat és különösen a nőegyle
teket a sebtsü tekiöl való gondoskodásra.

Háborús agenda. Olvasóin« figyelmét felhívjuk 
arra az agendára, mely Vanderhoeck és Ruprecht göt- 
tingc-i.i Könyvkiadó cégnél október közepén fog Arper 
K. weimari archidiakonus szerkesztésében megjelenni. 
A cinre: „Agende für die Kriegszcit.“ Lesz benne min
denféle isienitisztc cti alkalomra szánt imádság, útmu
tatás alkalmas szenlirási helyek kikereséséle, kői házi 
lelkipásztorkodásrp. A 80 90 oldalas füzet ára kötve 
kb. 1*80 márka lesz.

Vilmos császár az — Antikrisztus. Az oro
szok jobb ügyhöz méltó buzgósággal igyeznek vallás
háborút csinálni a most folyó világfelfordulásból. Nem 
elég, hogy a pópák mindenfelé szent háborút hirdet
nek: a szent szinódus röpiratokat terjeszt, melyeknek 
az a céljuk, hogy a jó muzsikokat felvilágosítsák a 
háború igaz jellege felől. Egy ilyen röpiratban talál
ható az az állítás, hogy a német császár nem közön
séges ember, hanem az Antikrisztus, akinek az el
jövetele a világvégét jelenti. A röpiratot az orosz 
hadseregben ingyen terjesztik. A röpirattal azonban 
rosszul járt a szent szinodusz, mert a muzsikok abból, 
hogy a német császár nem ember, azt a következtetést 
vonták le, hogy pokolbeli hatalmasságnak úgy sem 
tud földi ember ellentáliani s veszedelmesen lehűlt a 
fanatizmus bennök. A szent szinódus — hogy meg
mentse a lehetőt, — sietve egy másik röpiratot adott 
ki, amelyben azt bizonyítja, hogy „a német császár is 
csak olyan ember, mint a többi, nem pedig a rettegett 
Antikrisztus“.

ORGONA-GYÁR.
Gözllzemrc gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Ita/.ánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

Rieger Ottó
ca. éa k ir. udvari szá llító

n K zcnt-S ir lovagja éa a Ferenc Jó sáé t 
rend tu la jd o n o sa

Budapest, X., Szigligeti-utca 2 9 .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tjszta légnyomási csőre dszcrü (pneu
matikái) tartós, neiiicshangu orgonákat szállít. 
40év óta ?C(X)nél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  o rgonájá t, amely ind eziJó szerint 
hazunk legnagyobb o rgonája  (S0 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavltásokat és hsngolásokal a Icginérsékcltcbb árban teljesít. Orgona 
Júkarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

?"ic- á e  Zu- Je* J o  j e  ir - i f  i t  i e  i o  i o  i e  i f  ic* -ic- i c ú i t i t J !

K O R Á L K Ö N T V
A MACY ARORSZÁCI ÁC. HITV. EV. 
ECTHÁZKÖZS. HASZNÁLATÁRA.

FRVÍHWIRTH SAMU,
IPJ. KAPI QYULA, REVICZKY 

SÁNDOR, ÉS KIRCHNER ELEK KÖZ- 
REttÜKÖDÉSÉVELÉS ALTDÖRFER 
KERESZTÉLY KORÁLKÖNYVÉNEK 

FELHASZNÁLÁSÁVAL SZER-
* KÉSZTETTE ’

K f lF I  Q T U L fl
NYVJQ. TANÍTÓKÉPZŐ INT. IQAZQ.
KIADJA A MAQYARORSZÁQI ÁQ. 
HITV. EV. EGYETEMES ECYHÁZ.

ÁRA FŰZVE 7 KOR, 
FEKETE VÁSZONKÖTÉSBEN 9 K.

* KAPHATÓ

A „LUTHER T d R S d S / ÍQ ”
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN BUDA
PEST, Vili., SZENTK1RÁLYI-U. 5 1 /»

L
/pp ira?so|jpDJFsa)pE| a o ^ ^ .

JÉZUSSAL EGY UTÓN . . .
g —  Prédikációk gyűjtem énye.
W a o  a (11 írtak: Kemény Lajos(Mohr 

Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szüts Gábor és W olf J. " 

M egrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY'.

. ARA .
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Elemi iskolák felső polgári és középiskolai alsó
osztályai s z á m á r a ..................................1*— K
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egyház tői tériele és a magyar eV. egyház törté
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Elemi és polgári iskolák számára . . —*60 K
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nak története. Középiskolák V, hadapródiskolák
I. osztálya s z á m á r a ................................. 1*50 K
Frenyó Lajos: A megváltó eljövetelének elő
készítése az Újszövetségben. Középiskolák I. oszt.
s z á m á r a ................................................ 1*— K
Györy Vilmos: Dr Luther M. kis kátéja —*60 K 

I Hetényi Lajos: A kér. egyh. röv. tört. P — K 
Hetényi Lajos: Kér. vallástan . . . p— K
Kaczián János: Bibliai történetek . . — *70 K
Klaar F ülöp: Dr Luther M. kis kátéja —*60 K 
Klaar Fülöp : U. az (Előbbinek szöv.) —*20 K 
Kovácsics Gyula: A kér. egyh. tört. — *30 K 
Pálfy József: A kér. anyaszentegyh. tört. 2'— K 
Raffay Sándor: Az evangélikus népiskolai vallás- 
tanitás m ódszertana .............................—*60 K
Rédei K ároly: Bibliai tört. El. népisk. sz. — *90 K 
Schmidt Károly Jenő: Kér. vallástan P — K 
Szelényi Ödön d r . : Az evangéliumi keresztyén
ség világnézete Evangélikus vallástan középisk.
VIII. osztálya s z á m á r a ........................p— K
Zsilinszky M .: Hit- és erkölcstan felsőbb osz
tályok számára . .  ........................p— K
MUTATVÁNYPÉLDÁNYT INGYEN KÜLDÖK!

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a
én ekeskönyv

melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a lyolcadik kiadása van forgalomban s így a Ke;. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0r0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

[az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

m etszéssi t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobodban....................  8 „ — „
Párnázott borjubőrkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ —
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

meiszéssel, dobozban .................... . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

kesből!} vhöz ............................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nc.Kuiy 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25"/0-os árengedményben 
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Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sániha Károly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjuberkötésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „
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Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.

A legújabb egyetemes tanterv alapján 
vonzó, érdekes elbeszélések alak

jában megirt, 51 művészi kivitelű kép
pel diszitett véglegesen engedélyezett:

„Bib ia i T ö r t é n e t e k “
c. tankönyv a népiskolák I—IV. osz
tálya számára (ára kötve 90 fillér);

„i MIESZTIÉI ftHKMMiÉZ IHItlflE“
c. szintén engedélyezett tankönyv a nép
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„Bibliaismertetés“
a népiskolák V—VI. s az idegen kö
zép- és polgári iskolák I—II. osztálya 
számára. — Véglegesen engedélyezett 
tankönyv. — (Ára kötve 40 fillér.) 
Nagyobb rendelésnél, a bérmentes kül
désen felül 15'7o árengedmény. Tiszte
letpéldányt szives bevezetés céljából 
bérmentve készséggel küld Nagykároly 
(Szatinár megye) — R édei K áro ly , 
ev. lelkész, főgimnáziumi vallástanár.
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3 C Si>  / 1 .
Hatalmas, nagy Isten!

Zokogva esd hozzád bús nemzetünk, sírva kiáltunk segítségedért mi mind, akik itthon 
vagyunk.

Színed előtt mind egyek vagyunk, nincs köztünk gazdag és nincsen szegény, nincs köz
tünk nagyúr és nincsen közember, mi mind aggódó és reménykedő árva gyermekeid vagyunk.

Csak egy szónk, egy kiáltásunk van hozzád seregek Ura, jóságos nagy Isten. Hallgass 
könyörgő szavunkra. Figyelj a mi forró imánkra. Szivünkből száll az föl egyenest hozzád.

A vérünk, a fiunk, az apánk, a férjünk életét keressük rajtad, mindnyájunk szerető édes
atyja: Istenünk.

Messze tőlünk, nagy, hideg pusztákon, idegen országban vannak a mi édes véreink.
Ha zúgó zivatarban, zord északi szélben járnak, ha hideg sáncárkokban alszanak, erősítsd 

testüket, küldj szemükre édes álmot és végtelen szereteted melegével mindnyájunk szent, édes 
Atyja, fedezd be őket bőségesen.

Messze tőlünk, idegen országban hull a golyózápor és ezer ágyú dörgi a korai halált.
Ott a szuronyerdőben, ott a golyóesőben, légy ott védelmezője, légy ott oltalmazója a 

mi édeseinknek jóságos Istenünk.
Fordítsd rájuk irgalmas szemedet, térítsd el szivüktől a gyilkos golyót és épségben, — 

egészségben hozd őket, óh hozd vissza hozzánk.
Hallgass reánk, mennyei Atyánk, hallgass reánk, hisz’ nem magunkért, hanem ő érettük 

imádkozunk.
Messze tőlünk, idegen országban küzdenek ők a mi boldogabb jövőnkért, a mi sokat 

szenvedett, szegény magyar hazánkért. Vezesd tehát a véres úton győzelemre őket és koszoruzzad 
uj dicsőséggel győzelemhez szokott magyar zászlajukat.

Seregek Ura Istene! Adj győzelmet, adj őrömet a mi jó öreg királyunknak. Vigasztald 
meg szomorú szivét és éltesd őt egészségben, hogy örülhessen népeinek diadalán, örömén és 
megnyugvásán. Jó királyunkat, ki annyit szenvedett, és hivő szivvel, beléd vetett bizalommal, 
királyi lélekkel viselte a számtalan csapást, óh áldd meg, áldd meg a magyar királyt.

És ha úgy akarja a gondviselő akaratod, hogy drága árt fizessünk a nagy győzelemért 
és ha úgy parancsolod, hogy sok-sok piros vérrel váltsuk meg az unokák boldogságát és ha 
úgy kívánnád sorsintéző nagy Isten, hogy a mi vérünk is ott szenvedjen a csaták mezején száz
ezer ember közt hősi, dicső halált, — legyen meg akkor is, legyen meg ott is, nagy Isten, a 
te legszentebb akaratod.
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Miként őseink nagy ezeréven át, szomorúan, de büszkén, bátor magyar szivvel fizetjük
meg újra édes hazánkért a rettenetes árt.

Hozzád kiáltunk, nagy isten, mi mindannyian, akik itthon maradtunk, hozzád könyörgünk
megtisztult szivvel.

Tőled kérjük, tartsd meg számunkra a fiunk, az apánk, a férjünk drága életét.
Hogyha pedig másképen rendeltetett, keresztyéni megadással, alázatosan megnyugszunk 

kifürkészhetetlen akaratodban, de örömünkben is, gyászunkban is könyörgünk hozzád, esdeklünk 
hozzád, hogy e vérözönben, e világháborúban, magyarok Istene, tartsd meg a királyt és tartsd 
meg, óh védjed, óh áldd meg a magyar hazát!

SZENTIRMAI IMRE dr.
főgiini). tanár.

Tábori lelkész hiány.
A hadseregbeli katholikus lelkigondoz ’s ügyében 

B jc lik  Imre táb ri püspök a kov. körlevéllel fordult 
a püspökségek utján a kath. papsághoz : „Több mint 
kilencszáz tényleges és tartalékos tábori lelkész tel
jesít a mozgósítás óta szolgá atot a hadrakelt seregnél, 
a csatatéri és tábori kórházaknál. Újabban a sebe
sültekkel kiinduló vonatok kezdő állomásaira is ren
deltettek ki tábori lelkészek.

Több tábori lelkész már elesett, megsebesült és 
megbetegedett. Ezeknek a hiányán a hadrakelt tarta
lékból segítette, úgy hogy a hadsereg lelkiüdvéről 
lehetőség szerint gondoskodás történt.

Több oldalról azonban az az óhaj jutott ki
fejezésre, hogy a harctéren túl is, a monarchia belse
jében, katonalelkészek kisérjék az egyes betegszálitó 
vonatokat és a sebesülteket lelki vigaszban részesit- 
sék. Mivel azonban a tábori lelkészeknek már a tar
talékállománya is csaknem teljesen mozgósítva van, 
a tábori papság képtelen ennek az óhajnak teljesen 
megfelelni.

Azért esdve kérem a ftdő egyházmegyei ható
ságokat, kegyeskedjenek elrendelni, hogy a sebesül
teket szállító vonatoknál önként ielenkező és több 
nyelvet beszélő papok lelkészt szolgálatot vállaljanak 
és hogy azokon az állomásokon, melyeken a sebesült
szállító vonatok több ideig tartózkodnak, a helybeli 
papság a sebesültek lelki üdvéről gondoTodjék.

A sebesülteket szállító vonatok parancsnokai 
utasítva vannak, hogy szükség esetén táviratilag is 
kérjék a következő állomások papságának közre
működését. A sebesülteket kisérő lelkész urak díjtalan 
utazásáról és utólagos remunerációjáról gondoskodás 
fog történni. A cs. és kir. tábori helynökségnél (K. u. 
Apostolischer Feldvikariat Wien, Vili., Skoda-gasse 
19.) e célra igazolványok kaphatók.“

Ebben a körlevélben pontosan elő van Írva, hogy 
mit kellene m inden eg yh á zn a k  tennie a sebesült kato
nák érdekében. A háború még tart és lehet, hogy jó 
ideig tartani fog, tehát még nem késő, hogy a mostani

helyzet javítására a lépések mielőbb megtétessenek. 
Különösen a mi evangélikus egyházunkban.

Mindenfelé azt panaszolják, hogy kevés a tábort 
lelkész, különösen az evangélikus. Amig a panaszok 
általánosságban mozognak, addig nem lehet rájuk 
sokat adni. Nézzük azonban a konkrét eseteket.

Először adjunk helyet a külföldi példának. A 
Christliche Freiheitben azt olvassuk, hogy Osnabrück- 
ben 800 evang, sebesült katonától kérdezték meg: 
láttak-e a táborban evang. tábori lelkészt? N y o lc s z á z  
sebesü lt a sz ín é t sem  lá tta  evang. p a p n a k  a táborban . 
Ebből látható, hogy a németek meglehetős joggal 
panaszkodnak.

Hát mi ?
Én nem kérdeztem meg 800 evangélikus katonát, 

hanem akivel beszéltem, az volt — ha a felszerelési 
helyén volt evang. templom és pap — úrvacsorát 
venni. Volt köztük olyan is, aki — mint már említet
tem — kath. tábori lelkésznek gyónt. Valamennyien 
részt vettek tá b o ri m isén  — azonban evang. vagy ref. 
katona papot se a táborban, se a kórházban egyik 
sem látott.

Tudomásom van róla, a kath. tábori püspök 
fenti közleménye is igazolja, hogy hadseregünkben 
kilencszáz kath. tábori lelkész van. Izgatott a kérdés: 
mennyi lehet az evang. tábori lelkészek száma ? Kezd
tem utánajárni. Kérdezősködésemnek annyi eredménye 
mégis volt, hogy a 33. 34. számban közölt rövid név
sort 12 szóval tizen két névre kiegészíthetem. (Böhm 
Richard, Rátz Vilmos, Kardos Béla, Szabó Kálmán, 
Kapoun Rezső, Zoltán Béla, Szikora Mihály, Baráth 
Károly, Chugyik Pál, Hurbán Vladimir, Seregély Béla, 
Schmidt János.) Nem, határozottan nem s o k ! Azon
ban tegyük fel, hogy kétszer sőt háromszor annyian 
vannak valóságban, s ha ehhez a számhoz még 
hozzávesszük a tényleges tábori lelkészek csekély, 
nagyon csekély számát, akkor megállapodhatunk 
abban, hogy nem csoda, ha katonáink alig találkoznak 
íábori lelkésszel, hiszen a rájuk váró sok dolog 
elvégzésére igazán nagyon kevesen vannak!

S z . L.
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TÁRCA.
Innsbrucki emlék.

M a :  K o l l c i '  I s t v á n .

Ha idegenben megfordulunk, oly jól esik a lélek
nek, meglelni egy helyet, ahol úgy érezzük magunkat 
akár csak olthon. S ha egy idegenszerii környezetben 
egy kis csoportot, egy lelkes közösséget találunk, amely 
eszméinket szolgálja: lelkünk öröme majdnem határ
talanná válik. Egy-egy nemzetiségi vidéken működő 
magyar kör vagy idegen országban talált magyarok 
oly jóleső érzést váltanak ki lelkűnkből. A mi evan
géliumi egyhazunk is olyan oázis, amelyet akárhol 
megtalálni lelkűnknek jól esik. Elsősorban ott, ahol 
igazi missziót végez, fontos feladatot teljesít. Mily jól 
esik lelkűnknek tudni, mily otthonias érzelmet szül az 
a tudat, az átutazó protestáns keresz'ényben, hogy 
evangélikus templom van Jeruzsálemben, Rómában és 
— Innsbruckban is.

Magam az utóbbiról akarok Írni.
Innsbruck fekvése festői szép. Láttam Rómát, 

Nápolyt, Bécset, Dresden!, nos és Budapestet — amely 
oly annyira szivemhez nőtt — de Isten tudja, azt a 
hatást, amit Innsbruck, egyik sem tette reám. A ki 
Innsbruckot, különösen aki a Tauernbahn Marburgtól 
induló vonalán közelíti meg. annak még a gyönyörű 
szép Svájc vierwaldstätti ta a és Interlakenc is közöm
bössé válik. A hatás kimondhatatlan. Utóvégre is a 
lélek érzelmei sohasem adhatók vissza híven szavakkal. 
S ez a hatte végigkísér bennünket mindenhova, bár
hova vezet utunk Innsbruck után. Üdeség és fensé
gesség. Tán e két szó fejezi ki leghívebben s mégis 
csak gyarlón egyúttal azt, ami szivünkön Innsbruckot 
látva átvonul. A város mögött mint egy hatalmas, 
merőleges védőbástya emelkedik a házakat s a felhő
ket egyaránt túlszárnyalva fenségesen egy hatalmas 
hegyóriás. Ez a hegy uralkodik a városon: ott áll 
mereven, mozdulatlanul, mint az elkerülhetetlen sors, 
állandó egyformasággal.

A hatalmas hegy alatt terül el a város: Innsbruck. 
E nagy kathotikus város, amelynek hires theologiája 
a jezsuiták vezetése alatt áll. És előttem az evangélikus 
templom, az Evangelische Christuskirche képe. Fek
vése gyönyörüszép. Mögötte emelkedik a hegy, amely 
a Hungerburggal festői hátteret ad. A templom tégla
vörös épületkövekből épült kedves modern slylusban 
a város villás negyedében Svájcba vezető utunk éppen 
egy vasárnapon vezetett Innsbruckba s igy részt ve
hettünk a 10 órakor kezdődő istentiszteleten. A katlio- 
likus város evangélikus híveinek szárna 2000-et tesz 
ki, élükön nagy buzgalmu, lelkes fiatal papjukkal. Az 
istentisztelet mély benyomást gyakorolt reánk. Ami alatt 
szivünk áhítattal telve emelkedett Istenhez, részesei 
voltunk egyúttal oly prédikációnak, amely ritkítja pár
ját. Megtudtuk, hogy mikép terjesztik Tirolban az

evangéliumot s most már nem is csodálkoztunk azon, 
hogy a templom tömve volt hívekkel, elsősorban 
intelligens férfiakkal, akiket sajnos nálunk nem igen 
leltet a templomban látni. Megtudtuk, mily hévvel, 
mily szent fanatizmussal s lelkesedéssel terjesztik e 
klerikális városban az evangélikus hitet. S mily helyes 
alapon, mily igazán mutatnak reá az evangélikus s a 
katholikus hit között való különbségre, a katli. és 
evang. világfelfogás és vallásosság óriási ellentétére 
s azjgazl vallásosság lényegére, amidőn a fösulyt 
nem a dogmákra fektetik, hanem az evangéliumi érzü
letre s arra, hogy rámutassanak e tényre mit hozott 
nekünk Luther, mi az, ami veszendőbe ment a kath. 
egyházban. Nem a dogma a lényeg, hanem az. Isten
nel való teljes életközösség, amely semmi olyanról 
nem tud, ami n szív s az Isten közé éket verhetne.

A szép ének után következett az oltári istentisz
telet. A liturgia olyan, mint Németországban. A lelkész 
az apostoli hitvallást is elmondja a hivek nevében.

Újra csak ének és a lelkész a szószékre lép. 
Beszédjének t Tgya a vallásosság lényege és a katho- 
likus s protestáns lélek közötti különbség. Azzal kezdi, 
hogy a protestantizmusnak Tirolban, mily nagy küz
delmet kellett és kell folytatnia. A katholicizmus újab
ban is nyomást igyekszik gyakorolni az evangélikus 
hitfelekre s megnehezíteni azok helyzetét. Ezen politikai 
katholicizmus ellen minden erőnket latba kell vetnünk. 
A katholicizmussal, mint vallással békében lehetünk 
meg, de nem a politikai katholicizmussal. Az utóbbi 
években különösen a Kath. Schulverein törekszik a 
protestantizmus terjedését meggátolni. A katholicizmus 
lényegesen különbözik a protestantizmustól. A különb- 
ség ugyanaz, mint amely különbség van vállás és 
egyházi tan között. Sokan vannak, akik mélyen váltá
sosak és nem járnak a templomba. Ök tudják, hogy 
miért és mi is tudjuk. A kath. hit, illetve egyház egy 
hatalmas Universalkirche, (egyetemes egyház), az evang. 
hit s egyház persönliches Verhällnisst személyes hitet 
s személyes viszonyt kivan. A kath. egyházban a pápa 
diktál, a hívőnek csak hinni kell, Isten és a hivő közé 
sok jelenség furakodik, amit a protestáns ember nem 
tűr és nem ismer. A' evang. ember közvetlen érint
kezik Istenével, nincs szüksége arra, hogy Isten és 
szivünk közé idegen elemek tolakodjanak. S ha sok 
evang. hívőt tán fájdalmasan is érintene az, hogy sok 
külsőséget s pompát, színes miseruhát, processziót 
stb. elveszitet, boldogsággal tölti el az, hogy saját 
lábain jár, hogy hitét ő építi fel, hogy öntudatos val
lást van, hogy közvetlenül érintkezik Istenével. Ez az 
a szikla, amelyre épit. S ez a vallás. Ezek azok a 
pillanatok, midőn megéljük az Istent, midőn lelkünk 
telve van az Isten iránti hálával, tisztelettel s bizalom
mal s midőn hatalmát érezzük. Igy élte meg Istent 
Krisztus, igy élte meg P;1 apostol, Augustinus és 
Luther. Mindezeket saját, személyes vallásosságuk jel-
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leinzi s az ilyen órákban nyilvánul meg, hogy mi a 
vallás. Hogy Krisztus is ezt az utat követte, mutatja a 
hegyi beszéd. A pápaság szétrombolásával rombadől 
a kath. egyház is, mert a pápaságtól függ a léte, taní
tása. A protestantizmus romba nem dőlhet, mert léte 
nincs egy világi hatalom létéhez vagy bukásához kötve. 
S ha nézzük a kath. s prot. államokat, szembeszökő 
az utóbbiak fejlődése, haladása. A kath. államok anti- 
klerikalis politikát kezdenek folytatni, amint Francia- 
országban, Spanyol- és Olaszországban már láthatjuk. 
A protestáns államok mély vallásos alapon állanak, 
mig a kath. Franciaországban ki akarják űzni a vallást 
és a materializmus ül diadalt.

Íme ez a vázlata a hallott egyházi beszédnek. 
Mély meghatottsággal hallgattuk végig. Ahol igy taní
tanak, ily lelkesedéssel s hévvel, ott az evangélium 
ügye jó kezekbe van letéve. Ilyen embereket adjon a 
jó isten egyházunknak sokat, különösen oly helyeken, 
aminő Innsbruck is. Kimenetkor megvettük azt a füze
tet, amelyet az egyházfi árusított: „Aus der ev. Ver
gangenheit Tirols“ Von Ernst Pauli, Pfarrvikar in 
Innsbruck. Kitűnő agitációs füzet. Megtudjuk belőle, 
hogy mit tudtak Tirolban már 1521-ben Lutherről s 
hogy terjedt a protestáns hit 1526-ig. A tiroli népből 
indult ki a prot. hit mozgalma. Ma ezt alig merik el
hinni, mert sajnos a sok búcsú, népgyülés, az oltári 
szentség előtti imádkozások s a lelkiismeretlen sajtó 
arra oktatják a közönséget, hogy ez máskép volt. A 
kath. egyház sietett Luther tanítását ahol lehetett, elfer
díteni, a sok üldözés pedig kiirtotta az evang. egy
házat. Ámde 1610. óta sem volt Tirol kath. ország, 
amint szivesen szeretiK hirdetni. A Zillertalban ekkor 
is tudtak az evangéliumról. Az üldözések eredménye 
volt a zillertaii protestánsok kivándorlási kényszere is 
1837-ben. Újabban csak ,876. óta vannak ismét evang. 
egyházak Tirolban.így Meranban és Innsbrukban. Me- 
ránban és környékén 3000 evang. lélek lakik. A füzet 
bevezetése e címet viseli: Von der Freiheit eines 
Christenmenschen. A középkor az egyház uralma alatt 
áll. A hivő üdvössége érdekében teljesen az egyház 
vezetésének van alávetve. A hivő munkátata semmi. 
Csupán azon cselekményei érvényesek, amelyeket az 
egyház az üdvösség érdekében előír. Luther élte meg 
a kegyelem üdvét, amely nem tőlünk s az egyház 
által előirt cselekményektől, hanem a Krisztusban való 
hitünktől függ, aki Istent akarja szolgálni az maradjon 
az emberek között s ne vonuljon el a kolostorba. 
„Du hast Weib, Kind, Gesind, Nachbarn, Fürsten, 
Herrn . . .  da diene Gott.“ (Luther.) S Luther hite a 
középkor végét jelentette, önállósította az embert, aki 
most saját felelősségének tudatában keresi az üdvös
séget s ezzel vége a papi uralomnak. Minden hivő lélek 
birja a mennyország kulcsát. A középkornak gyenge 
alappal biró vallásából igy lett erős, férfias, öntudatos 
hit. Lutherrel kezdődik meg az uj korszak, egy uj

időszak. A tiroli evang. egyház története is csak azt 
a tanulságot hirdeti, hogy a nép nem elégedhetik meg 
huzamos ideig búcsúkkal, rózsafüzérrel, misékkel, legen
dákkal és precessziókkal, hanem egyéni meggyőző
désre, egyéni gondolkodásra, tudatos hitre van szük
sége. Korunkban hiányzik az élő Istennel való szemé
lyes érintkezés. Luther mutatta meg azt az utat, ame
lyen az emberi szív Istent megtalálhatja.

A kis füzet ezen rö/id ismertetésével fejezem be 
ezt a rövid visszaemlékezést, Nem túlzók, amidőn azt 
mondom, hogy nemcsak utamnak, de életemnek egyik 
fénypontja az a nap, amelyen az innsbrucki evangéli
kus templomba mehettem. Adjon az Isten egyházunk
nak sok ilyen erőt, amilyen az innsbrucki evang. egy
ház buzgó lelkésze, sok ily hü szolgát, aki ily lelke
sedéssel terjeszti Isten országát s az evangélikus egy
ház élni és terjedni fog még a legkiizdelrnesebb idők
ben, a legnehezebb talajon is.

Kevés a tábori lelkész!
Néhány őszinte sző R. A1. urnák.

Az Evangélikus Lap legutolsó október 10-iki 
számában, R. M. ur, akit nekem nincsen szerencsém 
ismerni, „Kevés a tábori lelkész“ cim alatt Írott cikké
ben ellenőrző figyelmét kiterjeszti az én sátoraljaúj
helyi kis egyházköz'-égemre is és terhes aggodalmak 
alatt Ítéli meg s Ítéli el az én lelkipásztori működé
semet, a mikor cikkecskéje befejezé-setil ezeket Írja:

„Sátoraljaújhelyben pedig dacára annak, hogy 
ott egyházunk és lelkészünk van, az evang. katonák 
mégis a ref. templomban vettek úrvacsorát, mit mint 
a kálvinista liberalizmus bizonyságát emlegetnek a ref. 
egyházi lapok, megírván azt is, hogy „ m v a c so rá z ta k  
két sz tn  a la tt, de  té rd ep e lve .“ II; en körülmények között 
igazán nem ártana, hogy ha mi sem néznők ölhetett 
kézzel a dolgok folyását, hanem behatóbb  le lk i g o n d o 
zá s r ó l  g o n d o sk o d n á n k / “

Nem ítélem el, sőt ta’án menthetőnek is találom 
s legfeljebb sajnálom azt az emberi gyengeséget, a 
mely abban a tapasztalati tényben nyilatkozik, hogy 
egyes emberek mindent, amit elgondoltak akár egy
házi, akár más közéleti tünet és jelenség felől, mint 
nagyigényü és nagysulyu s ntentiát nyomtatott formá
ban is a nagynyilvánosság elé vetnek; azt azonban 
legaláb is merészségnek kell neveznem, a mikor valaki 
szűknek tartván az ő működési körét, teljesen avatat
lanul más egyén működési körébe avatkozik, bírál és 
elitéi és tanácsokat ád esetleg ép olyanoknak, akiktől 
ő maga tanulhatna. Ez az eljárás különösen elitélendő, 
ha ez lelkésztársak között történik. Nem tudom ugyan 
ha R. M. urban lelkésztársamat tisztelhetem-e, de 
Írásából azt következtetem, hogy igen, s ha követkéz 
tetésem nem csal, akkor felhívom őt a tények ismer
tetésével : ítélje meg ő maga eljárását, amellyel az én
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lelkipásztori ténykedéseim felett, valóban a megszé
gyenítés czélzatával, a nagy nyilvánosság előtt bírá
latot mondott.

Tudva azt, hogy a harctérre vonuló sátoralja
újhelyi honvédgyalogzászlóaljban van néhány evang- 
vallásu katona, egy ugyancsak evang. vallásu százados 
utján arra kértem a már azóta hősi halált halt zászló
aljparancsnokot, hogy bocsássa evang. honvédeinket 
istentiszteletre s az úrvacsorához. Kérésemnek eleget 
tett s kívánsága értelmében augusztus 15-én meg is 
jelent templomunkban a nyolc főnyi evang. legény
ségből öt s rajtuk kívül még az evang. vallásu szá
zados. Ezek tehát éltek az úrvacsorával a mi templo
munkban, a mi rítusunk szerint. Hogy az elmaradt 
három katona miért nem jelent meg, nem tudom; 
lehet, hogy ezek a kapott „parancs“ félreértéséből, 
hiszen a zászlóaljparancsnok is átiratában d&. cv. re/. 
legénységről beszél, elmentek a református templomba 
s ott éltek az úrvacsorával. De az is lehet, hogy va
lamelyik, későbben alakított menetszázadban akadt 
1—2 ev. katona, aki a nagyobb tömegű ref. katonák
kal együtt élt az úrvacsorájával a ref. templomban. 
R. M. ur azonban kiszámíthatja magának, hogy ha egy 
hadilétszámú, tehát majdnem 1 ICO embert számláló 
zászlóaljban 8 ev. katona találtatik, egy században 
körülbelül mennyi lehet!

íme itt az a botrány, amelyet fel kellett tálalnia 
R. M. urnák az egyetemes egyház közönségének! 
Ezért kötelez engem behatóbb lelki gondozásra.

A tényállás ismertetése után R. M. úrral közölni 
óhajtom a nyilvánosság előtt, a kérkedés minden 
szándéka nélkül, az alábbi dolgokat is; Én nemcsak 
a magyar katonáknak osztottam ki az úrvacsoráját, 
hanem az itt időző idegen ezred német nyelvű kato
náinak is, sőt még külön német nyelvű istentiszteletet 
is tartottam velük. Gondozásom nemcsak az egész
ségesekre terjedt ki, hanem a sebesült katonákra is, 
kiket kütelességszeriileg rendesen látogatok, sőt leve
lezését is én intézem, már t. i. annak, aki arra rá
szorul. írhatnék egyebet is, de minek a nyilvánosság 
elé vinni mindent, amit kötelességszerüleg mint lelki- 
pásztorok cselekszünk? Láthatja azonban R. M. ur 
a közlőitekből, hogy azok is teljesitik erejükhöz, képes
ségükhöz és idejükhöz képest kötelességeiket, akik a 
nyilvánosság elé nem kívánkoznak s egyházmentő és 
vallásbiztositó ideáikkal megmaradnak oly körökben, 
hol a tapasztalatok, gondolatok, tervek kicserélése, 
meghányása-vetése csakugyan termékenyitöleg hat el
határozásainkra s pásztori munkáink utján az egyház 
benső életére.

Nem mondom ezzel s távol legyen tőlem az, 
hogy a nyilvánosság elé helytelen menni, hisz ez a 
közélet követelménye; magam is irtani régebben ele
get; de mindenesetre, a ki a nyilvánosság elé lép s 
kiváltképen a bíráló szerepét ölti magára, vessen szá

mot, a mikor tollat fog, bíráló ténykedéseinek az 
eredményével is, mert ha avatatlannak mutatja magát, 
a visszautasítást megkapja olyan formában, a minőben 
nem óhajtotta. Mindenesetre, ha R. M. betűk alatt 
valamelyik lelkésztársam rejtőzik, a saját egyházában 
hasznosabb munkát végezhetett volna addig, a mig a 
sátoraljaújhelyi lelkész botrányát megírta s a lelki 
gondozásra vonatkozó tanácsai felett gondolkozott.*

Dómján lilék ,
lelkész

KÜLÖNFÉLE.
Legfelsőbb adom ány. Ö cs. és ap. kir. Felsége 

a kölesei ág. h. ev. egyházközség részére árvíz által 
elpusztult templomának újjáépítési költségeihez magán
pénztárából 200 korona segélyt adományozott.

G yászrovat. Kissé elkésve kaptuk azt az érte
sítést, hogy Mojzsik Lajos takarékpénztári igazgató, a 
szentesi egyház hithü, áldozatra kész felügyelője, ki a 
szentesi egyházat és közegyh »zunkat szivvel-lélekkel 
szolgálta, hosszabb szenvedés után elhalt. Emlékét 
egyházunk hálás kegyelettel fogja megőrizni.

Lelkészválasztás. Németjárfalura (Moson m.) 
egyhangúlag Hildebrand Keresztély petőfalvi lelkész 
választatott meg. Szemlakra szintén egyhangú választás 
utján Fröhlich Győző lieblingi s. lelkész került.

A losonci ev. Nőegylet e nehéz, harcos idők
ben becsületes munkával igyekszik megfelelni nemes 
hivatásának. A Nőegylet tagjai, édes anyák és ifjú 
leányok, a rendszeresen megtartott kézimunka össze
jöveteleken szép számmal egybegyülve, az elnökség 
vezetése mellett szorgalmasan kötik és várják a meleg 
ruhákat harcosaink számára. A Nöegylet már eddig 
is nagy mennyiségű fehérneműt, seb és haskötőt, kap
cát, térdmelegitőt, csuklóvédöt és hósapkát ajándéko
zott részint a Központi Vörös-kereszt Egyletnek, ré
szint pedig a helybeli katonaságnak, valamint a hely
beli kórházakban és kaszárnyákban elhelyezett sebe
sülteknek. E munka serényen fog folyni mindaddig, 
mig a harc füzében küzdő katonáinknak szükségük 
van női kezek jótékony segítségére.

• A lapunk 41. számában közölt cikknek nem az volt a 
célja, hogy a sátoraljaújhelyi lelkész urat kötelességmulasztással 
stb. vádolja. Sajnáljuk, hogy ilyen é't tulajdonított neki. Irtunk 
a dologról, mert ref. egyházi lapok dicsekedtek vele, hogy ők 
milyen liberálisak . .  . hogy ők Sátoraljaújhelyen, ahol ev lelkész 
is van, evang. katonáknak is kiszolgáltatták az úrvacsorát. Mi 
ezt az esetet példának használtuk fel s azt akartuk vele mon
dani, hogy ime, még ahol ev. lelkész és egyház van, még ott 
sem vesznek rólunk tudomást s ref. templomba dirigálják az 
evang. katonákat! Mennyivel több okunk volna tehát nekünk a 
memorandumozásra, behatóbb lelki gondozásról való gondosko
dásra, mint a ref egyháznak! A fenti sorokból látjuk, hogy az 
újsághírektől vett példa, mint példa sem állja meg teljesen a 
1 c’yét, mert a három evang. katona ref. templomban való ur- 
vacsoravétele félreértésből származott. Ez tehát rendjén \oina. 
Most csak arra vagyunk kiváncsiak, miért kovácsoltak ebből 
ref. laptársaink maguknak tőkét? (Szerk .)
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Lelkészi á l lá s ró l  lem ondás. G r a f  József a 
bonyhádi gyülekezetnek közel fél évszázadon át buzgó 
lelkipásztora október 11-én bejelentette gyülekezete 
közgyűlésének, hogy állásáról lemond és nyugalomba 
vonul. A gyülekezet szeretett papjának lemondását mély 
megilletődéssel vette tudomásul, egyben elhatározta, 
hogy az állás betöltése iránt a szükséges intézkedések 
megtételére felkéri az esperesi hivatalt.

A sebesü ltek  lelki gondozása .  A bécsi kór
házakban fekvő sebesültek meglátogatása céljából 
S za b ó  Aladár dr. budapesti és B alogh  Elemér pozsonyi 
ref. lelkészek e hó 9-én Bécsben jártak. Ott 11-én 
istentiszteletet tartottak, ott tartózkodásuk alatt több 
nagyobb kórházban sorra látogatták a sebesült magyar 
katonákat s vallásos iratokat osztogattak szét köztük. 
Jártak a hadügyminisztériumban s a ref. tábori főlel
késznél. Mindenütt a legszívesebb fogadtatásban volt 
részük, munkájukat mindenki megkönnyíteni igyekezett. 
A ref. egyház — úgy hírlik — a többi ausztriai kór
házakban levő magyar hitsorsosok meglátogatásáról 
is gondoskodni szándékozik.

A sebesü ltekért .  A budapesti deák-téri ág. 
hitv. ev. egyházban augusztus óta szép munka folyik. 
A Tabitha-egyesület hölgyei ifjú erők bevonásával 
felszerelte a Luther-Otthonban létesített kórházat s 
ellátta a sebesülteket mindennel, amire szükség volt. 
A német egyház nőegylete ruha- és fehérneműt gyűjt 
és készít derék katonáink számára. Még az iskolás 
leánykák is szorgalmasan kötnek s varrnak ér- és térd- 
melegitőket és hósapkákat, kórházi ruhákat. Az iskola 
felügyelő ur engedelmével a hadsegélyző bizottság 
okt. 15-től 25-ig a díszteremben „művészeti kiállítást“ 
rendezett, amelyen olaj-, viz- és pastellképek. szobrok, 
továbbá ezüst- és ékszertárgyak láthatók és megve
hetők. A tiszta jövedelmet a hadban elesettek özve
gyei - és árváinak segélyezésére fogja fordítani. A ki
állítást Kirchner altábornagy nyitotta meg br. Hazayné, 
Moln r Viktorné, Mágóczy-Dietz Sándorné stb. bizott
sági tagok kíséretében, S ch o ilz  Gusztáv püspök, Kaczián 
János esperes, Broschkó G. Adolf lelkész és Dr. 
Mágóczy-Dietz Sándor egyh. II. felügyelő jelenlétében. 
A kiállítás rendezését Lámné, Hilberth Irén művésznő 
vállalta el s végezte. A bizottság három hangversenyt 
is fog tartani a kiállít s tartama alatt, melynek jöve
delmét szintén a sebesültek segélyezésére fordítja.

in » y-rji'Vxr-U-i*»-'—i*r*l

IRODALOM.
Jézus élete. (S ch w eitzer  A. Geschichte der Leben- 

Jesu Forschung. Zweite, neu bearbeitete und vermehrte 
Auflage des Werkes, „Von Reimarus zu Wrede.“ Tü
bingen (Mohr) 1913. 659 lap. Ára 12 márka.

Olyas munka Jézus élete rengeteg irodalmában, 
mint egykoron Baur „Epochái“ az egyháztörténetre

nézve. A nagy „problémát“ történetirodalmi kifejezé
sében teszi kritikai vizsgálódásának tárgyává. Jól 
mondja szerzőnk, hogy „a német prot. theológia leg
nagyobb cselekedete Jézus élettörténetének újabb ku
tatása,“ mely értékét tekintve „magasabb fokon áll az 
ősker. dogma kutatásánál.“ S abban is igaza van, a 
mit különben már Neander, a nagy egyház történetiró 
is hirdetett, hogy „Jézus életének megírása a legsze
mélyesebb történeti foglalkozás,“ s „a kér. ember élete 
Jézus legjobb élettörténete.“ Eddigi irodalmában a 
források fogyatékosságán kívül szerző szerint a hiba 
az volt, hogy abban a történeti kutatás helyére az 
„experimentálás“ lépett. így hát Hase módjára Jézus 
élete irodalmának khaoszában rendet kell csinálni, ami 
a tárgyalás mentét és célját illetőleg csakis a rend
szeres történeti módszer alapján lehetséges.

Sorra egymásután ismerteti szerzőnk Reimarus, 
a rationalizmus, Strausz, Bauer, Renan, a liberális 
theológia s a század alkonya gazdag irodalmának 
Jézus életét, majd különösen behatóan az ahoz fűződő 
részletkérdések során az eshatológiát és Jézus törté
netisége kérdését, hogy aztán fejtegejéseinek negativ 
és pozitív eredményét vonja meg. Egy függelékben a 
Strausz és Renan Jézus életéhez fűződő gazdag iro
dalom jegyzékét sorolja fel s könnyebb tájékozásul 
egy rendkívül gondos és kimentő névjegyzék zárja 
be a testes kötetet. A mély psychológusnak finom
ságával és szakavatott történetírónak biztonságával 
mélyedett el az egyes irod. termékek jézusi személyi
ségébe s e tekintetben igazán mesteri jellemrészek a 
Strausz, Hase, Renan és Beyschlag müvéről szóló 
jellemzések. Alaposság és történeti megbízhatóság 
tekintetében szerzőnk müve elsőrangú jelenség Jézus 
élettörténete irodalmában. Különösen imponáló az iro
dalom történetben való alapos tájékozottsága.

Szerzőnk szerint „a rationalista, liberális és modern 
theológia históriai fundámentuma hamis,“ a mellyel 
szemben maga a tény, Jézus élettörténetének kutatása 
„az igazság páratlan nagy aktusa s az emberi szellem 
összfejlődésének legkiválóbb jelensége.“ Valóságában 
Jézus reánk nézve „nem az ismeret, hanem az akarat 
tekintélye,“ amit az egyházi dogma kevésbé vett fi
gyelembe. A történeti Jézushoz és az ő bibliai forrá
saihoz való viszonyunknál szabad és igaz viszonyunk
nak kell lennie, mert csak igy értjük meg nála az ő 
történetileg beigazolt messiási hivatását és egyetlen 
isten- és emberfiusági méltóságát. Élet és világfelfo
gásának páratlanul fönséges jellegét az istenországa 
végcéljának akarásában és munkálásában, a források 
fogyatékossága nemhogy csökkentené, hanem inkább 
neveli és emeli.

Történeti és vallásbölcseleti érzékkel Írott müve 
számot tevő jelenség a legújabb német prot. theoí. 
irodalomban.

Eperjes. Dr. sz láv ík  n á ty á s .
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Lelki fegyver. Nem tudom, ki érdeklődik most 
irodalom iránt és kinek van kedve könyveket venni. Azt 
hiszem nagyon kevesen lesznek olyanok kikek ez a világ- 
felfordulás oly kevéssé érintett, hogy most is papirosböl- 
cseség után tudnak járni, mikor az Isten hatalmas dol
gokat cselekszik és életproblémák megoldásával, rette
netes valóságokkal foglalkoztat bennünket. Van azon
ban egy könyv, melyre a mostani időben különösen 
nagy szükség van, mely a legszélesebb körben való 
terjesztésre érdemes s ez a Strdncr Vilmos soproni 
theol. tanár által kiadóit Lelki fegyver haábavonult 
evang. katonáink és hona, era át híveink használatára. 
Egyházunk nem lehet eléggé hálás Stráner tanár urnák 
azért, hogy egyházi hatóságaink és irodalmi intézmé
nyeink közismert aluszékonysága és gyors elhatározá
sokra való alkalmatlansága mellett a kellő pillanatban 
állította össze bibliai mondásokból, imádságokból és 
énekekből ezt a kis könyvecskét, melyre igazán nagy 
szükség volt s amely még most is kitűnő szolgálatokat 
tesz s a legjobb utravaló hadba menő vitéz katoná
inknak. Az Evang. Lap 41. számában közölt számok
ból mindenki láthatja, mily óriási tömegű imakönyvet 
adnak a katholikusok a katonáknak, s hozzá olyan 
imakönyvet, melyben a protestáns katonák befolyá
solására hívják fel hitsorsosaikat. Nekünk ezen a téren 
nem szabad elmaradnunk. A Luther-társaság elhatá
rozta ugyan, hogy a Lelki fegyverből kétezer korona 
értékűt ingyen fog kiosztatni, azonban sajnos ez a 
határozat megint egy pár lépéssel az események után 
sántikál. Hogy fogja a Lelki fagy vert a hadba állókhoz 
juttatni, vagy hogy kerül azok kezében, akik esetleg 
Oroszországban várják a szabadulás óráját ? Ezt a 
mulasztást már nem lehet behozni. Amit lehet, azt azért 
meg kell tennünk s gondoskodnunk kell arról, hogy 
a kiosztásra szánt Lelki fegyverek minél előbb rendel- 
letési helyükre, a katonák kezébe jussanak. Elsősor
ban a lelkészeknek kell gyorsan cselekedniük, vagy 
ingyen példányokért jelentkezniük a Luther-társaság 
főtitkáránál (X., Ihász-u. 5.) Megbecsülhetetlen szolgá
latot tehetnének e könyvek szétosztásánál országgyű
lési képviselőink is, akiknek módjukban volna automo
bilon a legtávolabb levő evang. tábori lelkészeket is 
utólérni és hozzájuk elvinni a Lelki fegyvert egyéb 
szeretet adományokkal és téli ruhával együtt, a kato
nák közt leendő szétosztás végett. Most a gyors el
határozás és gyors cselekvés ér csak valamit. Ezért 
kell mindnyájunknak kalapot emelnünk Stráner Vilmos 
előtt és ott, ahol arra mód és alkalom van, terjesz
tenünk az általa kiadott Lelki fegyvert!

* >
Békés időknek alapos tanulmányra, odaadásra és 

szakismeretre valló munkája Obál Béla ár. eperjesi 
theol. tanárnak Az egyház és a városok a reformáció 
előtt. A városok szerepe a reformáció előkészítésében 
c. könyve. A könyv egy röpiratra adott válasz. Egy

vérbeli katholikus iró Stöckel Lénárdot Bártfa refor
mátorát, holmi kései tendenciózus legendákra és déli- 
bábos nyelvészkedésre támaszkodva a bártfai augusz
tu s remeték vizbefullaszlásával vádolja meg s a lut
heri reformáció miatt a városra bocsájtott égi bünte
tésnek tünteti fel azt a hat dögvészt, mely a lö. szá
zadban tizedelte meg a város lakosságát. Azut in azt 
állitja, hogy Bártfa a reformációnak mit sem köszön
het, tagadja, hogy Bánfának a protestáns korban hires 
iskolája és kultúrintézményei lettek volna. Egyszerűen 
kétségbevonja, hogy a protestantizmus kulturtényező 
le n n e ! ... Véleményem szerint az ilyen rendszerré 
váló „tudománnyal“ szemben a leghatározottabban 
kell mindenütt fellépni s nem szabad hagyni, hogy 
ilyen állítások és történeti konstrukciók csak egy pil
lanatra is gyökeret verjenek. Azért nem tudom eléggé 
becsülni Obál Béla azon eljárását, hogy nem sajnálva 
a fáradtságot, levéltárak értékes és kevéssé ismert, 
ritkán felhasznált kincseit tárta fel s úgy szállította le 
kellő értékükre a kath. elfogultság ezen klasszikus 
állításait. Munkája azonban nem csupán alkalmi irat. 
Az adatok tömege s történeti kép teljessége maradandó 
becsűvé teszi tanulmányát. Különösen a reformáció 
ünnepe felé ér sokat az a sok érdekes részlet és a 
középkori egyházi viszonyokra, a papság züllöttségére, 
a hívek elégedetlenségére, jobb után való vágyakozá
sára vonatkozó, jellemző levéltári adat, amit a szeiző 
közöl. Szegényes irodalmunkban nem mindennapos 
jelenség az ilyen önálló kutatáson alapuló levéltári 
kincseket feltáró, régmúlt időkre igaz fényt derítő tanul
mány. Azért ez a munka igazán megérdemelné, hogy 
célját elérje s necsak a bártfai reformációról alkotott, 
a valóságnak meg nem felelő felekezeti képet oszlassa 
szét és pótolja az igazival azok fejében, akik a mo
dern felekezeti „objektiv“ történetírás iránt bizonyos 
babonás tisztelettel viseltetnek, hanem az evangélikus 
közvélemény is érdeklődéssel és elismeréssel hono
rálja.

Sz. L.

KÜLFÖLD.
Hogyan kell takarékoskodni?  A népnevelés 

ügyének a minisztere Oroszországban a háború tarta
mára az összes iskolákat bizonyára bezáratta. Ezen a 
réven az orosz állam az egész népoktatási budgetét 
megtakarítja, amire kétszáztiz millió rubel van elő
irányozva.

B ibliaterjesztés. A mozgósítás elrendelése óta 
a porosz főbibliatársulat 86624 bibliát és bibliarészt 
adott és ajándékozott el. Ezek közt 54303 újszövet
ség, 22466 evang.-rész (Máté vagy János) 9734 Zsol
tár és 321 teljes biblia.
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ORGONA-GYAR.
Gőzüzenire gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo újának.. (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
cs. é s  k ir , u d v a ri s z á l l í tó

a S z e n t-S ír  lo v a g ja  é s  a F eren c  J ó zse f  
ren d  tu la jd o n o sa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon k itün
tetve Kedvező fizetési feltételek melle tt  ki
váló, tiszta  légnyomási csőre dszerii (pneu
matikái) tartós, nemesliangu orgonákat szállít. 
40 év óla 2lOUnéltöbb orgonái szál lított , közte 
a k i r á l y  o r g o n á j á t ,  amely mű eziclő szerint 
h a z á n k  le g n a g y o b b  o r g o n á j a  (S0 változatú, 

villan) erőre berendezve.)

Orgonajavitásokat  és hangolásokat a legmérsékeltebb árb n teljesít. O g o n a  
jókarban ta rtását  elvállalja — Katalógussal, tervező ekke! és rajzokkal kivá- 

n a u a  dijmenteten szolgál.

K O K r f L K Ö N T V
A MAQYARORSZÁQI ÁQ. HITV. EV. 
EQYHÁZKÖZ5. HASZNÁL ATÁ RA.

f k ü h w i r t h  s a m c i ,
IFJ. KAVI QTMLA, REVICZKY 

SÁNDOR, ÉS KIRCHNER ELEK KÖZ
REMŰKÖDÉSÉVEL ÉS ALTDÜRFEK 
KERESZTÉLY KORÁLKÖNYVÉNEK 

FELHASZNÁLÁSÁVAL SZEK- 
’ KÉSZTETTE ’

K á P \  Q Y U l á
NYVIS. TANÍTÓKÉPZŐ INT. IQAZQ.
KIADJA A HACiYARORSZÁQI ÁQ. 
HITV. EV. EQYETEHES EQYMÁZ.

ÁRA FŰZVE 7 KOR,
FEKETE VÁSZON KÖTÉSBEN 3 K. 

- KAPHATÓ

á  „ L U T Ü E R  T Á R S á 5 á Q ”
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN BvíDA- 
PEST, Vili., SZENTKIRÁLYI-CI. 5 I /a

\
\

MÁR MEGJELENT
Il-ik bővített kiadásban és nálam kapható :

„ L E L K I  F E G Y V E R “
H adbavonult e v .  katonáink  é s  honniaradt h ívein k  
h aszn álatára . I r ta :
Á ra  k ötve 40 fillér. ST R Á N E R  VILM OS.

K Ó K A Í  L A J O S  kO nyvherckedése
Budapest IV., Kámermayer Károly-utca 3.

A legújabb egyetemes tanterv alapján 
* *  vonzó, érdekes elbeszélések alak
jában megirt, 51 művészi kivitelű kép
pel diszitett véglegesen engedélyezett:

„ B i b  i a i  T ö r t é n e t e k “

c. tankönyv a népiskolák I—IV. osz
tálya számára (ára kötve 90 fillér);

. f i  REBESZTStl fiM&OTHIilZ MISEIT
c. szintén engedélyezett tankönyv a nép
iskolák V—VI. s az idegen közép- és 
polgári iskolák III. osztálya számára, 
második javított kiadás (ára kötve 60 f);

„Bibliaisrr.ertetés“
a népiskolák V—VI. s az idegen kö
zép- és polgári iskolák I—II. osztálya 
számára. — Véglegesen engedélyezett 
tankönyv. — (Ára kötve 40 fillér.) 
Nagyobb rendelésnél, a bérmentes kül
désen felül 1570 árengedmény. Tiszte
letpéldányt szives bevezetés céljából 
bérmentve készséggel küld Nagykároly 
(Szatmár megye) — R é d e i  K á r o ly ,  ) 
ev. lelkész, főgimnáziumi vallástanár.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a
Keresztyén émekeskönyv
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s így a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0( 0 hivő has?ná!ja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

[az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéssT tokkal . . . . . . . . . .  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán keheilyel

aranymetszései, tokkal . ......................... 6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán k( helyivel,

aranymetszéssel, dobo b a n ....................  8 „ — „
Párnázott borjábirkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymélizés'el, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsonfr^íéíés, táblán kchel’ye’, arany-

me'széssel, dobozban 12 „ — ,r
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................  — n 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és lanintézetek, melvefc 

készpénzfizetés mellett egysze.ro (kötésre való tekintet ne.Kaiy 
legalább 50 példányt rendelnek mer, 25°/„-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendeli egy
háznak vagy tamntézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sániha Károly: Őrangyal. Imakönyv prof. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésbr n, vörösmetszéssei, tokkal . . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjubérk ütésben aranymetszéssel, tokkal — „ 8 „

Székács József: Imádságok és Buzgőlkodások. Imakönyv 
evang. prof. kér szamára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Páinázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



IV. évfolyam. szám . Aranycsmaró t,  19M. október 51.

V

ÉS TÁRSADAEGYHÁZI ,  ISKOLAI

Szom batonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények es külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
rí lap szerkesztősébe cím ére Nagy
börzsöny be (Hontmcgye) küldendők.

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZÍ EH 1.0 KORNÉL 
Felelős szerkeszti és kiadó: SZiriONIDESZ l.AJOS

Az elő fizetés ára : F.gész évre 12 K., 
Fél évre ü K., Egyes szám ára 30 fill.

Fómunkatár&ak: I t l r d c i é »  d i j a :
i i o k n y A n n z k y  a i .a d A n 

I- IC. F IZ É L Y  ÖDÖN t u  SZIil .lJN Y I ÖDÖN d

Kelsz oldal 28 K., féloldal 4 K., ncc, edoklal 
7 K. Ki ebb hirdetések (pályázatok) minden szava 

r. 6 fill. 1 .ibhszOr mcRjcIcnft hirdetésnél árcneedés.

T a r t a l o m :  P u sz ik  L a jo s : K'*re«zlyénsé» a világháborúban. — Z siim b o r P á l:  l.ufher kalapácsa, — Szemle. — Külföld — Külön
féle. — Hirdetések.

Keresztyénség a világháborúban.
A viharban vil’áinok születnek, lebéklyózott erők 

tépik szét bilincseiket, amint szélvész alakjában végig- 
vágtatnak a recsegve meg-megingó erdőkön; . . . 
viszont a szélcsendes, langyos tavaszi éjszakákon a 
meleg párában gyilkos miaznnk szaporodnak, vad
gombák sarjadzanak, kártékony rovarok nyüzsögnek 
elő petéikből.

A vihar bármenny re is izgalmas, mindig tisztitó: 
a villámcsattanás megreszkettet, de a vihar út in fel- 
lélegző természetben tij, egészségesebb fejlődés indul 
meg: elsöprődik, beiszapolódik egy csomó élósdi, 
vagy kártékony növény, elpusztulnak az életre kép
telen fák . . .

Valami ilyen tisz'itó, megpróbáló, megmérő hatása 
van a háborúnak is, ennek a világiisztitó viharnak. 
Az ágyudörgésbén tomboló, srapnellrobbauásban vil
lámló világvihar végigsöpri a mi élősdi kultúránknak, 
ennek az elbolyongó, megtevedt huszadik-századeleji 
kultúránknak a szérűjét. Mennyi polyvaizlés, mennyi 
vérszegény gondola1, mennyi sorvatag életfelfogás kerül 
most a szelek szárnyára . . . Szédülni van most elég 
okuk a sápkóros lelkeknek. Itt a válság, a világ kul
turális életének válsága. Még nem is sejtjük ma: 
micsoda mélységeket kavar fel s micsoda messzesé
gekig hatol el ez a meginduló nagyszerű szellemi 
forradalom.

Ha nem látnám azokat a feloszló hullákkal, ágyu- 
roucsokkal telehintett csatamezüket s ha szivembe be 
nem vágna a hősöket hősiesen gyászolók eltojtott s 
épp ezért sírni kényszerítő gyásza, lelkesedni tudnék 
e nagy viharos világválságon. Mert ez ennek a világ
háborúnak az egyetlen áldásos, de hozzámérhető arányú 
mellékterméke. Ezt várjuk m .

Kultúra fog születni. Egy más, egy jobban szö
vött, egy kivül-belül egységes, egy őszinte kultúra. 
Kultúra, mely nem szalónok nyegleségeinek fog virág

zani, hanem életek szépségében, eredményességében, 
tudományok áldásaiban, erények igazságaiban.

Igazság . . .  Ez ennek a véres világleckének 
nagy t nulsága. Álarctépés van S a fehér cárra, az 
angol bibliás szabadelvüségre, a francia finomságra 
rásüti perzselő, miazmákat égető napsugarát az — 
igazság.

Túl a gázos ágyufüstön, túl a temetővé vált 
csataterekre leereszkedő ködön egy uj világ jöttét 
várjuk, melyben több lesz az őszinteség, melyben győz, 
él az igazság.

Készüljünk fogadására. Ne borzadjunk meg, ha 
egy kérdés zendiil már most is - mint riadó harsona
bugás reánk, keresztyénekre: „Hol van a ti hitetek?“ 
Es e kérdés uj kérdéseket sarjaszt ki . . . Micsoda n 
keresztyénség ? Vájjon csak egy keleties kultúrából 
fejlődött intézmény, melynek inkább története van, 
mint programmja? . . . Micsoda a keresztyénség? 
Kgv kijárt iskolája az emberiségnek, mely épített gyö
nyörű dómokat, pompás katedrálisokat s ma a mohos 
kövek csak stilra tanítanak, nem kulturális gócai az 
uj világ uj emberiségének? Micsoda a keresztyénség? 
Egy idejét múlt, szerepéből kiesett paedagógusa az 
emberiségnek, kinek öreges, kicsinykedései mellett és 
között megrövidült látóképessége, nincs ereje lépést 
tartani az uj időkkel? . . .

Valami ilyen „lenni, vagy nem lenni?“ kérdést 
ad fel nekünk az idő.

Avagy nincs-e oka és joga megkérdezni: „Keresz
tyének ! ennyi az evangélium nevelő hatalma? Száza
dokon keresztül jártatok az egyetemes szeretet krisz
tusi iskolájába s a vadakon, a ti megtérítésetek alatt 
ma már szelidebb erkölcsre pallérozódott vadak em
berevő őscin tultesztek az emberpusztitásbnn. Hiszen 
dum dum lövegek roncsolnak, veres-keresztes kocsik 
ágyukat lepleznek a ti háborútokban s felhoztátok a 
missziók népét, a gyermeteg lelkű neofita keresztyé
neket — hadd lássanak egy „keresztyén“ háborút.“
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A békecár békét hazudott szájával s kezével 
intett a szörnyű pogromok levegőjében harcra mámo- 
rosodott hordáinak „vigyázz !“-t. A világmisszió nagy 
krisztusi gondolatával a világ nagy nemes lelkeit maga
köré gyűjtő „bibliás“ király, az angol király im á d k o z ik  
egy testvérnép egy fa jita g , ku liurailag , s ő t h itbelileg  
testvérn ép  p u sz títá sá é r t . . .

N em ! Vagy ezek nem keresztyének, vagy a ke- 
resztyénség más, mint amit ezek vallanak.

És — sajátszerű — ez az alternatíva mindkét 
feleben külön es együtt is érvényes: sem  ők  nem  
keresztyén ek , sem  a k eresz tyén ség  nem a z, am inek m a  
fe lfo g já k  és kezelik . Nem ! Nem lehei igaz az a keresz
tyénség, mégha a bibliaterjesztés és a pogánymisszió 
oly iényes és előkelő helyet biztosított is számára, 
nem lehet igaz az angolok keresztyénsége . . .

Ez a megállapítás szükségszerű. És itt egy eddig 
figyelembe nem vett jelenség tárul elénk: a reformáció 
kincseivel épp úgy lehet hamisul s áfárkodni, a nagy 
lelki erőt épp úgy lehet kizsákmányolni, mint egyéb 
hangzatos szép jelszavakkal címkézett egyéb szellemi 
kulturális és humanitárius kincseket. íme! A z  an go l 
világm isszió  a hata lm i érdekek  vaskos és sá ro s  kerekein  
m o zg o ii. ím e! igaza volt Mott Jánosnak, midőn az 
1910.-i, Edinburghban tartott világmissziói konferen
cián — az igazságot a humor ostyájába göngyölgetve
— szemére vetette az ő angol misszionáriusainak: 
Ti Krisztus tanítvány küldő szavait igy értelmezitek: 
„Menjetek e széles világra s tanítsatok meg an go lu l 
minden népeket.“ Ha pedig ez igy van, a v ilá g m isszió
— végtelenül sajnos! — nincs o lyan  sz ilá rd u l m eg
a la p o zva  és nincs olyan rem ényre hangoló  e lö h a la d o it 
állapotban , mint hittük. E munka azoké marad, akik 
Pál programja szerint csak a Krisztust, a megfeszítettet 
vallják egyetlen nyereségüknek, erejüknek, dicsekedé- 
siiknek és életünknek! . . ,

Ez a háború megmér. Ez a háború — v dől. 
Vagy talán csak uj örvényeket mutat, uj riadót zug, 
uj, soha meg nem látott mélységet nyit meg s kiáltja 
a keresztyénségnek: vesd mélyre, mélyebbre a hálót. 
Vesd mélyre egyéni és közösségi embernevelő mun
kádban.

Mintha valami nagy mulasztás vádja nehezülne 
reánk — keresztyénekre — e háborúnál, mintha a 
hűtlenül sáfárkodás szégyene festegetne pirt orcánkra, 
mintha e nagy világégésért felelősek mi is volnánk, 
mi — keresztyének . . .

Mert a háború, a XX. század háborúja rettenetes 
ám, borz:, masabb, mint a xerxesi, vagy az atillái 
csaták s a XX. század gépfegyveres háborúiban ezek
ben <. véres szörnyű világdrámai jelenetekben épp az 
az ember küzd, aki a hun, a perzsa vérzivatarokban, 
csak más az uniformisa. Ám pillantsunk a szerb, vagy 
a belga harctérre; a komitácsi s a franktirőr borzalmak

elárulnak-e valami keresztyéniesülési hajlamot, valami 
hatását a keresztyén paedagógiának ? . . .

Itt is, e szemléletben, egy nagy diadalmas, meleg 
öntudat és önérzet késztet felemelnem fejemet.

— Evangélikus vagyok.
Az evangélium igaz, tiszta levegőjétől érintett 

lelkek még a harcban is — emberebbek: a német 
katonákról fel fogja, fel kell Írnia a minden háborút, 
s koronás vezért megítélő világtörténetnek, hogy minden 
vasfegyelmük, minden hősies kötelességteijesitésük 
katonai erényei átszövődtek az evangélium embersze
retettel, Istenfélelemmel teljes, szépséget és erőt ma
gában egyesitő szelídségével. Bár tömegek mozdulnak, 
tömegek rohannak s tűnnek el a háború véres sakk
tábláján, mégis már eddig is az összemérés eredménye 

az erkölcsi rovatban! — az evangélium hatása 
alatt nevelődött német katonát emeli fölénybe.

itt is és már is eldőlt egy háború : a keresz
tyénség két nagy szemben álló seregének — a hatalmi 
és a szolgáló érdekek seregeinek — harca. Amaz 
uralkodni, ez tanítani, amaz szolgákat, <.z embereket 
nevelni a k a r : az emberek, az érző emberek s a köte
lességtudó katonák erkölcsi értéktöbblete már eddig 
is res indicata, eldöntött dolog.

Csak csendesüljenek le a ma még hánykolódó 
csapkodó hullámok, a mi igazaink mellett megsokszo
rozódott erővel s a mi nagy világot átformáló misz- 
sziónkhoz mért hivatásérzettel, de a most dúló háború 
által felébresztett felelősség átérzésével fogjunk mun
kához mi — evangélikusok.

Miénk a világháborúban az erkölcsi győzelem: 
„Ti vagytok a világ sója.“ A jobb érzésű, tisztább 
vérü és világosabb agyvelejű uj embereket csak mi 
tudunk nevelni az evangélium iskolájában . . .

Dicséret ez és felelősség. A múltra elismerés, a 
jövőre megbízás.

Vajha most. mikor iskoláink megnyílnak, minden 
gyermeknevelő, tehát minden tanító, lelkész és minden 
szülő, aki magát evangélikusnak nevezi s nevezteti, 
átérezné a nagy egyetemes feladatot: igaz keresztyént 
nevelni.

így lassan eljő az idő, midőn a hatalmi célokat 
szolgáló álkeresztyénség biborpalásíjai előtt hajlongó 
világ áldva ismeri fel legnagyobb jótéteményét az — 
evangéliumban és legnagyobb jóltevőjét — az evan
géliumi nevelő keresztyénségben, melynek nagy célja: 
le g yő zn i v é g leg  a háború t.

Szatmár. Oúszik Lajos.

Luther kalapácsa.
(Reformatioi gondolatok.)

A reformatio emléknapjának évfordulójánál nagy 
gondolatok foglalkoztatják az emberi lelket s magasz
tos érzelmek az emberi szivet.
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Hiszen október 3l-ike ugyancsak nagy gondo
latoknak, szent eszméknek emléknapja. Évfordulója az 
egész emberiségnek. Évszázados börtönéből, a babona 
és tévhit béklyóiból e napon szabadult meg a meg
gyötört lélek ; s a s z í v  mélyéből e napon előtört sóhaj, 
egy szabadabb, igazabb életnek előhírnöke volt.

Luthert többé nem lehet kitörölni, excoinmunicálni 
az emberiség történetéből.

A nagy reformátor emlékezete* kalapácsával olt 
áll mindenütt, ahol a lélek szabadsága, az élet .'gaz
sága megláncolva, megvasalva sinlődik.

A nagy kalapáccsal most is oda sújt, ijesztő 
dörömböléssel, félelmetes zajjal odacsap, ahol zsarnoki 
kegyetlen kéz az isteni léleknek láncokat kovácsol.

Luther kalap csn Istennek eszköze; az 0 Jegyen“ 
szavára emelte azt fel.

Igaz, kérlelhetetlen e kalapács. — Munkáját nem 
lehet megtéveszteni, hamis emberi találmányokkal 
megakasztani. E kalapács nem személy válogató; oda 
sújt, a hová Is ennek igazsága parancsolja. E kalapács 
nem kíméli a sziveket, temjdomokat, trónokat; neki 
sújt a csalhatatlan oroszlánnak: „ha azt mondjuk, hogy 
biinünk nincs, önmagunkat csal uk meg s igazság nem 
lakozik a mi szivünkben.“

E kalapács megostromolja az észt s megmondja 
a maga igazát a lázongó tömegeknek, c vakult feje
delmeknek, papoknak, főpapoknak: „az en h izam 
imádságnak háza, ti pedig tettétek azt latroknak bar
langjává !“

E kalapács nem fél az egyetemektől, theologiák- 
tol, azoknak is szemükbe néz: „ha n ti igazságtok 
nem lesz feljebbvaló a farizeusok és Írástudók igaz
ságánál, semnuképen sem mehettek bé a menyeknek 
országába."

E kalapács munkája örök, mint a nagy termé
szetben a folytonos megújhodás. A hol megszűnik 
munkája, ott megszakad az élet s bekövetkezik a bűn
nek rohadása s beáll a rideg halál örök álma.

E kalapács folytonos önvizsgálatra, bünbánatra, 
tökélete bülésre serkent. Ébresztő szózata ott hallat
szik a szív mélyében! „Oh én szegény ember! Kicsoda 
szabadit meg engem a halálnak testéből!" Itt, itt v..n 
a reformatio igaz forrása; ott a szívben, a szívnek 
mélyében, folytonos gyötrelmeiben, őszinte fohászaiban 
és felemelkedéseiben ! Kérdés; vájjon az a kalapács 
ott dolgozik-e szivünk ajtaján, egyházunk kapuján.

Ez bizonyos és azt minden öntudatos protestáns 
Látja és érzi, hogy egyházunknak egy belső reformatióra, 
magunk reformálására nagy szüksége, égető szük
sége van.

A megreformált szivekben van egyházunknak jövője 
és biztosítéka.

Le kell rombolni a hierarchikus pilléreket, a me
lyek egyházi életünkkel meg nem egyezhetek; nemes 
haragunkban összezúzni a törvények kötábláját és igy

megakadályozni a szakadatlan törvénygyártást. Fel kell 
emelni a nagy reformátor kalapácsát s oda csapni, 
ahol í nzö, zsarnoki elbizakodottság, emberi gőg gátat 
emelnek a haladásnak, boldogulásnak. A régi csapáson 
nem haladhatunk, nem élhetünk!

Mélyebben az ekevassal, feljebb a nagy kala
pácscsal !

„Szántsatok magatoknak uj ugart és ne vessetek 
a tövisekbe!" (Jer. IV 3.)

Selmecbánya, 1914. október 25-én.
/já m b o r Pál,

ev. lelkész.
— rri—iv o r w / j - i ' r t W i

SZEMLE.
D ryander a v ilágháborúról. Mint Harnack 

Chamberlain és W/undt professor az angoloknak, úgy 
Dryander a német császári ház kiváló udvari főpapja 
a franciáknak ugyancsak megfelelt a világháború dol
gában. Egy tekintélyes francia főpap adott neki arra 
alkalmat azzal a kérelmével, hogy „a humánus had
viselés nemzetközi követelményét" sürgető jegyzékét 
aláírásával ő is támogatná. Dryander ezt az al.iirást 
a következő erélyes nyilatkozattal tagadta meg: „Ke
rülni akarjuk még a látszatát is amink, mintha Német
országban valamelyes figyelmeztetésre volna szükség, 
hogy a háborút a keresztyén felfogás s a könyörüle- 
tesség és emberiesség szellemében kell viselnünk. 
Hadvezetőségünkre s népünkre nézve magától értető
dik, hogy a harcnak csakis katonák között kell lefolynia, 
még pedig a védtelenek és gyengék gondos kimérésével 
s a sebesültek és betegek különbség nélküli ápolásával. 
Alapos az a meggyőződésünk, hogy ezt az eljárást 
egész hadseregünk tényleg követi s hogy a mi ré
szünkön az önfegyelinezésnek, lelkiismeretességnek és 
kíméletnek olyan mértékével küzdenek, amilyenre még 
nem igen volt eset a világtörténelemben." M.ijd hang
súlyozza a német tudós főpap, hogy az orosz gyil
kolással és égetéssel s a franciák és angolok kegyetlen 
hadviselésével szemben dum-dum lövegeket sohasem 
használtunk. Azután pedig igy folytatja tovább: „Bi
zonyára szükség van a keresztyén lelkiisineret protes
tánsára. De nem a mi részünkről kell annak megtör
ténje, mintha az népünkre és hadseregünkre is vonat
koznék. S ez vezet bennünket arra a föokra, amely 
miatt ezt a deklnrátiót mi alá nem írhatjuk. Es engedje 
meg, ha annak megindoklásáuál talán olyan szavak is 
kerülnek a mi toliunkra, amelyek Önökre egyénileg 
nehezek lesznek. A császártól kezdve le a napszámosig 
nem talál Németországban olyan száz gondolkodó 
embert, aki szomszédainkkal ezt a világháborút akarta 
vagy kereste volna. Hasonlók voltunk mi németek 
alioz a békés férfiúhoz, akit 3 vérszomjas hyäna egy 
időben megtámadott. S ha amellett Anglia szenteskedve 
a belga semlegesség brutális megsértésére utalt, úgy



4. oldal. 1914. október 31.Evangélikus Lap. 44. sz.

arra a látszólagos vádra valóban felesleges válaszolni. 
Aki a maga életéért’ küzd, az nem igen kérdi, hogy 
eltöri-e a szomszédnak rácsos kapuját. Hogy mennyire 
sértették meg mások ezt a semlegességet, ki fogja 
deríteni egykoron a történelem. De ki kell jelentenünk 
azt, hogy az angol politikusokkal szemben a haragnak 
és erkölcsi megvetésnek mélységes érzetével vagyunk 
eltelve. Megakadályozhatták volna ezt a háborút. 
Minden látszólagos ok nélkül orgyilkosok módjára 
tisztán csak a guruló pennyk kedvéért hátba támadták 
a fajában, hitében és kultúrában rokon német nem
zetet s erkölcsi méltóságukat annyira lábbal tapodták, 
hogy még a pogány japánokat is feltüzelték e rabló 
hadjáratra s az afrikai négereket az ellenünk való 
támadásra. Hogy ami német keresztyéneink miként 
ítélik meg ez eljárást, a misszió barátjainak mellékelt 
nyilatkozata is bizonyítja. Ha nekünk német férfiaknak 
a francia deklarátiót alá kellene Írnunk, úgy az csak 
akkor volna lehetséges, ha előbb az angol, francia és 
orosz keresztyének leáicáznak annak az égbe kiáltó 
bűnös támadásnak az elvetemültségét, amely egyedül 
tette lehetővé e háborút. S még egyet említünk meg. 
Hogy az ellenségek egész világától nem félünk, azt 
bebizonyítottuk. De egy ellenséggel szemben mégis 
teljesen védtelenek vagyunk ez annak a hallatlan 
hazugságnak: H arn ack  szerint „a mélységek állatjának" 
az a rettenetes hatalma, mely az ellenséges kormányok 
által inspirálva az egész világsajtót ellenünk mobilizálta 
s hol nevetséges, hol roszakaratu formáival bennünket 
szemérmetlenül folyton rágalmaz és megbecstelenit. 
S ha már nekünk keresztyéneknek szent üdvözítőnk 
irgalmassága nevében szavunkat kell fölemelnünk, úgy 
előbb azt kell követelnünk, hogy kér. testvéreink ugyan
annak az urnák a nevében lépjenek föl az igazság 
mellett s a hazugság ellen s erélyesen protestáljanak 
ama szégyenletes igaztalanság ellen, a mellyel a kü
lönböző országok közvéleményét félrevezetik s Német
ország ellen gyűlölettel betöltik. Ki kell tehát jelen
tenünk, hogy ilyen előző energikus protestálás nélkül 
reánk nézve a deklarátió aláírása keresztyén becsü
letünknek és személyes erkölcsi méltóságunknak meg
tagadásával volna azonos.“ E hatalmas német főpapi 
szózat méltó dokumentuma e világháború belső tör
téneteinek i s z.

Az erdélyi ka tho likusok  uj zsina ti  tö rvénye.
Tavaly zsinatolt az erdélyi katholikus egyház. Ezen a 
zsinaton 159. §-ból álló, 1914. január l.-e óta érvény
nyel biró törvényt hoztak. E törvény rendelkezései 
közül egy párral érdemes nekünk is megismerkednünk. 
E törvény elrendeli, hogy a püspök egyházmegyéjének 
n agyobb városa it kél évenként meglátogassa. A többi 
plébániákat nyolc évenként kell felülvizsgálnia. A fő
esperesek kerületük minden plébániáját évenként kö
telesek meglátogatni, jelentésökben a kultuszról, a 
plébánia adminisztrálásáról, az iskoláról és a hívekről

tartoznak a püspöknek beszámolni. Be kell jelenteniük, 
hogy mennyi a húsvéti áldozok száma, hányán hunytak 
el a halotti szentségek felvétele nélkül, kik élnek vad
házasságban, vagy polgári házasságban, vannak-e a 
plébánia területén vallásos és egyházellenes társulatok?

Nagyszerű következetességgel vezetteti a kath. 
egyház az an yakön yveket. Minden plébánián van: 
kereszteltek, házasultak, halottak, je g y e se k , bérmáltak, 
konvertiták és apostaták, vegyes h á za ssá g o k , p o lg á r i  
h á za ssá g o k  anyakönyve és beteglátogatási jegyzék. 
Az an yakön yvi m á so la to k a t az egyházmegyéhez mind 
fel kell terjeszteni. Jegyzéket kell vezetnie minden 
plébánosnak arról is, hogy ki mikor és miről prédikált. 
Havonkint egyszer nem elég, ha prédikál.

Érdekesek a stólára vonatkozó intézkedések. 
Keresztelés, avatás, esketés után stóla nem jár; ön
kéntes adományok elfogadhatók. A temetési stóla minden 
plébánián a helyi szokásoknak megfelelően a püspök 
által fog jóváhagyatni. A csendes temetés stólája 2/3 
részben a plébánost, ‘/;! részben a káplánokat, az 
énekes temetés stólája V,, részben a plébánost, :,/9 
részben a kántort, 2/0 részben a káplánokat illeti.

Vegyes, reverzálist nem adó házasulandók tud
valevőleg p a s s z ív  a ssz isz te n c iá v a l adandók össze. „A 
passzív assziszíentiát a felek magánlakásán is lehet 
szolgáltatni (arról, hogy a sekrestyében, vagy magán
kápolnában, lehet-e, a zsinat nem szol) a plébános 
a jegyesek tanuk előtt tett következő nyilatkozatát 
hallgatván meg: „Én N. N. házastársu! veszem az 
itt jelenlevő N. N.-t és őt semminemű szükségében el 
nem hagyom, holtomig és holtáig. Isten engem úgy 
segélyjen!“ E nyilatkozatok meghallgatása után jelentse 
ki a lelkész, hogy ezzel érvényes és felbonthatatlan 
házasságot kötöttek, tehát házasságkötés céljából a 
kath oliku s lelkészhez menniök nem szabad.“

A tanuló ifjúságot évente négyszer kell meggyón
tatni, az első áldozásra már a második elemista gye
rekeknek el kell menniök !

A törvény ajánlja jó célú profán társulatok tá
mogatását, Kath. Népszövetség megalakítását és plé
bániai könyvtár berendezését pedig elrendeli s meg
hagyja azt is, hogy minden könyvet a Szent-István 
társulattól kell venni. (Religio. 1914. Vili. füzet.)

A m ennoniták  és a  h ábo rú . Németországban 
van egy másik szekta is, amely valamikor elvi ellen
sége volt minden fegyverfogásnak: ez a m ennonita  
felekezet. A mennoniták 1867-ig fel voltak mentve 
mindennemű katonai kötelezettség alól. Az általános 
védkötelezettség behozatala következtében egyre ne
hezebb lett a helyzetük és tarthatatlanabb a privilégi
umuk. Az országgyűlés 1867-ben törülte az előjogukat. 
Emiatt egy pár család Oroszországba vándorolt. A 
nagy részük azonban Poroszországban maradt s meg
elégedett azzal a kedvezménnyel, melyet I. Vilmos 
1868. márc. 3-án kelt kabineti parancsával adott. E
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szerint a régi mennonita családok sarjai — hogyha a 
katonai szolgálat teljesítésére önként jelentkeznek — 
mint betegápolók a kórházban, vagy mint Írnokok a 
katonai hatóságnál, vagy mint katonai munkások és 
mint szekerészek teljesíthetnek szolgálatot. Az 1870 71-i 
háborúban azonban ezen kedvezmény dacára is sokan 
fegyveirel a kezükben harcoltak. A mostani háború 
kitörése alkalmával szó volt arról, hogy az 1808. évi 
kabinettparancs intézkedéseit eltörlik.

A mennonita gyülekezeteknek Németországban 
20—22000 tagja lehet. A mennoniták u. n. katonai 
bizottsága megállapítani igyekszik, hogy mennyi a 
katonai szolgálatot teljesítő hitsorsosaik száma. Pontos 
számok még nem állnak a rendelkezésükre, hozzáve
tőleg 2500 mennonita katona lehet a német hadseregben.
-u-i.--L- L-* -- • »- -  — - ■ - » -■ «*«« ■ ■ . . .  w  ̂ »«- m

KÜLFÖLD.

A lelkészek katonakötelezettsége. Német
országban az 1874. május 2. birodalmi katonai tör
vény úgy rendelkezik a lelkészek felöl, hogy ók is 
tartoznak szolgálatot teljesíteni épugy, mint minden 
állampolgár. A 1890. febr. 8-áról kelt törvény rendel
kezése szerint azonban róni. kath. theologuso at be
sorozzák, de a hetedik év áprilisáig be nem hívják. 
Ha addig szubdiakonusokká szenteltettek, akkor a 
póttartalekba helyezik őket és nem tartoznak gyakor
latokon sem résztvenni. Ezt a kivételt meg akarták 
tenni az evang. theologusokkal is, azonban mivel e 
kedvezmény ellen az érdekeltek maguk is tiltakoztak, 
rájuk ez az intézkedés ki nem terjesztetett. Vagyis 
most a kath. papok nem teljesítenek fegyveres katonai 
szolgálatot, a protestánsok ellenben kiképeztetnek, 
résztvesznek a manővereken és tartalékos tisztekké is 
kinevezhetök. Mikor azonban felavatják őket, ők is 
kiválnak az addigi katonai kötelékekből. A védtörvény 
118. §-a szerint azok a szabadságoltak, akikegy tes
tületi jogokkal ellátott, a birodalom határa n belől 
fennálló vallásos közösség lelkészei, fegyveres szolgá
latra nem köteleztetr.ek. Ha szükség van rájuk, akkor 
a betegápolás vagy lelkipásztorkodás terén veszik 
hasznukat.

A theologusok ezen kedvezménye részben a 
kánonjogon, részben pedig bizonyos érzési és lelki 
motívumokon alapszik. Békében megjárja ez az álla
pot, a háború kezdete óta azonban a német papok 
nagyrésze kellemetlen, sőt nem egész tisztességes bilincs
nek tartja ezt a kedvezményt. Igaz, hogy a papra a 
háborúban nagy szükség van otthon a gyülekezetében 
is, s különösen a nagy városi papok nélkülözhetetle
nek, azonban ez a kedvezmény elvben káros a pap
ságra nézve. Vagy bűn a hadakozás, akkor pedig lai
kusnak sem szabad beleesni, vagy pedig a haza vé
delme szent kötelesség, akkor pedig ezt a kötelessé -

get a papnak, ki a legfőbb erkölcsi javak hivatott őre, 
elsősorban kell teljesítenie. Wiirttenbergből 103 lelkész 
lépett be a hadseregbe. Ezek közül kilencvenen fegy
veres szolgálatot teljesítenek. Ezen okból mindjárt a 
háború kezdetén több poroszországi lelkész a háború 
tartamára szabadságot kért, hogy beállhasson önkén
tesnek, illetv * visszakapva rangját, katonai szolgálatot 
teljesíthessen. Azonban a kért szabadságot a „szabály
zatra“, valamint a „közvéleményre“ való tekintettel a 
hatóságok megtagadták. Egy különösen akaratos papot 
a westfáliai konsistorium inkább engedett az állásáról 
lemondani, a szabadságot még sem adta meg neki. 
A szabályzatban és annak kezelésében nagy ellent
mondások is vannak. A hadi szolgálattól pl. csak az 
országos egyházak papjai vannak eltiltva, a felavatott 
misszionáriusok, az evangelist \k, a szabadegyházak 
papjai csak úgy szolgálnak, mint bárki más.

A berlini e.yházi fötaiács és a porosz konzisz- 
toriumok nem engedték meg a papoknak a fegyveres 
szolgálatot. A stuttgarti evang. konzisztorium kezdettől 
fogva módját ejtette, hogy amely lelkészre nem volt 
feltétlenül szükség, az fegyveres szolgálatra jelentkez- 
hessék. Aug. 8-án tényleg sok lelkész berukkolt. A 
schleswig-holsteini papok közül sokan mint tartalékos 
tisztek szolgálnak a kiéli konzisztorium engedelmével. 
Újabban a berlini ev. egyli. főtanács is engedett me
rev álláspontjából s a katonailag kiképzett, egyházuk
ban nélkülözhető papoknak megengedte, hogy helyőr
ségi katonai szolgalatot teljesíthessenek. Szeptember 
végén végre elvben kijelentette, hogy nincs kifogása 
az ellen, ha a papok fegyveres szolgálatot teljesítenek is.

Ezzel ezen háború tartamára ennek a privilégium
nak a hatálya nagyrészt megszűntnek tekinthető. Mivel 
a papok najyrésze nem nyert katonai kiképzést, tény
leges szolgálatot csak kevesen fognak teljesíthetni. 
Franciaországban az állam és az egyház szétválasztá
sáról szóló törvény rendelkezései szerint a papok 
csakúgy tartoznak szolgálatot teljesíteni, mint bárki 
más, úgy hogy állítólag 20,000 rkath. lelkész vagyis 
a francia kié us harmadrésze fegyverrel a kezében 
küzd most Németország ellen. f. z.

Béketörekvések. Soederblom svéd érsek kör
levelet küldött a protestáns egyházak vezérférfiaihoz 
abból a célból, hogy nyilatkozatot tegyenek, hogy kö
zös erővel a béke érdekében dolgozzanak s a maguk 
részéről mindent megtegyenek a mostani borzalmas 
vérontás megakadályozására. Soederblom irt a canter- 
bury-i, a yorki érseknek, a skót államegyház mode
rátorának, a holland, belga, francia egyházak lelkész
elnökeinek, az Északamerikai Egyesült-Államok tiz 
protestáns egyháza képviselőinek, a genfi egyháznak, 
egy dán és egy norvég püspöknek, az aboi (Finn
ország) érseknek, az osztrák-magyar monarchia püs
pökeinek, három orosz metropolistának s a német 
prot. egyház köv. vezérférfiainak : Dryander és Dibelius
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udv. lelkészeknek, Bezzel konsiszt. elnöknek és Römer 
prelátusnak. A német részről felszólítottak nem Írták 
alá a felhívást. Soederblom felhívásában ugyanis a 
háború okáról az volt mondva, hogy „a háború okát 
Isten tudja.“ Römer prelátus ezzel szemben energi
kusan megírta Soederblomnak, hogy az orosz kormány 
volt a békebontó s az angol kormány a világháború  
előidézője. Német részről mindent megtettek, hogy a 
békét fenntartsák, miután most Isten háborút küldött 
reánk, nekünk az a feladatunk, hogy az ő akakata előtt 
meghajolva, benne reménykedve, reá, az egyedül igazra 
és szentre bízzuk további sorsunkat.“

A „Perseveran/a“ c. lap szerint a pápa is békét 
akar teremteni s első encyklikájában a békekötésről 
fog nyilatkozni. Jelenleg adatokat és bizonyítékokat 
szerez arra vonatkozólag, hogy a fejedelmek hogyan 
gondolkoznak a békekötés kérdéséről. Ezek között az 
összegyűjtött nyilatkozatok között a legfontosabb a 
mi királyunknak a pápához Írott, sajátkezű levele, me
lyet Piffl osztrák hercegérsek személyesen kézbesiteít 
a pápának. A pápa az összes hadviselő feleket annak 
a kijelentésére akarja birni, hogy ők óhajtják a békét, 
ezenfelül pedig a békefeltételek felől is szeretné ismerni 
a véleményöket. így tudja és írja ezt az említett lap.

Ugyancsak a béke előkészítésén fáradoznak az 
olasz és a svájci szo c ia lis tá k  is. Luganóban .ártott 
értekezletükön elhatározták, hogy a meglazult nemzet
közi kapcsolatokat újra szorosabbra fűzik, hogy a 
béke érdekében hatásosan tudjanak fellépni. Két párt
vezér Berlinbe és Bécsbe megy, hogy tájékozódást 
szerezzen a viszonyokról. Kettőt pedig Bordeauxba 
küldtek, hogy a szocialista minisztereket (Jules Guesde 
cs Marcel Sembat) lemondásra bírják s hogy ezen 
lépésükkel a háborúért való felelősséget teljesen a 
burzsoá társadalomra hárítsák.

KÜLÖNFÉLE.

G yám intézeíi  gyűlés. A dun'.ninneni egyház- 
kerületi gyámintézet e hó 29-én tartotta Léván rendes 
közgyűlését. Jelen voltak: Medvec/ky Sándor lévai 
egyh. felügyelő mint helyettes elnök, Bandy Endre kér. 
elnök, Farkar Geyza, Jánossy Lajos, Fuchs János, 
Fuchs Samu, Lipthay András, Krupecz István, Adamo- 
vics Sámuel, Vrábel Vilmos, Lie. Fizé'y Ödön, Szimo- 
nidesz Lajos, Hering János lelkészek. A gyűlést az 
egyh. elnök buzgó imája nyitotta meg. Az elhárítha
tatlan akadályok miatt távollevő világi elnök helyét 
ezen ülés tartamára Medveczky Sándor lévai felügyelő 
foglalja el. A jegyzőkönyvet Farkas Geyza vezeti. A 
számadást a közgyűlés tudomásul veszi, a pénztáros
nak köszönetét szavaz, az elnöki jelentést és segély
felosztási tervezetét a közgyűlés elfogadja. 55 kérvény 
érkezett be. A kerületi gyámintézet 1904 K 20 fillért

osztott ki. 800 koronás segélyre ajánlva lettek: Tósár, 
Császkó, Ligetfalu. Borbély József-féle 200 koronás 
alapítványra Szered, a kerület kiosztott 4 kétszáz 
koronás segélyt Fakóvezekény, Csabdi, Hontudvarnok, 
Felsözsember számára, 100 koronás segélyekben része
sülnek: Nemeskosztolány, Gyúró, Oroszvár, Láz, Erdő- 
szelestyén, Berencsbukócz és a pozsonyi diakonissza 
anyaház, kisebb segélyekre az egyetemes gyámintézet
nek lettek ajánlva: Dunaszerdahely, Főrév, Szulyó- 
váralja, Vérteskéthely, Ipolyság, Csácsó, Modor k. u. 
Zsolna, Ipolyvece, Szécsény Felsőzélle, Puszíafödémes. 
A balassagyarmati evang. ifjúsági egyesületnek a gyám
intézet 50 koronát ad, amit egy ismeretlen „Senki“ 
50 koronás adományával e célra 100 koronára egészít 
ki. — Szimonidesz Lajos hosszabb felszólalásában a 
gyámintézeti munkát az egyház építő, az egyház jöven
dőjét szem előtt tartó pelitika szolgálatában szeretné 
tudni. Azért az alkotások előtt álló egyházakat segítse 
a gyámintézet. Amelyek a jövendő alapját vetik meg. 
Jánossy Lajos főesperes és Bándy Endre elnök kérik 
a fölszólalót, hogy elmondott értékes gondolatait tegye 
közöskinccsé a sajtó utján. Az elnökség mandátuma 
lejárt, az egyházmegyék a választás megejtésére fel
szól ittatnak. A közgyűlés jegyzővé Pröhle Henrik po
zsonyi alesperest és pénztárossá Kesztier Tivadart 
választotta meg. Az egyetemes gyáminté7et közgyűlése 
ez évben elmarad. Munkáját a központi bizottmány 
végzi el. jánossy Lajos főesperes indítványára a köz
gyűlés az elnökségnek bizalmát és elismerését fejezte 
ki. Egyszersmind köszönetét Medveczky Sándor elnök 
helyettesnek. A gyűlés az egyházi elnök buzgó imájá
val ért véget.

G yászhir . Súlyos csapás érte S ántha  Károly 
nyugalmazott íelkésztestvérünket, amennyiben Ernő fia, 
miniszteri tisztviselő, két iskolásgyermek atyja, java 
férfi korában, életének 42-ik évében Budapesten várat
lanul elhunyt. Az elhunytat f. hó 27-én helyezték siri 
nyugalomra. Sántha Károly testvérünk gyászában mi 
is teljes szívvel osztozunk. Az Ur kegyelme enyhitse 
a szülők és hozzátartozók bánatát!

Egy evangélikus tábori lelkész sorsa. A hadi 
szolgálatra behívott tábori lelkészek közül Z oltán  Emil 
nagyszénási lelkészt betegsége miatt egyenlőre szabad
ságolták. Zoltán Emil a galíciai harctéren kiállott iz
galmak következtében súlyos idegbajt kapott. Most 
Budapesten a XVI. helyőrségi kórházban ápolják. 
Sorsa mindenfelé nagy részvétet keltett. Vajha mielőbb 
visszanyerné az egészségét.

Egyházkerűleti értekezlet. A bányai egyház
kerület a háborús viszonyok miatt elhalasztott kerületi 
közgyűlés helyett december havában esperességi elnök
ségi értekezletet fog tartani. A püspöki jelentés, amely 
postaakadályok miatt heteken át nem volt szétküldhető 
most közvetlenül az egyházaknak fog megküldetni két-két 
példányban.
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Hagyomány. A szepesolaszii egyháznak a na
pokban 72 éves korában elhalt oszlopos tagja, Kratisz 
Lajos, végrendeleti leg egy 8—10000 korona értékű 
házat hagyott örökségül.

A vallás és közoktatásügyi m iniszter 2000 
koronát juttatott a nagybörzsönyi evang. egyház pap
lakának renoválására.

Reformációi em lékünnepélyt a deáktéri evang. 
ifjúsági egyesületek a deáktéri leányiskola dísztermé
ben (IV., Sütő-utca 5> rendeznek. Az ünnep műsora:
1. Közének. 2. Pátkay Imre: A reformáció emlékezete: 
Szavalja: Bedecs Vilma 3. Emlékbeszédet tart: /lírányi 
Lajos s. lelkész. 4. Maian : Lelkem óh dicsérjed . . . 
Kozmovszky Emmy szólóéneke. Zongorán kiséii: 
Holtzmann Irén. 5. A keresztyén nők és a világháború. 
Előadás. Tartja: Kayscr Margit. 6. a) Svendsen : Ro
mánc op. 2(3. b) Beethoven : Menuet. Hegedűn előadja: 
Pukánszky Béla. Zongorán kiséri: Tanhoffer Emil. 7. 
Háborús hangulatok. Versek. Irta és előadja: Szántó 
Róbert s lelkész. 8 Közének.

Rim aszom baton a javító  és pótló érettségi 
vizsgát december helyett okt. második felében engedte 
meg a miniszter. Volt 10 javító, ezek átmentek, és 
volt 3 teijes érettségit tevő. Ezek közül egy átment, 
egy bukott egy tárgyból, egy pedig egy évre. A ta
nulók egy része már katonai ruhában jelent meg az 
érettségin.

Hány evang. tábori lelkész van? A tiszai 
kerületből vett értesülés szerint ebből a kerületből 
csupán Rcitz Ágoston kakaslomnici lelkész teljesít 
katona lelkészi szolgálatot. Ezzel a lapunk 43. számá
ban közölt névsor tizenhárom névre szaporodott! 
A kath. tábori lelkészek száma Saly László dr.-nak 
az „Egyházi Közlöny“ c. kath. lap 43. számában meg
jelent cikke szerint egyezerkétszáz. „Mert a tábori 
püspök hivatalos megállapítása szerint ezerkétszáz 
katholikus pap vonult be tábori lelkészi szolgálatra s 
ennek a fele jófajta magyar katholikus pap.“ Lehet, 
hogy nem mind teljesít tényleg szolgálatot, azonban 
mégis tizenhárom és ezerkétszáz túlságos nagy ellen
tét! Még t'zenhárom és kilencszáz is az!

A P rotestáns O rszágos Árvaház a hazáért. 
Megható és emelő jelenségnek tanúi voltak, akik lát
ták a Protestáns Országos Árvaház növendékeinek 
Zebegény községben f. évi nyaralásuk idején az ottan 
átutazó katonák fogadása körül tanúsított készséges 
és lelkes szolgálatát. A vasúti állomás közelében tá
bort ütve, Brocskó Lajos kir. tanácsos, igazgató ve
zetésével a mozgósítástól számított öt héten keresztül 
mindennap reggeltől késő estig bevárták az érkező 
katonavonatokat. A mikor a kirendelt őrszem jelentette 
a vonat közeledését, a növendékek vízzel telt poharat, 
kancsót vagy kannát kapva a kezükbe, élükön taní
tóikkal siettek a vonat elé, állást foglalván hosszú 
rajvonalban a vonat mentén. A mint a vonat megállt,

mozgalmas kép tárult a szemlélő elé. Harsogott a 
lelkes éljen, a hoch vagy nazdár a katonák és növen
dékek részéről, akik a kocsik elé áliván, szives han
gon kínálták friss vízzel a hőségtől eltikkadt vitézeket, 
an it ők hálás szívvel fogadtak. A növendékekkel ke
zet szorítottak, egyesek leugrottak a vonatról és meg
csókolták őket, az idegen ajkúak meghatóban mon
dották : nem hittük, hogy oly jók a magyarok. Az ár
vák fáradságos munkát végeztek, mert a forrás, mely 
ellátta őket vízzel, messze esett a tábortól, de azért 
lankadatlan buzgalommal szolgálták ki a katonákat, 
pedig napi számuk nem egy ízben tízezerre is ment, 
mert munkájukat megkönnyítette a lelkes hazaszeretet. 
Nemcsak vizzel, hanem virággal, gyümölccsel, szivarral 
és énekszóval is kedveskedtek katonáéknak, a minek 
azok szintén nagyon örültek. A mikor az iduló vouat 
a táborhoz ért, ott ismét kellemes meglepetés várt a 
katonákra. Két viruló iány — Brocskó Imrike és Fejes 
Aranka — nagy nemzeti zászló lobogtatásával üdvö
zölte őket, akik a inegkapóan kedves jelenet hatásától 
elragadtatva, szűnni nem akaró éljenzéssel adtak ki
fejezést hódolatuknak és tiszteletüknek a magyar nem
zeti zászló iránt nemcsak a magyarok, hanem ép oly 
lelkesedéssel a németek és csehek is.

A növendékek szept. 10-én tértek vissza Zebe- 
genyből fővárosi otthonukba, azóta a nagyobb leányok 
Brocskó Lnjosné tanítónő vezetésével nagy buzgalom
mal kötnek és varrnak melegítő ruhanemiieket a kato
nák részére. Három hét alatt 164 darab ruhaneműt 
készítettek, mely első szállítmányt az igazgatóság már 
el is juttatta rendeltetése helyére a Protestáns Orszá
gos Árvaegylet adományaként. A munka serényen to
vább folyik. Az árvalányok azonkívül az intézetnek 
hadbavonult számos volt növendéket is ellátták mele
gítő ruhaneművel.

Az intézet neveltjei hogyan emlékeznek meg alma 
materükről még a harctéren is, arról szép bizonysá
got te*/, dr S. L. zászlósnak a szerb harctérről egy 
ismerőséhez irt levele, amelyben többek között eze
ket írja: „Három hónapja nem vesz körül a boldog 
családi tűzhely elbűvölő melege. Kedves családi ott
honom elhagyásakor gyermekem született, azóta sein 
láttam. Nem zúgolódom. Ajkam zúgolódásra soha 
meg nem nyílik. Ezek a nagy történeti idők nem tű
rik a lamentálást. Most férfiak kellenek. Sokan vagyunk, 
akiket a kedves Papa (az igazgató) nevelt a hazának, 
most sokan vagyunk, akik igazán a hazáé vagyunk. 
Szinte érzem, hogy mindannyiunkban él, égve él a férfias 
tűz, hogy itt is megálljuk helyünket, itt is megmutas
suk azt az erőt és értéket, amit az árvaházból hoz
tunk magunkkal. Hiszem, hogy ha büszke volt iddig 
a kedves Papa a béke idején sok törekvő, munkál
kodó fiára, még büszkébb lesz ezután sok harcos 
fiára is. Adja Isten, hogy úgy legyen. Lehetetlen is, 
hogy ne úgy legyen.
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Az intézet egykori növendékei közül Gömöry 
László főhadnagy hősi halállal halt meg a déli harc
téren. Emlékezetét büszkén őrzi meg a Protestáns 
Árvaház“.

Fe lh ívás  és  kére lem  ! Az orosházi evang. tem
plomban elmondott két imádságomat, amelyek h á zi  
is ten itisz te le ti és m agún h a szn á la tra  is teljesen a lka l
m asak , lelkész testvéreim szives figyelmébe ajánlom.

Most amikor magyar népünknek annyira szük
sége van megnyugtatásra és vigasztalásra, istennek 
bizonnyal leginkább tetsző dolgot cselekszünk, ha O 
felé irányítani s Ő hozzá vonni igyekszünk a sziveket 
és lelkeket:

Az egyik imádságom első kiadása már elfogyott, 
gondoskodtam újabb kiadásról s másik imádságom
nak is a kinyomatásáról. Hogy a szükséges példányok 
felől tájékozhassam magamat, felkérem Nt. lelkész 
testvéreimet, szíveskedjenek úgy a m agu k  szá m á ra  
szü kséges, m int a h íveik  k ö zö zö tt  te r jeszten d ő  s m eg
rendelendő p é ld á n yo k  szá m a  f e lö l  engem  tá jék o zta tn i s 
m egren deléseiket nálam  m inél előbb m egtenni.

Ha tót és német nyelvű gyülekezetben működő 
lelkész testvéreim megrendelése azt lehetővé fogja 
tenni, imádságaim tót és német nyelvű fordításban is 
meg fognak jelenni, tehát a tót és német nyelvű imákra 
vonatkozó megrendeléseket is kérem.

A magyar nyelvű ima-füzetek ára 10— 10 fillér; 
a tót és német nyelven kiáhrtöti 'S egy füzetbe foglalt 
két imádság ára pedig 30 fillér lesz.

Testvéri üdvözlettel
Kovács Andor, ev. lelkész.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
A mai számmal együtt kapják olvasóink Szent

irmai Imre dr. imádságát. Ezt a külön lenyomatot több 
ezer példányban olvasóink rendelkezésére bocsátjuk 
darabonként két fillér árban. Kérjük mindazokat, akik
nek külön több példányt küldtünk, hogy a küldött 
lapok árát a mellékelt csekklapckon befizetni, a lapo
kat pedig híveik és ismerőseik közt a legszélesebb 
körben terjeszteni szíveskedjenek. A közel jövőben 
több ilyen lapot fogunk még előállítani, amelyek kü
lönböző aktuális kérdésekről fognak szólani. Úgy 
hisszük, hogy a következő thérnák tartanak ma kü
lönös érdéklődésre számot: Miért harcolunk? Őrségen, 
Ütközet után, Vöröskereszt kórházban, Légy csendes 
szívvel, Idegen földben nyugszik, Veszteségeink, 
Mikor lesz vége? Kit segít az Isten? Győzelem — 
vereség, Lelki erő, Vigasztalás,' A jövő, A mi dolgunk. 
Ha munkatársaink közül valaki valamely kérdést ki
dolgozni szives volna, azt hálával és köszönettel vesz- 
szük. A fő az, hogy ezek a lapok minél több pél
dány számban terjedjenek el. A lapokért járó össze
get lapunk szerkesztőjének, lehetőleg a posta költsé
gekkel együtt a mellékelt csekklapon beküldeni szí
veskedjenek.

ORGONA-GYÁR.
Gőziizemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

R i e g e r  O t t ó
cs. és kir. udvari szállí tó

a Szent-Sir lovagja és a Ferenc József  
rend tulajdonosa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerii (pneu
matikái) tartós, nemcshangu orgonákat szállít. 
40 év óla 2C00nél több orgonái szállított, közte 
a király orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (sO változatú, 

vilianverőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árb n teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgái.
*1̂  i*rii

MAR MEGJELENT
Il-ik  bővítőit k ia d á sb a n  és n á lam  k a p h a tó :

„LELKI F E G Y V E R “
H ad bavon ult ev . katonáink  c s honm aradt h ívein k  
haszn álatára . I r ta :
Á ra k ötve 40 fillér. S TR ÁN E R  VILMOS.

KÓKAI LAJOS lóm yvkcrcskedése
B udapes t  IV ., K á m e rm ay c r  K áro ly -u fea  3.

4 * ~ _ --------- -— ________________________
A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület űi én ek esk ön yve  a
K e r e s z t y é n  esi
melynek ma alig két evvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s így a Ke;. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő has-nálja. — A Keresztyén É nekeskönyv  

az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Féivászonkötésben, táblán írt-hellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

m elszéss’l tokkal , f ................................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellye!

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ — ,,
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobodban....................  8 „ — „
Párnázott borjubőrkötésb^n, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán k”hcHyei,arany-

meiszéssel, d o b o z b a n .................... a . 12 „ — ,r
Dallamos könyvecske a Keresztyén Ene-

kesk önyvh öz............................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyhárak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.Kul) 
legalább 50 példányt rendelnek mer, 25°/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Károly: Őrangyal. Imakönyv prof. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászorkötésbrn, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjub'rkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 „ — „

Székács József: Imádságok és Buzgőlkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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Szom batonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak
•  lap szerkesztősébe elm ére Nagy
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Fél évre ü K., Egyes szám ára 30 fill.
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T a r ta lo m :  Sz. L .: A magyar bibliatársulat. — Schultz Aladár: Az evangélikus egyház Amerikában. — Kintzlerm* • * 1 Solcz Inez: 
Olcsó az élet. — Vitális Gyula: A Luther Társaság és a háború. — Különféle. — Szerkesztő közlései. — Hirdetés k.

A magyar bibliatársulat.
A világháború — úgy látszik — tlülőrc fogja 

juttatni a magyar bibliatársulat ügyét is . . . Az ango
lok kereskedelmi háborúja, a kíméletlenség melylyel a 
gyűlölködést és a háborút átvitték a gyarmatokra és 
a nem keresztyén népek nagy örömére gyönyörű pél
dáját szolgáltatták a keresztyén, a protestáns és a 
germán faji testvéri szeretetnek, — felkeltette a mi jobb
jainkban is azt az önérzetet, mely eddig nem tudott 
tettekre lendülni. Az ellenségünktől és a szövetsége
sünk ellenségétől még a biblia sem kell! s megindult 
a mozgalom, hogy a briit es külföldi bibliatársulatot 
végre-valahára felváltsa áldásos működésének a vég
zésében egy magyar bibliatársulat.

Ha jól látom, két helyről is kiadták a jelszót. A 
Luther-társaság ez évi közgyűlésére Hornyúnszky 
Aladár pozsonyi theologiai tanár adott be egy Masz- 
nyik Endre dr. és a Luther-társaság irodalmi bizott
sága által is támogatott indítványt egy magyar biblia
társulat alapítására. A ref. lelkészegyesület lapjában, 
a „Lelkészegyesület"-ben pedig azt olvasom, h ogy  
október 14.-i kelettel Haypál Benő budapesti ref. lel
kész a Magyar Protestáns Irodalmi Társasághoz nyúj
tott be egy indítványt, melyben arra kéri a társaságot, 
hogy sürgősen indítson mozgalmat és létesítsen olyan 
alapot, amely lehetővé teszi a bibliának magyar nyel
ven való kiadását és terjesztését. Ezt az indítványt 
magukévá tették és mint annak benyújtói szerepelnek 
Kaczián János evang. és Józan Miklós unitárius espe
resek. Igaz ugyan, lio^y a Luther-társaság közgyűlése 
a mostani időt nem látta alkalmasnak a bibliatársulat 
megalakítására irányuló mozgalom megindítására, azon
ban ez a határozat nem zárja ki azt, hogy a biblia
társulat megalakításának a problémája ne foglalkoz
tassa egyházi köreinket s esetleg a mostoha idők da
cára is meg ne valósittassék! Az egyházi lapok közül 
a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, valamint az

Evangélikus Őrálló foglalkoztak a kérdéssel mindketten 
helyeselvén a megindított mozgalmat.

A magyar bibliatársulat megalapítása a magyar 
protestantizmus régi, többször hangoztatott becsület
beli kötelessége. Hogy jövünk mi s még inkább: hogy 
jönnek az angolok hozzá, hogy ők lássanak el ben
nünket bibliákkal, még pedig az előállítási árnál ol
csóbban adott bibliákkal? Amennyire hálásaknak kell 
lennünk ezért a britt és külföldi bibliatársulatnak, any- 
nyira szégyelhetjük magunkat, hogy három milliós 
számunk dacára ezt az ajándékot tddig nyugodtan 
elfogadtuk. Szomorú, hogy ezen becsületé li kötelessé
günk teljesítése ebből az alkalomból jut az eszünkbe, 
még szomorúbb volna, hogy az igy végre eszünkbe 
jutott kötelesség teljesítése álló kivonnánk most is 
magunkat!

De nem csak azért kell a bibliatársulat ügyét 
felkarolnunk, mert ellenségtől nem illik és nein lehet 
ajándékokat elfogadni. A külföldi bibliatársulatok mun
kája ránk nézve azzal a hátránnyal is járt, hogy egy 
nyelvünk fejlődését, a mai kor igényeit nem ismerő, 
azokkal nem számoló társulattól függött az, hogy mi
lyen legyen az a biblia, amelyet a mi népünk olvas. 
A bibliatársulat a Kár .yi-féle fordítást és annak a 
revízióját terjesztette. Ha a Károlyi-féle szövegnek 
revízióra volt szüksége, ebből az következik, hogy az 
már nem megfelelő foroitás. A revízióról viszont köz
tudomású, hogy nem felei meg a jogos követelmé
nyeknek. így azután nekünk is, a bibliatársulatnak is 
csak baja volt a magyar bibliával. A társulatot e hi
bák miatt nem érheti gáncs, mert egy angol, vagy 
skót társaságtól nem lehet azt követelni, hogy egy 
fordítás, vagy revízió jóságát el tudja bírálni.

A hiba azonban mégis hiba, hogyha nem lehet 
is a bibliatársulat nyakába varrni. Ennek a hibának 
az elenyésztetését csak egy magyar bibliatársulattól 
várhatnók el, amelynek módjában volna nemcsak a 
munkára alkalmas embereket kiválogatni, hanem az
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általuk végzett munka jóságát önállóan meg is 
Ítélni !

Tehát nemcsak a becsület érdeke, hanem nyelvi 
és — mivel a biblia tökéletlen fordítása egyesek val
lásos képzeteire is szerfölött nagy befolyással van — 
egyházi és vallásos érdekek is fűződnek ahhoz, hogy 
a magyar biblia kiadása olyan kézbe kerüljön, amely 
teljes biztositékot nyújt arra, hogy nemcsak olcsó, ha
nem jó és nyelvi tekintetben, valamint a fordítás meg
bízhatósága és hűsége szempontjából kifogástalan 
munkát tud nyújtani!

A magyar bibliatársulat megalapítása nem lehe
tetlen dolog. Ha egy két évtizeddel ezelőtt Kántori 
Sámuel szegény professzor létére ki tudta adni a maga 
pénzén a saját fordítását, akkor akárntely protestáns 
egyház habozás nélkül hozzáfoghatna ugyenezen mun
kához. Nem vállalkoznék erejét meghaladó dologra! 
Lehet, hogy az általa kiadandó biblia mindjárt kezdet
ben nem lesz egy pár fillérért kapható, de ennek nem 
is okvetlen szükséges igy lennie! Aki Ujtestamentumot 
akar, az szívesen fizet érte 17 fillérnél többet is !

Hogy mennyi pénz kell a bibliatársulat megala
pításához, hogy bibliáit szükség esetén maga tudja 
nyomatni, köttetni és terjeszteni, azt természetesen 
csak úgy rövidesen bajos kiszámitani. Mindenesetre 
tetemes összeg! Hiszen csupán a britt bibliatársulat 
álló szedései is nagy pénzértéket képviselnek. Egy 
német nagy oktáv biblia álló szedésének a súlya 
ugyanis 100 métermázsára rúg és 15,000 márka az 
értéke. A kisebb formájú bibliáké természetesen keve
sebb. Mivel a magyar bibliatársulat elsősorban a most 
is használt Károlyi fordítást terjesztené, a legegysze
rűbb volna, hogyha a britt és külföldi bibliatársulat 
álló szedéseit (ezekben rejlik ugyanis a biblia csodá
sán olcsó előállításának a titka) meg tudná venni. 
Ezekkel továbbra is tetszésszerint való példányszám
ban nyomathatná a most használatban levő biblia
kiadásokat.

Szép feladat volna a magyar bibliatársulat szá
mára egy igazi az első kiadással tökéletesen meg
egyező Károlyi-biblia kiadása, mellyel a kegyeletnek, 
a magyar nyelvtudománynak tenne nagyon értékes 
szolgálatot.

Meg kellene birkóznia a mindennapi használat 
céljaira a Károlyi fordítás revíziójával is. Vagy e he
lyett készíttethetne és kiadhatna egy új magyar fordí
tást! Mert a Károlyi-féle szöveg feltűnőbb ódonságai- 
nak a kiküszöbölése már nem elegendő. Nemcsak a 
nyelv más, amelyen beszélünk s amelyet a fülünk 
megszokott, hanem a biblia héber és görög szövege 
is más, mint amit apáink olvastak. Az utolsó két 
emberöltő tudományos kutatásainak és odaadó mun
kájának az eredményekép a biblia eredeti szövegéhez 
is közelebb jutottunk egy pár lépéssel, úgy hogy a 
fordítások alapját képező szöveg változásai miatt is

szükség volna az új fordításra. Ezt követeli egy rész
ről a biblia minden betűjéhez ragaszkodó konzervati
vizmus érdeke. Aki a bibliát Isten szent kinyilatkoz
tatásának tartja, az nem érheti be akármilyen bibliával, 
vagy bibliafordítással. Minél hivebben megközelíti és 
visszaadja az az eredetit, ahogyan írva volt, annál 
becsesebb lesz előtte. Más részről pedig korunk tudo
mányos felfogása és tudományos lelkiismerete követeli 
meg tőlünk, hogy ne akármilyen, hanem az eredetihez 
legközelebb álló, tudományos eszközökkel és lelkiis
meretesen megállapított szövegeket terjesszünk és for- 
dittassunk.

Megbecsülhetetlen szolgálatot tehetne a magyar 
bibiiatársulat azzal is, hogyha a biblia helyes megér
tésére segítő eszközökkel is ellátná egyházunkat. Úgy 
tudományos, mint gyakorlati téren sok pótolni valónk 
van úgyis e tekintetben !

Végül össze lehetne kapcsolni ezzel a biblia
társulattal egy nagyárnyú iratterjesztést, mely az evan
géliumi vallásosság mélyítésére alkalmas könyvekkel 
és füzetekkel látná el egyházunkat. Ma a könyv, az 
újság a leghatalmasabb fegyver! Hamarosan minket 
vernek meg vele, hogyha észbe nem kapunk és jobb 
hasznát nem vesszük mi is a sajtónak és az iroda
lomnak !

Hogyan lehetne mindezt megcsinálni ? . .  ez a 
legnehezebb, az igazán fogas kérdés. A megoldás már 
csak azért is nehéz, mert ime mindjárt az első lépés
nél elválnak utaink! Mig a Hornyánszky-féle javaslat 
szerint külön bibliatársulat venné kezébe az ügyet, 
addig a másik indítvány értelmében a bibliakiadás 
munkáját a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság vál
lalná magára. Ha bármelyik irodalmi társaságunk vál
lalja a mostani bibliatársulat misszióját, annak sikere 
körülbelül biztosítva van.

Bármilyen kedvezőtleneknek lássanak is a mos
tani viszonyok, — ha már szóba hoztuk mi is, refor
mátus testvéreink is a kérdést, — nem szabad meg- 
állnunk a puszta tervezgetésnél, hanem meg kell csi
nálnunk a magyar bibliatársulatot!

Félre minden kishitűséggel! Mihelyt az ég kiderül 
felettünk, ez legyen az első munka, amihez hozzá
fogunk ! Addig pedig gondolkozzunk felette és beszél
jük meg, hogy hogyan lehetne a legjobban megvetni 
a magyar bibliatársulat alapjait!

Sz. L.
<r M~. ~r - i~ • **♦*

Az evangélikus egyház Amerikában.
Mióta a kivándorlás nagyobb méreteket öltött, 

Amerikába szakadt ev. híveinknek lelki gondozása mind 
aktuálisabb kérdéssé lett. A szekták gyors terjedése 
megmozdulásra késztette az egyet, egyházat is, mert 
nyilvánvalóvá lett, hogy a szekták melegágya Amerika, 
ahol bármilyen vallási irányzat, ha szervezete az állami
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törvényekkel nem ellenkezik, korlátlan szabadságot élvez. 
Nyilvánvalóvá lett az is, hogy mivel az Egyesült-Álla
mok alkotmánya sok tekintetben különbözik a ma
gyar alkotmánytól, ott sok oly elemet tűr meg az 
állam, melyeket honi alkotmányunk veszedelmeseknek 
tart. Nem is annyira az Amerikába szakadt híveinkről 
való gondoskodás, hanem inkább a különféle vallási 
irányzatok megjelenése adta meg az indítást a magyar
honi ev. egyháznak, hogy a bajok orvoslását meg
kezdje és a kérdést végül is bármilyen, de mégis egy 
bizonyos mederbe terelje. A felvidék egyházmegyéi 
gyűléseiken többször tárgyaitok a kivándorlással kap
csolatos kérdéseket, de egységes megállapodás sok 
mindenféle ok folytán létre nem jöhetett.

1905. évben maga a pennsylvániai egyet. ev. 
egyház indit mozgalmat, elküldvén egyik képviselőjét, 
aki tárgyalásba bocsátkozott egyházunk vezetőivel, 
hogy az a Synodusnak, mely ev. egyházhiveinket gon
dozásába vette, segédkezet nyújtson és a vezetés nél
kül álló egyházakba lelkészeket küldjön. E mozga
lomnak kevés eredménye volt. Az amerikai egyházak 
ezen időben még igen szervezetlenek voltak. Saját 
tapasztalatomból tudom, hogy sok egyházban a lelkész
nek saját magának kellett fizetését házról-házra járva 
beszednie. Ez csöppet sem volt kecsegtető kilátás és 
a lelkészek között kevés vállalkozó akadt. Akik mégis 
kivándoroltak, azok nagy része a Slovak Synodus 
kötelékébe lépett és ezzel megszakított minden közös
séget a honi ev. egyházzal.

Amerikai ev. egyházaink sorsának kérdése való
jában az 1910. évtől kezdve lelt a helyes mederbe 
terelve, amikor is a bányai ev. egyházkerület megbí
zásából három tagú bizottság tanulmányozni kezdte a 
kérdést. Konkrét javaslatot ugyan a bizottság nem ter
jesztett elő, de véleményes javaslata szerint az ame
rikai ev. egyházak gondozása csak úgy lehetséges, ha 
azok esperessegbe tömörülnek. Ezen javaslat alapján 
a kérdésnek helyszínen való megvizsgálása vált S'ük- 
ségessé.

Az 1913. évi egyet, közgyűlés meghozta e tárgy
ban is a döntést, jegyzőkönyve 115. pontja értel
mében megbizta Raffay Sándor budapesti lelkészt, hogy 
Amerikába utazva tanulmányozza az ügyet és vissza
érkezése után terjesszen elő konkrét javaslatot.

A javaslat most jelent meg nyomtatásban „Az 
evangélikus egyház Amerikában“ czimmel. A jelen köz
leményben nem terjeszkedünk ki az egyes elvi kérdé
sekre, csupán a ^.vaslat rövid ismertetését adjuk.

A Magyarországból kivándoroltak közül a tótok 
voltak azok, akik először tömörültek össze egyhá
zakká. Nagyobb tömegekben éltek együtt, a szervez
kedés munkája is könnyebb volt. A magyarság szerte
szét szóródva él a nagy országban, többnyire vegye
sen a reformátusokkal, több helyen közös gyülekezetei 
is alkot. Lelki gondozásuk egészen a legújabb időkig

teljesen el volt hanyagolva, alig volt 3 ev. magyar 
egyház, mely azzal dicsekedhetett, hogy néha magyar 
papé hallott; nem csoda, ha számtalan hivönk sok
szor akaratlanul beleolvadt a református egyházba. 
Ev. egyházaink nagy részét az amerikai Synodusok 
segélyezik. Az Egyesült-Államok területén 3 nagy egye
temes egyház létezik: a General Synod, General 
Council és Synodal Conference, más néven Missouri 
Synodus. E három közül különösen a General Council 
szervezetével ismerkedünk meg, amely ev. egyháza
inkat tetemes áldozatokkal segíti és kebelében külön 
Slav Missions Board néven egyesületet tart fenn, egy 
superintendenssel, mely ev. egyházaink szervezésében 
tevékeny munkát fejt ki. A Synodusok a lelkészeket 
csak vizsga után veszik fel kebelükbe. Ezen vizsgálat 
kiterjed a Magyarországból átment lelkészekre is. A 
vizsgálat célja, hogy a Synodus meggyőződjék a lel
kész feltétlen orthodox lutheri elveiről. Liberálisabb 
elveket valló egyénnek nincs helye a a synodusbau. 
A tan mereven el van határolva. Ez a felfogás nekünk 
merőben idegen, de amerikai szempontból Ítélve meg 
a dolgot érthető, mert ahol az egyházak egymástól 
sokszor csak csekélységekben különböznek, hogy össze 
ne zavarodjanak, a tantételnek ily merev elhatárolása 
vált szükségessé. Hogy általános keresztyéni szem
pontból helyes-e ez az eljárás, az már más kérdés.

A másik synodus, mely ev. egyházainkkal össze
köttetésben áll, a Synodal Conference, melynek köte
lékébe tartozik a Slovak Synod. Tagjai kizárólag tót 
gyülekezetek lehetnek. Ezeknél Raffay Sándor nem 
talált jó fogadtatásra és velük tovább nem is tárgyalt.
V. synodus kötelékébe tartozók sok tekintetben a róm. 
kath. tradicionalismus álláspontjára helyezkednek, sőt 
egyes kérdésekben — amelyekre majd más alkalom
mal rátérünk — még azon is túl tesznek.

Ezen synodusok szervezetének megismerése után 
kezdődött meg az igazi munka. Meglátogatni a szét
szórt gyülekezeteket, megnyerni azokat a felállítandó 
esperesség ügyének. Szomorú kép tárúlt Raffay lelkész
társunk szemei elé. A hívek szétszóródva, elhagyatva, 
sok helyen önzés, elfogultság uralta a sziveket. Leiiet-e 
ily viszonyok közt e: peresség felállítását javaslatba 
hozni ?

Hogy ez a kérdés is tisztázódjék Hoefer synodusi 
elnök Philadelphiába a theol. semináriumba tanács
kozást hirdetett, mely tanácskozás eredményét 7 pont
ban jegyzőkönyvbe vették. Az egyes pontok ismer
tetését jelen alkalommal mellőzzük, csupán a vita tár
gyát képező 3. és 5. pontokra akarunk rátérni. A jegyző
könyv 3. pontja szerint „az esperességnek a magyar
honi ev. egyházhoz, illetőleg az amerikai General 
Connciihoz való viszonyát a két egyházközség törvé
nyei határozzák meg.“ A fakultás azt indítványozza, 
„hogy a szervezendő esperesség egy magyar synodust 
alkosson a Gén. Conncilial szerves összefüggésben és
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legyen azonos munkálkodásra is kötelezve. Az egyház
megye kiküldötteit elküldheti a magyarhoni ev. egyházba 
is, ott azok tanácskozási, szavazati joggal bírhatnak, 
de csak az őket érdeklő kérdésekben, mert Amerikában 
a testületeknek egy idegen kapcsolaté testület által 
való törvényes ellenőrzését nem engednék meg.“ Az
5. pontban az egyet, egyház kiküldőbe hangsúlyozza, 
hogy csak oly lelkészek lehessenek tagjai az esperes- 
ségnek, akiknek akadémiai képzettségük van. E tekin
tetben a fakultás kikötötte, hogy „fenntartja a jogot, 
hogy olyanokat ordináljon lelkészeknek, akik az elő
készítő iskolába, négy évi coilegiumban a három évi 
theol. tanfolyamon a semináriumban az európai akad. 
képzéssel azonos értékű képzést kapják.“ Kikötötte egy
úttal, hogy ezeket az amerikai képzésű lelkészeket a 
külföldről, tehát hazánkból jövőkkel azonosoknak is
merjük el.

Ezen tanácskozások és a szerzett tapasztalatok 
érlelték meg az egyet. egyh. kiküldöttében az elhatá
rozást, hogy az amerikai esperesség felállítását java
solja. Ez az esperesség a hazaival azonos alapokon 
épülne fel a General Conncillal szerves összefüggés
ben. Konkrét javaslatot, mely kész tényekről szólna, 
nem terjeszthetett be az egyet, egyházhoz, mert amint 
megjegyzi (35 lap): „a tót nyelvű egyházak és lelkészek 
közül kötelező nyilatkozatot a belépésre senki sem 
tett. Csak a hajlandóságukat tudatták egyesek.“ Az 
amerikai egyházak tömörítésének kérdése e szerint 
még csak a kezdet kezdetén áll. Megállapodás csupán 
a magyar egyházközségekkel történt, a tót egyházak 
legnagyobb része eddig még a számításon kivül áll. 
Ezekkel Raffay Sándor nyelvi nehézségek miatt sem 
folytathatott behatóbb tárgyalásokat. E tekintetben pe
dig az a véleményünk, hogy mivel szervezett ev. egy
házaink legnagyobb részt tót anyanyelvűek, ezek nélkül 
az amerikai egyházmegyét szervezni nem lehet, és nem 
is tanácsos. Mert nemcsak a magyarságot, hanem a 
tótságot is meg akarjuk menteni a hazának; mert ha 
azokat kihagynánk, az izgatok ebből jó fegyvert ková
csolnának maguknak és a különben hazáját szerető tót 
népet könnyen szélsőségekbe ragadnák magukkal.

Az egyet, egyháznak nagy körültekintéssel kell 
a tárgyalást megkezdenie, hogy legjobb szándékaink 
eredményre vezessenek.

Dunaegyháza.
Schultz Aladár

ev. lelkész.
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Olcsó az élet.
Abban a rettenetes világháborúban, mely mint a 

dühöngő szélvész száguld végig földgolyóbisunkon, 
igazán olcsó az élet. Mert hány lelkes ifjú, telve sok 
szép földi reménnyel, halt hősi halált kint a borzalmas 
csatamezön, magával vive a távoli jeltelen sírba szülei

minden örömét, minden reménységét; hány jóságos 
családapát vár hiába haza aggódó hitvese, várnak 
hiába immár apátián szegény szerencsétlen árvái; há
nyat terit le az alattomos ellenség gyilkoló golyója, 
hányat tép szét a rettenetes srapnel, a titkos aknák 
hányat röpítenek a levegőbe és hányat sülyesztenek 
pillanat alatt a tenger borzalmas fenekére; hányat 
pusztítanak el a háború elmaradhatatlan kísérői: a 
a rettenetes nyavalyák és ragályos betegségek; s hány 
— akit szerencsésen elkerült a háború ezer meg ezer 
veszedelme — hozza haza nélkülözés és fáradtság
okozta gyógyíthatatlan betegség csiráját, amely lassan, 
de biztosan mind közelebb, közelebb viszi a sirhoz.

Igazán, borzalmas! S ha gondolatban végig- 
száguldunk amaz óriás harcmezőn, mely úgyszólván 
egész földünket körülöleli, megborzadunk a halál ret
tenetes aratásán, megborzadunk, hogy milyen olcsó 
lett az emberi élet!

Hát drága volt talán ezelőtt? Eléggé megbecsülte-e 
az emberiség eddig is Isten e legdrágább ajándékát? 
Nem dobta-e akárhányszor könnyelműen el magától? 
Nem hemzsegtek-e, különösen az utóbbi években, a 
napilapok hírei az öngyilkosságoktól ? Nem volt-e 
eddig is olcsó az élet?

A gyermek, ha szüleje megdorgálta, ahelyett, hogy 
kérő, becéző szóval kiengesztelte volna, belevetette 
magát a vizbe. A tanuló, ha intőt kapott vagy meg
bukott, ahelyett, hogy kettőzött szorgalommal és kitar
tással megjavította volna bizonyítványát, főbelőtte ma
gát. A szerelmes pár, ha akadály gördült boldogságuk 
útjába, ahelyett, hogy leküzdték volna szenvedélyüket 
vagy az akadályokat, közösen mentek a halálba. Az 
elcsábított lány marólúgot ivott; a cselédlány kit ked
vese elhagyott, gyufaoldathoz folyamodott; a férfi, ki 
övéit nem tudta eltartani, magát és családját kiirtotta, 
sőt még az öieg sem átallotta reszkető kezekkel fegy
vert emelni önnönmaga ellen, ha gyógyíthatatlan kór 
fájdalmai gyötörték.

S ki tudná felsorolni az öngyilkosság száz meg 
száz okát és módját, mikor pillanatnyi felháborodás, 
elkeseredés, kétségbeesés adja kézbe a gyilkoló esz
közt. S ki merné tagadni, hogy olcsó az élet, annak 
is, aki még nem ismeri örömeit és boldogságát, annak 
is, ki az élvezetek poharát fenékig ürítette, annak is, 
ki minden keserűségét megismerte, olcsó nemcsak a 
csatamezőn, hanem itthon, a nyugalmas családi tűz
hely közelében is . . .

Többször olvastam már arról, hogy a sok rossz 
mellett mennyi mindenféle jó is fog teremni e rette
netes háború nyomán. Én azt szeretném remélni, hogy 
megdrágul az élet. Mert hány tervező lelket, munkás 
kezet, mennyi fáradhatatlan tetterőt vészit a mi szegény 
hazánk ez ádáz harcban; mennyi kezdett munka 
vár befejezésre, hány áldásos terv kivitelre, hány 
geniális eszme megtestesítésre; hány vérző seb vár
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enyhitő balzsamot, hány elhagyatott lélek támaszt és 
vigasztalást, hány szerencsétlen árva gyámot és gon
dozót, hány nyomorék csonka hős segítséget és lelki 
vigasztalást.

Oh, nagyszerű az a munkatér, mely mindenkire 
vár, aki Isten jóvoltából ép testtel és egészséges ideg
zettel éli túl napjaink borzalmait. Az annyira óhajtott 
és epedve várt béke nyugalmas napjaiban a hazának 
és társadalomnak egyaránt szüksége lesz minden dol
gos kézre, minden gondolkodó főre, mert óriási, em
berfeletti lesz az a munka, melyet a társadalmi nyo
mor enyhítése és a hazának újbóli felvirágoztatása 
fog követelni.

Azért mindenkinek kötelessége lesz félrevetni 
minden önző érdeket, minden kicsinyes felfogást; 
mindenkinek meg kell becsülnie majd az életet, ha 
másért nem, azért a munkáért, melyet tőle megköve
telni a hazának és társadalomnak joga lesz. Senkiscm 
rendelkezhetik önkényesen az életével, senkisem dob
hatja azt könnyelműen magától, mert életével a hazá
nak tartozik, annak pedig minden élet drága, minden, 
még oly szerény segítségre is szüksége lesz.

S ha másnak nagyobb nyomora, bánata, szomo
rúsága, kétségbeesése elfeledteti a saját nyomorúságát, 
ha valaki megtanulja a saját életét megbecsülni csak 
azért, hogy azt magánál szerencsétlenebbeknek szen
telje, akkor talán megdrágul az élet, s bizony ez sem 
lenne az utolsó haszon, ami a csatamező vérrózsái 
nyomán teremne.

Kinztlcrné Solcz Inez.

A Luther Társaság és a háború.
— Felhívás az egyházakhoz. —

Vettük és közöljük a következő felhívást:
Nemcsak egyesek támasztanak nagy igényeket a 

Luther Társasággal szemben, de a közegyház is sokat 
vár tőle. Ez magában véve is arra vall, hogy a L. T. 
fontos tényezővé vált egyházunk hívei lelki szükség
letének és vallási érdekeinek szolgálatában.

Tisztán áll, hogy nagy fontosságú feladatok tel
jesítésére vállalkozott ; de — bár tagadhatatlan, hogy 
eddig is értékes munkát végzett, melyet kicsinylenünk 
igaztalanság lenne — kétségtelen mégis, hogy a vele 
szemben támasztott igényeket minden irányban kielé
gíteni nem volt képes; jobban mondva: nem állt 
módjában. Ennek oka főleg abban keresendő, hogy 
huszonnyolc évi fennállása után is még mindig oly 
szerény anyagi eszközökkel rendelkezik, melyek nem 
engedik meg, hogy az egyházi vallásos irodalom cél
jaira nagyobb összegeket fordíthasson s főleg, hogy 
a váratlanul felmerülő szükségletek kielégítéséről azon
nal gondoskodjék; mert költségelőirányzata korlátozó 
határok közé szorítja produktivitását.

A legutóbbi időben is sokan a L. T.-tól várták, 
hogy a bekövetkezett háborús állapotban úgy a hadba 
vonuló katonák, mint a családok részére megfelelő 
asketikus iratokat nyújtson. Ilyenekről előre gondos
kodni nem volt aktuális szükség; mert még a nyár 
elején háborúra senki sem gondolt. Csak mikor úgy 
szólván váratlanul bekövetkezett a háborús állapot, 
akkor éreztük meg, mi az, amit a helyzet követel. S 
bár intézkedésre hivatott administrativ szerveink is 
kénytelenek voltak gyűléseiket bizonytalan időre el
halasztani, a L. T. ügybuzgó elnöksége, éppen a je
lentkező szükséget látva, összehívta a közgyűlést, 
hogy a Társaság a lehetőség szerint módot találjon a 
hívek jelen helyzetben tapasztalt lelki szükségletének 
ellátására.

Mikor a közgyűlésen tárgyalás alá került a költ
ségvetés, akkor láttuk, mily szegények vagyunk, mily 
kevés az, amit a felmerült igények kielégítésére áldoz
hatunk. Még folyóirataink eddigi terjedelmének korlá
tozása mellett is csak 3000 korona állt rendelkezé
sünkre ; de amit lehetett a követelt célra felajánlani, 
azt mind erre szántuk.

Szerencsés körülménynek tekinthetjük, hogy a 
hadba vonuló katonák kezébe adható imakönyv már 
rendelkezésre állt: a „Lelki fegyver“, melyet Stráner 
Vilmos soproni theol. akad. tanár lélektől ihletett szív
vel irt meg s hogy ezzel milyen égető hiányt pótolt, 
bizonyítja az, hogy imakönyve — úgy tudom — már 
a harmadik kiadás alá kerül. Ezzel a L. T.-ot felmen
tette azon feladattól, hogy katona híveink kezébe ad
ható alkalmas imakönyvről gondoskodjék s a Társa
ságnak csak azt a kötelességet kellett vállalnia, hogy 
a Lelki fegyver ingyen terjesztését előmozdítsa, mely 
célra 2000 koronát szavazott meg a közgyűlés.

E mellett azonban a családok részére megnyug
tató, vigasztaló, hiterösitő és lelki épülésre alkalmas 
iratról is kellett gondoskodni. Ennek elkészítését a L. 
T. Kapi Béla körmendi lelkészre bizta, ki rövid idő 
alatt megbízatásának eleget tett s munkája: „Erős vá
runk az Isten! elmélkedések és vigasztalások a háború 
idejére“ elkészült, melyben feladatát a helyzet oly meg
értésével és átérzésével oldotta meg, hogy ez a kis 
könyvecske teljes mértékben fogja szolgálni azt a 
missziót, melyet maga elé tűzött. „Erős várunk az 
Isten“ és a „Lelki fegyver“ belső értékük szerint mél
tón társul egymáshoz. Csak az sajnálatos, hogy a 
Társaság a Kapi munkájának három nyelven való in
gyen terjesztésére csak 1000 koronát irányozhatott elő.

Az előre látható, hogy a L. T.-tól sokan fogják 
kívánni úgy a „Lelki fegyver“, mint az „Erős várunk 
az Isten“ ingyen példányait, de e célra sokkal szű
kösebb anyagi eszközökkel rendelkezik, sem hogy a 
szükségletet kielégíthetné. Azért segítsük a Luther Tár
saságot áldásos munkájában, támogassuk adománya
inkkal, minden egyház nyújtson segédkezet, hogy Tár
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saságunk a két építő, vigasztaló és hiterősitő müvet 
mennél szélesebb körben ingyen tereszthesse. E célra 
adakozzanak és gyűjtsenek egyházaink s az adomá
nyokat szolgáltassák át a L. T. pénztárosához. (Bendl 
Henrik Budapest, IV. Deák-tér 4. szám.)

Áldás lesz adományainkon! ,, ,J Vitalis (jyula
a L. T. ágit. biz. elnöke,

KÜLÖNFÉLE.
f  Dr. Ráíz Ottó. A dunántúli ev. egyházkerü

letet dr. Rátz Ottó nyug. kir. Ítélőtáblái birónak el- 
hunytával igen érzékeny vesztesség érte. A megboldo
gult azon kevés világi férfiú közül való volt, aki 
dacára annak, hogy sok oldalú elfoglaltsága volt és 
több oldalról környezte az elismerés és tisztelet, 
mégis szivvel-lélekkel csüngött az egyházán és ipar
kodott annak érdekeit elősegíteni. A polgári társa
dalmi téren különféle tiszteletbeli állásokkal tüntették 
k i: köztörvényhatósági biz. tag, a soproni „Dalfüzér“ 
diszelnöke, a soproni „férfi dalkör“ tiszteletbeli fő- 
parancsnoka, a hadi érem birtokosa stb, de azért leg
kedvesebb volt előtte, ha egyháza adott neki munka
kört, hol tudását, buzgóságát kifejtheté. Egyháza meg 
is adta neki nem csak a munkakört, hanem az 
elismerést is: több gyülekezetnek is felügyelőjéül 
választatott, a kerületnek majd minden bizottságának 
beválasztott tagja volt, dr. Lagler Alfréd halálával 
pedig annak örökébe ültette a közbizalom: az egyh. 
kér. főiskolai felügyelői tisztbe. Mint a tanári kar és 
a tanuló ifjúság lelkes jóakarója — mint fáradhatlan 
gondoskodása mellett azzal is igazolt, hogy már ko
rábban a kőszegi leányiskolánál, és a soproni líceum
nál tekintélyes össztöndij alapítványt tett — teljes 
elismerését vívta ki a kerületnek. Haláia nem váratlan 
jött; már hosszabb idő óta betegeskedett, mig októ
ber hó 29-én jobblétre szenderült életének 58 évé
ben. Temetésénél okt. 31-én megjelent a soproni ta
nári kar, a kőszegi intézet képviselője, a tanuló ifjú
ság és a kerület püspöke Gyurátz Ferencz is, ki ha
talmas beszédben méltatta az elhunytnak hervadhatat
lan érdemeit. Koporsója körül özvegye és hat gyer
meke zokogott. Legyen békességes nyugovása, boldog
feltámadása.

Gyászrovaí. Mádon 76 éves korában íreghalt 
Kéler Imre földbirtokos a tallyai egyház volt fel
ügyelője. Horváth András nyug. necpáli lelkész meghalt.

A reformáció emlékére a n a g y szo m b a ti ev. 
egyház a következő gazdag programmal tartott vallá
sos estélyt: 1. Gusztáv Adolf éneke, 1—2. v. énekelte 
a gyülekezet. 2. A franciaországi evangyéliomi moz
galmakról Farkas G. leik. tartott előadást. 3. Bossy: 
Pastorale; orgonán előadta K. Pikéthy Tibor ur. 4. 
Reformatio emlékezete. Csengery Gusztávtól, szavalta:

Kiss Miklós. 5. Rákóczyi imája: énekelte az ifjúsági 
énekkar. 6. Kié a menyország? Költemény Porkoláb 
Gyulától, szavalta Kajos Jolán. 7. Téged Isten di
csérünk. Régi egyházi ének. Énekelte az ijuságai ének
kar. 8. Bach: Toccata és fuga; orgonán eladja K. 
Pikéthy Tibor. 9. Ima; mondta Péter Károly pozsonyi 
ev. theologus. 10. Gusztáv Adolf éneke, 4. v. énekelte 
a gyülekezet.

A p á p a i  ev. n ö eg y le t 1914. évi október hó 30-án 
esti fél 7 órakor reformációi emlékünnepet rendezett 
a következő műsorral: 1. Erős várunk nekünk az Is
ten. Énekelte az ünneplő közönség. 2. Megnyitó be
szédet tartott: Mesterházy László m.-lelkész. 3. Uram 
maradj velem. Énekelte a leánegylet énekkara Szufter 
Dániel harmonium kísérete mellett. 4. A tanú. Irta: 
Várady Antal. Szavalta: Magdika Kálmán tantóképző- 
intézeti II. növendék. 5. Német nemzeti dal. Énekel
ték : Baldauf Gusztáv, Szutner Dániel, Nagy Pál és 
Nagy Jenő. 6. Poroszország emelkedésének okairól 
felolvasott: Dr. Obál Béla eperjesi ev. teol. akadémiai 
tanár ur. 7. Dalegyveleg, Játszotta: az állami tanitó- 
képző-intézeti ifjúság vonós zenekara. 8. Luther. Irta: 
Porkoláb Gyula. Szavalta: Szuttner Béla főgimn. Vili.
o. tanuló. 9. Befejező imát mondott: Baldauf Gusz
táv püspöki titkár. 10. Himnusz. Énekelte: az ünneplő 
közönség.

A „ B esztercebán ya i E vangélikus E g y e sü le t“ 1914. 
évi november hó 8-án, vasárnap délután 5 órakor 
Bethlen Gábor utcai otthona nagytermében reformációi 
emlékünnepélyt rendez. Szives adományok a Vörös- 
Kereszt Egyesület besztercebányai fiókja részére kö
szönettel fogadtatnak. Műsor: 1. „Erős vára mi Iste
nünk“ Dr. Luther Mártontól, 1. és 2. vers, énekli a 
közönség. 2. „Luther és V. Károly“ felolvasás, tartja 
Jánossy István ev. főgymn. tanár ur. 3. „Mendelssohn 
B. F. A reformációi szimfóniából Andante con moto. 
Allegro vivace. Allegro maestoso. Zongorán négy 
kézre előadják Kontsek Irén és Hodzsa Anna urleányok.
4. „Luther“ irta: Sántha Károly, szavalja Walther 
Margit urleány. 5. a) Haydn J. Adagio, b) Nardini P. 
Adagio cantabile, c) „Campagnoli Romanze.“ Előadja 
hegedűn Neuberger Izsó ur, harmoniumon Figuss Vil
mos ur. 6. Hymnus, énekli a közönség.

Lelkészbeiktatás. Frenyó Gyula nógrádi főes
peres október 25-én iktatta be K u szy  Adolf volt tót- 
pelsőci hitoktató segédlelkészt, felsőesztergályi rendes 
lelkészi hivatalába, Csupkay János alsóesztergályi lel
késszel.

A katonalelkészek száma. A magyar katholi- 
kus papság lapjában az „ E g y h á z i K ö z lö n y“ 44. szá
mában a köv. közleményt olvastuk: „Hivatalos egy
házi jelentés szerint mindinkább növekednek az elesett, 
megsebesült fogságba került tábori lelkészekről szóló 
hírek. Nehány hét előtt a mozgósított papok száma 
még csak 900 körül járt, ma pedig több mint eze r
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kétszáz a behivottak száma. Azokban az egyház
megyékben. amelyekben több nyelvet beszélő papok 
működnek, igen érzik a lelkipásztorok nagy számá
nak hiányát, mert a táborban elsősorban ilyen papokra 
van szükség. Legújabban 9H lelkészt hívtak be, akik 
a fertőző betegek megfigyelő helyein és a harctérről 
sebesülteket szállító vonatokon teljesítenek szolgálatot. 
Minap 20 lelkészt mozgósítottak, akiket osztrák és 
északmagyarországi járványkórházakhoz osztottak be. 
Mindennap uj behívások történnek. Egyes egyház
megyék már több papot kijelöltek, akik a sebesülte
ket a monarchia területén belül elkísérik Tényleges 
lelkészi szolgálatot teljesítenek a tiszai kerületből: 
Baráth Károly várgedei, Nikodémusz Károly hosszti- 
falu-alszegi, Sexty Kálmán krizbai, Rátz Károly Ágos
ton kakaslomniczi lelkészek.

Az evang. katonai lelkigondozást támogató 
bizottságra is ugylátszik, szükség van s ezért ilyet 
alapítottak Németországban. A bizottság megalakulá
sára felszólító felhívás az Alig. evang. luth. Kirchen
zeitung 44. s/áma szerint a következő:

Alólirottak több katonai egyházi hatósággal és a 
„Zentralausschuss für Innere Mission"-nal egyetértve 
a katonai lelkigondozás támogatására bizottsággá ala
kultunk. Ennek a bizottságnak az a célja, hogy a 
rendes és tartalékos tábori lelkészek munkáját hiva
talos hatóságok útbaigazítása szerint minden módon 
támogassa. A bizottságnak hivataloknál fogva tagjai 
a porosz evang, katonai prépost és a bajor, szász és 
würtenbergi egyházak élén álló személyek. Első teen
dőnk az volna, hogy a katonalelkészeket milliókra 
menő számú vallásos és hazafias iratokkal, különösen 
uj testamentumokkal, zsoltárokkal, háborús imádsá- 
goskönyvekkel és más, a háború alkalmából készült 
gyönyörű kis iratokkal lássuk el. A német evangélikus 
keresztyénség tartozik vele harcoló testvéreinek, hogy 
Isten igéjével, a drága, szent evangéliummal, a le
hetőséghez képest ellássa őket. Ha később az evang. 
tábori lelkészek száma — mint azt reméljük — sza- 
porittatni fog, akkor ezeknek eltartására is kellenek 
az anyagi eszközök. Egyelőre minden tábori lelkész 
címére havonként egy csomag nyomtatványt akarunk 
küldeni. Ez sok pénzbe kerül. Az iratokért legalább 
kétezer márkát kell kiadnunk, azonban hisszük, hogy 
a német-evangélikus keresztyénség nem fog bennün
ket cserbenhagyni! Az alólirottak bármelyike szívesen 
elfogad adományokat, melyeket a pénztáros kezébe 
juttatnak. A jó Isten, ki népünket eddig is oly csodá
latosan megsegítette, áldja meg ezt a munkát is az ő 
örök jósága és kegyelme szerint. Az ügyvezető bizott
ság : D. Weber (M.-Gladbach) elnök, H. Goeters 
keresk tanácsos, pénztárnok, P. Dőring, jegyző, stb.

A mi tábori lelki gondozásunknak is bizonyára 
nagy előnyére szolgálna, hogyha itthonról nyomtatvá
nyokkal támogathatnék. Felhívjuk az illetékes egyházi

körök figyelmét erre az áldott és szükséges munkára. 
Kérjük őket, lépjenek az evang. tábori esperessel és 
az illetékes katonai körökkel érintkezésbe e célra. Ha 
ezt a támogatást szervezniük sikerül, bizonyára szí
vesen akadnak buzgó hi veink, kik ezt a munkát ado
mányaikkal is támogatni fogják. Az ilyen adományo
kat az Evang. Lap szívesen közvetíteni fogja.

Háborús irodalom. Kovács Andor orosházi 
leikész az orosházi templomban szeptember 14-én el
mondott szép imádságát kinyomatta és darabonként 
10 fillérért árusítja. Megrendelések hozzá intézendők. 
Ezt az imádságot olvasóink figyelmébe ajánljuk. Meg
érdemli, hogy minél szélesebb körben terjesz
tessék.

A Luther-Xársasdg ajándékára, Kapi Béla: „Erős 
várunk az Isten. Elmélkedések és vigasztalások a há
ború idejére" c. füzetére is felhívjuk olvasóink figyel
met. A Luther-társaság ebből a füzetből ÖUOO magyar, 
2000 német és 3000 tót nyelvű példányt akar szét
osztani. A magyar füzetekből háromezret Ausztriába 
akar kiküldeni az olt fekvő sebesült magyar katonák
nak. Példányonként 10 fillér az ára, 25 példányé 2 kor., 
100-é pedig 7 korona. A füzetet terjeszteni kívánók 
Majba Vilmos főtitkárnál jelentkezzenek. Minden füzet 
jó kézbe jusson, hogy a megpróbáltatás emez idejé
ben csakugyan kegyelmet kereső lelkek Istenhez ve
zetője, az otthoni áhitatoskodás alkalmával pedig ki- 
kitünö vezérfonal lehessen!

A Luther-társaság kiad egy „Lelki balzsam. Vi
gasztalások és imák a háború idejére" c. füzetsoro
zatot is. Az első füzet már megjelent. Van benne 
egy szép imádság Wolf József losonci lelkésztől és 
két más közlemény. 1 példány ára 8 fillér, 25-é 1 50 
kor. százé pedig 6 korona.

Lelkészválasztás. A mosód evangélikus egy
ház lelkészét, Hlavács Milánt Pribócra választották 
meg. Isten áldása legyen az új lelkész műkö
désén.

A fóthi és fancsali templom avatásáról lapunk 
legközelebbi számában hozunk tudósítást.

Értesítés. A Statisztikai Havi Közlemények julius 
havi füzete a hadi állapottal járó forgalmi zavarok 
miatt csak most és sokkal kisebb terjedelemben jelent 
meg és a kereskedelemügyi m. kir. Miniszternek ren
deletére a statisztikai havi közleményekből további 
intézkedésig csak a népesedésre és a közegészség- 
ügyre vonatkozó táblázatok bocsáttatnak nyilvánosságra. 
A ni. kir közp. statisztikai hivatal értesítése szerint a sta
tisztikai hivatal feldolgozza a Havi Közlemények egyéb 
kimutatásait és az eddigi alakban s alkalmas időben 
gondoskodni fog arról is, hogy az adatok a nyilvá
nosság számára hozzáférhetők legyenek. Ez oknál 
fogva a hitfelekezeti statisztikai adatok közlése lapunk
ban is addig szünetelni fog. Ezzel kapcsolatban a
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Nagytiszteletü Szerkesztő ur szives engedelmével fel
használom az alkalmat a következő értesítésre is. 
Kassán a több ezerre menő sebesült és beteg katonák 
iránt érdeklődők számára a helyi Vörös-Kereszt Egylet 
részéről külön tudósitó irodát szerveztünk, mely az 
itt ápolt katonák felől mindenkinek a legnagyobb kész
séggel nyújt felvilágosítást, ki ez iránt személyesen 
vagy levélben a következő címre fordul: Tudósitó 
Iroda Fő-utca 64. szám. — A rendkívüli viszonyok 
között itt Kassán előforduló több lelkészi munka s a 
vörös-kereszt egyletnél, mely 17 kórházat tart fenn 
itt, betöltött tiszteletbeli pénztárnoki elfoglaltságom 
mellett a legjobb akarattal is képtelen vagyok arra, 
hogy az itt ápolt katonák felöl a hozzám fordult szám
talan megkeresés ügyében eljárjak és válaszoljak. 
— Megnehezíti a helyzetet, hogy ma sok beteg és 
sebesült katona van itt s az ujjonan épülő barak 
kórházakkal még többre van kontemplálva. A mit meg
tehetek, megteszem készséggel, kórházi látogatásaim 
alkalmával, ott a hol szükség fennforog felekezeti kü- 
lömbség nélkül, legalább egy tábori lapon, a beteg 
ágya mellől értesítem hozzátartozóit vagy a lel.készi 
hivatalt. Nem kényelmi okból, melyről ezidő szerint szó 
nem lehet, de a cél érdekében, tisztelettel kérem az 
érdekelteket, méltózíassék az itt ápolt katona híveik 
érdekében az adott címhez fordulni.

Kassa. Homola István, ev. leik.

Béketörekvések. A lausannei protestáns nemzeti 
egyház zsinata — egy Géniből származó értesülés 
szerint — a svájci református egyházak konferenciájá
hoz felhívást intézett, hogy az a világ összes egy
házainak az egyesítése érdekében tegye meg a lépé
seket, hogy ezáltal a háború megszüntetése és az ál
talános békesség megteremtése eszközölhető legyen.

Pályázat, alatt áll a szepesremetei lelkészi hiva
tal. Az állás kongruás. Jelentkezések november hó 
15-ig küldendők be a szepesvárosi ev. esperesnek 
Leibicra.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
M. V. Budapest. „Válasz R. M.-neku technikai akadályok 

miatt kimaradt. Jövő számban adjuk.

P á l y á z a t .

A zó lyo m i ág. hitv. ev. egyház p á lyá za to t hirdet 
segédlelkészi állásra. Javada lm a: 2 0 0 0  (kettőezer) K  
fize tés , egy bútorozott szoba. — A z  á llás a zona l e l
fog la lha tó .

Zólyom , 1914 október 31.

Licskó Samu,
ev. lelkész.

fíj-irrij - u—■ * ■ ' -  * -. - ,- —*•*** -  — i*‘i**"» *̂*

ORGONA-GYAR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

Rieger  Ot tá
cs. és kir. udvari szá llító

a Szen t-S ir  lovagja és a Ferenc József 
rend tulajdonosa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomás i csőre idszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k irály  orgonáját, amely mü ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

m

A dunántuii ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a
Keresztyén g t -:. elcegs&toin.y''«'
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s így a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :
Félvászonkötésben, táblán keheliyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss ‘1 f o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán keheliyel

aranymetszéssel, tokkal . . . • ................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobozban....................  8 „ — „
Párnázott borjubőrkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán k°hel!yel, arany

metszéssel, d o b o z b a n .................... a . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz . . . . : ........................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.ical) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sán tha  K áro ly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjubőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 „ — „

Székács J ó z s e f : Imádságok és Buzgói kodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubörkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

B m j í M j  l t o r  n p l i É É i t t ,  I H a ie s t  il. BBé i é -ii. 4.
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.

BiszWisiiilniälito
Egyházi beszédek közönséges vasárnapokra, 
különös istentiszteleti alkalmakra, beszédek 
vallásos estélyekre és imák különfél isten- 
tiszteleti alkalmakra. Összeállította: Dr. Lencz 
Géza. — Ára 5 K, kötve 6*50 K. — Kapható:

m m m i n i s u i  m., i M B i í  i í i i - y .
M e g r e n d e lé s k o r  l e g c é l s z e r ű b b  az  ö s s z e g e t e lő re  b e - 

k ü ld e n i ,  p o r tó r a  30 fi l é r t  k é re k .
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EVANGÉLIKUS LAP
E G Y H Á Z I, IS K O L A I É S  T Á k S A D A L H I H E T IL A P .

Szombatonként jelenik meg. !
A lapot illető közlemények es külde- 1 
menyek, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap szerkesztősége elmére Nagy
börzsönybe (Hontmegye) küldendők.

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTHIILO KÖKNÉL 
Felelős szerkesztő és kiadó: SZinONIDESZ LAJOS

1-óniunkatórMk:
I IO K N y A N N /.K Y  A I . A D A k  

L IC . I’ IZ K L Y  0 | » 0 n éa  SZHl.fi.N YI Ol>O.N dr .

■ Az előfizetéK ára : Egész évre 12 K., 
Fél évre ü K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t e t t  d i j a :
Let's/ oldal 2H K.p féloldal 4 K., ncKyedoldal 
7 K. Ki: ebbhirdetések (pályázatok) minden szava 
6 fill. Tdbbszór incg|clcnö hirdetésnél árengedés.

T a r t a lo m :  Sztchlo Kornél: A nemzeti kölcsön. — Sz. L.; A pozsonyi Iheologusok. —  Schultz Aladár: Az amerikai esperesség* 
— Szemle — A  háború emléke. — Irodalom. — Különféle. — Szerkes/.lö közlései. — Hirdetések.

A nemzeti kölcsön.
Most midőn minden magyar embernek 

nemcsak hazafias kötelessége, hanem saját lét
érdeke minden eszközt megragadni, hogy a 
gálád módon reánk kényszeritett háborúból, 
mint győztesek kikerüljünk, nem szabad senki
nek a kinek módja van hozzá, a nemzeti köl
csönhöz való hozzájárulását megtagadni. A mi 
evangélikus egyházunk nincs megáldva nagyon 
földi javakkal, de mégis van egy pár milliónk, 
a mely értékpapírokban van elhelyezve. Ezekre 
az osztrák-magyar bank kisebb kamatra ad 
lombard kölcsönt, ha a kölcsönvett összeget a 
nemzeti kölcsön céljaira fordítjuk, mint a meny
nyit az állam által kibocsátandó kölcsön-kötvé- 
nyek után kapunk. Körülbelől egy százalékot 
fogunk ekként nyerni kamatban, mert a kölcsön 
kibocsátási árfolyama két és fél százalékkal 
kisebb lesz, mint az öt év múlva visszafize
tendő tőke.

Az a körülmény, hogy alapszabályok vagy 
közgyűlési határozatok kötnek bennünket nem 
nyom a latban midőn hazánk létérdekéről van 
szó, azon haza létérdekéről, mely a mi egyhá
zunk létérdekével annyira azonos, hogy vele 
élünk, vele halunk. Vannak keresztyén egyhá
zak hazánkban, a melyek megmaradnak gazda
goknak akkor is, ha Budavár ormán a muszka 
sas zászlója fog lobogni, a magyar evangélikus 
egyház azonban szellemileg és anyagilag tönkre 
megy, ha ez a magyar haza elbukik. Ne haboz
zunk tehát, hanem félretéve minden formai aka

dályt, siessünk letenni filléreinket a haza oltá
rára! Hiszen ez nem is áldozat, amit hozunk, 
hanem jó üzlet. A hazának pedig nemcsak ka
tonára, hanem’ pénzre is szüksége van.

Egyházi vezető férfiainkat pedig kérjük, 
hogy gyűlési határozatokat be nem várva, a 
bizonyosra vehető utólagos jóváhagyás remé
nyében jegyezzenek a nemzeti kölcsönre az 
egyház ingó vagyonának lekötése mellett.

Sztehlo Kornél.

A pozsonyi tlieologusok.
A pozsonyi theologia ifjúsága e hó 7-én 

ifjúsági gyűlést tartott s azon elhatározta, hogy 
lemond a fegyveres szolgálat alól való kedvez
ményről s a következő határozatot terjesztették 
az illetékes katonai hatósághoz:

„A magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén 
egyet, egyház pozsonyi theol. akadémiájának 
Ifjúsága tiszteletteljesen hozza a Nagyméltóságú 
M. kir. Honvédelmi Miniszter Úr Ökegyelmessé- 
gének nagybecsű tudomására, hogy az 1912-i 
véderőtörvény 29. §-ában biztosított hadmen
tességi kedvezménnyel a jelen nehéz viszo
nyokra való tekintettel élni nem kíván és ma
gát összességében és egyenként bárminemű 
alkalmaztatásban a honvédelem rendelkezésére 
bocsátja.“

A pozsonyi theologia ifjúságának ezen 
egyhangú határozatát örömmel, megilletődéssel 
és tisztelettel vesszük tudomásul.

Minden fenntartás nélkül való hazafias



elhatározásuk és felajánlkozásuk nemes áldozat 
a haza oltárán.

Fiatal testüket, vérüket, életüket a haza 
rendelkezésére bocsájtják. Nem válogatják a 
munkát s nem keresik a védettebb helyeket: 
csatárláncban, íőárokban, golyózápor között 
tetteikkel is bizonyságot akarnak tenni arról, 
hogy a magyar evangélikus theologusok is élni, 
halni, ha kell férfiasán küzdeni is tudnak a ha
záért s készek minden áldozatra, amit a haza 
kíván tőlük.

Ezért a nemes, férfias elhatározásért büsz
kék vagyunk a pozsonyi theologusokra. Önma
guknak s egyházunknak becsületet szereztek 
ezzel az elhatározásukkal.

Nagyrabecsüléssel és hálával gondolunk 
reájuk és küldünk nekik egy meleg kézszoritást.

isten segítse, vezérelje s védje meg őket 
minden utukon ! sz. l .

Az amerikai esperesség.
Múlt számunkban ismertettük Raffay Sándor buda

pesti lelkésznek „Az evangélikus egyház Amerikában“ 
cimü munkája kapcsán a szervezendő amerikai espe
resség kérdésének történetét és mozgalmát. Rövidesen 
megemlékeztünk már az amerikai egyházi hatóságokkal 
folytatott tárgyalásokról és az elért eredményről. Jelen
leg az esperesség szervezésének egyes kérdéseiről és 
az azzal kapcsolatban levő nehézségekről kívánunk 
szólni. A kérdés ugyan a mostani háborús világban 
nem aktuális, egyrészt mert minden gondolatunk és 
cselekedetünk a háború harci zajába vész és nemzeti 
létünk nagy küzdelmében háttérbe szorul; de meg 
nem is sejthetjük, hogy a mostani háború nem rejte
geti-e egy rejtélyes szellemi forradalom csiráját ma
gában, melyben minden anyagi és szellemi erőnkkel 
résen kell állnunk. De annak a tengerentúli hatalmas 
semleges birodalom száz és százezer magyarjának, 
erőteljes munkabíró fiatalságának, — a mikor a férfi
akat ezrediik szerint számláljuk — mégis van valami 
köze a mostani idők válságához, amikor a sok százezer 
férfi olyannak tűnik fel, mint a feltépett seb a nemzet 
testén.

Jó szolgálatot vélünk tenni a hazának is azzal, 
hogy felvetjük az amerikai esperesség kérdését, mert 
ez is egy szolgálat, melynek szálai a messze jövőbe 
vezetnek.

Az amerikai esperesség szervezésének és további 
működésének körét azok a pontok ölelik fel, melyeket 
a General Council elnöke Philadelphiában a theol. 
fikultás tanárainak közbejöttével jegyzőkönyvbeiktatott.

2. oldal Evangélikus
• .....- / ’ .  “  — —

A helyzet áttekintése céljából alább közöljük a 
pontokat:

„1. Mindkét fél megegyezik abban és szükséges
nek látja azt, hogy e két lutheránus egyházközösség 
a Magyarországból bevándorolt lutheránus hívők egy
házi és vallásos nevelése érdekében kezet fogjon egy
mással.

2. Ennek elérésére a Gen. Council a Magyar- 
országból bevándoroltak által alapított gyülekezeteket 
és missiói pontokat továbbra is gondozza, védelmezi, 
segíti és ellenőrzi. Viszont a magyar egyet, egyház az 
amerikai gyülekezetekbe lehetőleg diplomás lelkészeket 
küld ki.

3. Azok a gyülekezetek és lelkészek, akik és a 
melyek a magyarhoni egyet, egyházzal szorosabb vi
szonyban maradni kívánnak, a hazai egyház szokása 
és rendje szerint külön esperességet alkothatnak Ame
rikában. Ezen esperességnek a magyarhoni egyet, egy
házhoz, illetőleg az amerikai Gén. Councilhoz való 
viszonyáta kétegyházközösségtörvényei határozzák meg.

4. Mindennemű esetleges félreértés vagy ellen
vetés elkerülése végett kívánatos, hogy a Gen. Council 
a Slav missiói bizottság nevét e szavakkal egészítse 
ki: „The Slav and Hungarian Missions Board.“

5. A magyar egyet, egyház nagy tiszteletű képvi
selője nyomatékosan hangsúlyozza, hogy ezen espe
resség tagjai csakis olyan lelkészek lehetnek, akik a 
magyar Egyházalkotmány szerinti akadémiai vagy az 
akadémiainak megfelelő előképzéssel bírnak. A Gén. 
Council képviselője viszont azt kívánja, hogy az espe
rességnek olyan papok is tagjai lehessenek, akik az 
amerikai egyházalkotmány szerint képeztettek és ordi- 
náltattak, bárha hivatalokat (tisztségeket) nem is vállal
hatnának.

6. Mindkét fél nagyon hasznosnak és szükséges
nek tartja, hogy az amerikai kikötőkben egy kivándorló 
missionárius alkalmaztassák, aki a magyar nyelvben
is jártas.

7. Szükségesnek találják, hogy mindennemű 
anyagi segélykérdés mindenkor csak kölcsönös meg
beszélés alapján intéztessék el.“

Az amerikai esperesség nem szervezkednék telje
sen elkülönítve az amerikai egyet, egyháztól — mint 
a reformátusok tették, — de az ottani General Coun- 
cillal szerves összefüggésben, amelynek kebelében kü
lön Synodust képezne. Ez különösen, ami az anyagia
kat illeti, helyes álláspont, mert így a Gen. Council 
továbbra is segélyezni fogja egyházainkat, amit mi oly 
mértékben, mint ők teszik, meg nem tehetnénk. De 
azért ne higyjük azt, hogy a Gen. Council csupán 
nagylelkűségből szórja az ő dollárjait. Sok számítás 
van ebben is. Jól tudják ők, hogy csak az első gene
ráció tartja meg anyanyelvét, a második és harmadik 
trár átmegy az ö kezükbe; azért ázások  ezer dollár, 
ha nem is azonnal, de végül mégis az ő malmukra
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hajtja a vizet. Ez ellen nincsen orvosság. Mi az ame
rikai egyházmegyét az apáknak és anyáknak állítjuk 
fel, a gyermekekre hiába számítunk, az unokákra niég 
kevésbé. A gyermek mig szülői házában marad ragasz
kodik az atyák hagyományához, de ha kikerül az 
életbe amerikaivá lesz testestiil-lelkestül, azzá kell 
lennie, ha boldogulni akar.

Már az előbbi közleményünkben megemlítettük, 
hogy a philadelphiai tanácskozáson a jegyzőkönyv 3. 
és 5. pontja képezte a vitatkozás tárgyát. A 3. pontra 
nézve az a véleményünk, hogy a két egyet, egyház 
között lehet oly kapcsolatot létesíteni, amely mind a 
két egyet, egyházat kielégíti Az 5. pontra nézve már 
több kételyünk van. Raífay S.indoi ni nt az egyet, 
cgyh. kiküldötte hangsúlyozta, hogy csak olyanok lehes
senek tagjai az esperes ségnek, akiknek akadémiai kép
zettségük van. Viszont a fakultás fenntartotta magának 
a jogot, hogy olyanokat is ordinálhasson. akik az ot
tani theologian képeztettek ki. Már most az espercs- 
ségnek az a célja, hogy a haza polgárait megtartsa a 
ház nak. De elképzelhető-e. hogy az Amerikában ki
képzett theologu ok ha cv. egyházaink élére kerülnek, 
fognak-e tudni hazafias szellembe • munkálkodni ? En 
nem hiszem.v Aki Amerikában nyerte kiképeztetését, 
arra Amerika reá ütötte a bélyegét s ha akarna is 
hazafias lenni, nem tud. mert a magyarsággal merőben 
idegen világnézetben nevelkedett fel. És elvárhatjuk-e 
ezektől, hogy' hazán kiirt it vissznvándorlásra fogják ser
kenteni, mikor mindegyik inkább arra fog. törekedni, 
hogy minél több inve legyen? Mert Amerikában min
den üzlet, a vallás is — business.

Ami magát az esperesség szervezetét illeti, e te
kintetben megegyezünk a javaslattal, mely csekély vál
toztatásokkal hazai mintára alkottatnék meg: a lelké
szek az egyet, nyugdíjintézet tagjai lennének és a kor
pótlék lehetőleg rájuk is kiterjesztenék. Kérdés azon
ban a javaslat értelmében a Gen. Council beleegyez
nék-e abba, hogy fegyelmi kérdésekben a magyarhoni 
egyet, egyház döntsön es Ítélkezzék. De ezek csak 
részletkérdések, melyeket nekünk bírálnunk még korai 
lenne.

Az amerikai ev. egyházmegye szervezésének azon
ban sok akadálya van. Ev. egyházaink, ha anyagiakban 
meggyarapodnak és nem szorulnak idegen segélyre, 
akkor rendesen függetlenítik magukat és egészben 
demokratikus alapon szervezkednek. Mindennemű egy
házi törvényt Ők maguk alkotnak,» melyet egyházi téren 
felülbírálni senkinek sincs jogában, fegyelmi kérdések
ben saját kebelükben döntenek. Szóval az egyház olyan 
mint a köztársaság, ahol a hivatalnokokat akkor cse
rélik ki, amikor nekik tetszik. És ezekben az egyhá
zakban a papok szószoros értelemben vett szolgák, 
akik a nép szeszélyétől függnek és hogy állásukat 
megtarthassák a nép kegyét kell hajhászniok. Ez csöp
pet sem kecsegtető. És a népnek tetszik ez a végnél-

kiili szabadság s ha alkalma van, ki is használja. Az 
amerikai egyházmegye megalkotásánál nagy figyelem
mel kellene lenni mindezekre és nem tanácsos bele
nyúlni az. ő dolgaikba — kivéve a lelkészek alkalma
zását illetőleg — mert biztosra veszem, hogy a legelső 
esetben ha az egyházi hatóság nekik nem tetsző íté
letet hozna, az az egyház egyszerűen elszakadna az 
amerikai ev. esperességtöl.

De vannak ennél még sokkal nehezebb kérdések, 
melyek a szervezőknek képességeit, tudását és tapin
tatosságát ugyancsak próbára teszik. És ez a nemze
tiségi kérdés.

És itt mindenekelőtt azt a kérdést kell tisztáz
nunk, hogy mely egyházakat tömörithitnénk össze az 
esperességbe? csup u a magyar vagy a tót egyháza
kat i*? Mert a javaslat csak 10 egyházat nevez meg, 
melyekből az esperesség megalakulhat, holott ezen
kívül még sok egyházunk van. Ha csak a magyarságra 
terjed ki a figyelmünk, akkor a kérdés nag\ *n köuy- 
nyen tisztázódnék és n magyar egyházakat rövidesen 
összetömörithetnék. De véleményünk szerint a hazától 
elszakadt összes ev. hivi nket meg kel mentenünk; 
magyart és tótot egyaránt megtartani a hazának, kira
gadni az idegen befolyás alól és a nekünk merőben 
idegen tanokat hirdető Missouri Synodus befolyásától 
megmenteni. Ez nagy feladat, mert Amerikában a nem
zetiségi ellentétek igen kiélesedtek. Ebben Len nagy 
része van a sajtónak. És a nemzetiségi izgatásnak jó 
talaja van, meri az Amerikába vándoroltak között sok 
az elégedetlen lélek, akiknek nem sok kell, hogy gyű
löletet ébresszenek bennük, hogy a haza üldözi őket, 
nem adja meg azt, amit megérdemeltek. De ez csak 
látszólagos gyűlölet, mondhatnám az emberi vadság 
fellobbanása. A tót nép egyébként érzékeny lelkű nép, 
melynek van egy kapcsa, mely összeköti öt régi hazá
jával és ez a Tranoscius és Spevnik énekeskönyv és 
elég neki egy sor iiás az óhazából, hogy könyeket 
fakasszon szeméből. Amerikában érzékenyebb a mi 
híveink szive, csak bánni kell, tudni az érzelmekkel. 
Mert a szivek meglágyitásának is van módja.

Hogy Raffay Sándort nem fogadták szívesen a 
tót gyülekezetek és azok papjai és az. esperesség ügyet 
nem támogatták, annak is a sajtó tíz oka és részben 
az egyházak vezetői. Ok úgy tüntették fel a dolgot, 
mintha az egyházakat szabadságuktól akarnánk meg
fosztani. Pedig valójában nem is az egyházak, - mert 
azok csak nyernének vele, — de azok vezetői fáztak 
az esperességtöl, mert az szabadságukat korlátozna. 
És igy jobb nekik: ma itt. holnap máshol, amint az 
üzlet hozza magával.

Pennsylvania és Ohio államok ev. gyülekezetei
nek jó részét bejártam magam is és nem tartom lehe
tetlennek azok tömörítését sem. Az Amerikába szakadt 
híveink mindent szeretnek, ami őket — különösen 
egyházi ügyekben — a régi hazára emlékezteti. De ha
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a nyelvi kérdést feszegetjük ott, ahol minden szabad, 
akkor mindent elrontunk. Bizonyosra venném, hogy még 
azok közül az egyházak közül is, melyek a Missouri 
Synodus alá rendelt Slovak Synod kötelékébe tartoz
nak, több csatlakoznék idővel. Mert a nép ellensége 
a Missouri Synodus uj tanainak, a kath. izü gyónást 
nem tudja bevenni és magam is tanúja voltam annak 
a harcnak, melyet a hívek papjaikkal folytattak. Egy 
tót lap a „Slovenská Evanjelická Jednota“ hivatalos 
lapja volt az, mely legjobban harcolt a missouristákkal, 
akik még most is csak nagy erőszakoskodással tartják 
magukat, legtöbbnyire csak tűrik a missouristák pap
jait, mert más nincs, hát az is jó. Példa erre az ame
rikai legnagyobb ev gyülekezet Chicágoban, ahol ma
gának a Slovak Synod elnökének is kiadták az útját. 
De hogy ezeket a gyülekezeteket is megnyerjük, olyan 
embernek kell közéjök mennie, aki hozzájuk tud fér
kőzni, belát szivükbe.

Ha az amerikai viszonyokat mérlegeljük és figye
lembe vesszük a sok visszásságot, feltétlen hozzájáru
lunk a javaslathoz és az amerikai egyházmegye szük
ségét elismerjük. Áldozatokat is kell érte hoznunk, 
hiszen hitsorsosainkról van szó, akiknek egy része itt, 
másrésze ott lett hajótörötté. Ev. egyházunk vezető 
körei bizonyára megtalálják a módját, hogy az amerikai 
kérdést közmegelégedésre oldják meg és elővigyáza
tossággal kezeljék, figyelmük bizonyára ki fog terjedni 
összes testvéreinkre, mert csak igy lesz teljes sikere a 
mozgalomnak.

A mostani háború a nemzetiségek lelkületében is 
nagy átalakulást fog előidézni, talán majd megtanítja 
őket, hogy nem mostohák ők, de gyermekei e hazának, 
ahol az élet mégis sokkal édesebb, mint .bárhol e nagy 
világban. És ha majd a nagy kijózanodás uj hajnalt 
virraszt ránk, akkor szélesebb látókörrel, uj szívvel 
vethetjük meg a jövő alapját.

Dunaegyháza.
Schultz Aladár

cv. lelkész.

„Szemle.“
— Válasz K. M.-nek. —

Az Evangélikus Lap 42-ik számában R. M. a 
Luther Társaság közgyűlési jelentésében több dol
got oly világításban tüntetett fel, ami félreértésre adhat 
okot, amiért alábbi hélyreigazitásunkat tesszük közzé:

1. Cikkíró kifogásolja a háborús imádságoknak a 
Belmissióban való közzétételét. ÍA közgyűlés egyhangú 
véleményé volt az.)

A háborús imádságok a Belmissziónak legszoro
sabb értelemben vett munkamezejékez tartoznak, tehát 
helyük van a Belmissió lapban; — nem szólva arról, 
hogy más fedezet ezen imáknak külön füzetekben való 
kiadására nem is áll rendelkezésünkre. Háborús agendát

nagyon szívesen adnánk ki külön is, ha a cikkíró akár 
a közgyűlés előtt, akár magán a közgyűlésen szives 
lett volna erre nézve fedezeti alapot megjelölni. Külön
ben egy agenda kiadása a hivatalos egyház joga és 
kötelessége.

2. R. M, nagyon téved, amikor azt állítja, hogy 
a Belmisszió „ez évben tizenkét ivén jelenik meg s 
nem is túlságos nagy példányszámban.“ A Belmisszió 
ez évben nem 12, hanem 19 íven jelenik meg, ami 
nagy különbség. 16 Ívnyi terjedelemben máris megje
lent, s még hátra van a novemberi és decemberi szám, 
másfél iv terjedelemmel.

A nyomdára vonatkozó tanácsát követni fogjuk. 
Úgy fővárosi mint vidéki nyomdák árajánlatait bekérjük.

3. Az irói tiszteletdijakon t ikarékoskodni alig 
lehet. Lássuk a dijakat. Egy iv 16 nyomtatott oldal 
tiszteletdija 50 korona ha eredeti; ha forditás 33 korona. 
Kérdjük, oly nagy árak ezek, hogy ezen takarékoskodni 
lehetne. S amellett még „a minőségre is nagy gondunk 
legyen.“ Igazán lekötelezne R. M., ha tnegnevezvé azokat 
az írókat, kik elsőrangú müveket szállítanak olcsóbban 
vagy ingyen. A legnagyobb készséggel elfogadjuk őket.

4. R. M. cikkíró kifogásolja, hogy a könyvtár
típusok példányai csak 100 rendelés beérkezte után 
küldetnek széjjel. Ez az álláspont teljesen jogosult volt, 
úgy egyházi, mint pénzügyi szempontból. Egyházijszem- 
pontból azért, mert három kerület a típusoknak köte
lező beszerzését elrendelte; joggal lehetett elvárni, hogy 
az összes rendelések a kitűzött határidőn belül mind 
beérkeznek s akkor minden iskola megkapja idejében 
a magáét. Erre az egyházak figyelmeztetve is lettek. 
Hogy pénzügyi szempontból vállalatról csak tömeges 
rendelés és tömeges beszerzés mellett beszélhetünk, 
azt bővebben magyaráznunk nem kell.

Az utolsó budapesti közgyűlés után azonban a 
fenti helyes állapotot kritika tárgyává tenni, már igazán 
meddő dolog. Alulírott főtitkár belefáradva a sok küz
delembe maga javasolta, hogy a társaság ne várja be 
a száz rendelést, hanem foganatosítsa a típus rende
lést egyenként rs, habár ez nem gazdaságos eljárás. 
A közgyűlés eltekintett az eddigi eljárástól s a rende
lések ezentúl rövid időközökben foganatosítva lesz
nek. tekintet nélkül a rendelők számára, tekintet nélkül 
a haszonra. Az eddigi rendeléseket most foganatosít
juk, mint azt a Belmisszióban közzétettük. A legkö
zelebbi rendelési időpontot december 31-éig düztük 
ki, mely után uj tipusszállitás lesz.

Sajátságos fátum nehezedik mindkét protestáns 
egyházra. A reformátusok kitűnő üzleti elveken alapuló 
szervezetet adtak könyvtártípus vállalatunknak. Ott az 
a baj, hogy a vállalat vezetését s ezzel a hasznot magán- 
vállalkozókra bízták, ami érthetetlen előttem. Ha a 
reformátusok a tipusvállalatot a Magyar Prot. Irodalmi 
Társaságra bízzák, akkor a társaság évi jövedelmét
20,000 koronára növelik.
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Az evangélikusoknál a Luther-Társaság vezető
sége — javaslatomra — mir.dent megtett, hogy a 
könyvtártipus-vállalatot úgy szervezze, mint az a refor
mátusoknál van, de a hasznot a Luther-Társaságnak 
szánta s ezzel közvetve az egyházi irodalomnak jut
tatja. Sajnos ez nem sikerült! A gyülekezetek tetszé
sük szerint akkor küldik be a rendelést, mikor nekik 
tetszik; azt törlik, ami nékik tetszik Csakhogy ez már 
nem tipusvállalat, hanem jól-rosszul menő szortiment. 
Ha ez jobb, ám legyen!

A Luther-Társaság sohasem akart „egyházi ható
ság“ lenni, amivel a cikkíró vádolja; nem is lehet. 
De mert három egyházkerület az egyházakat határo- 
zatilag kötelezte a tipusrendelésre; a Dunáninneni 
kerület pedig azt az egyházak erkölcsi kötelességévé 
tette, természetes dolog, hogy a kerületi határozatok 
végrehajtására csak a kerületi elnökségek illetékesek. 
Ezért kellett a Luther-Társaságnak a végrehajtás foga
natosítása végett a kerületi elnökségeket megke
resni.

• la jb a  Vilmo.*
L -T. lAtilk.w.i.

A háború emléke.
Ma ugyan még benne vagyunk és bármint sze

replők, még sem csinálhatjuk meg e csúnya öldöklő 
démon sírjára a fejfát és nem Írhatjuk rá feliratul azt, 
hogy: Fűit! De azért mindnyájan alig várjuk a végét. . .  
Veszteségeink napról-napra nagyobbak, a veszteség
kimutatások maholnap egy pár kilónyi súlyú nyomtat
ványtömeggé gyűlnek össze. Mennyi drága és kedves 
élet pusztulását hozza hírül minden kimutatás! A ked
veseiket siratok és a hazafiui kegyelet az érettünk is 
éltöket áldozó hősök emlékének a megörökítésén bi
zonyára $pkat gondolkoznak. Egyházi körökben egy 
pár megvalósítható terv is felmerült. Ezek egyike az, 
hogy az elesett katonák neve, mihelyt a halál biztos 
hire megjön, a szószékről kihirdetessék s a háború 
végeztével az egyház összes halottainak a neve egy 
a templom falán elhelyezendő emléktáblára vésessék. 
Ezt — ha jól emlékszem — a brandenburgi konszisz- 
tórium ajánlotta az egyházak figyelmébe. Magyar 
katholikus püspökeik a temetőben ajánlják közös sír
emlékek felállítását. Ez természetesebb megoldás volna, 
különösen ott, ahol községi temetők vannak, vagy 
ahol a felekezeti temetőket csak egy út választja el 
egymástól. Közös emlék — ez illeti meg azokat a hős 
katonákat, akik mindnyájunk édes anyját, a magyar 
hazát védelmezték, érte véröket ontották !

Nem rég emlékfákat ültettünk. Szerte az ország
ban kisebb nagyobb facsoportok és ligetek emlékez
tetnek bennünket a millenniumra, vagy Erzsébet király
néra. Ültessünk a háború emlékére is emlékfákat!

Y914. november 14.

Ezt a gondolatot a „Dorfkirche“-ben Just Frigyes 
a következő indokolással és formában ajánlja és tartja 
megvalósíthatónak:

„Az elesettek emlékére ültessünk temetőinkben 
einlékfákat. Különösen egyszerű emberek számára ne
hezen elviselhető gondolat az, hogy nem borulhatnak 
szeretteik sírjára. A sir helyett kárpótlásul ültessünk 
nekik egy fát, amelyet felkereshetnek, virágjaikkal fel- 
ékesithetnek, amelyre halottak napján koszorúikat fel
aggathatják. Ez megnyugvásukra fog szolgálni. Egy 
kis temetőben jártomba még egy gondolat ötlött az 
eszembe. Láttam egy különös fát. Egy gyökérből több 
törzs sarjadt ki. Hogyan ? Negyven évvel ezelőtt a fát 
levágták, a csonkján fiatal hajtások nőttek. Micsoda 
nagyszerű szimbólum ez olyan harcos számára, aki 
életét a hazáért áldozta fel! üyüjtsd össze az egyhá
zat a temetőben s vágass le előttük egy erős fiatal fát. 
Különösen szépen befásitott temetőben azt könnyen 
meg lehet tenni. Ehhez a szimbolikus cselekményhez 
fűzzél rövid magyarázatot, mely mindenkinek az em
lékezetében megmaradjon. Tavasszal azután a hajtá
sok egy részét meg kell hagyni. A beszéd Jób 14. 
7—9. versével állhat kapcsolatban. Szokatlan dolgot 
cselekszünk. Legyen ez a cselekedet feledhetetlen pél
dázat szamunkra. Ebben a háborúban egyházunk több 
ifjú, életerős tagja ott hagyta fiatal életét. Miért, mi 
célból? A felolvasott szöveg megadja a kérdésre a 
feleletet . . .  A lefürészelt csonk a jövő évben ki fog 
hajtani. Ez a tény szamunkra annak a példázata, hogy 
a Krisztusba vetett hittel megholtakra feltámadás vár. . .  
Ez a csonk azonban nemcsak egy hajtást fog hajtani. 
Ez példázza azt, mi mindnyájan, a hazánk is az érte 
meghaltaknak köszönheti jövendőjét . . .“

Ugye, milyen igazán papos gondolat!,. Mihelyt 
az eszme felötlik, mindjárt megszületik annak a prédi
kációnak a vázlata is, amit az eszme megvalósításakor 
tartani lehetne . .  Azonban nem a vázlat a fő. Mond
jon kiki olyan beszédet, aminőt tud és a kedve tartja. 
Mi az eszmét ajánljuk olvasóink figyelmébe !

Az egyházi év utolsó vasárnapját rendesen halot- 
taink emlékének szoktuk szentelni. A délutáni isten- 
tisztelet helyett menjünk ki a temetőbe s hajtsuk végre 
ezt a nem szavakból, hanem cselekedetből álló kegye- 
letes aktust!

Valamikor a próféták is cselekedtek olyankor, 
amikor a szavaiknak nem volt sok foganatja. Hátha a 
mi népeink is megértik ennek a szimbolikus tettnek a 
nagyszerű értelmét és épülnek rajta annyit, mint egy 
többé-kevésbé megszokott prédikáción!“*

* Ha olvasóink valamelyike ezt a szép gondolatot meg
valósítaná, tegye meg vagy tetesse meg nekünk azt a szívessé
get, hogy leírja az aktus lefolyását lapunk számára.

( S z c r k . )
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IRODALOM.
Beszédek és imák háborúi alkalmakra.

Összeállította Dr. Lencz Géza ref. theol. tanár a deb
receni egyetemen. Hoffmann és Kronovitz könyvnyom
dája. Ára fűzve 5 korona.

Mivel ez a kötet csak most került a kezembe, 
beható ismertetést már az idő rövidsége miatt sem 
tudok róla Írni. Ez talán nem is okvetlen szükséges, 
azok az olvasók, akik a prédikációirodalom termékei 
iránt érdeklődnek, legjobb, ha maguk alkotnak róla 
véleményt Én csak a figyelmüket akarom ez úttal fel
hívni rá. \  kötet huszonhét vasárnapi beszédet közöl, 
van benne íiz különös alkalomra (sebesült katonák 
előtt, hadbavonultakhoz intézett, csatában elesett felett) 
való beszéd, négy vallásos estélyen tartott előadás, 
kilenc imádság, közié Csiky Lajostól egy egész hétre 
való reggeli imádság. A szerzők között vannak igen 
jónevii egyházi emberek. Baltazár Dezső dr. püspök 
nyitja meg a díszes sort, Tüdős István püspök követi. 
Az irók közt találjuk Jánosi Zoltán, Futó Zoltán, Ré
vész Kálmán, Marjay Károly, Dombi Lajos, Kájel 
Endre, Kováts István dr. és Szuhay Benedek nevét. 
A kötet fontos emléke az átélt napok hangulatának s 
annak, hogy ezekben a világtörténeti napokban a 
református egyház papjai, hogyan és milyen formában 
teljesítették igehirdetési kötelességüket. Ebből a szem
pontból különösen fontos dokumentum ez a könyv s 
már mint ilyet is olvasóink szives figyelmébe joggal 
melegen ajánlhatjuk.

Protestáns árvaházi képes naptár az 1915,
közönséges évre. Szerkesztik S zabo /cska  Mihály és 
R a ffa y  Sáudor. Kiadja Hornyánszky Viktor. Ára 60 
fillér. Sokaknak régi, megszokott kedves ismerőse, az 
árvaházi naptár is megjelent. Akik tehetik a jótékony 
célra vaió tekintettel igyekezzenek minél többet belőle 
elterjeszteni. Az, hogy evangélikus szempontból a 
naptár egy s más kívánni valót hagy, ne érezze az 
árvaház. Különösen feltűnő, hogy az evang. egyház 
gyarapodásának alig valamely jelét látjuk a naptárban. 
Szebbnél szebb ref. templomok képe vonul el előt
tünk, evang. templomot nem látunk benne egyet sem. 
A pozsonyi diakonisszaház képét pl. hiába keressük 
benne. A miskolci ref. női filléregylet árvaháza mellett 
pedig nem kellett volna szégyenkeznie ennek a szerény 
alkotásnak sem. A Kálvin-szövetség ajánlása mellett 
juthatott volna egy pár sor — mondjuk a Lutheríár- 
saságnak is.

Sz.

KÜLÖNFÉLE.
Gyászhir. F oszvék  Sándor a soproni theol aka

démia nyugalmazott igazgatója nov. 10-én elhunyt. 
Temetése nov. 12-én volt Sopronban. Gyurátz Ferenc

püspök végezte. A megboldogult 76 évet élt. Szivszé - 
hüdés következtében halt meg. Működése az egyházi 
életben gazdag és áldásos volt. Az egyetemes egyház 
főjegyzője volt. A király a' Ferenc József rend lovag
keresztjével tüntette ti. Nyugodjék békében.

Előléptetés. A király T aubinger Rezső ev. tábori 
vikáriust evang. tábori fővikáriussá nevezte ki.

A bányakerületi püspöki jelentés már meg
jelent és szétküldetett az egyházaknak. Most helyszűke 
miatt nem foglalkozhatunk vele behatóbban. A jövő 
számban azonban sorra kerül s egy pár fontosabb 
passzusát közölni fogjuk.

Lelkészavatások. S ch o ttz  Gusztáv bányakerületi 
püspöknél a következő lelkészjelöltek jelentkeztek fel
avatásra: E rlem ann  Jakab, R auschenberger Angelikus, 
S zeberén yi Gusztáv és B iszku p  Ferenc. A bányakerü 
leti püspök a felavatást november ^7-én végezte. A 
jelö tek közül Erlemann Pozsonyba, Rauschenberger 
Ujbanovcera, Szeberényi Békéscsabára fog menni 
segédlelkészül, Biszkup pedig a mezőberényi.egyháztól 
nyeri kápláni hiványt. isten áldása legyen az ifjú 
Timótheusokon !

Templomavatások. A f ó t i  egyház régi templomát 
etemes költséggel és nagy áldozatok árán restaurál- 
atta, amelyet az egyház buzgó lelkésze S zeb erén y i 
Lajos ér<Jémúlt. pestjnegyei főesperes, a_ reformáció 
emlékünnepén, november 1-én szép ünnepély kereté
ben megáldott. — A fancsali ág. hitv. ev. egyházköz
ség f. évi november hó 1-én avatta íei lélekemelő 
ünnepély keretében közel 200 éves múltú újonnan, 
renovált templomát nagyszámú közönség jelenlétében. 
A felavatást Geduly Henrik tiszakerületi püspök meg
bízásából T u róczy  Pál ózdi lelkész, hegyaljai főesperes 
végezte, a helyi lelkész Tóth József közreműködésével. 
A felavató főesperes magas szárnyalásu beszédben 
utalva a fancsali egyház és templomának szép-múltjára, 
fontosságára, melyet nagy szórványa között, fekvése 
nyújt neki, lelkes szavakkal inti a gyülekezetei, hogy 
a hitközöny teljes legyőzésével, az egyházhoz benső 
ragaszkodással törekedjék valamennyi egyháztag a 
„Krisztus anyaszentegyházának élő köveivé, erős fun
damentumává válni.“ A megható áldó imádság végez
tével helyi lelkész a reformáció jelentőségét méltató 
emlékbeszédje után 22 növendéket konfirmált meg, 
kiszolgálva Turóczy Pál főesperes közreműködésével 
az úrvacsorát. A templomi ünnepély befejezése után 
az egyházközség presbitériuma közebédet adott, melyen 
Turóczy Pál főesperesnek a helyi lelkész által történt 
üdvözlése után említett főesperes mondott szeretettől 
és bizalomtól áthatott felköszöntőt a kerület püspökére 
Geduly Henrikre, a fancsali egyház ügybuzgó lelké
szére, felügyelőjére és tagjaira, Isten áldását kérve 
továbbra is példás müködésökre. Felavató főesperes 
teljes megelégedésének adva kifejezést helyi lelkész



1914. november 14. Evangélikus Lap. 4b. sz. 7. oldal.

előtt a virágzásnak indult egyházban látottak és tapasz
taltak felett.

A reformáció ünnepét a késmárki liceum is 
szokott módon, iskolai ünnepély keretében ülte meg. 
Ez alkalommal az evang. templomban iskolai isten
tiszteletet tartottak, melyen a liceum tanulóifjúságán 
kívül az evang. polgári leányiskola növendékei és a 
többi iskolák tanulói is résztveitek. Az ünnepélyen 
Oenersicli Aladár Vili. oszt. tanuló tartotta az ünnepi 
beszédet és Lopusnyi Sámuel szavalt.

Thököly-emlékünnep. Thököly hamvai haza
hozatalának a nyolcadik évfordulója alkalmából a kés
márki liceum tanulóifjúsága Révay József dr. tanár 
kezdeményezésére szépen sikerült ünnepélyt rendezett 
e hó 2-án a késmárki új evang. templomban a Thö
köly mauzóleum előtt. Itt az ünnepi beszédet Riesz 
Jdiö Vili. oszt. tanuló tartotta. Szarka László Vili. 
oszt. tanuló saját költeményét, Meskó Tibor pedig egy 
Pósa-verset szavalt. Az ünnepélyen begyült önkéntes 
adományokat a késmárki Vörös-kereszt egyleti fiók kapta.

Az Országos Prot. Patronázs Egyletnek
130,000 korona vagyona van. Az egylet egy regi tagja 
lu,000 koronás alapítványt tett árvaház létesítésére. 
Az árvaház felállítás Devecserben folyamatban van. 
Ideiglenesen özv. gróf Eszlerházy Ferencné uradalmi 
épülete.ben helyeznek el 5u gyermeket. A dunaalmási 
szere etházban az egyesület a hadban elesettek árvái 
közül ötvenet helyez el felekezeti különbség nélkül. Az 
egyesület Kaczián Janos indítványára okt. 26-iki köz- 
g> illésén Balogh Jenő dr. igazságügy minisztert örökös 
védnökévé választotta.

A hadikölcsön. Dr. Ballik Frigyes, a dunán- 
ir.neni egyházkerület püspöke, a kerületebéli összes 
lelkészeket felhívta, hogy a híveket lehetőleg a szó
székről, vagy más alkalmas módon buzdítsák e köl
csön jegyzésben való tömeges részvételre.

Kevés a tábori lelkész. Meskó Károly galga- 
gutai lelkész tábori lelkészt szolgalat teljesítésére 
behívatott.

Sebesült katonák látogatása. A Kézdivásár- 
helyen levő sebesült katonák meglátogatására a kézdii 
ref. egyházmegye papsága sorban vállalkozott. A mi 
városi papjaink közül nem egy keservesen panaszko
dik, hogy a több százra menő sebesüllek látogatását 
egyéb hivatalos műnk ja, különösen nagyszámú hittan
órája mellett képtelen sikeresen végezni. Mire a kór
házak végére jut, az elsőkből tovább küldték a sebe
sülteket. Hogyan és kinek kellene ezen a bajon segí
teni? Ref. testvéreink pl. Zágrábba katonai lelkészt 
követelnek a kórházba, néhol a szomszéd lelkészek 
sorban való látogatása Is segítene a bajon. Esetleg 
kevéssé fontos helyekről a segédlelkészeket is a katonai 
kórházi gócpontokra lehetne dirigálni.

Adományok a Luther Otthon-kórház részére.
A magyarhoni egyetemes egyház részéről a Luther 
Otthonnal kapcsolatban létesített kórház részére az 
igazgató ivén adakoztak: Sztehlo Kornél 400, Scholtz 
Gusztáv 100, Dr. Szíehlo Dezső 20, Dr. Gömöry Gyula 
10, Dr. Zsigmondy Jenő 100, ifj. Dr. Zsigmondy Jenő 
10, Dr. Kéler Zoltán 20, Hornyánszky Viktor 20, Dr. 
Szelényi Aladár 20, Dr. Mágócsi Dietz Sándorné 50, 
Dr. Magócsi Dietz Sándor 20, Wagner Géza 50, Ka
czián János 20, Zsigmondy Géza 20, Sándy Gyula 
20, Rátz László 20, Dr. (jyőry István 20, Kertneszky 
Györgyne 20, Dr. Liedermann Frigyes 20, Dr. Szta- 
niszlavszky Ervin 5, Láng Gizella 20, Hampl Antalné 
20, Beliczay Béla 20, Schermann Sándor 5, Dr. Szalay 
Sándor 10, Dr. Hittrich Ödön 5, Pecz Samu 20, Sándy 
Gyuláné 10, Dr. Licskó Jánosné 40 koronát. Közvet
len az egyetemes pénztárba beküldött egy magát meg
nevezni nem akaró ur 1000 koronát. Ezenfelül a Ta
buba egylet gyűjtéséből befolyt egy nagyobb összeg, 
a melyről a részletes kimutatást várjuk.

Sebesültek lelkigondozása. A Protestáns Egy
házi es iskolai Lapban olvassuk (44. sz.), hogy a 
külföldi kórházakban most bizonyára nagy számban 
sínylődő sebesült ref. katonák meglátogatására Mcgycrcsy 
Béla nyett hivatalos megbízatást.

Előfizetési felhívás. Kovács Andor orosházi 
ev. lelkes .Béke a harcban“ cim alatt, a harctéren 
küzdő katonáink és ithon maradt, hozzájuk tartozó, 
utánuk busuló lelkek megnyugtatására imádságoskönyvet 
szándékozik közrebocsájtani, melyben körülbelül negy
ven különböző alkalomra való imádság lesz katonák 
és itthonmaradt családtagok részére. — A mii öt 
nyomtatott iv lesz s előfizetési ára egész vászon- 
kötésben . korona. Gyűjtők 10 példány után tisztelet 
péld ínyt kapnak. Az iinádságos könyv, ha a meg
rendelések azt lehetővé fogják tenni, Gajdács Pál 
ttókomlósi ev. lelkész ur forditá ában tót nyelven is 
megjelenik. A lelkésztársakat s általában az érdek
lődőket arra kéri, hogy előfizetőket gyűjtsenek s a 
gyűjtői veket folyó hó végéig hozzá a könyvek árá
val i gyiitt beküldeni szíveskedjenek.

Itthoni bajok. A „Lelkúszegyesület“ (ref. lel- 
készegyesület hivatalos lapja) közli egy református 
lelkésznek a következő megdöbbentően szomorú es 
tanulságos levelét: „Sok bajom és lelki keserűségem 
volt híveim makacssága, rosszindulata miatt tizenegy 
éven át idáig, de ma befejeződött minden. Ma reg
gelre valamelyik gonosdelkü hívem felgyújtotta a csű
römet s azzal egyii:t porrá égett minden takarmányom 
es három gazdasági gépem. A gyújtásnak oka ez: 
A háborús mozgalmakból nekem is kijutott. Már 
az általános mozgósításnál maradozókat figyelmez
tettem: hogy csendérkézre ne kerüljenek. Vöröskereszt 
részére gyűjtést vezettem. Ellenszenvvel találkozott A 
fuidbavonultak hátramaradottjainak juttatott se, ély 
megállapításánál tevékeny részt vettem. Sokan átkoz
tak érte, mert á miniszteri utasítás szerint jártunk el 
s igy a leggazdagabbak nem kaptak segélyt. Tegnap 
délben a körjegyzővel kilenc székéiet jelöltünk ki, 
melyeknek a harctérre kell menniök élelmezés végett. 
Ma mnderre megjött a felelet: felgyújtottak.“
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Azok után, amiket itt-ott hallottam és olvastam, a pozsonyi 
theológusok férfias cselekedete meglepetés volt rám nézve. 
Büszke vagyok rájuk, mert példát mutattak mindnyájunknak. 
Ezt a részükről megnyilvánuló egyéni áldozatkészséget eg y
h á zu n k  javára  csak úgy értékesíthetjük, hogy ha a lelkészek kato- 
náskodási kiváltságának a jobb ügyhöz méltó buzgalommal 
támogatott rozoga válaszfalát mi is segítünk ledönteni. — Ezen 
tett szükségességét Schultz Aladár hangoztatta lapunkban. A 
jövő számban övé a szó.

M olitorisz János, M ágócs Károly, R eken  János, Jó n á s  
Lajos, B odiczky  Pál, R eppert Frigyes, Szuchovszky  Lajos, 
Scherlacher Sándor, K orossy  Dezső, theologus barátaim közösen 
irt értesítését hálásan köszönöm s szeretettel, szivem egész 
melegével üdvözlöm őket. Meg vagyok győződve róla, hogy 
az‘“ő és társaik áldozata.Istennek tetsző áldozat, melyből áldás 
fakad számukra és egyházunk számára is 1

H. P. Az 1886, évi 22, t.-c 133. §-a szerint nem fizetnek 
a lelkészek sem (községi pótadot) azon javadalmaiktól, amelye
ket kizárólag az illető egyházi községben viselt leikészi hiva
taluk után élveznek. A belügyminiszter 1896. évi 18053. sz, ha
tározata szerint lelkészek a leikészi teendőkért javadalmazás
képen birt ingatlanok után a községi pótadó fizetése alól men
tesek. Ezt egy kath. plébános ügyében állapította meg. A köz- 
igazgatási bíróság pedig egy ref. lelkész ügyéből kifolyólag 
állapította meg, hogy 1. a lelkészek községi pótadómentessége 
nem a tulajdon kérdésén, hanem azon fordul meg, hogy a ja- 
javadalmat a lelkész az illető egyházközségben viselt leikészi 
hivatala után élvezze. 2. Az a körülmény, hogy a leikészi ja- 
vadalmi ingatlanokra eső állami adók fizetését az egyház 
magára vállalta, a leikészi javadalmi ingatlanok községi pótadó
mentességét meg nem szüntetni. ' Ezek a döntések világosan 
beszélnek s nem adnak a jegyzőnek jogot arra, hogy a papi 
földek után a pótadót kivesse. Ezt a törvényt és ezeket a dönt
vényeket a jegyzőnek is ismernie kellene ! Részletes felvilágosí
tást nyújt Bacskay Miklós. Pótadók és járulékok c. szakkönyve. 
Máskor is szives készséggel állok rendelkezésére.

Helyszűke miatt több közlemény kimaradt, azok csak a 
jövő számban kerülhetnek sorra.

£ 22~

J E Z i X J S S Ä L  E G Y  H T O M  .  .  .
Prédikációk keiTnémye.

ÁRA ̂  áriáit: Lajos, JVIolír
Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szüts Gábor és Wolf * J  

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkes t̂osógében, NAGYBÖRZSÖNY

P á l y á z a t .

A zó lyom i ág. hitv cv. egyház p á lyá za to t hirdet 
segédlelkészi állásra. Ja vada lm a: 2 0 0 0  (kettőezer) K  
fize tés , egy bútorozott szoba. — A z  á llás a zona l el
fog la lha tó .

Zólyom , 1914 október 31

Licskó Samu,
cv. lelkész.

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

Rieger  Ottó
cs. és kir. udvari szá llító

a Szent-S ir  lovagja és a Ferenc J ó zsef  
rend tulajdonosa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerii (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta ZUOOnél több orgonát szállított., közte 
a k irály orgonáját, amely mű ezició szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú,, 

villanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékellebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

f Mtlisiiä Boris flatairi 1
JJ Egyházi beszédek közönséges vasárnapokra, 11 

különös istentiszteleti alkalmakra, beszédek 
vallásos estélyekre és imák különfél isten- 
tiszteleti alkalmakra. Összeállította: Dr. Lencz 
Géza. — Ára 5 K, kötve ö'50 K. — Kapható:

iNü mInIíi, wmm,iil, i im ir  my-iu
M egrendeléskor legcélszerű b b  az összeget előre be 

küldeni, portóra 50 fi lért kérek.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a
Keresztyén énekeskönyy
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s így a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :
Félvászonkötésben, táblán keheliyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss I t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán keheliyel *

aranymelszéssel, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kchelylvei,

aranymetszéssel, dobo-ban....................  8 „ — „
Párnázott borjubörkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Mtielefántcsontkötés, táblán keheliyel, arany

melszéssel, d o b o z b a n ....................a. . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és lanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nc.Kul) 
legalább 50 példányt rendelnek mee, 250,0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sán tha  K áro ly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányoké, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban^ 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjub' rkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 „ — „ 

Székács J ó z s e f:  Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

Hornyánsziiu itor  i i i f  l i t t i i t t ,  Budapest. II. Ahadémia-u. 4.
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
E G Y H Á Z I ,  I S KOL AI  É S  TÁRSA DA LHI  H E T I L A P .

A H IT  A H A LO TTA K
Akik elmentek, nem mind térnek vissza. Idegen 

tájon, idegen földben nyugosznak meg sokan. Halot- 
taink, drága hatodaink ! . . .  Hány hitvesi szív fog fájó 
sajgásban szenvedni miattatok. Hány őszbecsavamdott 
galambfehér hajú szülő fog sietve utánatok indulni az

B E S ZÉ LN E K  . . .
mi nagy, nem szó, hanem tett. Visszafojtjuk lélekze- 
tünket s hallgatjuk, amit a halottak beszélnek:

A szent dolgokért áldozzatok. A magatok helyén, 
hová az isteni gondviselés b állított, tegyétek meg 
kötelességteket. Tegyétek kötelességteket egész valótok

örökkévalóság felé, hová megelőztétek őket. Ki vagy
tok terítve sorjában egymás mellé, szederjes ajkatok 
csak némaságot beszél, csak fagyosan tudatja velünk, 
hogy megcselekedtétek, amit követelt a haza. Mi pe
dig csendben elzarándokolunk jeltelen sírjaitokhoz, 
letérdepelünk még egyszer belül hdborogva zokogó 
lélekkel mellétek, hogy elbúcsúzzunk tőletek . . . Hall
gatjuk, amit a tettek által a halottak beszélnek. Mert a 
halottak beszéde nem szó, hanem tett. A világon is a

odaadásával. Ne körötökön kiviil keressétek életetek 
célját. Az élet jó harcosa mindig a helyén marad. 
Akkor is, ha meg kell halnia. Ha más és újból más 
őrhelyére álltok, másnak nem használtok vele, sőt 
megzavarjátok, a ti őrhelyetek pedig üresen marad. 
Ki fog helyetekre állni? Ki fogjd d ii kötelességteket 
úgy ellátni, mint ti? Mindenki a maga födözékét mé
lyítse, fegyverét töltse, állását megtartsa. Az üresen 
hagyott őrhelyeket az élet nem sokáig tűri. Betölti

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési es nirdetési dijak 
a lap szerkesztősége cím ere Nagy
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Főszerkesztő: SZTEHLO KÜKNÉL 
Felelős szerkesztő es kiadó: S/.inONIÜESZ LAJOS

Fómunkatársak :
IIO K N TA N H Z K T A L A D A k  

LIC. F IZ É L Y  ÖDÖN é .  K Z t.t.fiN Y I ÖDÖN dr.

Az elő fizetés ára : Egész évre 12 K.' 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

I l l r d e t é a  d i j a -
Kíész oldal 2H K., féloldal 4 K., negyedoldal 
7 K. Kit ebh hirdetések (pályázatok) minden szava 
6 fill. 1 ábh&zór megjelenő hirdetésnél árengedés.

T a r t a l o m :  E. J . : Amit a halottak beszélnek. — S ü s s  J á n o s : Hitoktatás a családban.
problémák. — S zá n tó  Róbert; A pozsonyi theológusokhoz Különféle. —

— EndrcJJy J á ro s :  Háború és vallásos 
Szerkesztő közlései. — Hirdetések.
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mással, aki ott marad. Az ellenség golyójától ne félje
tek. Legföljebb megölhet benneteket. De amiért síkra 
szálltatok, azt nem ölheti meg. Jönnek helyetekbe újak, 
kik azért harcolnak, amiért ti meghaltatok. Folytatják 
ott, ahol ti elhagytátok. Es ez nem vigasztok néktek? 
Nyomorult ember és nyomorult nép az, melynek nin
csenek eszményei, hogy azért éljen haljon! „Kinek 
drágább rongy élete, mint a haza becsülete.“ Pusztul
jatok előlem mind, kik csak magatokért akartok élni. 
Aki mindenáron meg akarja tartani életét, az elveszti. 
Hozzátok nem szólok, önös magaszeretők, nem értitek 
meg úgy sem, amit a halottak beszélnek . . .  A halot
tak szava a bátraknak szól, kik nem csak magukért 
élnek. A halottakkal csak azok tudnak beszélni, kik
nek eszményeik vannak. Kik a halálba mennek, hogy 
életet vigyenek másoknak. Kik a halálban nem elmú
lást, hanem bevonulást látnak az örökkévalóságba. 
Kik mások boldogságáért önnön vérükkel fizetnek. 
Fizetnek a hazáért vért és életet, mini Isten fia az 
egész emberiségért fizetett vért és életet. Nem értitek: 
vért és életet? Nem félmunkát, fél szivet, sok hazug 
szót, képmutatást és alá valóságot, — hanem vért és 
életet áldozzatok a haza oltárán. Ne csak lelkesedje
tek, hanem cselekedjetek. Lássatok magatokon túl, 
hogy megtudjátok, kik vagytok. Nem csak magatokért 
vagytok. Kell lenni valami nagyobbnak, amiért 
vagytok.

Sirattok bennünket néma halottakat? Csak sírja
tok, boldpgok akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. 
De ne panaszkodjatok másoknak fájdalmatok miatt. 
Fájdalmatokat csak nekünk adjátok Ne önzésből sír
jatok. Ez hidegen hagyja elszállt lelkünket. Szép a 
szülői, hitvesi, fiúi, testvéri szeretet, de legszebb az 
áldozó szeretet. Fájdalmatokban ne az önző, hanem

az áldozó szeretet zokogjon föl. Ez a tiszta fájdalom. 
Ne vigyétek a piacra keservetek, hogy a dongó és 
mérges legyek raja be ne szennyezze. Úgy nemes a 
fájdalom, ha mélyen lent a szív lágy redői között 
piheg. Ha kikerül onnan, nem igazi fájdalom többé. 
Ne azért sirassatok, hogy valamit vesztettetek velünk, 
hanem hogy bennünket vesztettetek el. De nemcsak 
vesztettetek, hanem adtatok is bennünket a hazának. 
Ezt éreznetek kell állandóan bensőtökben. így fogja 
tisztítani lelketeket a szenvedés. A fájdalom mélyít, 
nemesit, jobbít. Tartós szerencse könnyen felületessé 
tesz. Szenvednünk kell, hogy bensőnkben gazdagodjék, 
rendeződjék, nemesedjék az élet.

Ne feledjétek, ti élők, hogy mi a jövő halottai 
vagyunk. A ti munkátok, életetek is az örökkévalóság 
felé siet. A kis folyók is a védtelen tenger felé hullám- 
zanak. Sírdombunk a mérhetetlen Óceán kis bubo
rékja csak, mely fölbukik, hogy újból lemerüljön. El
vittük vérünket messze idegenbe, hogy kicsurgassuk 
a ti jövőtökért s azért a drága rögért, mely talpatok 
alatt van. Becsüljétek meg azt a földet, melyért most 
mérjük a köteles árt. Szeressétek, imádjátok a szegény, 
nyomorult, megvetett, — édes magyar hazát. S ha a 
mi havas mezőn szétpiroslott vérünk nem elég vált- 
sága hazánk szabadságának, jöjjenek utánunk az ősz, 
öreg, reszketős aggastyánok s gyenge pihés arcú ifjak 
a tüzbe, a vészbe, a halálba — a jövő étetéért. S ha 
ez sem elég, feljövünk újra sírjainkból s csontkezekkel 
a halál kaszájával taroljuk le, ki bántani meri drága 
hazánk! . . .

Csöndesen föltérdepelünk a hősök sírjai mellől, 
letöröljük könnyeinket s áment mondunk arra, amit a 
halottaK beszélnek . . .

E. J.
■*- --------------------------------------— ~i~ ; iinnnj-ij-ri-i—ivri.rT ij-ij-i~r—"ri.r»~iriL-j— ——

Hitoktatás a családban.
Ez a szó: hitoktatás tulajdonképen nem helyes, 

nem megfelelő. A hitoktatás célja ugyanis az embert 
a végtelenséghez való viszonyában oly álláspontra 
emelni, a hol minden körülmények közt képes meg
őrizni lelki összhangzatos nyugalmát. Abban a munká
ban pedig, a mellyel ezt a célt elérni igyekezünk, sok
kai kisebb hatásköre van az oktatásnak, mint a neve
lésnek. Szükséges ugyan ahoz a gondolkodó erő fej
lesztése, a felvilágosítás is, de sokkal nagyobb szerepe 
van ott a s z í v  nemesítésének és az akaraterő meg- 
acélozásának. Helyesebben tehát vallásos nevelésnek 
kellene neveznünk azt a működést, a mellyel az em
berben a vallásosságot megalapítani akarjuk.

A vallásos nevelést már akkor kell megkez
deni, a midőn a gyermek értelmi világa még szuny- 
nyadó állapotban lappang. A mint az édes anya el
végzi a reggeli öltöztetést, összefogja csecsemője pará

nyi kezecskéit és áhítattal szemébe nézve elrebeg egy 
rövidke -fohászt. Ha a gyermek lelki erői már annyira 
fejlődtek, hogy a tegnapi események megjelennek em
lékezetében, az öltöztetés után már előre összeilleszt- 
geti pici ujjacskáit és az anyai s z í v  hangulatához 
tapadva szinte várja az előtte még értelmetlen szavak 
zengedelmét. A zsenge lélek, még mielőtt öntudatának 
világa hajnalodnék, a példaadás és szoktatás által már 
vallásos hangulatra gerjedt és a hitélet kertjében he
lyezkedett el.

Lassanként kijegecedik a gyermek lelkében ele
inte csak sejtelemszerüen, utóbb az öntudat ébredése 
s az értelem fejlődése folytán mindig határozottabban 
a felsőbb lény képzete, kitől minden jó adomány szár
mazik és a ki iránt az élet minden jelenségeinek hálá
val tartozunk. A mennyei atya világkormányzásának 
tényei azonban rendesen nagy vonásokban mutatkoz
nak. Például mikor az apa bűneiért a fiák bűnhődnek. 
Az ok és okozat közti összefüggést a gyenge,, parányi

__ __ j
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látókörű értelem felfogni, átérzeni nem képes. Azért 
tehát a gondviselés a szülőkre bizta a hivatást, hogy 
a gyermeket az Isten törvényei iránti engedelmességre, 
az erkölcsi fegyelemre szoktassák. Ebből következik, 
hogy a gyermek és szülő közt ugyanazon viszonynak 
kell fenmillani. mint a mi van szülő és a mennyei atya 
közt. Ellenmondást nem tűrő szigorúság és vaskövet
kezetesség egy részről, más részről feltétlen de biza
lomteljes engedelmesség. És miként az ember egész 
lelki s testi életét kérlelhetlen törvények határozzák 
meg, melyeket senki büntetlenül meg nem szeghet, 
hasonlókép kell a gyermek életét is szülői törvények
kel szabályozni. De valamint példaadás és szoktatás 
által vezettük be a gyermeket az imádkozásba, úgy 
a törvény sztrinti életmódra is nem parancsszavakkal, 
annál kevésbé felvilágosítással vagy épen magyaráza
tokkal, hanem szoktatás és példaadással kell nevelni. 
A felkelés, étkezés, lefekvés stb. ideje házi törvény 
által legyen megállapítva s annak pontos követésére 
lehetőleg kényszerítés nélkül kiváló gondot kell fordí
tani. Így szoktatjuk a gyermeket az élet törvényei 
iránti feltétlen engedelmességre. A ki korán megtanult 
engedelmeskedni, az képes lesz annak idején önma
gának is, másoknak is parancsolni.

Túl lőnénk azonban a célon, ha a fegyelem kor
látáit a gyermek foglalkozására is kiterjesztenénk. 
Ellenkezőleg, gondosan ki kell jelölni a halatokat, 
melyeken belül a gyermek egészen önállóan, saját 
kívánságai, saját ötletei szerint munkálkodhatik A 
gyermek játékát szabályokkal korlátozni nem helyes. 
Itt a szülő csak az irányitó, tanitó, segítő szerepet 
vegye át és azon őrködjék, hogy a tapasztalatlan lélek 
kárt ne tegyen, veszélybe ne kerüljön. Az a gyermek, 
kinek semmi szabadságot nem engednek, nem lesz az 
élet körülményei közt se önálló. A szülői gond azon
ban egy pillanatig se feledkezzék meg a gyermekről. 
Miként a Mindenható tudta nélkül egy hajszálunk se
görbülhet meg, hasonlókép a szülőnek mindig tudnia 
kell, hogy gyermeke hol, mivel foglalkozik. így szokik 
a gyermek ahoz a gondolathoz, hogy szülője előtt 
semmit eltitkolni nem lehet, valamint a mennyei atya 
belát szivünk legrejtettebb titkaiba. Viszont feltétlenül 
szükséges, hogy a szülő részéről a gyermek hamis
kodást, ámítást, Ígéret megszegést soha ne tapasztal
jon. A gyermeket bármi módon megcsalni valósággal 
bűn. Őszinte szülök, kiknek szavában feltétlenül meg le
het bízni, nevelhetnek csak nyílt szivii, őszinte gyermeket.

A kis csemete, a mint önálló mozgásra fejlődik, 
bele kerül az emberi társaságba s meg kell tanulnia 
a keresztyénség szerinti társas erényeket és kötelessé
geket. Miként hálát ad Istennek imájában az éjjeli 
nyugalomért, az élvezett táplálékért, hasonlókép el ne 
mulassza megköszönni szüleinek, ismerőseinek a kapót; 
ajándékot, vagy bármely jótéteményt. Testvéreivel, 
dajtásaival egyetértve, közös akarattal végezze szokott

foglalkozásait és igy tanulja meg a társas élet köve
telményeit, egymás véleményének megbecsülését és az 
alkalmazkodást egymás akaratához. A szülő ezen a 
téren is csak a legfelső gondviselés feladatának felel
jen meg, bizonyos korlátok közt a gyermektársaság
nak szabad mozgást kell engedni. Ha összekülönböz
nek, nem szükséges, hogy a szülő bíráskodjék Békül- 
jenek ki minden külső beavatkozás nélkül lehetőleg 
önmaguk ; de feltétlenül kibéküljenek. Haraggal f o l y 
tatni a játékot, vagy asztalhoz ülni, éjjeli nyugalomra 
térni szigorúan tilos. „Haragudjatok, de ne vétkezzetek 
és a nap le ne menjen haragtartástokon.“ A bosszú- 
állás pedig határozottan büntetést vonjon maga után.

A vallásos nevelés tehát az első gyermekkorban 
tulajdonkép erkölcsi nevelés, szoktatás és példaadás 
által, melynek zománcát adja meg a rendes imádko
zás és az ez által előidézett áhitatos hangulat. Az 
életkormányzó hatalmat a szülök gyakorolják. Épen 
azért elengedhetlen házi törvény legyen, hogy a szü
lök egyikének kimondott Ígéretét a másik meg nem 
szegheti, az egjik parancsától, vagy bármiféle rendel
kezésétől a másikhoz felebbezni semmi esetben se 
lehetséges. így szokik a gyermek a mennyei atya 
iránti rendithetlen bizalomhoz és az ő törvényei iránti 
feliétien engedelmességhez.

Hathatósan elősegíti a gyermeki lélek irányítását 
akár költött, akár az életből merített történetkék elő
adása, vagyis a mesélés. Nemcsak azért, mivel mesék 
elmondása által a gyermek képzelő tehetségét gyako
roljuk és fejlesztjük, hanem azért is, mivel a gyermek 
életében előforduló esetek rendszerint nem elégségesek 
az ő lelkének minden húrját megrezditeni, pótolni kell 
azokat az érzelmi világnak gazdagítása, a gondolko
dás és ítélő képesség fejlesztése s az akaraterő izmo- 
sitása céljából alkalmas történetek elkeszélésevel. E 
történeteket azonban úgy kell megválasztani, hogy 
azokban a főhős mindig valamely erény mintaképe 
legyen és határozottan kitűnjék bilölük a jóság, 
becsületesség illő jutalmazása, a tisztességes munka 
sikere, a gonoszságnak pedig méltó büntetése, szóval 
szemlélhető, úgyszólván [kézzelfogható legyen az 
erkölcsi világrend.

A nevelők gyakran foglalkoztak már azzal a 
kérdéssel, hogy bevezessük-e a gyermeket a csudák 
világába, vagy gondosan kerüljünk minden oly ese
ményt, oly személyek szerepeltetését, a minők az élet
ben nem fordulnak elő. Röviden mondva: alkalmasak-e 
a tündérmesék a gyermek erkölcsi világának kiművelé
sére ? Ha szem előtt tartjuk azt, hogy a nevelés célja 
mindenekelőtt a gyermeket oly egyénné fejleszteni, a 
ki az élet minden körülményei között megállja helyét, 
úgy legfőbb elvként kell követnünk a természet sze
rinti nevelést. Már pedig az ember veleszületett termé
szetében fekszik a törekvés az érzék feletti, megnia- 
gyarázhatlan, örök titku világgal való viszony megal-
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kotása. Számtalan jelenségei vannak körülöttünk az 
életnek úgy saját bensőnkben, mint az egyénen kívül 
álló nagy mindenségben, melyeket felfogni, megismerni, 
megmagyarázni nem vagyunk képesek. Elő kell készí
teni tehát a gyermek lelkét arra is, hogy ezzel az 
ismeretek határain túl fekvő világgal is megnyugtató 
viszonyba tudjon lépni. Míg az értelmi igazságok 
megismerése fejleszti a vágyat, hogy a tapasztaltak 
valóságáról alapos meggyőződést szerezzünk, addig 
az érzék feletti világgal foglalkozás hitet nevel a gyer
mek lelkében, hogy szilárd alapot tudjon majd talá ni 
az élet oly nemit változataiban is, hol az ész világa 
megnyugvást adni képtelen.

A szülők iránti mély tisztelet, egymás iránti sze
retet, a felsőbbség (szülők és általában felnőttek) iránti 
engedelmesség, hitteljes áhitatos hangulat képezik a 
gyermeki lélekben az erkölcsi jellemnek — vagy mi
vel erkölcsiség nem létezik vallásosság nélkül — a 
vallásos jellemnek határozott magvát. E tulajdonok 
megalapítása a családi nevelés feladata. A gyermek 
neveltetésének a hatodik életévben befejezettnek kell 
lennie.

Sass János.

A háború és vallási problémák.
Az alábbi sorok nem akarnak mást, mint nyüzsgő, 

forrongó gondolattömegbe bevezetni és a problémák 
ezreivel gondolkodásra serkenteni. A háború temérdek 
vallási problémát vétett föl, melyek megoldásra vár
nak. Mások a maguk hatáskörében ugyancsak a há
ború által napfényre hozott kérdések tisztázásán fá
radoznak: a katonák a háború stratégiai, a nemzet- 
gazdászok gazdasági; — ipari, kereskedelmi, politikai, 
szellemi, erkölcsi stb. stb. jelentésének értelmével 
foglalkoznak. A háború vallási jelentésének vizsgálata 
a teológia feladata. Mert a háborúnak sok más ér
telme mellett vallási értelme is van. E vizsgálatnak 
meg kell indulnia, ha Istent és a vallást komolyan 
vesszük. Hozzánk is szól, tőlünk is kérdez a háború, 
felelnünk kell. Nem a kommentárok böngészése most 
a fő vallási foglalkozás, hanem a nagy és rémes je
lenkor történéseinek fiirkészése vallási szempontból: 
mi a viszony a háború és Isten között? Vallásunkat 
a jelenkor nagy eseményeinek próbakövéhez ütjük s 
megnézzük, melyik karcolta meg a másikat. A kar
colás helyén nem szabad felületesen a problémát 
agyonhallgatni. Így a vallás kérdései sohasem tisztá
zódhatnak. Aktuálisoknak kell most lennünk, nem ez- 
időszerint mellőzhető dolgokon rágódnunk és időt 
vesztegetnünk. Ha nem tisztázzuk most Istennek a 
világhoz és emberekhez való viszonyát, akkor mikor? 
Olyanok leszünk, mint az a természettudós, aki a 
villámot sohasem tanulmányozta villámláskor, hanem 
csak szobában — könyvből. Ez is szép és megbe

csülendő foglalkozás, de — elég az üdvösségre? 
Minden persze attól függ, hogy Istent komolyan vesz- 
szük-e, beleszólását a népek és egyének életébe el
ismerjük-e, vagy sem? Ha igen, itt a leszámolás ideje !

Igen megbecsülendő gondolatnak tartom az 
Alig. Ev. Luth. Kirchenzeitung“ sikeres vállalkozását, 
hogy felszólította a pozitiv teológusokat, mi mondani 
valójuk van a háborúhoz („Wass haben uns unsere 
Theologen zum Kriege zu sagen?) A lap szerkesztője 
fején találta a s öget. S közli is e focim alatt a neves 
teológusok írásait állandóan (pl. Bezzel, Grützmacher, 
Ihmels . . . .  stb.) Követésre méltó példa. Ne tartsuk 
ezt a vállalkozást „daliás leventék fölvonulásának“, 
mint ahogy egyik evang. lapunk egy nemrégiben el
hangzott tudományosan éles kritikát annak bélyegzett. 
Miért legyen tudomány csak az, ha korpótlekról cik
kezünk? A háború is nyújt vallási problémát, ennek 
megoldása is tudomány. Sajnos és szomorú tünet 
nálunk, hogy ezt külön még meg is kell mondani! 
Hogy tényleg a vallás „Welträtsel“-ei azok, melyek 
felénk merednek a háború borzalmaiból, arra lássunk 
pár példát. Ismételjük azonban, nem problémát meg
oldani, csak fölvetni van szándékunkban.

Ott van a vallási individualizmus és szocializ
mus égető kérdése a háborúban. Mi van az egyéni 
gondviseléssel a háborúban? Hatályon kívül helyez
zük-e, vagy csak súlypontját toljuk el ? Az bizonyos, 
hogy a jelenkor eseményei nem Isten és az egyén, 
hanem Isten és a nép, nem a vallási individualizmus, 
hanem a vallási szocializmus kérdését tolják előtérbe. 
Grützmacher „Die Religion in Kriegszeiten“ c. cikké
ben (Alig. Ev. Luth. Kirchenzeitung 1914 okt. 16. sz.) 
egyenest „betegesének nevezi azt az individualizmust, 
mely nem érzi erősen, hogy mindnyájan egyért és 
egy mindnyájért van. A vallásban rejlő szociális elem 
előtérbe lép, az individuális háttérbe. De hogy nem 
jár-e veszéllyel az individuum teljes beolvasztása a 
közösségbe, mely közel jár önértékének tagadásához, 
arra nem felel a fenti iró. Nem felel arra sem, hogy 
mi legyen sorsa az új testamentomi egyéni gondvise
lésnek — a nagy szocializmusban? Fulánk marad 
elkünkben az is, hogy Isten haragjának, mely a mos- 
lani háborúban megszűnt hontalan teologumenon lenni, 
és kemény érezhető realitás lett, ótestamentomi ke
gyetlen hangoztatása milyen viszonyban van Jézus 
Atyjával ? Belenyugodjunk-e abba a fagyos prófétához 
illő kinyilatkoztatisba, hogy most relative közömbös 
dolog az egyes ember fájdalma, fő az egész nép 
szelleme? A vallási szocializmus gondolatának kiéle- 
tése kétélű fegyver: a tömeg hangulata s szelleme 
nem az azt alkotó egyes individuumokétól függ? 
Lehet-e tömeg megvetett „beteges individuumok nél
kül? Ne lőjjünk túl a célon! Ha mellbe vágjuk a 
vallási individualizmust, mint ahogy Walther rostock 
tanár is mellbevágta („a veszélyes egyoldalú indivi-
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dualizmus“ ; ugyanabban a számban „Der jetzige 
Krieg und Dr. Luther“ c. hosszabb tanulmányában) 
vájjon nem fog-e utána hasonló sorsra jutni a vall. 
szocializmus? A kettő között koránt sincs olyan hosszú 
távolság kiáltó ellentét, mint első pillanatra látszik?! 
Ha ma kimondom a halálos Ítéletet a vall. individua
lizmus fölött, már csak egy lépés Belgiumig, melynek 
kicsi a „szocializmusa“ és . . .  és . . .  ?

Még egy fontos dolog. Ne nyilatkozzunk a há
ború vallási jelentésénék értelmén könnyelműn. Isten 
szentségével, igazságosságával, haragjával, n ózesi és 
ézsaiási citátumokkal bánjunk takarékosan, Bóhm Ká
roly, a legnagyobb magyar filozófus, a német-francia 
régi háborúk idejen idegesen kikelt az „Offenba- 
rung“-okkal derüre-borura operálók ellen, kik egyha
mar kitalálták a háború vallási értelmét. „Hol vagy 
történetbölC'ész — igy Írja — ki ezen iszonyú tény
nyel szemközt teocflceát mernél történelmi tényekre 
alapítani“ ? („Dr. Bőhm Károly élete és munkássága“ 
c. mű I. köt. 154 old.)

Pedig ma is alapítanak az iszonyú tényekre teo- 
diceát. De azt is meg kellene vizsgálni, hogy nem 
oldható-e meg a háború irracionális maradék nélkül 
pusztán emberileg? Kell-e és lehet-e a magyarázati 
elvbe teod ceás gondolatot belevinni? A dortnlundi 
Traub „Christliche Freiheit“ czimü lapjában (1914 
okt. 18-ki szám) óvatosságra int. Midőn valaki azt 
kérdezte tőle, miért ve-zi e komoly időkben oly rit
kán ajkára „Isten“ nevét, abbeli nézetének adott kife
jezést, hogy áldatlanul olcsó kunszt az, mindenre vég
érvényes isteni receptet tartogatni a zsebében („Ich 
fürchte mich, ehrlich gesagt, vor der heillos billigen 
Kunst, für alles ein endgültiges göttliches Rezept in 
der Tasche zu haben“,)

Ezt a pár idevetett gondolatot nem fűzöm össze 
szerves egésszé. Nem is tudnám, hisz bennem is nyü
zsögnek, forro ganak. Csak azt akartam vele kiérez
tetni, hogy a háború temérdek vallási problémát vetett 
föl, melyek megoldást várnak. Egymást keresztező, 
hajtó, kergető szfinkszek, melyeket ezidöszerint vég
leg letárgyalni nem is lehet. Majd a háború után. 
Ha a helyzet tisztázódott s lezáródott. Addig csak 
hagyjuk magunkra hatni az élő Isten benyomásait s 
a benyomások által bensőnkben gazdagodjunk. Most 
fölkavarja egész valónkat, érezteti velünk létét és kö
zelségét, kit a bölcs lángesze föl nem ér, oly közel 
van hozzánk, hogy szinte kinyújtjuk kezünket utána, 
hogy megfogjuk s mégis oly távol van tőlünk gyarló 
bűnösöktől . . . Néha a nagy megvillanásokban látjuk 
jóságos — szigorú arcát, de a villanás fénye oly erős, 
hogy utána káprázó szemmel bámulunk tétován a 
borzalmas világba! . . .

Hndreffy János.

A pozsonyi thelo^usokhoz.
(V á la sz - fé le  f arkas  ( le j lán ak  az ..Evang;. Őrálló“ 4 6 . s z á 

mában m egje len t  levelére.)

Kedves Barátaim!
Szent meghatottsággal olvastam felhivástokat. 

Múlt évben még én is köztelek voltam, együtt lelke
sedtünk, valahányszor valami nagyobb horderejű dol
got akartunk keresztülvinni. Ismerlek benneteket, tud
tam, hogy sokáig nem nézhetitek ölhetett kezekkel az 
előttetek elrohanó történéseket. Tudtam, hogy amikor 
Jézusért, a keresztyén kultúráért, az emberi örök ér
tekekert folyik a küzdelem, ifjú véretek kihajt benne
teket is a tettek mezejére. Férfiasán viselkedtek és a 
férfias cselekedetek mindig önmagukat dicsérik. Mint 
hogyha nagy Lutherünk kalapácsai látnám felemelt 
kezetekben Mint hogyha látnálak benneteket, amint 
annyi ezer meg ezer honfitárssal egy sorban rohan
játok meg gonosz elleneink bástyafalait. Mint hogyha 
ajkatokon hallanám a dörgedelmes szózatot: Erős 
várunk nékünk az Isten !

Higyjétek cl, regi barátaitok közül nem egy 
sietne soraitok köze, ha az élet a jelen pillanatban 
oly fontos őrhelyekre nem állította volna őket és ha 
zsebükben ott nem volna a „Feldkuraten VVidmungs- 
karte“ azzal a záradékkal, hogy „Einberufung abzu
warten!“ Tudom, hogy elhatározástoktól sem jelen, 
sem elkövetkezendő, sem élet, sem halál el nem tántorít.

Mégis kenyszeritve érzem magam figyelmeteké 
fölhívni arra a levélre, melyet egy „öieg barátotok“ 
az Orálló múlt heti számában hozzátok címzett. Azt 
mondja rólatok, hogy rosszat készültök cselekedni. 
Azzal vádol benneteket, hogy egy mozgalmat indítot
tatok, amelybe az ifjúság egy részét belekényszeritettétek. 
Tiltakozzatok az ellen saját reputációtok erdekeben. 
Mutassátok meg, hogy nincsen közöttetek egyetlen 
egy sem, aki — ha nem akart volna veletek menni 

ne merte volna azt azon a nevezetes gyűlésieken 
kijelenteni. Mutassátok meg, hogy senki sincs közöt
tetek, aki csak a többség megnyilatkozása előtt hó
dolt meg gyáván s most utólag „öreg barátok“ utján 
esdekel kegyelemért.

Nem „ősi kuruc virtus“ verekedési vágy vezérel 
benneteket a vérmezőre, hanem a történelem kénysze
rítő hatalma. Nektek még semmi más feladatotok 
nincsen, mint a komoly tanulmányozás. Kérdem tőletek, 
lehet-e ma bárhol a világon komoly tanulmányokat 
folytatni? Kérdem tőletek, hogy akkor „zavart-e a ti 
elmétek“,amikor a legszentebb ügynek akarjátok élteteket 
szentelni, vagy amikora világrenditöesemények közepette 
a kathedra árnyékában kuporogtak gyáván ? Nem 
fogja éppen az iskola padjaiban tönkretenni minden 
komoly munkátokat a folytonos izgalom ? Nem fog 
a ti lelketek — erős fegyverbiró férfiak szétfoszlani a 
szégyentől, amikor sokkal gyengébb kortársait odaci-
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pelik a borjút ? — Azt tart vissza benneteket, hogy 
theologusok vagytok? Jól mondotta valamely egyházi 
lapunk, amikor ilyen formán szólt: Vagy istentelen 
dolog ez a háború és akkor ne imádkozzunk fegyve
reink győzelméért, vagy Istentől rendelt és akkor 
minden alkalmas keresztyén embert bocsássatok el oda.

Ami annak a bizonyos levélnek azt a részét 
illeti, ahol rólatok, meg a királyról van szó, megval
lom, nem értem, mi összefüggés van köztetek és a 
fogházviselt ember között. Hasonlatnak igen rossz. 
Avagy levélíró talán szándékosan állítja egymás mellé 
a legkirívóbb kontrasztokat? Felségfolyamodványtokról, 
könyörgéstekről nem hallottam semmit. Ellenben jól 
esett az az igazán könyörgésmentes férfias hang, 
amellyel a honv. miniszternek „tudomására“ adjátok, 
hogy törvényadia jogotokkal élni nem kívántok. Olyan 
herékre pedig, akik alkalmasak a fegyverviselésre és 
mégis semmi egyebek csak „tanulni akarók“ a jelen 
viszonyok között igazán nincsen szükség.

Titeket az Úr még eddig különleges állásba nem 
hivott el. Tegyétek meg tehát hiven, ami a kötelesség- 
tek. S ha ezt felismeritek „hivatlanul dolgotokba szó
lók“ nem fognak benneteket utatokról eltéríteni.

Mozgalmatok országszerte elismerésre talált. 
Testvéregyházunk lapjai melegen üdvözölnek. A „Du
nántúli Prot. Lap“ azt mondja rátok: Ez illik a ma
gyar ifjúsághoz.“ Dr. Balthazár lapja a „Lelkészegye
sület“ pedig ezeket í r j a : . . .  „megérkezett a pozsonyi 
theologusok felhívása, kik a maguk összességében 
számszerint 77-en jelentkeztek s az összes ifjúságot 
csatlakozásra szólítják fel. Ott van kiszögezve a lelkes 
felhívás az ifjúság fekete tábláján Luther szellemére 
emlékeztetve, kinek kifüggesztett tételei hasonló forron
gást idéztek valaha elő. Büszkén nézünk prot. ifjúsá
gunkra s annak vezetőiül készülő theologusainkra. 
Ahol ilyen szellem foglalta el a lelkeket, ott szebb 
jövőt remélhetünk. Áldja Isten eszményekért lelkesülő 
ifjúságunkat.“

Ily elismerő szavakat olvasva azt hiszem sem a 
pozsonyi tanári kar nem fogja „leszerelni“ a mozgalmat, 
semti nem fogjátok oly túlságosan szivetekre venni, ha 
mozgalmatokat Farkas Gejza evang. lelkész úr a 
„theologiai ifjúságra nézve lealacsonyító“-nak mondja.

Dixi et salvavi animam!
Budapest. Szántó Róbert

evang. s. lelkész., 
cs. és kir. tart. tábori leik ész

f  POSZVÉK SÁNDOR.

Magyarhoni ev. egyházunknak kimagasló oszlopa 
omlott össze — Poszvék Sándor kidőlt az élők 
sorából.

Félszázadon át igazi oszlopa volt ev. egyházunk
nak, kire mindig támaszkodhattunk, építhettünk, ami
kor az egyház szent ügyeiről volt szó. S soha nem 
csalódtunk benne.

Egyházi ügyeknek reá bizása a sikert jelentette, 
fáradozásának, munkálkodásának nyomain áldás 

fakadt.
Hosszú áldásos működésével neve, mint a böl- 

cseség, fáradhatatlan buzgóság, önzetlen nemeslel- 
kűség fogalma ment át az egyházi köztudatba.

Egyházuuk történetének utolsó évtizedei tán min
den lapon megörökítik nevét. Mióta mint a nagy 
Haubner püspök ifjú káplánja megjelenik egyházi éle
tünk porondjain — míg csak testi erejének fogyatko
zása miatt visszavonulni nem kénytelen — ott látjuk 
őt mindig mindenütt, ahol egyházi érdekeinkről van 
szó a legderekasabb munkában egyházunk közvité
zeinek élén a vezérek oldalán.

Meszlényi pap korában az igazi lelkipásztor ké
pét szolgáltatja, — mint — 33 éves életkorral — a 
nagy kiterjedésű vasi középegyházmegye esperese a 
kiváló administrator képében mutatja be magát.

A dunántúli egyházkerület főszámvevő tisztében 
a minden szükségleti ől gondoskodó pontos financier 
szerepében látjuk.

Az 1891—94 zsinaton a törvényhozó testület 
egyik legszámottevőbb tagja. A törvénykönyv több 
részének szerencsés kezű tervezője és előadója. Az 
egyet, közgyűlésnek a közeli évekig hűséges főjegyzője 
és e tisztében is méltán érdemli ki a hálás tiszteletet.

Azonban egyházának legnagyobb áldása a ka
tedrán volt mint theol. főiskolai tanár és igazgató. A 
szószoros értelmében igazi „pap-nevelő“ ; nemcsak 
oktatta, hanem sokkal inkább nevelte a theologusokat 
magasztos életpályájukra. Nem mint tudós bánt hall
gatóival, hanem mint a jó barát, a jó lelkipásztor hí
veivel. Nemcsak ismeretek közlése volt célja, hanem 
az érzületnek egyházias szellemben való nevelése. 
Komoly, lelkes, egyházias érzésű lelkészek, hű pász
torok nevelése volt törekvése, ideálja. Szeretve egy
házát, szerette azokat az ifjakat is, kiket annak az 
egyháznak vezetőül nevelt. A tanításnál szaktárgyaiba 
belemélyedve, szinte beleélve magát szíve teljes meg
győződésével adta azokat elő. Gazdag tapasztalatait 
ritka jó, gyakorlati érzékével hasznosította növendé
keinél; az a bizalom keltő közvetlenség, mellyel a 
szükséges tudnivalókat közölte — bizony megtalálta 
az utat a szívhez és agyhoz egyaránt.

De nemcsak szóban volt igaz jó akarója hall
gatóinak. Őszinte szereiét kimutatta a tanulókkal való 
személyes, szívélyes bánásmódban és azáltal is, hogy 
dr. Haubnert jelentős alapítványának hagyására, — 
melynek kamataiból havonta 12 növendék részesül 
24—24 kor.-ban — ő inspirálta.



191 4. november 21. Evangélikus Lap. 47 sz. 7. oldal.

Kiválóan jelentős férfiú volt ö akár az egyház
ban kifejtett működését, akár egyéniségének vonzó 
tiszta jellemét nézzük. Sok talentummal van megáldva 
és mégis szerénység hatja át egész lényét. Őszinte 
nyílt, szókimondó, a nélkül, hogy érdes, sértő, vagy 
mások ellen véleményével szemben elfogult volna; 
fáradhatatlan minden hiú dicsőség keresése nélkül.

Ez a kiváló férfiú most kidőlt az élők -sorából. 
Egyházunknak ez erős oszlopa összeomlott. Előttem 
áll a szelid arcú, kedves tekintetű, hó fehérhajú, jó 
Poszvék. Hálás kegyelettel emlékezünk meg, tanít
ványai mig élünk a jó nevelő mesterről, de inegein- 
lékszik róla majd egyházunk története is, mely kevés 
ily kiváló férfiút sorolhat az egyház nagyjai közé. 
Áldott legyen emlékezete. B. G.

---------- -  ------------- ----------- — ——  —  ~  ---------- --  *■

KÜLÖNFÉLE.
Dr. Rátz Ottó öröksége. A csak nem régen 

elhúnyt dunántúli főiskolai felügyelő dr. Rátz Ottó 
mint életében többször megmutatta kegyes alapitvá- 
nyaival ev. egyházszeretetét, ep úgy tanúskodik e mellett 
halála u án felbontott végrendelete is. Vegrendeleti 
intézkedés szerint a következő célokra hagyott alapít
ványokat : a sopronvárosi ev. vallási! szegényeknek : 
200 K., a sopronbeledi ev. gyülekezetnek 100 K., a 
kőszegi ev. leányiskolának 100 K., a soproni ev. ár
vaháznak 100 K., a soproni ev. gyámintézetnek 200 
K.-t. J • cselekedetei kövessék.

I  Halálozás. Sopro iban f. november hó 13-án 
elhunyt Biinker RujnJrJ a soproni ev. gyülekezetnek 
kiváló tanítója életének 53-ik tanítói működésének 32 
évében. A megboldogult, ki a régészettel nagy szak
ismerettel foglalkozott e téren szerzett érdemei elis
meréséül az anthropolog ai társaság tiszteletbeli, a 
magy. ethnograpfiai társaság választmányi tagjául vá
lasztott és a sopronvárosi — és sopronmegyei muzeum 
főöreül. Áldott legyen emlékezete.

Uj tábori lelkész. A hivatalos Rendeleti Közlöny 
(Verordnungsblatt) november 10-ki száma hozta az 
újonnan kin vezett tartalékos tábori lelkészek névsorát 
a cs. és kir. közös hadsereg en. Ezek között van 
Endreffy János lajoskomáromi lelkész, lapunk munka
társa. Behívásának ideje még bizonytalan.

A pozsonyi evang. theologusok azon moz
galmához, hogy a magyar theologus ifjúság a nehéz 
időkre való tekintettel mondjon le a vederő törvény 
29. §-ában biztosított kedvezményéről — elsőnek 
nagy lelkesedéssel a debreceni református theologus 
ifjúság csatlakozott.

Papavatás. Sc/ioltz Gusztáv bányakerületi pii-s 
pök Bánszky György es Heinz Lajos lelkészjelölteket, 
miután a lelkészi vizsgát sikeresen megállották, fel
avatta. Bánszky Orosházára ment segédlelkészül, Heinz 
pedig a torzsai egyháztól nyert kápláni hiványt. Az 
Urn tk kegyelme vezérelje őket a lelkészi pályán.

Gyámintézeti gyűlés. A bányakerületi gyám
intézet ez évi közgyűlését a december 3-án tartandó 
egyházkerületi elnökségi értekezlettel kapcsolatosan 
fogja tartani. Az elöértekezlet december 2-án, a köz
gyűlés pedig istentisztelettel egybekötve másnap lesz.

Az evang. egyetemes egyháznak a Luther 
Otthonnal kapcsolatos kórházra a Tabitha egylet ivén 
Raffay Sándor ur kezéhez adakoztak: Egy evang. 
család (Ue Chatel) 100, Raffay Sándorné 10, Fuchs 
Weber Karolina 100, özv. dr. Koher Gyuláné 100, Dr. 
Schulek Alfréd és neje 110, özv. Knefely Tolnay Ilona 
50, özv. Koch Jánosné 10, Örményi Ilona 10, Névtelen 
(Láng G.) 50, Névtelen (Gyertyánffy K.) 3, Beck 
Lajosné 8, Édeskuthy Jenő és neje 100, özv. Marschits 
Miklósné 20, özv. Pelényi Jánosné 10, özv. Dr. Dilln- 
berger Emilné 10, Liedemann Rezső és neje 10, Bendl 
Henrik és neje 10, Dr. Bendl Alajos és neje 5, Dr. 
Fuszek Rezső 20, özv. Sechofi Müller Miksáné 10, 
Névtelen (Dr. Perényi De'söné), Dr. Damjanovich 
Emilné 20, özv. Schneller Alajosné 10, Névtelen (Schay
G.-né) 10, Gombos Onka 10, Geduly Elek 20, Egy 
Tabitha (Malomhhegyi M.) 10, Névtelen (Nigrinyi N.) 
I0’50, Horváth Elekné 5, Dr. Kováts Kálmánné 5, 
Kéler Napoleon felszerelésre: 100, segélyezésre: 100, 
Liszka Károly és neje felszerelésre: 50, segélyezésre: 
50, Névtelen 10, Tiroly Józsefné 20, Nikházy Vilma 5, 
Dr. Szőts Ferencné felszerelésre 10, Névtelen (Nigrinyi) 
5*50, Bubács Imre felszerelésre: 10, segélyezésre: 10, 
Kristonotics Spavóné Mitrovica: 20, Lehoczky Szabina 
6, Ledács Kis Istvánné 10, Szandtner Béláné 10, özv. 
Martiny Henrikne lu, özv. Nagy Lajosné 5, özv. Láng 
Lászlóné felszerelésre: 10J, özv. Kemény Károlyné 10, 
Fasori ev. jótékony nőegylet felszerelésre 400, Zipser 
Ilonka 6, Névtelen 2, Dr. Szelényi Ahdár.felszerelésre: 
50, Palugyay Böske 20, özv. Gerhard Gusztávné fel
szerelésre: 100, özv. Walther Ágostonné 10, Dr. Po- 
korny Sándorné 10, Kovács György né 5, Gabona 
Nándorne 10, Schermann Sándorné lő. Masztics csa
ládtól 10, báró Prónay Dezsőne felszerelésre 100, 
Kovács Aranka 5, Higl Lajosné felszerelésre 10, Dr. 
Polner Aladár 30, egy székesfehérvári hitrokon 4, 
Landgraf János 10, Nemes Sándor felszerelésre 4, Dr. 
Katonáné Madarász A. ingekre 20, Komáry Károlyné 
30, Szandtner Béláné (virágmegváltás) 20, Beck Lajos 
felszerelésre 100, Nigrinyi Mária 50, Zalai Kálmánné 
20, Kazár Mihály 10. Mádi Kovách Erzsiké 20. egy 
Tabitha felszerelésre 2o, Telegdy Károlyné 5, Beliczay 
Béláné fels erelésre 20, Dr. Holitscher Pálné 100, Név
telen felszerelésre: 20, Bernthaler Elis felszerelésre: 2, 
Bernthaler családtagok 3, Vidor Jenőné 15, Zierer 
Lajosné 10, Báró Prónay Róza felszerelésre: 2000, 
Báró Prónay Irma felszerelésre: 2000, özv. Lehotzky 
Gyuláné felszerelésre: 20, segélyezésre 20, Édeskuthy 
Jenőné felszerelésre 100, özv. Győry Vilmosné 10, 
Kvasznica Auguszta 6, Kovácsy Sándorné felszerelésre: 
100, Dr. Polner Ödön 20, Okolicsányi Gyuláné felsze
relésre: 20, özv. Düringer Jánosné felszerelésre 100, 
Dr. Nigrinyi György 20, Szandtner Bé a társasága téli 
felszerelésre: 53, Dr. Dillnberger Emilné téli felszere
lésre : 20, ugyanaz 20, Dillnberger Béláné téli felsze
relésre: 20, Dillnberger Lacika téli felszerelésre: 10, 
Névtelen téli felszerelésre: 2 és 3, Láng Gizella téli fel
szerelésre 10, özv. Thebusz Jánosné téli felszerelésre: 
30, Alexy János téli felszerelésre 20, Dr. Thébusz Béla 
50, Beck J zsef felszerelése 10, Pollner Aladár meleg 
ruhára 30, Kobelrausch László 17 koronát, összesen : 
7365 koronát.

Pályázat. A szilbácsi kongruás magyar-tót lel
készi állásra való jelentkezéseket november 27-éig 
kell a bácsi esperesi hivatal címére Ujvcrbaszbu 
küldeni.
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Sebesült-kísérők. Baltazár Dezső dr. ref. püs
pök 2165. sz. körleveléből értesülünk, hogy a honvé
delmi miniszter minden sebesülteket szállító vonathoz 
u. n. vonatkísérő osztagokat szervezett, melyek egy 
tiszt, egy altiszt és 4—5 népfelkelőből állanak s az 
ország határállomásairól a megfigyelő állomásokra, 
ezekből pedig az ország belsejébe kisérik, ápolják és 
gondozzák a sebesülteket. A miniszter hajlandó ezen 
osztagokhoz ref. lelkészjellegü egyéneket beosztani 
ápolókul, kik polgári ruhájukban vöröskeresztes kar- 
szalaggal teljesítenek szolgálatot, négy korona napi 
ellátási dijat kapnak és ingyen utazhatnak. A püspök 
idézett számú körlevelében felhívja a lelkészeket, hogy 
erre a szolgálatra sürgősen jelentkezzenek. A jelent
kezőket Debreczenben képzik ki, az egyházkerület 
pedig arról fog gondoskodni, hogy a hadi szolgálat 
letelte után visszatérhessen mindenki abba a hivata
lába, amelyből a haza szolgálatára bevonult.

ORGONA-GYAR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgcyiagyár. Hazánk legnagyobb* 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója.

R i e ^ e r  O t t ó
cs. é s  k i r .  u d v a r i  s z á l l í tó

a  S z e n t - S i r  lo v a g ja  é s  a  F e re n c  J ó z s e f  
r e n d  tu la jd o n o s a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tjszta légnyomás i csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta >\ Oi'nél több orgonát szállított, közte 
a király orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árb-n teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.
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SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Mai számunkban közölt kép Lauxman Jézus sírba- 

tétele, mit a Verlag für Volkskunst Stuttgart volt szives 
közlésre átengedni. Ebből is csinálunk külön lenyomatot 
és várjuk olvasóink szives rendelését. Egy drb. különle
nyomat ára 2 fillér.

Az E n d re ffy  J á n o s  állal felvetett kérdésre felhívjuk olva
sóink, különösen pedig theolegusaink figyelmét. Neki pedig kö
szönjük, hegy napjaink leggyölrőbb kérdéseit, a háború centrális 
problémáját lapunkban megpendítette, Kérdések és kétségek gyö
törnek most mindnyájunkat. Mivel nemcsak kész theeriák, hanem 
már maga kérdés helyes feltevése is közelebb visz a megoldás
hoz, úgy a magokat kérdésekkel és kétségekkel gyötrőket, mint 
azokat, akik a maguk számára már megtalálták a feleletet és a 
megnyugvást — kérjük, hogy gondolataikat ne tartsák meg 
maguknak , . . Vessék papírra őket! Az „Evang. Lap“ rendel
kezésükre áll.

HÁBORÚS IDŐKRE!
Lelki fegyver. — Hadbavonult ev. katonáink 
és itthonmaradt híveink használatára. — Irta: 
Stráner Vilmos soproni ev. tbeol akadl tanár. 
Szépen bekötve 40 fillér, ugyanaz német nyel
ven 40 fillér, ugyanaz tót nyelven 40 fillér. 
Erős várunk az Isten! — Elmélkedések és 
vigasztalások a háború idejére — Irta ; Kapi 
Béla körmendi ev. lelkész — Ara 10 fillér. 
Imádság. — Templomi és magánhasználatra. 
Irta: Kovács Andor ev. lelkész —2 fűz. ára lOf. 
Béke a harcban. — Imakcnyv küzdő kato
náink és otthonmaradottak számára. — Irta: 
Kovács Andor ev. lelkész. — Ára L20 kor. 
Isten keze a világháborúban. — Egyházi 
beszéd. — Irta . Prőhle Károly evang, theol. 
akadémiai tanár. — Ára 20 fillér. — Kaphatók:

K Ó K A I  L A J O S N Á L
Budapest, IV., Kámermayer Károly-utca 3.
C é ls z e rű  le v é lh e z  m e l lé k e l t  b é ly e g e k b e n  b e k ü ld e n i  a  k ív á n t  

k ö n y v  á r á t .  — P o r tó r a  20 f i l l é r t  k é re k .  —

JÉZUSSAL EGY UTÓN . . .
fa "  Prédikációk gyűjteménye.
> ̂  ® A < írták: Kemény Lajo&(Mohr

J5K .L  Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szüts Gábor és Wolf J. ;; 

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve
K eresztyén én ek esk ön yv
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s így a Kér. Énekeskönyvet 
mintegv 40,0(0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

az alábbi köíécekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ * vörös-

metszéss 1 tokkal ......................... 2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal.....................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kchelylyel,

aranymetszéssel, dobo ban...............  8 „ — „
Párnázott borjubörkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelcfántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

metszéssel, dobozban............... a . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

kesiönyvhöz..................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett eyyszeire (kötésre való tekintet ne.kJ) 
legalább 50 példányt rendelnek mer, 25°'0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
S án th a  K á r o ly : Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjubrrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 „ — „ 

S zék á cs  J ó z s e f ; Imádságok és Buzgőlkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubörkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.
Hornyánszhg itor I pvéMIMíé, lumpest. II. MeHi-i. t

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
EOY HÁZI, ISKOLAI £ S  I Á R S a D A L H I  HETILAP.

Szombatonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési es hirdetési dijak 
a lap s z erk esz tő ség e  elm ére Nagy-  
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

Lószerkesztő: SZTEHLO KOHNÍI 
Felelős szerkesztő es kudo; SZinONlUESZ LAJOS

LAmunkatársak :
I IO K N Y A N s ZKY A IwM i A k 

LIC P I Z É L Y  Ö D Ö N  én S Z U . »  > Y I  ÖI>ÖN d.

Az e l ő f i z e t é s  é r a  : Egész évre 12 K , 
Fel évre li K., Egyes szám ára 30 fill.

H i r d e t é s  d i j a ;
le lsz  oldal >  K., Icloldal * K., nr^yeduldal 
7 k. ki ebhhirdetések (pályázatok (mindenszava 
6 fili, ‘i ibbszór metiielenA hirdetésnélárengedés.

Tartalomj: Haza Jön-e..? —Schultz A :A papok kiváltsága.— György János: Ismeretlen evangélium — Különféle. — Szerkesztő közései

HA.ZA JÖN-E . . . ?
Sok érzés vonult már át bensődben. Jó is, rossz 

is, lesújtó is, felemelő is, kétes is, bizonyos K  Egyik 
sem távozott el telkedből anélkül, hogy valahogy ne 
hatott volna rád. A jó hir megtelitett örömmel, erővel, 
élettel, a rossz hir lehangolt, elvette kedvedet önma
gadtól, munkádtól, mintha gyengébb s bizonytalanabb 
lettél volna, mintha a jövővel sem foglalkoznál oly 
kedvvel, mint azelőtt. Most nem érdekelnek a kósza 
hírek. Alig hatnak rád. Most csak e^y hir érdekel, 
ó ! Kezedet szemed elé tartod s meghajolva merően 
nézed azt a fordulót, ahol akkor eltűnt s/emed elől. 
Belenézel a messzeségbe, 
valakit vársz, valakiért re
meg belsődben az a kis 
husdarab, aminek a neve: 
s z í v . Aggódva veted fel az 
örökös kérdést: hazajön-e.

Tudom, hogy mit érez a 
szived. Tudom, hogy va
lakit keressz, valakit vársz.
Borongós sejtelemmel ra
gadod meg sebesült paj
tása kezét, ki hazajött: 
tud-e róla? látta-e? él-e még? hogy hagyta ott? Mint a 
tikkadt föld a hosszú szárazság után szívod magadba 
minden szavát, kitágult kebellel, dagadó izmokkal szeret 
néd magadhoz szorítani, ha jót mond róla, ö lő aggó
dással emészted magad tovább, ha azt mondja, hogy 
nem látta . . . lelkedben újra fölbukkan a homályos, 
nyirkos kérdés: haza jön-e . . . Hiszen, ha csak se
besült volna, fogságban volna, elviselném. Csak éjen. 
Istenem, él-e, meghalt-e ? Már oly régen nem irt.

A sok érzés között majdnem legrosszabb a 
bizonytalan érzés. A bizonytalanság sok szenvedéssel 
jár. Ne légy azért bizonytalan. Kíméld meg magad a 
vele járó kínoktól. Hidd el, hogy megteheted. Hogyan ? 
Tűzz ki magad elé bizonyosat: vagy-vagy. Vedd elő

aztán az egyik vágyót. Próbáld megérteni. Meghalhat. 
Mint sok más. Akkor nem jön h .za soha. A hazáért 
halt meg. Hősi. halált halt. Pajtásai teszik örök nyu
galomra. Meg is siratják, mintha te siratnád. Ne kí
vánd, hogy haza hozzák a drága tetemet, a katonának 
legméltóbb pihenője a csatatér. A hon, a magyar haza 
könnyes-hálás szemmel fordul feléd: köszönöm, te 
sokat adtál, a legtöbbet adtad, mert öt, forró vérét 
tetted lé váltságul a haza oltárára! Adjon Isten neki 
örök nyugodalma» ! — Szoktasd magad e gondolat
hoz. Próbáld elgondolni, hogy mint lenne akkor, ha

nem jönne haza . . .  Ha 
az a bucsúcsók, mit akkor 
kaptál tőle, utolsó volna. 
Készülj el a legrosszabbra 
is imás lélekkel — a ha
záért. Légy erős és járulj 
Istenedhez. — Aztán vedd 
elő a másik „vagy“-ot. 
Ehhez nem kell hozzá- 
szoklatnod magad, hisz 
úgyis megszoktad. Ha ha
zajön . . .  Ne úgy legyen, 

mint azelőtt volt. Becsüld meg jobban, szeresd jobban, 
élj vele jobban. Légy hálás s ivü, hogy hazajött. Há
ládat tettben mutasd meg. Ne egy pár napig, egy pár 
hétig, egy pár évig tartson szivedben a hála, hanem 
mindig. Soha el ne fogyjon. Légy részvéttel azok 
iránt, kik hiába várták haza övéiket... Erezd át fájdal
maikat, segíts terhük hordozásában, örülj az örülőkkel, 
sirj a sírokkal. így készítsd el magad mind a két eshe
tőségre. Bízva, bátran, erős lélekkel nézz a jövőbe, a ne
héz időket mások is átélték, átszenvedték — s fogd meg 
a mindenség Urának kezét, hogy vezessen célod s 
célja: Isten országa felé. Ne csak öt várd haza, de te 
is készülj haza, ahol Atyád lakik. Közeledj Istenhez, 
akkor Isten is közeledik majd tehozzád.
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A papok k iváltsága .
Hazánkban a protestantizmus mindenkor a sza

badságnak zászlóvivője volt. Amikor háborús vesze
delem fenyegette az országot, a protestantizmus min
dig az elsők között volt, mely küzdelemre szólította 
fel fiait. Veszedelmek idején feléledtek mindég a pro
testantizmusban szunnyadó erők és hatókká váltak. 
Az önzetlenség és áldozatkészség legszebb virágait 
fakasztotta.

De ma sokkal önzőbb korban élünk. A kénye
lem, bátortalanság és fontoskodás jellemzik a kort.' 
Talán meg sohasem forgott hazánk oly veszedelemben, 
mint a mostani napokban ; körülvéve kapzsi ellensé
gektől, kik az ország szivét irigyelték meg. Csodála
tos, hogy még most is van idő az okoskodásra.

Nehány héttel ezelőtt felvetettük e lap hasáb
jaiban a kérdést, hogy e háborús időben igazságos-e 
a mi katonai kedvezményünk ? Amikor ennek az 
országnak fiai kivétel nélkül egyenlőkké lesznek, jo
gunk van-e akkor hangoztatni a mi katonai kedvez
ményünket és hazafias cselekedet-e az, ha ahoz ra
gaszkodunk? A protestantizmus jelszava az egyenlő
ség. Ezt valljuk, ezt hirdetjük. De összeegyeztethető- 
nek tartjuk-e azt a mi elveinkkel, hogy miközben az 
egyenlőséget prédikáljuk, akkor — mint egy kiváltsá
gos kaszt — hangoztatjuk, hogy „igen, ti egyenlőek 
vagytok mindnyájan, de mi más emberek vagyunk, 
nekünk kiváltságunk van, ti csak menjetek szépen 
és szenvedjetek a hazáért, mi majd otthon maradunk.“ 
Persze e tekintetben is készen állunk az ellenvetéssel, 
hogy a papnak más a hivatása nem a harci szolgálat 
és a híveknek otthon is szükségük van a vigasztalásra. 
Ez mind nagyon bocs beszéd. De a tanároknak és a 
tanítóknak sem hivatása a harc, azokra is szükség 
vau; szükség van a hivatalnokokra is, a földműves 
munkás kezekre is, amikor azonban az ország léte 
forog kockán, akkor mindeneknek azonos hivatásuk 
van: szolgálni a hazát. És az egyes ember, valamint 
minden emberi közösség segitsen magán úgy ahogy 
tud. Bárhol is kezdjük az okoskodást, ide kell jutnunk: 
„a haza minden előtt!“

Ez a prófétai ige ihlette meg a pozsonyi theol. 
akad. hallgatóit, amikor e hó 7-én tartott ifjúsági gyű
lésen elhatározták, hogy összességben és egyenként 
lemondanak katonai kedvezményükről és a hadügy
miniszter rendelkezésére bocsátják magukat. Tisztelet-, 
tel adózunk a pozsonyi ev. theol. hallgatóknak nemes 
elhatározásukért, amikor önzetlenül áldozatot hoztak 
a hazának.

A pozsonyi ev. theol. hallgatók ezen határozata 
kész tények elé állította az egyetemes egyházat, mely 
felett napirendre nem térhet. Nyilatkoznia kell és pe
dig határozottan, helyesli-e a theol. hallgatók ezen

határozatát, kivánja-e továbbra is fenntartani a lelké
szek katonai kedvezményét vagy pedig nem ? Jó lenne, 
ha a kerületek megvitatnák a kérdést és gondolkoz
nának a teendőkről. A bányai ev. egyházmegyék 
elnöksége december 3-ára össze lett híva; üdvös do
log lenne, ha a történtekkel számolva, tárgysorozatába 
venné fel a pozsonyi theol. akad. hallgatók állásfog
lalása következtében szükségessé váló teendők meg
beszélését.

Hisszük, hogy a jelen veszedelem, elnémít min
den önzést, nem fogunk saját kényelmünkre gondolni, 
egyedül csak a hazára. A legkissebb áldozat az, a 
mit hozhatunk, ha ev. egyházunk felterjesztést intézne 
a miniszterhez, hogy felekezeti különbség nélkül tö
rölje el a lelkészek katonai kedvezményét. Nimbusunk 
felemelkednék, úgy is eleget ócsároltak már bennün
ket. Egyszer már az ev. papság is indíthatna valami 
ország >s mozgalmat, mert lassan már szállóigévé lesz, 
hogy „megint elkéstünk!" Hiszen igy is nagyon két
séges a mozgalom sikere, mert a róm. kath. klérus 
nagy erőt fejtene ki a mozgalom ellen, de bármiképen 
határozzanak is, az erkölcsi siker és elégtétel akkor 
is a mienk marad.

Hozzátok lenne még nehány. szavam pozsonyi 
theologusok, kedves barátaim! Midőn a háború kez
detén felemeltük szavunkat a haza érdekében, csak 
félve szólaltunk meg, minden sor Írásunk után ott 
kisértett a gondolat, hogy talán úgy is hasztalan lesz 
minden és süket fülekre fogunk találni. De nem igy 
történt. Ti, a ti férfias fellépéstekkel megszégyenítetté
tek a gúnyos mosolygókat és elnémítottátok az önző 
lelkeket. A ti ifjú telketek lelkesedése meg fogja törni 
a csendet és fel fogja rázni álmukból a sziveket. Óh 
mert nagy csend, ijesztő, megdermesztő csend kezdett 
leereszkedni. A ti elhatározástok visszhangra fog találni 
az egyház vezető férfiaiban. Üdvözölünk benneteket 
férfias fellépésiekért! Most legyetek azon, hogy a 
mozgalmat helyes mederbe tereljétek. Célotok ne legyen . 
az, hogy ti és csak ti kérjétek a katonai kedvezmény 
megszüntetését. Szélesítsétek - ki a mozgalmat, hogy 
az ország minden felekezetének papságára kiterjesz
tessék a kedvezmény megszüntetése. Ha ezt keresztül
vittétek, akkor lépjetek a haza szolgálatába, Ezért 
lépjetek érintkezésbe az összes prot. theologiák ifjú
ságával, hogy azok is hasonló értelemben nyilatkoz
zanak.

És ha ez sikerrel fog járni, akkor a mozgalom 
országos kérdéssé desz, melynek egyházunk körén 
kívül is lesznek lelkes szószólói.

Kívánjuk nektek, hogy siker kisérje önzetlen- 
ségteket. Schultz Aladár.
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Ismeretlen evangélium *)
Igen tisztelt szerkesztő ur!

Becses lapjának október 3. és 10-iki számaiban 
az „Ismeretlen Evangélium“ megjelenése alkalmából 
napvilágot látott tanulmányát különös érdeklődéssel 
olvastam s annak az „Ismeretlen Evangélium*-mal 
foglalkozó szakaszaira a válaszadást kötelességemül 
tekintem. Kötelességemül tekintem ezt nemcsak azért, 
mert a kérdés körültekintő tárgyalásában a minden 
egyházi vagy más véges érdekeltségtől független hit- 
tani és vallási vizsgálódás lelki érdemének némi elis
merését látom (álláspontjainknak nyilvánvaló ellen
tétessége dacára is); hanem kötelességemül tekintem 
különösen azért, mert az „Ismeretlen Evangéliuminak 
tüzetesen ki nem fejtett h «tsó gondolatai súlyos félre
értésekre adtak okot.

ügy látszig mindjárt maga az „Ismeretlen Evan
gélium“ cim éppen az ellenkezőjét ébresztette föl an
nak a gondolatnak, amit az valósággal fed. Az én 
elmém és felfogásom szerint ugyanis az ismeretlen 
evangélium nem a Notuvich által összeszerkesztett irat, 
mert hisz ez az elsö'fcTfzzétételétöl kezdve „ismerf-nek 
minősítendő. Szerintem az ismeretlen evangélium a 
Jézus életének még mindig ki nem fürkészett története. 
A Notovich utján keletről nyugatra forgalomba jutott 
leírás (amelynek magának, miként az a munka záró
szavában olvasható én sem tulajdonitok a maga egé
szében a kánoni leírásokéval egyenlő értékét) egyike 
ama lehetőségeknek, melyek szerint a Jézus életének 
lefolyása elképzelhető. Bibliai szempontból ugyanis a 
fő célom éppen az volt, hogy (bár előre is remény
telennek látszik) újabb eszközt adjak a Jézus élete 
nagy kérdéseinek a kutatására, — amint erre magam 
is megtettem első piciny kísérletemet.

E miatt igazán nagyon sajnálom azt, hogy Szer
kesztő Ur szerény vállalkozásomban együgyü „felülést“ 
lát a „Notovich misztifikációjának.“ Ahhoz valóban 
nem kell nagy jártasság a bibliai ismeretekben, hogy 
egy ilyen apokrif verziónak föl ne üljünk. I)c viszont 
ahhoz, hogy a Jézus egyénisége és élettörténete iránt 
komolyan, mélyen ne érdeklődjünk s annak a homá
lyos rejtélyeit minden erőnkből földeríteni ne igyekez
zünk, ahhoz a szívnek oly elfásulása, az. elmének oly 
eltompulása kellene, amelynél száz halált szívesebben 
elviselnék. Nemde a „hiteles“ történeti elbeszélésekből 
a Jézus életének — oknyomozó történelmi értelemben 
— csak a végső szakát, a Jordánban keresztelő János
tól történt megkereszteltetésétöl a keresztre feszítéséig 
ismerjük! És ezt is hogy ismerjük? Két alakban, amely 
változatoknak az ellenmondásait eddigelé még senki
nek sem sikerült végképpen kiegyenlíteni, senki sem 
bírt eddig teljesen kielégítő választ adni csupán arra

•) V. ö az Evang. Lap. 40. 41. számában megjelent cikkel.

a kérdésre sem, miként lehet, hogy a szinoptikus 
evangéliumok szerint Jézusnak ez az életszaka egy 
évre, a János féle evangélium szerint azonban három 
évre terjed. Hát lehetséges-e, okos-e, erényes-e meg
nyugodnunk ily sötét tudatlanságban, ily roppant bi
zonytalanságban annak az élettörténeté felől, akinek 
az egyénisége, a tettei, a magaviseleté, az élete pél
dája, a hite 5(X) millió ember sorsát vannak hivatva 
irányítani ? Szabad-e megnyugodnunk abban, hogy 
megváltónk, legfőbb életszabályozónk életéből csak 
egy, esetleg három év történetéről tudunk valamit 
hézagosán ?

Ez a belső kényszer ösztönzött és bátorított en- 
gemet irodaimilag a »Notovitch-féle szöveggel való 
foglalkozásra. Ám az „Ismeretlen Evangélium“ figyel
mes olvasása bárkit meggyőzhet arról, hogy az abban 
fölállított föltevéseknek egyetlen támasza sincsen a 
Notovitch-féle szövegből véve, hanem mindannyi a 
kánoni evangéliumokból, s a helyzetből következő 
észokokból van összeállítva. A közölt apokrif szöve
get azonban igen alkalmasnak találtam e föltevések 
illusztrálására s hogy ilyen módon azt teljes mérték
ben fölhasználjam arra erkölcsi jogosultságot éreztem. 
A misztifikációnak, hamisításnak ama vádjaival szem
ben ugyanis, amelyekkel oly számosán (köztük első
rangú szaktekintélyek, mint Max Müller, Pfleiderer) 
halmozták el Notovitchot, Notovitch kielégítően g a 
zolta jóhiszeműségét munkája későbbi kiadásaiban. 
Aki tudomást szerez a támadásról annak méltányos 
a védelmet is tudomásul vennie. |Ez irodalmi vitá
nak az ismertetése az „Ismeretlen Ev. ngélium“-ból 
azért maradott ki, mert az a munka fő témája mellett 
alárendelt jelentőségű.j

Amit e föltevésekkel szemben vagy azok szelle
mében a szakemberek eddig (Garoe-t sem véve ki) 
a keresztyénségnek Indiához s különösen a buddhiz
mushoz való viszonyát illetőleg összehoztak és össze
hozattak, az valóban siralmasan kevés. Költői legendák 
közötti párhuzamok kimutatására és bírálatára szorít
koznak s különösképpen mintha tervszerüleg kerül
nék el azt, ami az alaptanokban mutatja a szellem, a 
gondolat közösségét és a kölcsönzésnek vagy forrás 
közösségnek nyomosabb bizonysága lehetne! Itt csak 
egy ilyen párhuzamot idézek, — amely azonban rend
kívül meglepő. A szinoptikusokból úgy értesülünk, hogy 
Jézus, — miután megkeresztelkedett — az igehirde
téshez kezd. Jézus mindenekelőtt a tanainak leglé
nyegesebb tételeit összefoglaló beszédet mond. Ez a 
„hegyi beszéd“ néven ismert fenséges tanítás mond
hatni az ő program beszéde; és ennek is legfontosabb 
része, mintegy magva a beszéd elején olvasható 8 
boldogsági kijelentés. Hasonlóképpen Budha: miután 
a Bó fa alatt megvilágosult, Benares közelében el
mondja, milyen utón óhajtja megváltani a szenve
déstől az embereket; ennek a beszédnek a magva a
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szent nyolcszorosuk Jézus a boldogság nyolcszoros rozza meg és ezek a meghatározások föltűnően ha- 
jellegét, Budha az üdvösség nyolcszoros útját hatá- sonló értelműek. íme a párhuzam:

vagy hitünknek.
A hitrendszernek ugyanazok az alaptételei, ame

lyek az ember lelki fejlődésének útját a legelemibb 
értelmi ténytől a legmagasztosabb szellemi valóságig 
megmutatva Budhánál az első nagy gondolatrendezés 
elvont unalmasságában sorakoznak, ugyanazok az alap
tételek Jézusnál a prófétai tisztánlátás mellé a költői 
ihlet elevenségét nyerik. Budhánál az eszme rendszerbe 
tagolásának egyhangú formalizmusa a végrehajtott 
fárasztó elmemunka nehézségeinek félreismerhetlen 
nyomait mutatja. [Ismétlődő formulák használatának a 
külső oka természetesen az emlékezetből való tanítás 
és tanulás megkönnyítése volt; ez az ok azonban épp 
annyira fenforgott Palesztinában, mint Indiában.] Holott 
jézusnál az ész munkája arra összpontosulhat, hogy 
az iskolás formulákba öntötten már megismert gon
dolatokat a szívre és képzeletre ható mezbe öltöztesse.

Nyilvánvaló tehát, hogy a szóban forgó történeti 
hipotézis fölállítására az apokrifus evangéliumoktól 
függetlenül is kínálkozik alap.

Nem kívánok azonban senkit sem azzal az ide
ával áltatni, mintha az „Ismeretlen Evangélium“ jám
bor történelmi föltevés megkockáztatás mái egyéb és 
több nem akart lenni. „Leleplezésének ugyan nem 
nevezném, mert a benne idézett összes, érvül használt 
adatok ismerős tények. Ellenben vállalom azt a minő

sítést, miszerint az „vádirat az egyházak, a hivatalos 
theologia ellen.“ Valóban én — legjobb meggyőződé
sem szerint — választottam Jézus és az egyházak 
között és erre a választásra föltettem pályámat, csalá
dom jólétét, jövőmet. Lelkiismeretem igazságáért min
dent odaadtam, odahagytam, ami a földön embernek 
drága s hogy igy tettem azért — ha kell — szívesen 
állom a legkeményebb támadásokat. Hanem Szerkesztő 
Ur — sajnálatomra — emiatt még csak nem is bírál, 
nem is érinti aztéaz iszonyatos ellentétet, amelyet Krisztus 
és a keresztyénség között pl. csupán a harctéri jelenté
sek is naponta mutatnak. Hisz nemde az összes ke
resztyén államok a Jézus nevében az önfeláldozó sze
retet jegyében keresztények. És amióta él ember a 
földön lobogott-e föl a gyűlölet tüze oly rettenetes, 
százakat, ezreket, százezreket föláldozó lánggal, mint 
most. És nemde mindez a Jézus ellenére az összes 
keresztyén egyházak hallgatólagos beleegyezésével sőt 
pasztorális segédlete mellett történik! Mi a nagyobb 
bűn itt az önmagát az igazságért megfeszittető jézus
sal, vagy a százezrek lemészárlásában világi érdekből 
segédkező egyházakkal tartani?

Atyafiságos tisztelettel
Arad, 1914. november 20.

György János.

K Ü L Ö N F É L E .

Gyászrovatok. Dr. Nemes Béla, a szarvasi fő
gimnázium rendes tanára életének 37. évében novem
ber 19-én hosszú betegség után elhunyt. Az elhunyt
ban Nyácsik Endre nyugalmazott vársomlyói lelkész 
a fiát gyászolja. — Az aszódi főgimnázium fentartó 
tesülete és tanári kara külön gyászlapon jelenti, hogy 
Strompf László tanár hatvan éves korában huszonnégy 
évi tanárkodás után e hó 18-án meghalt. Temetése 
20-án volt. Legyen áldott emléke!

Lelkészbeiktatás. A szem/aki egyház új lelkészét, 
Fröhlich Győzőt e hó 15-én iktatta be Csepregi György 
esperes megbízásából Print Lajos aradi lelkész. A 
zsúfolásig megtelt templomban a község minden fe- 
lekezete képviselve volt, szép számmal voltak vidékiek

is. Az új lelkész német és tó nyelven mondott be
köszöntő beszédet. A beiktató német beszédet mondott. 
A beiktatási aktus magyarul folyt le. Utána a hadba- 
vonultakért, a királyért és hazáért mondott a beiktató 
buzgó imádságot.

Választás. A szepesszombati egyház e hó 15-én 
tartott választó közgyü ésén a nyugalomba ment 
Wittchen Ede helyére egyhangúlag Kozlay Kálmán 
miskolci s.-lelkészt választotta meg.

Az egyetemes lelkész segélyezési alap bi
zottsága folyó hí 18-án tartotta meg ülését dr. 
Zsigmondy Jenő es Scholtz Gusztáv elnöklete mellett. 
Beérkezett 104 segély kérvény, melyekben 198 gyer
mek után kérnek segélyt, ezek közül azonban 19 
gyermek atyjának az egy. nyugdíjintézet által nyilván
tartott összjavadalma a 4.000 kor.-t. meghaladja és

Kik a boldogok Jézus szer in t?  M elyek a boldogság útjai Budha szerint? fliben  áll az e szm ek ö zö sség ?
1. „Boldogok a lelki szegények“ . . . “Helyes nézetek.“ Ez az elmének üdvözülésre képesítő állapota.
2. „ akik sírnak . . .  „ vágyakozás. „ „ érzésnek „ „ „
3. „ az alázatosak . . .  „ beszéd. „ a gondolat és érzés nyilvánítási módnak üdvös állapota.
4. „ akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot. „ magaviselet. Ez a cselekvéseinknek üdvözülésre képesítő állapota.
5. Boldogok az irgalmasok . . .  „ életmód. „ a szokásainknak „ „ „
6. „ akiknek szivek tiszta . . .  „ törekvés ,. a jellemünknek „ „ ,,
7. „ a békességre igyekezők . . . „ meggondolás. „ az életcélunknak „ „ „
8. „ akik háboruságotszenvednek „ elmélyedés ,, ».életeszményünknek ,,' „ „

vagy hitünknek.
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így az utóbbiaknak kérelme a szabályzat 6. §. értel
mében figyelembe vehető nem volt. A bizottság a 
segélyek összegét egy-egy gyermek után 300—300 
koronában állapítván meg összesen 122 gyermek után 
36,600 korona segélyt utalványozott továbbá a hiányos 
adatok pótlólagos igazolása esetére még feltételesen 
további 32 gyermek után 9.600 korona segélyt álla
pított meg. A tárgyalás során a bizottság a következő 
iránt Iveket állította fel:

szigorúan i:gaszkodik a szabályzat 6. pontjá
ban előirt javadalm; .s korhatárhoz,

b) mostoha gyv .. kék után segély igényt nem 
állapit meg,

c) az olyan lelkészt, kinek gyermeke otthon 
lakik és csak úgy jár be egy a lakhelyén kívül levő 
nyilvános iskolába igényjogosultnak nem tekinti,

d) azokat, kik gyermekeiket kath. felekezeti is
kolába járatják, igényjogosultaknak nem tekinti,

e) özvegyeknél, az ő ténylegesen élvezett nyug
dijuknak megfelelően az összjavadalmat mindig 3000 
koronán alulinak tekinti.

Végül a bizottság elhatározta, hogy az idei fö
lösleget már most tőkésiti és hazafias érzületének ki
fejezést kívánván adni a rendelkezésre álló összegen
30.000 korona hadi kölcsön kötvényt jegyez.

Értesítés. A Magyarhoni Evangélikus Lelkész
egyesület pénztárosa, Vitális Gyula eddigi tótpelsöczi 
lelkész f. é. november hó 26-.in átköltözik Breznó- 
bányára (Zólyomul.), miért is a Mele pénztárának szóló 
küldemények ez időtől oda cimezendők.

Luther halotti maszkja. Luther arcáról, mikor 
a halottas menet Halién keresztülment, a mausfeldi 
grófnő kívánságára lenyomatot készítettek. A lenyo
matnak a másolata Carus szász udvari orvos gyűjte
ményébe került. Ezl a másolatot sokszorosította és 
terjeszti az oranienburgi Orunia-Verlag. A mfllap ér
tékes és fontos emlék reprodukciója, azért olvasóink 
figyelmébe ajánljuk, Luther hatalmas fejének, jellemző 
vonásainak plasztikus képe ez a míilap, melyet érde
mes megszerezni mindenkinek, aki Luther egyénisége 
és müve iránt tisztelettel viseltetik. A mfilap ára 3 
márka.

Egyházi krónikák. A hesseni egyházi hatóságok 
felszólították a lelkészeket a háborús események figye
lemmel kisérésére és az egyházközségeket illető ese
mények feljegyzésére.

A liadikölcsönböl egyházaink és egyházi intéz
ményeink is kivették a maguk részét. A püspök urak 
egymásután fordultak az egyházakhoz körleveleikkel, 
melyekben a lelkészeket a hívek felvilágosítására s 
hadikölcsön jegyzésére való buzdításra hívták fel. A 
magyarhoni egyet, egyház 408,000, az erdélyi szász 
evang. egyház konszistóriuma 2.000,000, a ref. egyház 
egyetem 100,000 koronát jegyeztek. A nyíregyházai

40,000, a budai 20,000, rákospalotai 25,000, a pesti 
evang. egyház templom alapjából 100,000, a Glosius 
alapból 45,000, a bajai 5,000, az alsószelezsényi 10,000, 
a nagybörzsönyi 1000, a lajoskotnáromi 1000 koronát 
jegyeztek. A nyíregyházai főgimnázium 50,000, az ön
képzőkör 1000, a filléregyesület 2000, a tápintézet 1000 
és a VI. oszt. 50 koronát jegyeztek. Rákospalotán az 
elemi iskolások 350 koronát gyűjtöttek a nemzeti köl
csön részére.

Meghívás. Heitniüller W. dr. marburgi egyetemi 
rendes tanárt, a kiváló újtestamentumi kutatót a hei- 
delbergi egyetem theologia fakultására meghívták ren
des tanárnak.

A katonai lelkigondozást támogató bizott
ság melyről lapunk 45. számában hirt adtunk, Német
országban megalakult és megkezdte a működését. 
Október 19-én tartott gyűlésen először is azt állapí
totta meg. hogy a katonai lelkigondozás támogatására 
feltétlenül es sürgősen szükség van. Erre a támogatásra 
két irányban van szükség. 1., szaporítani kell a tábori 
lelkészek számát és 2. a tábori szolgálatot végző lel
készeket hetenként küldött alkalmas nyomtatványokkal 
kell segíteni a munkájukban. Azután meggyőződött a 
bizottság arról, hogy az illetékes körök a bizottság 
munkája iránt a legnagyobb jóindulattal viseltetnek s 
azt hálával fogadják. Végül számot vetett azzal is, 
hogy ha a bizottság alapos munkát akar végezni, tete
mes összegű pénzre van szüksége. Ezért a bizottság 
felhívást intézett az otthon maradt német lelkészekhez, 
hogy évi fizetésüknek 1—5/%,-át önként adják a 
bizottságnak, az egyházaktól pedig önkéntes adomá
nyokat, valamint a külön hadi istentiszteletek offertori- 
umát e célra ajánlják fel. Kéri a bizottság az egyletek 
és magánosok támogatását. Ha a felszólításnak meg 
lesz a kellő foganatja, akkor a német evang. egyház 
abba a helyzetbe jut, hogy ezen bizo.tság utján hatha
tósan és eredményesen támogathatja a tábori lelké
szek munkáját.

Kérdés az egy. nyugdij-intézeti ügyvivő
ú rh o z : Az egyet, egyházi nyugdijintézeti járulék 
számlák kiosztattak, itt az idő, hogy nyugdij-járulé- 
kaink befizetve legyenek. Kérdem, ha 1915-ben az 
egyházi államsegély nem folyik be az egy. nyugdíj
intézetbe (amint, hogy nem is fog kiutaltatni) gon
doskodás történik-e a nyug., ill. özvegyi ellátási dijak 
vagy kiilönösb megszorítások nélkül is biztosítva van-e 
az intézet jövője? Nem kell-e tartani a nyugdíjintézet 
összeroppanásától ? X. V.

A Protestáns Országos Árvaegylet választ
mánya f. hó 13-án a Protestáns Országos Árvaházban 
Kovácsy Sándor elnök vezetésével tartott ülésén, a 
melyen jelen voltak : Wágner Géza dr. udvari taná
csos, alelnök, Bilkei Papp István ref. theol. akad. 
tanár, Csengey Gyula dr. ügyvéd, Herényi János nagy-
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iparos, Kaczián János ev. esperes, Mehnert Ernő ma
gánzó, Szilassy Aladár v. b. t. t., Teleki Tibor gróf 
választmányi tagok és Brocskó Lajos kir. tanácsos, 
igazgató, hazafias áldozatkészségének követésre méltó 
példáját adta. Kovácsy Sándor lelkes szavakban vá
zolván a magyar kormány által kibocsátandó 1914. 
évi 67,,-os m. kir. adómentes állami járadékkölcsön 
(hadi kölcsön) a nemzet létérdekét szolgáló célját, 
indítványozza, hogy a Protestáns Országos Árvaegy
let anyagi erejéhez mérten mozdítsa elő a magyar 
hadi kölcsön sikerét. A választmány a hazafiui köte
lesség szent érzésétől áthatottan határozatként kimon
dotta, hogy az indítványt elfogadja és a hadi köl
csönre százezer koronát jegyez és annak közvetetlen 
jegyzésére Kovácsy Sándor elnököt felhatalmazza.

Az egylet ezt a rendkívüli és nagy kiadását
335,000 koronát érő budai telkeinek eladási árából 
fogja fedezni. A választmány e hazafias ügy elinté
zése után ugyancsak hazafiui kötelességérzetből el
rendelte egy hadba vonult apa gyermekének felvételét 
a Protestáns Orsz. Árvaházba, a kinek anyja nem 
rég halt meg. Elnök jelenti, hogy a szokásos kará
csonyi gyűjtés, mely évenként mintegy 6000 koronát 
juttatott az egyletnek, az idén elmarad, mert a hatóság 
most csakis katonai célokat szolgáló gyűjtéseket enge
délyez. A háború folytán az egylet egyéb jövedelmi 
forrásai is tetemesen megapadnak, a mi körülbelül 
10—12000 korona veszteséget jelent, amihez még su- 
lyosbitóan járul az élet rémitő drágasága. E nehéz 
életkörülmények közepette is a választmány teljes 
buzgalommal, csüggedést, kishitűséget nem ismerő 
lelkesedéssel folytatja áldásos munkálkodását, bizván 
a Jó Istenben, bizván az emberek nemeslelküsé- 
gében.

Az árvaházban jelenleg 102 növendék van, akik 
közül 65 középiskolákat látogat. Az egyesület gon
dozó védelmét 191 árvagyermek élvezi.

Jótékonyság. Visszavonultan, serényen dolgozva, 
alig jut a nagyközönség elé egy röpke hir a pesti 
ág. liitv. ev. német egyház nő-szövetségének buzgól- 
kodásáról; pedig lélekemelő munka folyik itt nap-nap 
mellett, hét-hét után, amikor a nő-szövetség buzgó 
tagjai szorgos kézzel varrnak, kötnek, szabnak meleg 
ruhát a harcban álló katonáinknak. A gyermekkori 
mese jut ilyenkor eszünkbe, midőn a szapora, kedv
teljes munkálkodást látjuk; csupán itt-ott hallik mun
kaközben a sóhajtás: vájjon ki fogja ezt hordani ? 
vájjon visszatér-e katonánk ? Mindent oly gonddal, 
oly csínnyel készítenek el, mintha minden hölgy fiá
nak, testvérének, férjének kötné, varrná a meleg ruhát. 
Szivet, lelket megrázó jelenetekről tanúskodik a papiak, 
amikor a buzgóságban kifáradhatatlan háziasszony, 
közvetlenül a közkatonáknak átadja a nőszövetség 
nevében a meleg rkhákat, amelyhez mindég egy pár

csengő ércpénz is jut útravalóul. Boldogan hallgatják 
a hölgyek a katonák — könnyes szemmel mondott 
— hálalkodásait, mely nekik oly édes kárpótlás. De 
nem csupán szavakkal róják le hálájukat derék ka
tonáink, hanem a táborból, a harcmezőről küldik gya
korlatlan irású leveleiket hálájukat köszünetüket kife
jezve . . .  A buzgó hölgyek pedig folytatják munká
jukat, kötnek, varrnak és imádkoznak mindazokért 
akiket a haza védelmére küldött. M. Gy

Értesítés. Tisztelettel értésitem lelkésztársaimat, 
hogy a háború ideje alatt irt egyházi beszédeimből 
és imádságaimból egy nyolc ivre terjedő füzetet adok 
ki. Egyházi beszéd lesz 10, esketési és úrvacsora
osztási 1 — 1 és több hétköznapi imádság. A füzetet 
december 15-ig szétküldöm a megrendelőknek. Elő
fizetési ára 3 korona. Hogy a példányszám iránt tá
jékozhassam magamat, igen kérem azon lelkésztár
saimat, akik munkámat megrendelni óhajtják, hogy a 
megrendelést jutassák el hozzám.

Kis József, pápai ref. lelkész.
A katonák karácsonya. A teszérvöLyi papi 

gyónókör e hó 18-án L-dénvhen járult az Ur aszta
lához. A jelenvoltak megemlékeztek értünk küzdő ka
tonáinkról s Dedinszky Aladár ipolyvecei lelkész in
dítványára gyűjtést rendeztek az.'Auguszta alapra, kato
náink karácson)fájára. Adakoztak: Dedinszky Aladár 
6, Krupecz István és neje 10, Krainár Sámuel és neje 
4, Reil Sámuel 2, Kramár C. József és neje 4, Bobál 
Samu és neje 6, Holecz Irén 2, Horicsánszky Pál és 
neje 6, Dianovszky János és neje 5, Holuby Vilmos 2, 
Lehotzky Károly körjegyző 10, Szamety Samu tanító 2, 
Baffia Árpád erdész 5, Bernáih Pál és neje 6 koronát. 
A gyűjtött 70 koronát a „Pesti Napló“ szerk. utján 
juttatták el rendeltetési helyére. Ezt a szép példát 
ajánljuk mások figyelmébe is.

Nyugtatás. A Luther-Otthon kórház a követke
zőktől kapott természetbeni adományokat: Kollár La- 
josné egy teljesen felszerelt ágyat, Haggenmacher 10 
matrácot, özv. Gerhardné 3 zsák burgonya, Komáry 
Erzsébet 20 kiló gyümölcs iz, Nádosy Imréné 20 üveg 
paradicsom, 20 üveg szilva befőtt, Lukács Pálma 50 
üveg bor, Prónay Róza és Irma bárónők 76 üveg 
ó-bort, Dr. Szabó Imréné több Ízben párolt almát, 
Somorjai Arthur párna és törülköző, Veres Pálné utcai 
főzőiskola több Ízben párolt őszibarackot és almát, 
Jeszenszky Károlyné Kárancsság, párna és fehérnemű,. 
Nagybörzsönyi ev. egyház hívei 20 zsák burgonya és 
4 zsák bab, Schmied S. zsebkendő, Csömöri hon
leányok zsebkendő és törülköző.

Uj Énekeskönyv. A bajai ág. h. evangélus egy
házközség f. hó 18-án tartott közgyűlésén Imrék Sá
muel lelkész indítványára egyhangúlag elhatározta az. 
uj Dunántúli énekeskönyvnek újévkor leendő beveze
tését. Ez alkalommal a gyülekezetnek egy nemesszivü
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tagja és kegyes pártfogója: Jzv. Schumaher Fzigyesné 
úrnő, felajánlotta az egyháznak 25 drb. uj énekes
könyvnek általa eszKözlendó bevásárlását, amit a köz
gyűlés örömmel tudomásul vett s ezúton is háhs 
szivei nyugtáz.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.

György János leveléhez van egy pár meg
jegyzésem. A Notovics-féle ismeretlen evangéliumot 
továbbra is hamisítványnak tartom. Jézus élete prob
lémáinak a kutatásánál sem mint forrásnak, sem mint 
lehetőségnek nem lehet tudományos szerepe; ha van
nak, vagy lehetnek Jézus és Buddha tanítása között 
érintkezési pontok, akkor sincs tudtommal annak a 
föltevésnek semmiféle komolyan vehető tudományos 
támpontja, hogy Jézus tizenkét éves korától harminc 
éves koráig indiai, perzsa vagy egyiptomi papoknál 
tanulta volna a maga tudományát és a csodatevés 
mesterséget.

Rám az „Ismeretlen evangélium“ azt a benyo
mást tette, hogy György János Notovics hamisítását 
komolyan veszi és komoly lehetőségként állítja szembe 
az evangéliumokkal. Ezért emeltem szót a könyve 
ellen s ezért jelöltem meg és jellemeztem azt az iro
dalmi (!?) műfajt, melybe Notovics munkája tartozik. 

^György János könyvének a tulajdonképeni szándé
kával nem akartam perbe szállni. Az egyház, a hiva
talos theologia és a hagyományos Jézuskép megvé- 
delmezését hagytam azoknak, akiknek tudományból, 
egyházi tisztességből és munkából több jutott. Vannak 
elegen, akiknek ez előbbvaló kötelességük, mint nekem.

A keresztyénség és a háború kérdéséről most 
jobb nem beszélnünk, ha másért nem azért, mert 
úgyis — hiábavaló.

Egy ref. egyházi lap a pozsonyi theologusok 
áldozatkészségéről ezt Írja: „Nem Pozsony kezdte ezt 
a mozgalmat, legalább minálunk nem kezdte. Debrecen 
vagy maga megy elöl; vagy nem is m o z d u l Mit 
mondjon erre az ember? Mekkora nyomorúságnak 
és Istenverésnek kell még jönnie, hogy egymást job
ban megértsük, egymás hazafias áldozatát jobban 
megbecsüljük s ne azt nézzük mindenben, hogy me
lyikünk az első, melyikünk adhat többet magára ? ! . .

A Luther tá rsaság  a iapunk 42. számában 
megjelent közleményre helyreigazítást tétetett közzé. Ez 
megjelent a 46-ik számban. Ehhez a helyreigazításhoz 
ma van egy pár szavam. Az R. M. név alatt megjelent 
közleményt a helyreigazítás után is teljesen a magamévá 
teszem. Azon, hogy mi tartozik a Belmisszió munka
mezejéhez, nem vitatkozom. Az sem fontos, hogy hány 
ivén jelenik meg a Belmisszió; a lényeges az, hogy 
a közgyűlésen tárgyalt előirányzat szerint a Belmisszió

12 ive 3óW koronába fog kerülni. Az idén-e, vagy 
jövőre az nem túlságosan lényeges. Az a kérdés, hogy 
nem dragi-e a Belmisszió? Az én szerény vélemé
nyem szerint 291 korona egy Ívért irói tiszt elet díjjal 
stb. nagyon sok. Ugyanez áll az .ösvényre“ is! Örü
lök, hogy ezt a társaság, vagy a főtitkár ur utólag 
elismeri és árajánlatokat fog kérni fővárosi és vidéki 
nyomdáktól. Ezeket az árajánlatokat azonban nem 
most, hanem a közgyűlés előtt kellett volna kérni és 
bemutatni. Az irói tiszteletdijakról az a szerény véle
ményem, hogy a Belmisszióban megjelent cikkekéit 
ivenként 50 korona, fordításokért ivenként 32 korona 
hallatlan sok! Tessék kézbe venni a „Zeitschrift für 
neutest. Wissenshaft“ c. tudományos folyóiratot, 
amelyben a tudományt gyarapító és elöbbrevivö eredeti 
cikkeket ivenként 20, azaz húsz márkával honorálnak. 
Mi németből való fordításokért többet adjunk ?! Az 
eredeti cikkek honoráriuma is határozottan túlzott. Ha 
irodalmi színvonalon álló, két-három kiadást megérő 
költői vagy irói munkáról volna szó, akkor érteném a 
bőkezűséget. Azok pénzt érnek és be is hozzák a pénzt ! 
Azonban egy ingyen osztogatott lap cikkeinél — tekin
tet nélkül azok minőségére — ez a bőkezűség sem
mivel sem indokolt. Azaz hogy indokolt lehet, mert 
nincs az a dolog, amit okokkal meg ne lehetne támo
gatni, de az én egyéni véleményem szerint legalább 
is túlzott bőkezűség. Ha legalább nevelne ezert a 
pénzért a Belmisszió jó fordítókat és cikkíró
kat?! . . .

A könyvtár tipusok ügyére csakugyan kár a szót 
vesztegetni. A társaság illetve a főtitkár ur belátta, hogy a 
százas megrendelésekre való várakozás nem a mi vi
szonyaink közé való. Ki kell szolgálni mindenkit, ami
kor jön. Azért ebből egyáltalán nem következik az, 
hogy á társaságnak kevesebb haszna legyen. A társa
ság azért százankint megrendelheti a könyveket és biz
tosíthatja magának a tömeges rendelések után járó 
nagyobb percenteket. Befektetés, üzleti előrelátás és 
számítás nélkül nem lehet egy ilyen vállalatot le
bonyolítani ! Ezzel e hárommal a múltban is élnie 
kellett volna s ezekre a jövőben is nagy szüksége 
lesz a társaságnak!

Minderre a 42. számban megjelent cikk a leg
nagyobb jóakarattal mutatott r á ! Hogy e cikkre szük
ség volt azt a legjobbn a Majba Vilmos főtitkár ur 
által aláirt „helyreigazítás“ bizonyítja. Voltak, akik a 
kritikát zokon vették. Pedig nekünk csak a társaság 
java lebegett és lebeg szemünk előtt. És ha ezt 
k r i t i k á v a l  szolgálhatjuk, akkor attól személyi nehez
telések árán sem riadunk vissza. A társaságtól cseré
ben csak azt kérjük, hogy ne lásson rémeket és ne 
higyjen minden megjegyzést t á m a d á s n a k .  Min
den jogos kritikát és jóakaratu megjegyzést fogad
jon köszönettel, szívleljen meg és fordítson a maga 
hasznára.
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M. Gy. Budapest. Felháborodását értem és osz
tom, b. sorait azonban nem közölhetem, mert sajnos, 
semmi sikert nem várok tőlük. Aki mások áldozat- 
készségét nem érti, azt Jekicsinyli s a maga otthon
ülését mások férfias készségénél többre becsüli, aki 
ezt, az áldozatot beszédnek mondja és a tettet nem 
látja benne, aki szóval meggondolatlanul egy csomó 
liaszontalanságot ir össze-vissza, csak azért, mert toll 
van a kezében és mert a papiros nem tudott statári- 
álisan elbánni vele, amikor ezt a sok hiábavalóságot 
összeírta, arról nem lehet remélni, hogy érveket és 
komoly intelmeket megszívleljen. Az ilyen ember to
vább fecseg, ha alkalma van rá. Sorai közlésével erre 
alkalmat nyújtanánk neki, azért hallgassunk inkább és 
vigasztaljuk magunkat azzal, amit az Ur Jézus mond 
Máté ev. 7. 6-ban. Mint a példa mutatja, ma sincs 
máskép. Ezt bölcsen tűrni kell, ha nem volt aki elejét 
vegye s ha már nem lehet rajta segíteni. Szív. Üdv!

Pályázat.

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk Iegnagyobtr 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotó ja .

R i e g e r  O t t ó
cs. é s  k i r .  u d v a r i  s z á l l í tó

a  S z e n t - S i r  lo v a g ja  é s  a  F e re n c  J ó z s e f  
re n d  tu la jd o n o s a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon k itün 
tetve Kedvező fizetési feltételek m elle tt k i
váló, tisz ta  légnyom ási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szá llít. 
40 év óla 2000nél több orgonái szá llíto tt, közte  
a k i r á ly  o rg o n á já t ,  amely mű ezidő sze rin t 
h a z á n k  le g n a g y o b b  o rg o n á ja  (80 változatú,, 

villanyerőre berendezve.)

O rgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árb n teljesít. Orgona- 
jókarban tartását e lvállalja  — Katalógussal, terveze ekkel és rajzokkal k ívá

natra dijm enteten szolgál.

A tiszavidéki evang. egyházmegye kötelékébe 
tartozó nyárasdombi lelkészi állás megüresedett. Az 
állomás congruás. A lelkész kötelességei közé tartozik 
a vallásoktatás ellátása Nyárasdombon és Munkácson, 
melyért a kormány megfelelő jutalomdijat szokott utal
ványozni. — A javadalom hozzávetőleg a következő : 
1. négy szobás lakás kerttel; 2. papi földek bére 248 
korona; 3. a munkácsi föld béie 110 korona; 4. szol- 
gálmányok megváltási ára 703'20 korona; 5. mintegy 
80 szekér fa házhoz szállítva, 6. congrua 1107-56 kor.; 
7. készpénzben Munkácstól és nyárasdombtól mint
egy 240 korona. — A szolgálati nyelv tót és magyar. 
— A kellően felszerelt pályázati kérvények folyó év 
december hó 15-ig főespereshez küldendők.

Debreczen 191,4. november hó 18.
Materny Lajos.

föesperes,
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HÁBORÚS IDŐKRE!
Lelki fegyver . — Hadbavonult ev. katonáink 
és itthonmaradt híveink használatára. Irta: 
Stráne' Vilmos soproni ev. tr eol akadl tanár. 
Szépen bekötve 40 fillér, ugyanaz német ny< 1- 
ven 40 fillér, ugyanaz tót nyelven 40 fillér. 
Erős várunk az Isten! — Elmélkedések és 
vigasztalások a háború idejére — Ina ; Kapi 
Béla körmendi ev. 'elkesz — Mra 10 fillér. 
Imádság. — Templomi és ma; ánhasználatra, 
Irta Kovács Andor ev. K lkész —2 fűz. ára lOf. 
Béke a harcban Írnak nyv küzdő kato
náink és otthonmaradottak számára. — Irta: 
Kovács Andor ev. lelkész, — Ára 120 kor. 
Isten keze a világháborúban. — Egyházi 
beszéd. — Irta Piőhie Károly evang, theol. 
akadémiai tanár. — Ára 20 fillér. — Kaphatók:

1 KÓKAI LAJOSNÁL
Budapest, IV., Kámermayer Károly-ulca 3.
C élszerű  l e v é lh e z  m e l lék  lt b é ly e g e k b e n  b e k ü ld e n i  a k ív á n t  

k ö n y v  árát.  — P or tó ra  20 f i l lér t  kérek .  —

JÉZUSSAL EGY UTÓN . . *
Prédikációk gyűjteménye, 
írták: Kemény Lajos,Mohi» 
Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szüts Gálboi? és Wolf J :: 

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖ NY

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a
K e r e s z t y é n  é n e k e s k ö n y v
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s igy a Kér. Énekeskönyvet 
mintegv 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : «
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéss 1 tokkal...........................  2 „ 80 „
Egyszerű bekötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal.....................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehely!-- el,

aranymetszéssel, dobo ban...............  8 „ — „
Párnázott borjubörkötésben, táhlán kehely-

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

me'széssel, dobozban............... A . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz . . ............................ — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett eeyszerre (kötésre való tekintet ne.Kul) 
legalább 50 példányt rende'nek mev, 25°/((-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
S án th a  K á ro ly : Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjubörkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 „ — „ 

S zék á cs  J ó z s e f : Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

^ Ä R A
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J . in .  í
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
EOYMÁZI,  ISKOLAI  ÉS T ÁP S ADAL HI  HETILAP.

Fiatal özvegy. Fejet ie- 
neheziti nag) kendője a 
gyásznak, mintha akarna, 
hogy boruljon vei*.- á l 
talára s igy sorvnssza- 
eméssze halálra magat 
fájdalmával. De a/ok az 
imára fogott kezek nem 
engedik. Valami csoda
latos erő kulcsolhatja 
őket fel az ég felé, hogy 
nem roskadnak el fekete 
terhük alatt A szobában 
senki sincsen, csak gye
rekalvások rövid lélek - 
zése kergetőzik a csend
del. Ketten, hárman, tán 
négyen is vannak. Az 
uj árvák. A vigasztalók 
nem bírták soká, haza
menekültek maguk is 
szorongó könnyeikkel.“ — 
Érezték, kevés, amit ök 
itt tudnak. — Talán az 
Isten?! — mondták imád
koztak; és mentek.

Es most magára van a fiatal özvegy. Előtte fekszik beszélő szájjal az öreg biblia. Nem az öve, nem 
régen még az anyjáé volt. Forgatott ugyan már az ö keze is benne, de nein volt vele még soha ily találkozása. 
Vájjon hol nyitott rá? Elöl-e vagy hátul? Most valahol az uj testamentum felé maradhatott az öreg könyv zárva. 
Annak is úgy az elején, Máté evangéliumánál. Abból is mindjárt tán Jézus beszéde a hegyen, hogy megállitoita 
az ötödik fejezettel. Abban is nem tudott tovább menni épen a negyedik versnél: „Boldogok, akik sírnak: 
mert ök vigasztalást nyernek.

Pisla mécses sápad rá. azt se látni hőimet, de az a szólásra nyitott két lap ma mégis olyan fényes 
tud lenni, min ha úgy világítaná ki magát, s mintha az a sok ragyogás, mely ott izzik minden egyes lapján, 
most kifehérlenék oda, ahol a ráncos könyv utoljára ajkát szétnyitotta. De még magán is túl világit. Felröppen 
sugarával a fiatal özvegy borongó arcára, elűzi onnét a kétségbeesés sötét árnyait a szoba homályán át ki 
az éjszakába, elsimítja róla a sirások barázdás redőit; a szenvedésekből sem hagy rajta nyom szerint többet, 
mini amennyi kell az élet nagy elhatározásaihoz s ami reánk néz belőle immár elcsendesültem az a nagy, 
mély, szent megnyugvás; „Legyen meg a Te akaratod !“ Az a csodás könyv azonban világosságát nemcsak 
az arcra, a lélek arcára küldi, útjába fogja azt a két kezet, melynek ezentúl más kettőt is kell majd valahol,

*) Eugéne Bumand imádkozó asszonya e pár sor megírására késztette egy kedves munkatársunkat. Sorait örömmel kö
zöljük, mert a Szentirmai-imádságon lenyomott kép szeretetteljes megértésére vezet. Ha olvasóink kívánják, a képet e pár soros 
magyarázó szöveggel is lenyomatjuk s százanként két koronáért (+ postaköltség), szívesen rendelkezésükre bocsájtjuk A megren
deléseket lehetőleg rostafordultával kéri a Szcrk .

Szombatonként jelenik meg. ;
A lapot illető közlemények és külde
mények, az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap s z e r k e s z t ő s é g e  e lm é r e  N a g y -  
börzsönybe (Hontmegye) küldendők.

— Hiányzó lapszámokat a nyomda pbtot

Főszerkesztő: SZTEHLO KORNÉL 
Felelős szeri esz t£ ts kiadó: SZinONIDESZ LAJOS

IV.inunk.ilJi v»k .
IIO K K Y A M íZKT a  l a  d á k  

Ltc. l’lXftLY ÖDÖN éa SZHLflbYl ÖDÖN dr.
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valakiken pótolnia. S mintha nemcsak fényt, erőt is árasztna beléjük! Erőt nemcsak imakulcsolásra, hanem
erőt ez élet nehéz, dolgos imáihoz, reményeihez: „Ne félj, én veled vagyok“.

Valaki benéz az ablakon. A mécs világa már gyérül, de épen egy könnycsepre csillog az özvegy 
szeméből. Lassan csordul el, mintha utolsó akarna lenni.

Ahiszik a mécses, de az ablakon mintha még most is kiviláglanék a sötét szobából az a ragyogóra 
nyitott könyv az asztalon: az Isten igéje s kiviláglik az a két imára font kéz fölötte: a reménység; s kiviláglik 
arról fehér arcon: a megnyugvás.

Fiatal özvegy imádkozik. Lecsukott szemmel keresi sohasem látott sirhontját valakinek, kit többé 
soha nem fog látni. De azért imádkozik lecsukott szemmel valami nagy láthatatlan imakönyvből. — igen az
Isten! — suttogja valaki az ablak alatt. — Igen, az Isten ! Q A

A háború és vallási problémák.*
ii.

Mint érintettük a legnagyobb probléma Isten és 
a háború viszonya. A kérdés az, hogy úgy kell-e föl
fognunk e világon minden történést, mint Isten aka
ratának tényét vagy lehetségesek-e olyan események, 
melyek Isten akaratával homlokegyenest ellenkeznek? 
Úgy vesszük észre, hogy a német teológiai irányok 
egybehangzóan e világi összes történéseket Isten aka
ratának tényekén! értelmezik s így a háborút is. Hogy 
a német teológusok egybehangzó véleményének vallási 
motívumokon kívül m ás oka is van, azt más alkalom
mal külön tisztázni akarjuk (III. közlemény.)

A megoldást az teszi nehézzé, hogy a háború 
b o rza lm a it, melyek kétségkívül emberiek, Istennek be
tudni nem mindenki merészeli. Aki el tud vonatkozni 
a háború mindennemű egyéni, családi, kulturális 
borzasztóságaitól s csak mozgó tömegeket lát, eszmék 
és nemzeti különbségek kiegyenlítődését szemléli, az 
könnyebben túl is teszi magát e súlyos „crux“-on. 
De szabad-e eltekinteni a borzalmaktól? Luther sze
rint kell is ezt tennünk. Nem azt kell szemlélnünk az 
orvos operációjában — mondja Luther — mint vágja 
le a lábat, kezet, fület stb., hanem hogy mikép segit 
a fájó operáció által az egész testen. Az operáció 
fájÖalmait csak a gyermekek nézik. Nekünk férfias 
szemmel kell a. háborút néznünk. Nem azt, hogy per
zsel, pusziit, öl, gyilkol, hanem hogy védi az asszonyt, 
gyermeket, a jókat, házat, udvart sib. .Csak hogy itt 
megint az a kérdés, hogy kell-e mindig operálni ? Nem 
lehet-e operáció nélkül is gyógyítani ? Régen talán 
mindent operációval gyógyítottak, de el kell jönni annak 
az időnek is, mikor egyáltalában nem fognak igy operálni !

Fritz Mauthner a kiváló német filozófus szatiri
kus gúnnyal csipkedi a „hivatásos erkölcsörök“abbeli 
mohó törekvését, hogy a Seregek Urával mindent 
agyonszentesitenek s „már közel állnak ahhoz, hogy 
az emberiség legeszményibb állapotának tartsák a 
háborút. Utal a béke utáni állapotra, mikor csende
sebb tempóban fog lüktetni vérünk, elfogulatlanabb 
lesz Ítélőképességünk s „úgy fogunk visszatekinteni a 
háborús időben tapasztalt kedélyállapotunkra, mint 
valami erkölcsi megtévelyedettségre1“

*) Az első közlemény az Evang. Lap 47-ik számában.

Hogyan illesszük be a háborút az isteni világ
rendbe? Neki tulajdonítsuk mindenestől, mint minden 
történését a világmindenségnek vagy szeretet-akarata 
ellen vétő emberi cselekedetnek minősítsük 1 Zavarba 
jön a nürnbergi modernista, Rittelmeyer is, midőn Isten 
és a háború problémája vetődik föl öntudatában. — 
(Christentum und Gegenwart októberi háborús szá
mában „Gott und der Krieg c. cikke.) Hogy egyez
tethető össze a háború avval az Istennel, ki a szere
tet Istene és az egyes emberek sorsának intézője? 
„Más Isten az így szól R. — kit most élünk át, 
mint az, kit olykor gondoltunk. Egy Isten, aki előtt az 
egyes emberek sorsa semmit érőnek látszik, ki keve
set kérdez a jog és jogtalanság után, ki fölrázza a 
népeket borzalmas viharban és pusztulást öntve ki új 
időt készít elő. Erezzünk olykor, amit őseinknek kel
lett érezniök, midőn Wotan vad seregével átvonult a 
föld felett s ők aggódó borzalommal rejtették el előle 
fejüket. És mégsem élünk át a nagy világháborúban 
mást, mint amit minden tavaszt megelőző éjszakán 
tapasztalunk.“ — De van-e szüksége Isten országának 
ilyen  „tavaszt megelőző éjszakára?“ Sokan azt mond
ják, hogy van. És hogy a háború után az embereknek 
a szeretetről és békéről való prédikálás csodálatosan 
új lesz. így a háború Isten országához egy lépéssel 
közelebb hoz bennünket (Alig. evang. luth. Kirchen- 
zeitung.) Ez mind igaz, de a fulánk mégis bennünk 
marad !

Kapi Béla is érinti Isten és a háború problémá
ját „Erős várunk az Isten!“ c. kitűnő füzetében (3. old.) 
„A háborút is, dacára minden rettenetes vérontásának, 
odahelyezzük Isten kezébe. Nem az ö akarata szólítja 
életre. Az ő akarata szeretet verőfényben fürdik, nem 
az elesett milliók vérében. A háborút emberek bűnös
sége, népek Istentől elfordulása okozza.“ (V. ö. Gyu- 
rátz-féle agenda imáját háború idején.) Ez az álláspont, 
úgy hisszük, a háború legjézusibb felfogása. De viszont 
Jézustól legmesszebb esők azok a rigorózus háború 
magyarázások, melyek az Ótestamentomból elindulva 
az egyesek életével és fájdalmaival nem törődő „Jahve 
Zebaoth“ triumfusát ünnepük a háborúban ! Ha Bour- 
deua János a „Jelenkori gondolkozás mesterei“ cimű 
művét most írta volna meg és olvasta volna Grütz- 
macher „Die Religion in Kriegszeiten“ cimü cikkét .

___________________ _ ■
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bizonyára egy paragrafussal gyarapodott volna könyve 
s nemcsak az „erő vallását“ (Nietzsche), nemcsak a 
„jóság vallását“ (Tolsztoj), nemcsak a „szépség val
lását (J. Ruskin) ismertette volna, hanem a „kegyet
lenség vallását“ is (Grützmacher). Arra azonban 
őszintén kiváncsiak vagyunk, hogy a kegyetlenség 
vallása mikép egyeztethető meg az Úr Jézus Krisztussal?!

Azok a hangok, melyek a német teológusokkal 
egyetemben a háborút szentesíteni vonakodnak, sőt 
Isten nélküli állapotnak bélyegzik, ma még gyengék. 
Tán a háború után erősebbek lesznek. Jól is van ez 
így ! — Épp azért csodálkozunk a kőbányaiak arany
szájú plébánosának Hock Jánosnak őszinteségén, hogy 
a háborút krisztusi szempontból elítélő véleményét a 
krisztinavárosi plébánia-templomban tartott szentbeszéd
jében nem hallgatta el. „Krisztus a béke Istene volt 
— mondta. És ha az emberek jobban ismernek a 
krisztusi tanokat, kitörölnék szótáraikból azt az inhu
mánus, szerencsétlen szót, amely végeredményben 
testvergyilkosság.“ Prohás/.ka püspök keveset enged 
bepillantani belsejébe. „Széni István király alakja ezer- 
kilencszáztizennégyben“ c. füzetében, melyet „A Fejér- 
megyei-Napló“ augusztus havában adott ki a hadba- 
vonultak családtagjainak segélyezésére, inkább emelni 
akar, mint filozofál» i. Csak elvétve akadunk itt-ott a 
háború teológiájára. „Szent István jós lelke érezte, 
hogy nem ember csinálja a világtörténelmét, hogy az 
csak olyan királyoknak, politikusoknak való napszám 
s gondolataikra ráill.k a próféta szava: „timidae pro
videntiae ejus“, előrelátásaik is bizonytalan kombiná
ciók.“ „Az ember azt gondolja, hogy ö csinálja a 
történelmet, szónokol kultúráról, Hágában békebizott
ságot szervez . . . S íme az idők mélységeiből, ahol 
az öntudatlan erők dolgoznak az Isten napszámaiban, 
egyszerre kiáltás hallatszik, mint az apokaliptikus vizek 
zúgása s harcra, öldöklésre, rombolásra szólit.“ „E 
nehéz időkbe Isten állított bele minket, akár bűneink 
büntetése, akár erényeink tüzpróbára bocsátása végett.“ 
„A háborút Isten megpróbáltatásán k nézzük.“

November hó 7-én a Ritz szállóban tar
tott első háborús délutánon is óvatosan nyilatkozott 
Prohászka a háború teológiájáról. „Háború és vallás“ 
cimü előadása nem is teológusoknak, hanem a nagy
közönségnek szólt. Széles perspektíváiban nem fejteget, 
hanem gyönyörködtet és ragad Isten felé. Nem enged 
be a problémák tengerébe fulladni, hanem fölöttük 
elragad s visz magával a magasságok felé. Kiszólásai 
„nur für Kenner“ mondanak valamit. „A háború ránk 
csap mint nagy Istenitelet . . . .  mint észbontó bruta
litás, mely borzalomba s lázadásba kerget szivet s 
észt egyaránt . . . Valamiféle történelmi átok logiká
jával ráborul az emberiségre, hogy a bűn zso/djut, 
mely pusztulás és halál, milliók vesztében neki kifi
zesse . . . Lesz-e valamikor idő, él-e majd valamikor 
nemzedék, mely a béke magas kultúrájával dicsekszik,

nem tudom ; én bizonyára megsóhajtom azt a szatur- 
nuszi korszakot, mint ahogy most megalázva imád
kozom a mindenszentek litániájának fohászát: dög
vésztől, ínségtől és háborútól ments meg, Uram 
minket!“

De ne folytassuk. Próbáljuk inkább a követke
zőkben azt megérteni, hogy mi indította a nemet 
teológusok oly tekintélyes képviselőit arra, hogy a 
háborút vallásilag is szentesítsék ?

Endreffy János.
* ^ - A,**** 1M * ■ -  *•**'•■ * ■ • ii- * * - ‘r»-rru-i.rii ---r

TÁRCA.
Ima a távollevőért.

(Klzonytalansagbiin )
„A szerelet erős, mir.t a halál- .

(Lnekek éneke Vili. G.)

Kihez milliók sóhaja száll, kit a lélek szent 
vágya óhajt, s kit az élő hit megtalál, Hozzád küldöm 
sóhajom, Teged keres síró imám, oh Mindenható 
Atyáin!

Téged szólitlak szorongó fájdalmamban. Előtted 
öntöm ki bús szivem panaszát; a nagy hallgató bi
zonytalanságban, a kínzó kétségben nevedet kiáltom: 
Istenem. Maga az imádság nyugalom nekem, maga a 
Hozzádsohajtás is erőt ad elalélt lelkemnek . . .

Háborgó tengerek felett fáradtan repeső, vergődő, 
sirályhoz hasonló lelkem: ott repül a kétség sötét ör
vénylő vizei felett . . .  Oh mivé lenne, ha az imádság 
— ez a halandók lelkén ittmaradt angyalszárny — 
nem emelne, nem vinné Te Hozzad közelebb, oh Isten.

Uram Te mindeneket tudsz: akiért szivem sajog, 
akit csak álmaimban látok, Te latod öt. Oh lásd 
meg, oh áldd meg . . . Ha valahol messze, fázva — 
reszketve didereg, oh melengesd a szivet, látass vele 
édes, meleg, itthoni képeket! . . .  Ha valahol messze 
havas eső veri s a hó mint fehér nagy halotti szem- 
fedő terjeng felette, oh tartsd távol tőle a halált . . . 
Ha a csaták vészzivatarában a halál sivit ordít kö
rötte a zugó golyók szavában s a pokol rémei riaszt
ják lelket, oh vedd körül szivet a golyónemjárta egyet
len páncéllal: a Te gondviseléseddel. Istenem, hiszek 
a Te csodatevő mindenhatóságodban: a csaták tüzé
nek közepette járjanak tábort a Te angyalaid az én 
szerettem (—im) kőiül, vedd meg, tartsd meg . . .

Ha pedig — jaj — valahol idegenben vergődik 
betegágyán, oh légy vele, légy inellette Te oh örök 
szeretet; légy azok szivében, kik ápolják add a szi
vükbe a Te szereteted, óh és add az enyémet, hogy 
legyen puha a kéz, mely párnáját megigazítja, édes a 
kenyér, melyet neki nyújtanak, gyöngéd a szó, melyet 
hozzá intéznek, csendüljön bár idegen nyelven, a sze
retet melege áradjon belőle . . .

Ha pedig akaratodból — oh nagy Isten — va
lahol csendesen pihenne teste a harctéri virágtalan
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sírban, ha e kétség, mely még most mint napsugárra 
a köd fel-íelszakad lelkemről, a íegkeserübb való
ságra változnék, oh akkor maradj vele s maradj velem. 
De csak érette könyörgöm akkor is, adj testének 
csendes jó éjszakát, a lelkét pedig, kit égő, soha nem 
hanyatló szeretettel szerettem s a síron túl is szeretek, 
a lelkét, kit el nem szakíthat tőlem sem térbeli, sem 
időbeli távolság, sem élet, sem halál, oh a lelkét — 
a Te lehelletedet, a Te örök lényed idevetett s u g a rá t
— vezéreld örök boldogságra. Boldogságra, melyet e 
világ nem adhat, boldogságra, melyet emberi képzelet 
nem álmodhat, melyet szem nem látott, fül nem hallott, 
sem ember gondolata fel nem érhet, meg nem mérhet, 
oh ilyen örök, égi boldogságra öleld őt (őket) ma
gadhoz . . .

Sírva könyörgöm Hozzád: adj boldogságot 
neki (—ik) nekem pedig boldogtalanságomban adj 
erőt, adj erőt a várakozásban. Oh mert várakoztam, 
vágyakozom a viszontlátásra. Hozd vissza nékem őt, 
(őket), vagy majd vigy hozzá (—juk) engemet. Tudom: 
találkozunk, mert a szeretet a Te ígéreted a siron túli 
találkozásra . . .  a szeretet a Te biztatásod az örök 
életre : . .

És most könyörgöm Hozzád a többi szenvedő 
testvéremért, akik épp úgy sírnak, mint én: hallgasd 
meg őket. Könyörgöm a vérért és könnyért, meíy
— párával finomulva — bíboros fellegek alakjában 
úszik az égen felfelé, oh áldd meg minden csöppjét, 
hogy ne omoljon hiába : sarjadjon ki belőle e haza 
szabad, békés fejlődése s nemzedékek békéje, bol
dogsága.

Lelked lebegjen a küzdők zászlai felett, emeld 
azokat magasra, dicsőségre.

Uram, mi erős várunk maradj velünk. Amen.
Szatmár, 1914. november 5.

Dúszik Lajos
evang. lelkész.
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SZEMLE.
A lelkészsegélyezési bizottság múlt számunk

ban közölt megállapodására a következő megjegyzé
seket kaptuk.:

Nagytiszteletü szerkesztő ú r! Olvasva b. lapjá
nak 48 számában közzétett lelkészsegélyezési alap bi
zottsági ülésének jegyzőkönyvét, konstatálom, hogy le
hetetlennek tartom azt, hogy az ott hangoztatott irány
elvekkel a lelkészkedö papság meg lehetne elégedve, 
sőt hiszem, hogy nagyon sokan lesznek, kik az ott 
megállapított irányelvek alkalmazása ellen tiltakozó 
szavukat fogják felemelni azért, mert ezeknek esetle
ges alkalmazása a jövőben sok olyan szegény lelkészt 
fog elütni a segélyezéstől, kinek arra a szabályren
delet értelmében joga és igénye volt. A vonatkozó

szabályrendelet szelleme, intentiója pedig nem korlá
tozni, vagy elvenni, hanem a lehetőséghez mérten, 
kiterjeszteni óhajtja a segélyezést a szörnyű drága
sággal küzdő szegény, családos papoknál. A mélyen 
tisztelt bizottság pedig ezen szellem ellenében látszik 
eljárni, mikor tökét akar gyűjteni a kiosztásra rendelt 
segélyekből is akkor, mikor a szabályrendeíetileg meg
állapított 20%-nyi jövedelem erre a célra már úgy is 
előre levonatott. Szerény nézetem szerint a rendelke
zésre álló kiosztandó összeget már most mindjárt fo
lyósítani kellett volna s kiosztani fokozatosan a med
dig tart benne, a folyamodók jövedelmi állapotát szem 
előtt tartva, minden kicsinyeskedő és skrupulizáló 
korlátozás nélkül. Mert ne méltóztassék megijedni 
attól a 4000 koronától sem nálunk; nem olyan szörnyű 
nagy jövedelem az, nem olyan, hogy a kinek közülünk 
esetleg ennyije van is, hogy az segélyre ne szorulna, 
különösen ha 6—8 tagú családja van. Nézzünk széllyel 
a papokon, egy sem képes még ennyiből sem kijönni, 
még a legnagyobb takarékosság mellett sem s vagy 
költi az apai jussát, ha ilyen van, vagy ha nincs adós
ságban vergődik. Ha tehát volt és jutott, ezeknek is 
kellett volna adni és nem tőkének eltenni.

Azok a korlátozó irányelvek pedig még a segé
lyezés kiszélesbbitésétől is eltekintve, jó részt igaz
ságtalanok és igy nem állhatnak meg. Néztük sorban 
őket.

Az a) pontot hagyjuk, de váljon nem drákói 
szigoruságu-e a

b) korlátozás? Miért nem állapit meg, kérdem 
tisztelettel, a mélyen tisztelt bizottság a m ostoha  gyer
mek után segélyt, mikor ez mint ilyen jobban rászorul 
a segélyre, mint az édes gyermek ? Hiszen bármikép 
szeresse másküiömben az a mostoha apa ezt az árvát, 
olyan áldozó és önfeláldozó, már a természeti törvény 
szerint is, nem lesz vele szemben, mint ha édes fia 
volna! S érezze itt talán mindenki, az apa, az anya, 
az árva a rideg korlátozás sujtoló kezét?! mérgesítse 
szét ez a családban az ellentét tüzet? Minek? Az el
vonás ilyen esetben kettős büntetés. Szaporítani ilyen 
elvont segélyekkel a tőkét, bizony nem kívánatos. 
Nem állhat meg

c) korlátozás sem, mely szerint nem igényes az 
olyan lelkész, akinek fia lakóhelyén kívül tanul ugyan, 
de haza jár. Megállapítom, hogy az ily tanuló is 
sokba kerül. Mert kérdem tisztelettel, váljon az ilyen 
lelkész ingyen kapja-e ellátását, a ruházatot, a tandijat, 
a könyveket, a vasúti költséget és más szükségeseket ? 
De ha úgy például ingyen kapná is mindezeket s 
tegyük fel, hogy ez éppen egy kongruás leikész, ki
nek az egyet, nyugdíjintézet szerint 2400 kor. a ja
vadalma, váljon m ilyen igazsúg volna az, ha az ilyen 
elüttetnék a segélyezéstől, de ugyanakkor igényes 
lenne tegyük lel a 3700 kor. javadalmazású, akinek 
csak azért, mert fia benn lakik, a megszavazott 300
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korona segéllyel 4000 koronára emelkedett a fizetése ? 
Méltóztassék elhinni, olyan szülő akinek bejáró tanuló 
fia van, csak a lakáspénzt takaríthatja meg esetleg, de 
azt se egészen, mert kiadja a vasuti utazásra, mást nem. 
Aggályom van a

d) po. t alatt foglaltak kirekesztése ellen is. A 
nyilvános iskolákat bojkottálni, legyenek azok mind
járt r. kath., nem ajánlatos, de nem egyeztethető össze 
ismert türelmességünk és liberális elveinkkel sem. Nem 
tartanám sujtandónak tehát a segély megvonásával az 
olyan lelkészt, kinek megfelelő ev iskola a közelben 
nem állván rendelkezésére, a kath. iskolában járatja, 
csak vallásos neveléséről legyen gondoskodva. Ez 
meg nem hűtlenség vagy árulás. Vagy ha igen, ez 
törvénybe iktatandó s csak azután lehessen felette 
pálcát törni.

Ezek volnának szerény megjegyzéseim $z igen 
tisztelt bizottság ülésének jegyzőkönyvére Ha Ntü 
szerkesztő ur az ügy érdekében levőnek tartja felszó
lalásomat, kérem azt b. lapjában közzétenni.

ligy lelkész
juujjtj-arr- -rju\n«j"L*rr*—*■ ‘ * "■ " " i * , * ‘

IRODALOM.
A háború zajában még olvasni is olyan köny

vet keresünk, amelyből ennek a képe tüzrözödik elő 
írójának tragikus sorsa miatt szomorúan aktuális most 
H e r m a n n  L ö n s :  Der Wehrwolf c. parasztkróni
kája* a harminc éves háb >rú idejéről. Az akkori had
viselés minden borzalmát rajzolja ez a gyászos kró
nika egy félreeső vidék Önvédelmi harcának és véde
kezésének a leírásában, önvédelemből a vidékre csa
tangoló harcosok és cigányok, rablók százait teszi el 
egy parasztszövetkezet láb alól. Nincs aki védje, 
oltalmazza őket, ők maguk gondoskodnak hát övéik 
és vagyonuk védelméről. A krónika egyszerű és meg
ragadó leírások egész sorát foglalja magában. írója a 
legreményteljesebb német Írók és lírikusok egyike volt. 
A háború őt is csatasorba szólította. A reimsi sikon 
ott érte a gyilkos go'yó a német irodalom nagy szo
morúságára, mely Lőnstöl még sokat várt.

A modern háború borzalmai egy részének a 
leírását F r e n s s e n :  Deter Moors Fuhrt nach Süd west 
c. gyönyörű könyvében találjuk meg. A legújabb né
met történelem egy epizódját, a herero-lázadás leve
rését írja meg benne Frenssen. A piszok, a szomjúság, 
az emberfeletti fáradalmak eposza ez az — ifjúsági 
iratnak is kedvelt — (persze csak az érettebb ifjúság 
számára való) könyv. Ez a regény is szomorú vonat
kozásban áll a mostani háborúval. Az, aki a regény 
megírásához Frenssennek az anyagot szolgáltatta, szin
tén áldozata lett a mostani gigászi viaskodásnak.

* Megjelent E. Diederichsnéi Jénában (6 ezer). Ára fűzve 
3, kötve 4 márka.

5. oldal.

Egy harmadik halott könyvéről is meg kell em
lékeznünk. Ki ne emlékeznék, még a mostani véres 
hekatombákboz hozzászokott világban i s — az „utolsó 
eretnekre“ Jatho, volt kölni papra, aki szintén tragikus 
véget élt. A porosz Spruchkollégium első áldozata 
történeti ’nevezetességű ember. Nem csak pőre, tragi
kus sorsa, hanem egyéni értéké is felülemeli őt a 
közönséges mértéken. Az eddig ismert dokumentumok 
csak a nyilvános és a papi szereplését ismertetik és 
helyezik hol baráti, hol pedig ellenséges megvilágításba. 
Most azonban hogy Jénában, E. Diederichs kiadásá
ban a fia összegyűjtötte és kiadta apjának a leveleit 
(Curl Jatho: Briefe. Herausgeg. von Carl 0 . Jatho. 
Mit Sechs Portrat u. 3. Faksimiles. 1914. Ára tűzve 7 
kötve 850 márka) magunk elölt látjuk Jathot fejlődé
sében, az emberekkel, barátaival, híveivel való levél- 
beli érintkezésben s sokkal elevenebb, életteljesebb 
és egyben rokonszenvesebb képet nyerünk róla, mint 
pőrének az aktáiból. Most nem áll módunkban, iiogy 
ezt a sok nagyon értékes dokumentumot tartalmazó 
kötetet részletesen ismertessük. Aki korunk egy kima
gasló intelligenciájú, népszerű de modern gondolko
zása és önállósága miatt hivatalos körökben nem ked
velt papjának a fejlődését, egyéniségét, jellemét ismerni 
akarja, az úgysem elégszik meg azzal, amit erről a 
kötetről és Jathóról X vagy Y ir, hanem elolvassa 
magukat e leveleket.

Végül nem kis szivfájdaiomma!, Írnom kell a 
Diederichsnéi Jénában megjelent tábori könyvtár első 
három füzetéről is.**

Mindegyik füzet értékes megnyilatkozások gyűj
teménye. Az egyikben a nagy háború költészetéből 
kerül egy csokor a német katona torniszterébe, a má
sik a német nemzeti öntudat ébresztésére szólaltatja 
meg a nemzeti gondolat régi és újabb képviselőit. 
Walther von der Vogehveidet, Hutten Ulrikot, Fichtét, 
Arndtot, Treitschket, Jahnt, Bismarckot, Lagardeot és 
Langbehnt. A harmadikban Eckehart mester, Luther, 
Lessing, Fichte, Schleiermacher, Goethe, Lagarde, Jatho 
és Bonus Artur jutnak szóhoz. Mindegyik a modern 
vallásosság fundamentális tényeire mutat rá : a vallá
sos individualizmus és bensőség jogát prédikálja.

Szívfájdalommal nézek ezekre a szép kiállítású 
és már a nevekről Ítélve is tartalmas könyvecskékre. 
Arra gondolok, hogy mi ugyanabban a legendás kor
ban élünk, ugyanabban az áldozatokkal teljes hábo
rúban vagyunk részesek, ugyanabban a méhben va
gyunk, melyből a németek jövendője születik ! És mégis 
milyen más látvány a mi háborúnk, a mi lelkesedésünk,

** Tat. Bücher fúr Heldpost.
Heft I. D er H eilige K rieg. Gedichte aus dem Beginn des 

Kampfes.
Heit 2. Deutsches Volkstum. Bekentnisse deutscher Helden 

und Denker.
Heft 3. Deutscher Glaube. Religiöse Bekentnisse aus Ver

gangenheit und Gegenwart. Ara mindegyiknek 60 Pf.
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a mi odaadásunk, mint az övék! Ott a nemzet leg
jobbjai küzdenek a maguk helyén, a maguk módja 
szerint a maguk jövendőjéért. Van nemzeti, politikai, 
vallásos ideáljuk, van aki azt hirdesse, kinyomassa és 
terjessze! . . . A véráldozatban, katonai hősiességben 
és kötelességteljesitésben nálunk sincs hiány. De hol 
vannak a mi ideá lja in k , hol vannak a mi küzdelmünk 
énekesei, hol a gon dolkozó in k , a pap ja in k , hol van a 
mi eszményeket terjesztő irodalmi apparátusunk?! . . . 
Ezért fáj az én szivem s ezért tekintek irigyen és 
csüggedéssel erre a három füzetre, melyekben meg
szólal a múlt és a jelen, hogy készítse a jövő útját. 
A mi irodalmunk, a mi viszonyaink, a mi jelenünk, 
ideálnélküliségünk  aggasztó tünet, fájdalmas tapasztalat.

Sz. L.

KÜLÖNFÉLE.
Gyászrovatok. G retzm ach er  György dr. a kés

márki lyceum orvosa, Gretzmacher Gyula lyceumi tanár 
fia a harctéren hivatásának áldozata lett. A krakkói 
helyőrségi kórházban halt meg november 24-én. — 
A harctéren kapott súlyos sebébe belehalt 7óth Pál 
szarvasi ev. tanító Sátoraljaújhelyén nov. 16-án. — A 
szarvasi evang. főgimnáziumot is súlyos veszteség 
érte N em es Béla dr. tanár nov. 19-én történt elhuny- 
tával. — B orbély  Gyula iharosberenyi lelkész hosszú 
szenvedés után november hó 29-én elhunyt, életének 
50, áldásos lelkészi munkálkodásának 20-ík évében.

Lelkészbeiktatás. Vitális Gyula breznóbányai 
uj lelkészt e hó 29-én iktatták be hivatalába. A 26-án 
érkező lelkészt az állomáson az egyháztanács fogadta 
és üdvözölte. A templomban Kún János városi fő
jegyző leánya mondott magyar és tót nyelvű üdvözlő 
beszédet, mire Vitális meghatottan válaszolt, azután 
az oltárnál imádkozott és áldást adott a fogadására 
egyebegyült közönségre. Az ünnepélyes beiktatás 29-én 
d. e. 9 órakor vette kezdetét, A zsúfolásig megtelt 
szépén feldiszitett templom megható látványt nyújtott 
a szemlélőnek. A nagy hatású beiktató beszédet Bakay 
Péter zólyomi esperes tartotta. Utána az uj lelkész 
mondotta el az 1. advent vas. ev. textus alapján be
köszöntő beszédét. A beiktatásnál segédkeztek Kovács 
Dániel felsőszabadii lelkész, ki az üresedés alatt a 
gyülekezetét administrálta és Sztehlo Gerő besztercze- 
bányai lelkész. A beiktaiás után a presbyterium gyű
lést tartott, ennek végeztével Breznóbánya sz. kir. 
város hivatalai tisztelegtek az uj lelkész előtt. A tisz
telgők élén első volt Matunák Mihály esperes plébá
nos. A tisztelgések után szükebb körű ebéd volt, 
melyen csak az egyháztanács tagjai, a meghívott hi
vatalfőnökök és az egyház néhány vendége vett részt. 
Az ebéd alkalmával az uj lelkész éltetése mellett sze
retettel emlegették az egyház nyugalomba vonult,

nagyérdemű lelkészét, Svehla Gusztávot és az ad
minisztrátort. Sürgönyüdvüzletet kiildtak Radvánszky
Antal báró, Tótpelsőcz mezőváros, a tótpelsőczi egy
ház és többen. A beiktatás emlékére Bruoth János 
(126 hsz. 2000 és Bruoth János (21. hsz.) 1000 ko
ronás alapítványt tettek a létesítendő hitoktató-segéd- 
lelkészi állás dotálására.

Házasság. Fröhlich Győző szemlaki lelkész nov.
22-én Temesváron Neukam Emíliával kötött házasságot.

Uj tábori lelkész. A honvédelmi miniszter újabban 
behívta tábori-lelkészi szolgálatra Bojtos László hántai 
ev. lelkészt. — Schmidt János németszentmihályi lel
készt, ki tábori lelkészi szolgálatra be volt vonulva 
szabadságoltatott. Értesülésünk szerint gyülekezetében 
folytatja lelkipásztori munkáját Nikodémusz Károly 
hosszúíalu-alszegi lelkész is.

Egyházkerületi értekezlet A dunáninneni kerü
let elnöksége értekezletre hivta meg az egyházmegyék 
elnökeit Pozsonyba november 17-ére. Bars kivételével 
képviselve volt valamennyi egyházmegye. Az elnökség 
megbízta volt a kér. pénztárost és a pénzügyi bizott
ság etőadóját azzal, hogy a folyó évi megtakarításokat, 
a jövő év első félévi szükségleteit es a rendelkezésre 
álió fedezetet gondosan egybeálliíva előterjesszék. Az 
értekezlet a kér. gyűlés jóváhagyása reményében, mi
után a folyó évi megtakarítások és az egyházegyete in
ból beérkezett közigazgatási segély részlet elegendő- 
fedezetet biztosit, felhatalmazta az elnökséget, hogy az 
1914. évi költségelőirányzat alapján az 1915. év első 
félévi szükségleteket kiutalhassa; gondoskodott a leány
iskola és tanítóképző zavartalan működéséről és el
rendelt 20000 kor. erejéig hadikölcsön jegyzést, mert 
több takarékpénztári betét rendelkezésre nem állott. 
Az értekezlet folyósította az 1914. évi kezelési ered
ményt jótékony célokra úgyszintén a íűzkárbiztositási 
jutalékot. A Baídácsy-alap folyó évi jövedelem el
osztását nem folyósíthatta, mert a másik fél rész még 
be nem folyt, sajnos, hogy a 3000 K-val segélyezendő 
legrégibb lelkészözvegyek, kik kegydijon kívül segélyt 
sem nyernek évi 150 korona karácsonyi ajándékuktól 
elestek. Tavaszkor ugyan megkapják, de most e mé
reg drága időben nagyon is rájuk fért volna.

Glosius-segély. A Glosius Artner Karolina alap
ból szolgálatképtelen vagy mostoha anyagi viszonyok 
közt élő lelkészek és gymn. tanárok részére 160 koro
nás alapítványi hely van üresedésben. A folyamodvá
nyok e hó 15-ig terjesztendők be az illetékes esperest 
hivatalokhoz. -

A pozsonyi theologusok önkéntes jelenke- 
zése a soproni theologia ifjúsága a következő hatá
rozattal foglalt állást a theologusok katonáskodása 
ügyében: „1. A lelkészi hivatásban, illetve az erre 
való előkészülésben nem nem lát elvi akadályt a haza 
védelmében esetleg szükségessé válható fegyveres
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szolgálat teljesítésére neve. 2. Az egész kérdés oly 
természetű, amelyet többségi határozattal az egyesekre 
Kötelezően elintézni nem lehet. 3. törvényben biztosi- 
/lőtt kedvezményről kiki a  maga személyére nézve 
/mondhat le. A kedvezményről' való egyetemleges le- 
/ mondás nem az egyeseknek, sem az egyes akadémiák

nál*, vagy azok hallgatóinak, hanem a közegyháznak 
a hatáskörebe esik. 4. A soproni theelpgia hallgátói- 
nak túlnyomó részé már a háboru kitörése óta a hely
beli katonai tartalék-kórházban teljesít betegápolói 
szoigálatot. Akit ez a szolgálat bármely okból nem 

; elegit ki s lelkiismerete a harctérre szólítja, az — a 
szülői beleegyezés elnyerése után — Isten nevében, 
csöndben és feltűnés nélkül kövesse lelkiisineretének 

1 parancsoló szavat.“
~ Egyházker. gyám int. gyűlés. A dunántúli egy- 

házker. gyámintézet december hó 1-en délután 3 óra
kor Celldömölkün tartott közgyűlésének tnrgysorozata: 
1. Elnöki jelentés. 2. Ellenőri jelentés a pénztár átadá
sáról. 3. Ellenőri jelentés a m. e. számadás átvizsgá
lásáról. 4 A gyáinint. alapítványokról szóló alapító
levelek kiáíiitása. 5. A penztarnok jelentése. 6. jelen
tés a kérvényekről. 7. Indítványok.

A gölniezbányai (Szepes m.) ev. egyház 
az állam <dtal kibocsátott hadi hadikölcsönre az egy
ház törzsvagyonaból 100ÜÜ diakonissza alapjából 
500 k.-t jegyzett. — A besztercebányai ev. egyház 50,000 
korona értékben jegyzett hadikölcsönt. A nyolc ka
tonai kórházban levő ev. és ref. sebesült katonakai 
az egyház lelkészei látogatják, reszökre istentisztiszte- 
leteket tartanak, őket könyvekkel is ellátják. Erre a 
célra 300 koronát szavazott már eddig is meg.

A Luther Otthon kórház számára adóit higler 
jőzsef Ede levélpapirost és Íróeszközöket Szénásy 
Béla levélpapírt, Varga Mártán tokaji ev. lelkész 
20 koronát, Sz. K. több kosár szólót, barackot es 
30 kötet regényt.

Az e g y e te s  n y u d ijin tézet november í9-en tar
totta ülését Budapesten, Nyugdíjazta Malárik Janos 
nagylévárdi lelkésztestverünket, aki 15' év óta lel- 
készkedik és gyengékedésésénéi fogva nyugdijaztatá- 
sátát kérte. A bizottság mérlegelvén a mai megélhetési 
viszonyokat a szabályszerű 1224 K nyugdiját UKX) 
K-ra emelte.

A háboru theol. irodalm a. A „Buchhändler 
Börsenblatr-ban van egy statisztika a háború első 
két hónapja alatt Németországban megjelent és a há
borúval foglalkozó könyvekről. 478 könyv közül 112 
müvei a theologia áll az első helyen. Ezek közül 82 
háborús prédikáció. Nem is olyan túlságos sok!

Babonás im ádság. Csakis valami rajongó szek
tát kereshetünk a mögött a mozgalom mögött, mely 
a háborúban egyensúlyát vesztett lelkeket fenyegetéssel
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kényszeríti arra, hogy a nekik öt filléres levelező lapon 
megküldött imát nyolc példányban lemásolva tovább 
küldjék avval az Ízléstelenül babonás fenyegetéssel, 
ha meg nem teszik „nagy szerencsétlenség ér benne
teket.“ És ennek a babonás imádságnak „be kell 
járnia az egész világot.“ Egy ilyen lev. lap véletlenül 
kezünkhöz jutott, szöveget leközöljük annak illusztrá
lásába, hogy mily könnyen csap át a vallás babonába, 
ha nélkülözi a Luther által annyira megbecsült józan észt.

j \  lev. lap szövege ez: (íráshibákkal együtt.)
„Oh Istenem áld meg az egész emberiséget, 

távolitsd el tőle minden rosszat mi veled akarunk 
maradni most és mindörökké Ámen.“

„Amind ezt az imát hozzánk küldték mi úgy 
küldjük hozzátok, be kell járni az egész világot írjad 
8 lapra küldjed 8 kézre, 4 napon belül akkor szerencse 
var rád, de ha nem úgy nagy szerencsétlenség ér 
benneteket Isten veletek.“

Jogi vélemény. Kérdés: Szedhet-e a község a 
ref. iskola javara 6 7,-os pótadót? keletet A politikai 
község az 1868. évi XXXV111. t.-c. 44. §-a szerint jo
gosítva van ugyan községi népiskola fenntartási költ
ségeire bizonyos feltételek alatt községi adót kivetni, 
de semmi körülmények közt nem vethet ki községi 
adót felekezeti elemi iskola fenntartására. Ha tehát a 
kérdéses adó kifejezetten a ref. elemi iskola fenn
tartására vettetett ki, minden adózónak joga van az 
ellen felebbezui. Fellebbezéssel azonban nem az ev. 
egyház élhet, hanem az egyes községi lakosok külö
nösen az evangélikusok, akik arra hivatkozhatnak, 
hogy ők maguk tartanak fenn evangélikus népiskolát 
cs igy a hivatkozott törvény 44. §-a szerint még 
községi iskola céljaira sem kötelesek adózni, annál 
kevésbbe más felekezet iskolája fenntartására. Mintán 
a kérdéses ügyben már a vármegye határozott, az 
egyháztagok felebbezese a folyó évre elkésettnek lát
szik, ami nem zárja ki azt, hogy az érdekeltek a jövő 
évi költségvetés megállapításánál az adókivetés ellen 
ne tiltakozzanak és a sérelmes községi határozat ellen 
ne felebbezhessenek.

A bányakerületi elnökség december 3-án 
tartott értekezletéről lapunk • legközelebbi számában 
hozunk bővebb tudósitást.

A dunánt. egyházker. gyám intézet közgyű
lése. Az augusztus havában tervezett egyházkerületi 
gyámint. közgyűlés a beállt hadi állapot miatt elha- 
lasztatván, csak folyó évi december hó 1-én tartat
hatott meg az eredetileg tervezett helyen Celldümöl- 
kön Kiss János egyházi és Károlyi Endre hely. vil. 
elnök elnöklete mellett. Főbb határozatok ezek : Elren
deltetett a betegsége miatt vil. elnöki tisztéről lemon
dott báró Solymossy Ödön állásának betöltésére nezve 
az egyházmegyei gyámintézeteknek szavazásra felhívása. 
Bognár Endre egyetemes gyámint. elnökül megválasz-
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tása alkalmával iidvözöltetett. A Lőw Fülöp emlékére 
létesítendő alapítványra befolyt 639 K 38 fillér, ehhez 
csatoltatni határoztatok a szabadrendelkezésre álló 
tőke. Az ide vonatkozólag bemutatott alapiíólevél ter
vezetet a közgyűlés jóváhagyta. Gyámintézeti segély a 
következő gyülekezeteknek szavaztatott: Bakonyszent- 
lászlónak (szeretetadomány) 800 K, Répczeszemerének 
a Rupprecht-féle alapítvány kamatai: 80 K, az egy- 
házhetyei gyülekezetnek, Öcs, Börcs, Szentgotthárd, 
Nagykanizsa gyülekezeteknek 200—200 K, a felsőlövői 
tanítóképző-intézetnek és a pinkafői árvaháznak 
150—150 K. 100—100 K jutott: Nagybarátfalu, Zala
egerszeg, Kismarton, Gyönk, Ujvörösvágás, Sárvár, 
Zalagalsa, Keszthely, Alsólendva . és Nemeskér gyüle
kezeteknek. A Palló-féle segélyre ajánlotta a közgyűlés: 
Tóth Jánosné, Görög Lajosné és Blajsza Jánosné 
özvegy lelkésznéket.

P ályáza t.
A tiszavidéki evang. egyházmegye kötelékébé 

tartozó nyárasdom bi lelkészi állás megüresedett. Az 
állomás congruás. A lelkész kötelességei közé tartozik 
a- vallásoktatás ellátása Nyárasdombon és Munkácson, 
melyért a kormány megfelelő jutalomdijat szokott utal
ványozni. — A javadalom hozzávetőleg a következő : 
1. négy szobás lakás kerttel; 2. papi földek bére 248 
korona , 3. á nltthkáesi föld bére 110 korona ; 4. szol- 
gálmányok megváltási ára 703-20 korona; 5. mintegy 
80 szeker fa.házhoz szállítva, 6. congrua 1107-56 kor.;
7. készpénzben Munkácstól és nyárasdombtól mint
egy 240 korona. — A szolgálati nyelv tót és magyar. 
—  A kellően felszerelt pályázati kérvények folyó év 
december hó 15-ig főespereshez küldendők.

Debreczen 1914. november hó 18.
Materny Lajos.

iőesperes.

BESZEDEK ES 
IMÁDSÁGOK É K E

A H A R C B A N .
A HARCTÉREN KÜZDŐ KATONÁINK ÉS ITTHON 

LEVŐ SZERETTEIK HASZNÁLATÁRA

Irta: KOVÁCS ANDOR, evang. lekész.

ÁRA SZÉP KÖTÉSBEN 1 KORONA.

Kapható: K O K A 1  LAJOSNÁL,
BUDAPEST, IV., KAMERMAYER KÁROLY-U. 3. i

ORGONA-GYAR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója,

Rieger Ottó
cs. é s  k ir . u d vari s z á l l í tó

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és  a F eren c  J ó z se f  
rend tu la jd o n o sa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerij (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2Q00néltöbb orgonát szállított, közte 
a k irály  orgonáját, amely mü ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, íerveze.ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

J É Z U S S A L  JE1GY  U T Ó M  . . .
g p w P r é d i k á c i ó k  g y ű j t e m é n y e .

4Ä 5 R Ä » í r t a  1 « ;  K e m é n y  3LíSiJ o s ,IV I o 1í *' 
üeca-as?!!«:, S a s i r r to z i lc í ie s z  l ^ i a j o s  
Sssiiifcs G á b o r  é s  1ÖT®lf <J„ j ;  

aas a jp “
s^€bJt?ic<es5B frost észéit» e a r ,  Y  J B Ö R Z S Ő  JN(Y

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a

melynek ma alig két évve! az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s így a Ke;. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Felvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös

metszéssel t o k k a l   2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokka! ...........................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelytyel,

aranymetszéssel, dobozban................... 8 „ — „
Párnázott borjuburkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müeiefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany

metszéssel, dobozban ..................... . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz .........................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nc.Kul) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°/u-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sániha Károly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjubérkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 „ — „ 

Székács József; im ádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

J . i
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton,
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EVANGÉLIKUS LAP
EGY HÁZI,  I S KOL AI  É S T Á k S A D A L H I  H E T I L A P .

Szom batonként jelenik meg.
A lapot illető közlemények és külde
mények. az előfizetési es hirdetési dijak 
a lap szerkesztősébe elmére Nagy- 
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 
— Hiányzó lapszámokat a nyomda pótol. —

főszerk esztő: SZTEHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő n  kiadó: SZinONIOHS/. LAJOS 

P ó m u n k a tá iu k :
HOHN V A NS/.K Y A I .A I i A h 

LIC .  l ' I Z H L Y  ÓI>ÖN e« 8 Z H L & N Y I  ÖDÖN dr.

A z  e l ő f i z e t é s  á r a  : Egész évre 12 K . 
Fél évre 6 K., Egyes szám ára 30 fill.

Hirdető* dijat
E fttz  oldal 28 K.t léloldal 4 K., ncgycdoldal 
7 K. KLebb hirdetések (pályázatok) minden szava 
ti Illi. 1 óbbszór megjelenő hirdetésnél árengedes.

Tartalom: S z . G  Az írás. — EndrcJJy J á n o s :  Istenek — Sas» J á n o s:  Hitoktatás az iskolában, 
désére — Különféle. — Szerkesztő közléséi — Hirdetések

G yiirky P á l : Felelet X. Y kér-

Az írás.
(Jes. 60 1—2. Kelj fel, világosodjál, 

mert eljött a te világosságod és az Ur 
dicsősége rajtad feltámadt.

Mert ime sötétség borítja a földet 
es éjszaka a népeket, de rajtad feltá
rnád az Ur és dicsősége rajtad meg- 
láttatik.)

Máskor, ha megjött az adventi várakozás szép 
ideje, nyugodtan fe'ütöttük a próphéta könyvét s a/ 
elközelgő Megváltóra gondolva oly végtelen termé
szetesnek találtuk, hogy a babyloni sötét vizeknél 
gubbasztó számkivetettekbe lelket öntő szavai nekünk 
szólnak: Kelj fel, világosodjál, mert eljött a te vilá
gosságod és az Ur dicsősége rajtad feltámadt. Ma 
akaratlanul is odább siklik tekintetünk és sóhajtva 
mondjuk, hogy nehéz nekünk világosodni, mert sötét
ség borítja a földet és éjszaka a népeket. Most ami
kor a legszebb, legbensőségesebb ünnep meleg fényé
nek kellene derengeni már, koromsötét, rideg éjszaka 
nehezedik rá az egész világra, most, amikor a kará
csonyi öröm első sugarainak kellene derűssé vará
zsolni a sziveket, csak a gyermekek gondtalan ajkán 
van vidám kacagás s csak a boldog könnyelműek, a 
mával s holnappal nem törődök lelkében van világos, 
derűs hangulat, de különben sötét gondok ülnek ott 
is, ahol esténkint száz villámos lámpának fénye gyul
lad fel, meg ott is, ahol a homállyal kicsi olajos mé
cses lángja küzködik. Sötétség borítja a földet, észa
kon, délen, keleten, nyugaton egyaránt: ifjú hösök 
százezreinek csillogó szemére borul sötét fátyol, kis
gyermekek ártatlan tekintetét az idegen földben porló 
édes apáért hulló könnyek homályositják el és aztán 
akiknek szivét százszorosán járja át az éles tör, akik 
örömet, de bánatot is százszorosán tudnak érezni, az 
édes anyák . . .  oh igen az édes anyák a magyar föld 
nádfedeles házikóiban, a végtelen orosz puszták havas 
hajlékaiban, a kietlen szerb hegyek között s ott, ahova 
máskor kisérteni sem járt a nyomorúság, a Champagne

gazdag mezőin, a kincses Albionban, csak sirnak-sir- 
nak s hulló könnyeik záporán át csak sötétet látnak 
s ha van gyötrődő szivükben egy kis világosság, a 
reménység halavány derengése az, hogy én csak vár
lak, visszavárlak. Sötétség borítja a földet és éjszaka 
a népeket s ebben a reménységoltó, szívverést elfogó 
éjszakában, mit kezdjek a próphétai szóval én szegény 
téreg, hogyan világosodjam, holott körülöttem bünnek- 
bajnak tengere zajlik ?! Hozzám hasonló emberi lények 
százezrei váltak egy ik napról a másikra földönfutókká, 
békés, virágzó országokra befolyásolhatatlan, kemény 
akaratok zúdítottak hihetetlen megpróbáltatásokat s 
számomra, aki nem vagyok jobb, érdemesebb ama
zoknál, ki tudja micsoda sorsot rejt magában a jö
vendő?! Óh de más is az élet, mint ahogy azt a béke 
idején, szép napsugaras nyári reggeleken, virágos me
zőkön tovarobogó vonatunkon, vagy a hullámok hátán 
sikló hajón elgondoltuk magunknak. Micsoda semmi, 
milyen jelentéktelen parány az ember, mennyire nem 
számit a reménye, akarata, munkája s hogyan ráillik 
ma az erősekre, a hatalmasakra, a gazdagokra is az 
a melancholikus igazság: Szegény ember szándékát, 
boldog Isten bírja, ember tervez, Isten végez. Most 
bizonyára azt búgják a strassburgi harangok: »Kincs, 
pompa, fény, rend, munka, rang, köd s pára mind 
fent és alant."

*

Akkor is sötét éjszaka volt s mégis azt mondta 
a próphéta: Kelj fel világosodjál. Ö csak várta, sej
tette, de mi tudjuk már, hogy a koromsötét éjszakán, 
az alvilág sötétségén át jön felénk a világ világossága. 
Olyan biztatóan hangzik a szava: „Ne félj, csak higyj“ 
s úgy megszégyenít, de fel is emel a beszédje: „Ne 
aggódjatok a ti életetekről . . . mert hát kicsoda az 
tiközületek, aki akármilyen aggodalmaskodással testé
nek hosszát egy arasszal megnövelhetné." Mi haszna 
volna annak, ha busongó lélekkel várnánk az ünne
pet, ha belevesznénk a szorongás sötét éjszakájába
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hit és bizodalom nélkül. Hiszen, „ha a bennünk levő
világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség.“ Azért 
vagyunk keresztyének, hogy szemünkben visszatükrö
ződjék a karácsony ünnep felett lebegő nagy fényes
ség s aztán árasszunk magunk körül derűt, fényt, 
világosságot. . .  Hiszen ő jön hozzánk, a világ, vilá
gossága ! *

Az Emmaus felé vivő utón az esti szürkületben 
összetört lélekkel vánszorgó két szomorú tanítvány 
mellé odalép egy vándor utas. „Balgatagok, hát nem 
ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, hogy beme
hessen az ő dicsőségébe.“ Óh mi balgatagok, hát mi 
nem remélhetjük, hogy ezen az éjszakán, ezeken a 
borzalmakon kell átvergődnie az emberiségnek, vagy 
ami nekünk annál tágabb, nagyobb fogalom : a magyar 
nemzetnek, hogy eljöhessen „a szebb kor, mely után, 
buzgó imádság epedez százezrek ajakán“ . . .

Sz. ü.

Istenek.
Allah.

Meg vagyon írva szent könyvednek nyolcadik 
szurájában, ahol is az igék a hatvanötödik és hatvan
hatodik versben a következőkép hangzanak: „Ó pró
féta, legyen elég néked az isten és aki követ téged a 
hívők közül. Ó próféta, szólítsd a hívőket harcba! Ha 
közületek csak húsz is vagyon, aki kitartó, kétszázat 
fog vala legyőzni és ha közületek százan vágynak, 
ezeret fognak vala legyőzni a hitetlenek közül, mert 
olyan nép az, melynek értelme nincsen.“

A te szolgád megcselekedte vala, amit prófétád 
által néki kötelességnek mondottál. A hitetlenek feltá
madtak a szent vallás népei ellen és országukat elmú
lással fenyegették, hogy sóval hintsék fel annak helyét. 
De te nagy vagy és igaz óh Allah. Az izlam padisáh- 
jának megnyitottad értelmét, hogy megértse szuráid 
parancsát és kihirdesse a fetvát. És a muzulmán világ
ban az isteni szóra gerjedezik a szent hév és tűz és 
törvényed tisztelete és indul a szent háborúra, hogy 
megtegye azt, amit prófétád utódja által szóltál, óh 
hatalmas Allah. Fog csöpögni a csillogó hósikságon 
a hitetlenek vére. A te parancsod ez Allah. Húsz kitartó 
közülünk kétszázat fog trónod elé állítani és száz 
hivő ezeret, mert te mondottad óh Allah. Magasság
ban trónoló istenség, te irányítod a világmindenség 
nagy történéseit és nem törődsz a kis embercsopor
toknak és egyes embereknek alacsonyabb szükség
leteivel. Te az egészet nézed, nem a részeket. Ezért 
adtál szenteket népednek, hogy viseljék azok gondját 
a szántóföldek jó termésének és a nyájak szép tenyé- 
szésének és a nehéz nyavalyából való kigyógyulások
nak és a bő gyermekáldásoknak. Szentjeidet bíztad 
meg avval, hogy közbenjárását Allahnál kivigyék. Te

a jognak és igazságnak szirtje és őre vagy híveid kö
zött. Elsöprőd a hitetleneket, kik nem mondják: „Di
csőség Allahnak, a világ urának.“ Parancsod a szent 
háború!

Jahve.
Meg vagyon írva szent igéd második mózesi 

könyvében a huszadik részben, ahol is az igék az 
ötödik versben a következőképen hangzanak: „Én 
vagyok a te Jahve istened erős bosszúálló, ki meg
büntetem az atyáknak vétkeket a fiákban harmad és 
negyediziglen, akik gyűlölnek engemet.“

Érezzük haragodat mindnyájan, seregek ura és 
istene! Nem szívlelheted a gonoszt, szétszórod azo
kat, mint a pelyvát a szél. Nem tűröd, hogy éljen az 
istentelen, ki nem jár utaidban. Te csak a kegyese
ket kedveled, kik a tórát mormolják éjjel és nappal. 
Igazságos vagy, ki a jót megjutalmazod, irgalmassá
got cselekszel ezeriziglen azokkal, akik szeretnek téged, 
de bosszúálló is, ki megbünteted az atyáknak vétkeket 
harmad és negyediziglen. Hogy miért kelljen az ártat
lan fiúnak és a fiák fiainak bűnhődni az ősök bűnei
ért, hogy miért kelljen a gonosznak ezeriziglen éreznie 
az ősök kegyességének védő szárnyát, azt mi nem 
tudjuk, de te mondád seregek ura és istene; hatal
mas Jahve. Szenvednek most is sokan halálbünhödést 
magzataink közül s mi könnybe-vérbe borult, szemün
ket emeljük fel a hegyekhez, mert tudjuk, hogy néked 
az egek ülőszéket, de te nem vagy irgalmas hozzánk 
bűnösökhöz, hanem végignézel a vértől feketén-piro- 
san csöpögő pallosokon, mint végignéztél egykor a 
teremtés nagy müvén és úgy találod, hogy jó. Jahve, 
bűnösök büntetője, félelmetes isten, te úgy találod, 
hogy jó ! A mi gyenge szemünk és szivünk úgy ta
lálja, hogy vannak még itthon bűnösök, kik nem bűn
hődnek és vannak ott kegyesek, akik mégis bűnhőd
nek. Hová menjünk perzselő sebünkkel, seregek ura 
és istene, Jahve? Te a néppel kötöttél szövetséget, a 
népet vezetted ki a szolgaságnak házából, a népnek 
adtál törvényt, a népet bünteted, hol együtt vannak a 
jók a rosszakkal és így a rosszakkal együtt a jók is 
szenvednek. Nagyon sokat szenvednek. A mélységből 
kiáltunk hozzád irgalomért, hogy múljék el ellenünk 
való haragod és búsulásod, már megbünhödtek az 
apák vétkéért a fiák harmad és negyediziglen, meg- 
bünhödte már e nép a multat s jövendét. Jahve, sere
gek ura és istene, büntetésed ä háború.

Pater noster.
Meg vagyon írva szent könyvednek ezékieli ki

nyilatkoztatásában ; ahol is az igék a harmincharmadik 
rész tizenegyedik versében a következőképen hangza
nak: „Nem akarom a bűnösnek halálát, hanem hogy 
megtérjen a bűnös az ő útjából és éljen.“

„Ostende mihi faciem tuam,“ . . . mutasd meg 
arcodat,. . .  ez az én vágyam! Nem bocsátlak el ad
dig, mig meg nem áklasz engemet. j4fkutesoIom tér
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deidet, hamut hintek a fejemre, zsákruhát öltök bána
tomban és ácsorgók nap-nap után irgalmad kapuja 
előtt és zörgetek-zörgetek és kiáltok az érthetetlenség 
borzalmas éjszakájába: „Pater N o s te r ! ...  Atyám, 
mennyei Atyám! . .  . Felelj, hát tényleg te akarod? 
Ugy-e nem ? Hisz az borzasztó volna ! Hisz te nem 
akarod a bűnös halálát, hanem megtérését és életét! 
Mondtad, le mondtad, hisz meg van írva! Hogyan 
térhet meg az, aki maghalt?“

A kiáltásra csak visszhangom a felelet. Visszhan
gozza egyszer. . .  kétszer. .  . sokszor. De nem megyek 
el irgalmad ajtaja elől, Atyám. Itt maradok. Várok. 
Felelned kell. Nem bírok megnyugodni addig, mig 
nem hallom a te hangodat. Szomjas vagyok igéd után, 
mint a szivárvány, vágyom utánad, mint a szarvas 
szép hűvös patakra. Nem akarok folyton az utcán 
ácsorogni, mint a csavargó, hanem be akarok menni 
hozzád. Beszédedet hallgatni, hogy igaz-e, hogy a te 
akaratod . . . ?

Nem felelsz. Nem is fogsz felelni soha. Már 
feleltél. Nem is vagy ott, ahol én kérdeztelek. A hábo
rúban nincs Isten. Akik nyáron a Balatonhoz mennek 
üdülni, azoknak mesélik, hogy amint a jó Isten szép 
Magyarországot megteremtette, oly nagy öröme volt 
rajta, hogy könny gyűlt össze a szemében és a földre 
gördült s abból lett a Balaton. A jó Isten örömkönny
cseppjéből. Most pedig úgy tűnik fel, hogy a mi 
Atyánk a bánat könnyeit hullatja. Ezért hallgat. Lenéz 
a földre s fáj neki, hogy az emberek még mindig nem 
szeretik egymást. Fájdalmas nézése azt kérdezi tőlünk : 
Gyermekeim, miért nem szeretitek egymást? Azért 
nem, mert még nem értünk meg rá. A béke magas 
kultúrájára és a szeretetre még sokat kell érnünk. A 
háború a mi müvünk. Hétélü lőrdöfés a Miatyánk 
szivébe!. .  .

hndreffy Jáno*.

hitoktatás az iskolában.*
A családi nevelés ideje alatt megalakult alapokra 

rakja le az iskolai nevelés a továbbépítés köveit. A 
gyermek itt már nagyobb társadalom tagjává lesz, 
hol egészen idegen egyénekkel kerül össze, kik nem 
vele együtt nevelkedtek, nem játszottak vele egy szé
rűn. Értelme fejlődik, ismeretköre napról-napra tágul, 
változatos tapasztalatok szívének különféle húrjait 
pendítik meg és az életnek sok új körülményei merül
nek fel szemei előtt, Gyakrabban érzi magát felügyelet 
és vezérlet nélkül. Sem szülei, sem tanítója nincse
nek vele a napnak mind a 24 órája alatt. Minden nap 
fordulnak elő esetek, amikor saját esze, saját érzelmei, 
saját akarata szerint kell magát valami cselekvésre 
elhatározni.

Annálfogva az iskolai nevelésnek legfőképen 
arról kell gondoskodni, hogy az a fegyelmező, irá-

* V. ö. a 47. számban a hitoktatás a családban c. közleményt. (Szerk.

nyitó, csalhatatlan és föltétlenül megbizlrató tekintély, 
melyet a családban a szülő képviselt, ezután már 
magában a gyermek saját lelkében fejlődjék ki. Ami 
eddig csak homályos sejtelemként élt lelkében: az 
Istenség eszméje, az iskolában már határozott formá
ban domborodik ki lelki szemei előtt. Megismerkedik 
az érzéki s szellemi élet örök törvényeivel, ezeknek 
működését közvetlen szemléletből tapasztalja, amint 
azok a lelkiismeretben és a vaskövetkezetességű 
erkölcsi világrendben megnyilatkoznak.

A tanító buzgó, áhítatteljes szavakkal elmond 
a gyermek előtt akár a bibliából, akár más írók után, 
vagy saját élettapasztalataiból egy rövidke történetet, 
melyből az Istenség egy-egy tulajdonsága világlik ki. 
Felmutat a gyermekek előtt ősszel egy érett gyümöl
csöt, télen egy faág alvó rügyét, tavasszal egy virá
got, nyárban egy érett kalászt stb. és a természeti 
tárgyak szemlélete mellett beszél a gondviselés böl
csességéről, az Isten mindenhatóságáról, atyai szerete
ttről, mellyel e nagy mindenséget megalkotta s kor
mányozza. Felhasználja alkalmul az időjárás változatait, 
a ke esztyén ünnepek közeledését, a községben, vagy 
a vidéken történt nevezetesebb eseményeket, hogy 
azok fontosságát az emberek testi s lelki életére nézve 
megmagyarázza s a gondviselés működését szemlél
tetve megismertesse. Történeteinek és előadásainak, 
velejét egy rövid, — lehetőleg a bibliából merített —* 
mondatban vagy versecskében (például: „Ne gyözet- 
tessél meg a gonosztól, hanem győzd meg a gonoszt 
jóval“ vagy : „Akármely rejtekhelyen légy, lát az Isten, 
rosszat ne tégy") foglalja össze s e mondatot vagy 
versecskét azonnal betanítja úgy, hogy azt a kis cse
meték hibanélkiil föl tudják mondani. A nagyobb 
gyermekekkel, akik már folyékonyan írni tudnak, e 
mondatokat, versecskéket le is íratja. Gondot fordít 
arra, hogy a már betanultakat időmultával újra és 
újra elismételjék. Repetitio est mater studiorum.

Hasonló módon igyekszik a tanító megismer
tetni a gyermekekkel az önmagunk és felebarátaink 
iránti kötelességeinket. Különös figyelmet kell fordí
tani arra, hogy a gyermek lelkében az erkölcsi tör
törvények működése minél élénkebben megvilágosod
jék. Fel kell ébreszteni s mélyen bevésni a zsenge 
lélekbe annak tudatát, hogy az Isten a jót mindenkor 
és azonnal megjutalmazza; ellenben a gonoszság el 
nem kerülheti büntetését. A józan, mértékletes élet 
eredménye egészséges, szívós testszervezet, a mérték- 
letlenség betegséget okoz. A kötelességek hűséges 
teljesítése lelki nyugalmat, vidámságot, erőt nyújt az 
embernek, a helytelen cselekedet, sőt már annak gon
dolata is háborúságot, levertséget idéz elő s az erő 
két meglankasztja. Lehetőleg kerülni kell azért oly 
események elbeszélését, amelyekben véletlen szerencse 
vagy balsors hozza meg az anyagi jutalmat, vagy a 
testi büntetést. Arany János elbeszélő költeményeiben
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a megzavart erkölcsi rendet nem külső beavatkozás, 
hanem lélektani szükségszerűséggel bekövetkezett for
dulat egyenliti ki. V. László esküszegését például nem 
bosszúló kéz, hanem saját lelkiismerete bünteti. A 
halál reá nézve már nem büntetés, hanem megváltás. 
A gondviselés bölcsessége, igazságszeretete s vég
telen jósága iránti hitet talán semmi sem rendíti meg oly 
veszedelmesen, mintha a gyermekben azt a hitet 
neveljük, miszerint kötelességteljesítésse! a szerencse 
forgandóságát is meg lehet akadályozni. A bibliának 
ama valóban gyönyörű szavait: Akik az Istent félik, 
azoknak mindenek javukra szolgálnak, nagyon téve
sen magyarázza az, aki azt bizonyítgatja a gyermekek 
előtt, hogy az istenfélő munkáját mindig fényes anyagi 
eredmény koronázza. Szem előtt kell tartani mindig 
az emberi életet, amint azt a bölcs gondviselés elren
dezte. A legjámborabb, legszorgalmasabb földmíves 
vetését is elveri a jég, mig számtalan esetben a leg- 
elvetemedettebb gonoszság fényes sikereket ér el. 
Leghelyesebb e tekintetben Kölcseynk felfogása, midőn 
azt mondja : „Az embert gyakran éri szerencsétlenség, 
jót és gonoszt egyformán és a különbség csak az, 
hogy a gonosz csak úgy nézheti azt, mint büntetést, 
mely őt leveri; a jó pedig, mint történetesen keresz
töl futó szélvészt, melynek az ő lelkén hatalma nincs.“

Kiváló gondot fordítson a tanító arra, hogy az 
életbölcseség azon szabályai, amelyek az ember testi 
épségét, egészségét, lelkének békés nyugodalmát min
den kellemes és kellemetlen körülmények közt bizto
sítják, a gyermekének vérévé váljanak. A nagy min- 
denség tömérdek behatásai, valamint a társadalmi 
élet viszonyainak változatos szövevényei között az az 
ember képes szilárdul megállani, kinek lelkületét Isten
ben vetett hiten alapuló vezérelvek szövétneke vezeti.

A vallásos hangulat ébresztésére s fokozására 
rendkívül nagy hatást gyakorol az ének. Az iskolai 
előadást tehát mindig és mindenféle iskolában ének
kel és imával kell kezdeni s végezni. Vannak rnagas- 
szárnyalású dallamaink és általában vallásos tartalmú 
énekszövegeink, melyeket bármely felekezet tagjai, a 
felekezeti érzék minden sérelme nélkül elénekelhetnek. 
Keresztyénhez nem illő szűkkeblüség és az Istenfíúságot, 
a testvériséget bűnösen megtagadó féltékenység ide
genkedni valamely dallamtól vagy énekszövegtől épen 
csak azért, mivel az az ének ennek vagy amannak a 
felekezetnek énekeskönyvében foglal helyet.

Nem lehet célja e soroknak, hogy e vallásokta
tásnak — már csak nevezzük így — egész kimerítő 
tantervét adja elő a tanítás minden fokozatán. Csak 
az alapelveket, némi tájékoztató vezéreszméket szán
dékoztam felvetni, amelyek követésével vallásos 
embereket nevelni lehet. A vallásoktatás ne legyen 
oktatás, hanem nevelés, akaratjobbítás, szívnemesítés. 
És ezt szem előtt kell tartani a tanítónak minden 
órában, minden tantárgy előadása mellett, főképen

pedig fegyelmezés gyakorlásánál. De erre nézve múl
hatatlanul szükséges, hogy a tanítót vallásos lelkűiét 
hassa át. Akinek aranya nincs, az nem adhat aranyat. 
Vallásos emberekre nemcsak a felekezeteknek van 
szüksége, hanem a községnek és az államnak is. A 
társadalom békés nyugalma, az egyesek anyagi s 
szellemi békéje, az emberiség boldogsága csak akkor 
indulhat virágzásnak, ha az egész társadalom gondol
kodásmódját a legmagasb rétegtől a legalacsonyabbig 
vallásos lelkűiét koronázza. Annálfogva azt a tanítót, 
ki szavaiban, cselekedeteiben vallástalanságot tanúsít, 
vagy sőt vallástalannak vallja magát — hangsúlyo
zom, hogy a felekezetnélküliség nem azonos a vallás- 
talansággal — azt a tanítót ép úgy nem lehet meg
tűrni a tanszéken, valamint nem tűrjük meg azt, aki 
államellenes tanokat hirdet és követ.

A gyermeknek jól kinevelt vallásos lelkületére 
kell azutan alapítani a felekezeti hitoktatást. Itt már a 
nevelés mellett, — de nem e helyett — kétségkívül 
van tere a szoros értelemben vett tanításnak is. És ez 
a felekezetnélküli iskolában már a hitoktató feladata. 
A nagyobb gyermekekkel meg kell ismertetni a 
viszonyt, mely hitünk szerint Isten és ember között 
fennáll. Meg kell nekik magyarázni, mily alakban 
hisszük (nem képzeljük, de nem is tudjuk, mivel az 
Isten égő nap, melynek fényét, melegét érezzük, de 
szemünk bele nem tekinthet) a mindenek Alkotóját és 
szerető Atyját. Meg kell ismertetni velük a keresztyén- 
ségnek és egyházunknak történetét és jelenlegi szer
vezetét.

Sass János.

Felelet X. Y. kérdésére.
Az Evang. Lap 48. számában X. Y. azon kérdést 

intézi hozzám, hogy ha az államsegély 1915-ben el
marad, aminthogy szerinte nem is fog  kiutaltatni, vájjon 
a nyugdíjintézet tud-e megfelelni kötelezettségeinek s 
nem kell-e tartani összeroppanástól ?

Ami az 1915. évi államsegély elmaradását illeti, 
ámbár X. Y. feltétlen bizonyossággal véli tudni, hogy 
az nem fog kiutaltatni, én a vonatkozó bizalmas 
leiratban azt olvastam, hogy a miniszter csak elő
készíteni kívánta főhatóságunkat azon eshetőségre, ha 
netán a jövő évi államsegélyt elkellene, vonni; de 
egyszersmind biztosította is, hogy abban az esetben, 
az államsegély elmaradt részleteit, mihelyt az állam 
békés rendje visszaáll, ki fogja utólag pótolni. — 
Nem oly végzetes tehát a veszedelem, ahogy azt 
X. Y. véli.

De ha az 1915. évi államsegély tényleg el is 
vonatnék, a nyugdíjintézet abban az esetben is zavar 
és akadály nélkül fogja a dijakat kiszolgáltatni azért, 
mert egyetemes felügyelőnknek okosan gondoskodó 
előrelátása következtében, úgy van berendezve egye-
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temes egyházunknak s ebben nyugdíjintézetünknek is 
a háztartása, hogy a folyó évi államsegély mindig 
tartalékba helyeztetik s csak a jövő évi szükségletek
nek szolgál fedezetül. Ennélfogva most, az 1914. év
ben, a múlt 1913. évi államsegélyből élünk s a folyó 
évben befolyt államsegélyt csak 1915-ben fogjuk el
költeni. Még legalább egy évig tehát ne féljen X. Y.

A baj csak akkor fenyegetne valóban és teljes 
nagyságban, ha az lenne feltételezhető, hogy az állam
segély végkép elmarad. E sötéten látó föltételezést 
azonban szinte kizárja azon körülmény, hogy az 
államsegélyen nyugszanak nemcsak a mi evangélikus 
egyházunknak, hanem a testvér református egyháznak 
is összes kulturális közintézményei. Alig képzelhető 
tehát a jövőben is olyan kormány, amely minden 
egyébtől eltekintve, már csak az önfentartását célzó 
politikai tekintetek miatt is, a hazai két protestáns 
egyház összes közintézményeit létalapjukban össze
rombolni akarná s ez által a hazai protestantizmusnak 
ellenálló erejéve\ szembehelyezkednék.

Rimaszombat, 1914. december 3.
Üyürky Pál

e. nyugdljint ügyvivő.
*

A megnyugtató választ örömmel közli a (Szerk.)

KÜLÖNFÉLE.

HORVÁTH DEZSŐ *j*
1852-1914.

Az élet és halál Ura újból elszólitotta evang. 
egyházunknak egyik munkás tagját, Horváth Dezső 
veszprémi lelkészt. Halála előtt egy héttel még jó 
egészségnek örvendett s az őrlő tüdőgyuladás egy 
hét alatt sírba döntötte december 3-án éjjel 12 órakor, 
életének 63-ik, boldog házasságának 29-ik. veszprémi 
apostoli buzgóságú lelkészkedésének 31-ik esztende
jében. Horváth Dezső azok közé a lelkészek közé 
tartozott, kik sokat munkálkodnak — csendesen. Har
minc esztendeig nemcsak lelkipásztora, hanem taní
tója is volt a veszprémi egyházközségnek. 12 növen
dékkel kizdte meg az iskolát, melynek hamar 50 nö
vendéke lett. 1906-ban kibővítette az iskolát s egy 
évvel ezelőtt rendes tanítói állást szervezett számára. 
Ekkor köszönt le a tanítóságról. Fáradhatatlan szor
galommal gyűjtött fillérekből 1912-ben tornyot építte
tett három haranggal. Aranybetüs márványtáblában 
rótta le a gyülekezet háláját lelkésze iránt. Mikor a 
gyülekezetbe került, 2000 korona adóssággal kezdte a 
számadásokat, most 35,000 korona vagyona van a 
veszprémi gyülekezetnek. Elsőrendű szervező és gyűjtő 
tehetség volt Horváth Dezső. A tengődő veszprémi 
gyülekezet szervezése és talpraállitása az ő nevéhez

fűződik. A legnehezebb munkát végezte, amiről a cura 
pastoralis tud. Utolsó törekvése az volt, hogy a régi 
orgona helyett újat vegyen a gyülekezet. Az orgona 
alapra hangyaszorgalommal gyűjtött. Mégis úgy akarta 
az isteni gondviselés, hogy régi bajtársa, a régi orgona 
hangjai rezdüljenek meg koporsója fölött. Az egyház
megyének számos tisztségét számos esztendőkön hü- 
séggel és teljes odaadással töltötte be. Pozitív teoló
gus volt és nagy lutheránus. Őszinte és nyílt ember 
volt, ki az igazságot minden érzékenykedés dacára is 
megmondotta. Neve a veszprémi ág. hitv. evang. egy
ház életébe örökre be van vésve.

Született 1852. április 27-én. Középiskoláit Sop
ronban végezte. Teológiai éveiből kettőt Sopronban, 
egyet Bécsben töltött. Három évig nevelősködött 
Karádon a Fekete családnál, majd a Mesterházy csa
ládnál Potypusztán. Segédlelkészi éveit Hidasdon és 
Pakson {töltötte. 37 évig lelkészkedett.

Gyászolják neje és gyermekei: Dr. Horváth 
Dezső cs. és kir. ezredorvos, ki jelenleg Avtovác-on 
(montenegrói határtól 7 kilométer) teljesíti a haza 
iránti kötelességét, leánya Blanka és fia Imre másod
éves erdőmérnök hallgató Selmecbányán; valamint 
testvére Nagy Gyuláné, szül. Horváth Zsúzsánna.

Hült tetemeit folyó hó 5-én délután fél 3-kor 
kísérte ki a gyülekezet és nagyszámú gyászoló közön
ség az alsóvárosi sirkertben örök nyugalomra.

Koporsója fölött, mely a templom oltára előtt 
volt elhelyezve, Horváth Sándor várpalotai lelkész 
mondott magasszárnyalású, szép búcsúbeszédet. (Alap
ige: Kévésén • hiv voltál, máskor többet bízok rád, 
menj be a te uradnak örömébe.) A sírnál Endreffy 
János lajoskomáromi léikész mondott imát.

Gyászoló hozzátartozóit és árván maradt gyüle
kezetét (melynek még tanítója is bevonult) a minden 
vigasztalások Istene vigasztalja meg szent Lelke által, 
megboldogult testvérünket pedig fogadja magához és 
adjon neki apostoli buzgóságú élete után örök nyu
godalmat.

A mi halottunk. A sokat emelegetett és kifogá
solt katonai lelkigondozásért mi is meghoztuk a 
magunk áldozatát a haza oltárára. Őszinte megillető- 
déssel vettük és közöljük azt a megrendítő hirt, hogy 
Lukdcsik Mihály ránki lelkész, a 39. honvédliadosz- 
tály tábori lelkésze papi kötelességének teljesítése 
közben halálos nyavalyát szerzett s december 4-én 
Kassán betegségébe belehalt. Harminc éves korában, 
házasságának hatodik évében érte a halál. Atyja, 
felesége, nővére és nagy rokonság gyászolja az élete 
legszebb korában elköltözöttet. Temetése e hó 7-én 
volt Kassán. Hű kötelességteljesités következtében 
meghalt lelkipásztorunk emléke legyen áldott kö
zöttünk!



6 oldal. Evangélikus Lap. 50. sz. 1914. december 12.

A bányai egyházkerület, a háborús viszonyok 
miatt elodázott közgyűlése helyett december 3-án 
értekezlet keretében óhajtotta elintézni a halasztást nem 
tűrő közigazgatásai dolgait. Az értekezletre hivatalo
sak voltak az egyházmegyék elnökségei s az egyes 
bizottságok előadói. Zsigmondy Jenő dr. kerületi fel
ügyelő megnyitván az értekezletet, utalt a hazánk fe
lett való nagy förgetegre, ami miatt a rendes közgyű
lést a kitűzött időre összehívni nem lehetett. Hogy 
azonban a halasztást nem tűrő közigazgatási ügyek 
kárt ne szenvedjenek, szükségesnek tartotta elnök
társával egyetértőleg a mai értekezlet összehívását, 
hogy legalább a segélykérvények s a kerület költség- 
vetése felett az értekezlet intézkedjék s egy pár olyan 
ügyben döntsön, amely tulajdonképen az elnökség 
hatáskörébe utalt a közgyűlés, de elintézését még is 
az értekezlettől várja. Haviár Danó egyházmegyei fel
ügyelő felszólalásában utal arra, hogy a tárgyalásra 
kitűzött pontok között több, sőt a legtöbb ügy az ér
tekezleten el nem intézhető, mivel alkotmányunk értel
mében azok a rendes közgyűlés hatáskörébe tartoznak. 
Indítványozza, hogy még december havában hivassák 
össze a közgyűlés. Többek hozzászólása után hatá
rozatba ment, hogy a közgyűlés 1915 január 10—20-ika 
között megtartassák.

Sárkány Béla pestmegyei főesperes jelentést 
tett a beérkezett segély kérvényekről. Javaslatára 
a segélyek a múlt évi módon ez egyházaknak, 
lelkészeknek és lelkész özvegyeknek kiosztattak. Egy
ben elhatározta az értekezlet, hogy jövőben a lelké
szeknek kiosztani szokott segélyekben nagyobb ösz- 
szegben, kevesebb lelkészt fog részesíteni.

Liedemann Frigyes dr. kér. aljegyző bejelentette, 
hogy a kerületi költségvetés ellen csupán az az észre
vétel merült fel, hogy a püspöki iroda általány és az 
útiköltség egymástól elválasztassék.

-Élénk vitát provokált Földváry Elemér pest
megyei esperességi felügyelő felszólalása, a hadban 
levő katonáink hiányos lelki gondozásáról. Wagner 
G. Adolf, Csipkay Károly. Raffay Sándor Kaczíán 
János, Noszkó István, Pétrovics Soma felszólalása 
után az értekezlet felkérte az elnökséget, hogy az 
egyetemes elnökségi konferencia összehívása ügyében 
járjon el, azonban az ügy sürgős voltára való tekin
tettel addig is tegyen megfelelő lépéseket a tábori 
segédlelkészek behivásara. valamint arra nézve, hogy 
az Ausztrában sebesülten fekvő katonáink lelkigondo
zására utazó lelkész küldessék ki. Több kisebb ügy 
megbeszélése után az értekezlet véget ért.

Gyászrovat. Öhlschltger Ferenc sajógömöri 
evang. tanító a harctéren kapott sebébe a krakói 
kórházban belehalt.

Evang. tábori lelkésszé kineveztettek Dr. Zu- 
rányi Dezső és Mahnert marburgi ev. lelkész. Utóbbi 
tddigi lelkészi működése területén fogja majd a 
helyőrségi és katonakórházi teendőket elvégezni. — 
Mahnert az osztrák Los von Rom — mozgalom egyik 
lelke és vezető embere.

A szatmári ev. egyházról. A háború az 
itthonmaradtakra és kivált az egyházakra nagy köte
lességeket ró. Mindenkinek teljesíteni kell ezeket. A 
kis és ifjú szatmári egyházunkban a háború kezdete 
óta háborús istentiszteletek tartatnak s az -ezeken be
gyülő offertórium az itthonhagyottak segélyezésére 
fordíttatik* ezeknek összege ma már 150 korona körül

jár. Most már a szokásos esti istentiszteletek is rend- 
szeresíttettek.

Hadi kölcsönre a kis egyház egész eddig gyűj
tött s takarékbetétként kezelt templomalapi tőkéjét
20,000 (Húszezer) koronát lejegyezte.

Az egyház Templomegyesülete ugyanerre a célra 
1000 (Egyezer) koronát jegyzett s kettőszáz koronát 
pedig hadsegélyezési célra szavazott meg. November 
30-án pedig fényes sikerű „háborús est“-ét rendzett a 
városi színházban, a sebesült katonák karácsonya 
javára.

A műsor első számaképpen Dr. Barna Jánosné 
úrasszony szavalta el Szabados Ede tanárnak „Ima 
a háborúban c. költ.-t. A műsor második számában. 
Schumann Es-dur zongoraötösét adták elő: Bendiner 
Nándor, Dr. Damokos Andor, Banner Antal, Banner 
László és Fejes István. Ezután Keresztszeghy Magda 
szavalta el Dr. Várady Antalnak: „Imádkozik a király“ 
című melodrámáját, amelynek kíséretét, a poetikus és 
a szöveget mindenütt hűen feddő kísérő zene szer
zője, Bendiner Nándor látta el. A következő szám 
Duszik Lajos szabadelőadása volt. „A háború és a 
humanizmus“ címmel tartott magvas, magasszárnya- 
lású és mindenkit magával ragadó hazafias beszédet- 
Utána Dr. Ambrozy Sándorné énekelt egynéhány 
aktuális katona-dalt, Bendiner Nándor finom zongora 
kísérete mellett. A műsor utolsó száma Gáspár Anna 
zongorajátéka volt.

A zsúfoltságig megtelt színház közönsége felül- 
fizetésekkel buzgólkodott a nemes cél sikerén. A tiszta 
jövedelem 400 koronát tesz ki.

Adventi esték. A salgótarjáni egyház november 
29-ével újból megkezdte az előző években oly szép 
sikerrel meghonosított adventi esték sorozatát. Mely 
alkalommal fűtött s villannyal kivilágított temploma 
zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Az esték vasárna
ponként délután 5 órakor kezdődnek s énéit, szavala
tok, zeneszámok, felolvasás és szabadelőadásokkal 
tarkítottak. Ez évben a háborús imák is nagy vonz
erővel bírnak a közönségre.

Hírek egy faluból. Az ujcsanálosi ev. egyház 
uj lelkésze, Marcsek János, megkezdte gyülekezeteben 
az evangéliumi munkát. Egy Nőegyletet talált, melyet 
most az önmüvelő és a szeretet-munka terén igyekszik 
vezetni. Az előbbi célt szolgálják a csütörtök esti össze
jövetelek, amelyeken éneklés, imádság, biblia és felol
vasás, vagy elősdás váltakoznak. A szeretet-munkára 
pedig épen most bőven nyílik alkalom. Legutóbb a 
Vörös-Kereszt Egylet egyik miskolci kórházába szállí
tottak be egy élelmiszerből és ruhaneműből álló na
gyobb küldeményt. Egy újabb szállítmányra az ada
kozás ismét megindult. A szórványbeli hívek gondo
zására is adakozott a Nőegylet. Húsz koronát adott 
át a lelkésznek, hogy abból vallásos iratokat szerezzen 
és juttassa el a templomtól messze lakó hittestvérek
nek. A nőegyleti munkán kivül ifjúsági munka is kez
dődött. Minden kedden este összejönnek a falu ifjai s  
a lelkész vezetése mellett hiterősitő, erkölcsnemesitő, 
ismeretterjesztő és szórakoztató dolgokkal töltik el az 
estét. Előbb a lelkész lakásán jöttek össze, de most 
már az iskolába kellett átmenniök, mert számuk egy
szerre felszaporodott. Ebben Megyercsy Bélának, az 
Ifjúsági Egyesületek országos titkárának van érdeme, 
aki a leikész hívására és támogatására leutazott a gyü
lekezetbe s ott az ifjak részére külön előadást tartotta
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Azután vallásos estélyen ismertette élénk modorban a 
magyar ifjúsági munkát. A kivilágított és megtelt tem
plomban ez már a második vallásos estély volt. A 
gyülekezet ifjúsága is közreműködött ezeken, szavala
tokkal és énekkel. Az adventi időszakban minden szer
dán esti istentisztelet van. A templomnak a vallásos 
estéken és az esti istentiszteletek alkalmával való kivi
lágítását a Nőegylet vállalta magára Ma még felemlít
jük hogy a lányok között megindult a munka, mely 
egyelőre hósapkak és melegítő ruhaneműk kötéséből 
áll, akkor áttekintettünk azon a munkán, mely egyik 
kis falusi gyülekezetünkben megindult s amely pél
dázza azt. hogy mindenütt fejthetünk ki vallásos, egy- 
házias és kul'urmunkát, csak akarnunk és cseleked
nünk kell.

Lelkészavatás. Qeduly Henrik ev. püspök a 
miskolezi ág. h. ev. egyházközség által segédlelkészül 
meghívott Baron János papjelöltet szerdán december 
9-én délelőtt 11 órakor avatta fel a nyíregyházai 
ev. egyházközség temlomában.

Az Austriában levő sebesült ref. katonák 
m eg lá togatására  künn jár a ref. konvent megbízásá
ból Sebestyén Jenő. Útjáról a Prof. Egyházi és Iskolai 
Lapnak egy érdekes levelet irt. Azt Írja, hogy most 
már javul és kezd szerveződni a prot. sebesültek 
lelki gondozása. Katonai engedéllyel külön hivatalt 
szerveztek erre a célra (K. u. k. Evangelische Militär
seelsorge in Wien), melynek vezetője Lányi Károly dr. 
csehországi ev. lelkész. Neki beküldik a prot. sebesült 
katonák névsorát s ő gondoskodik arról, hogy azok 
sorra látogattassanak s hogy olvasnivalóval el legye
nek látva. A magyar könyvek fogytán vannak. Hiva
tala cimére lehetne a mi evang. magyar katonáink 
számára is küldetni olvasnivalót. Bécsben van Krafta 
Ferdinand szurcsini menekült lelkész, aki tábori lel
késszé kineveztetett. A katonalelkészi ügyek referense 
Sebestyéntől ref. egyházi névtárt kért. A cime: Major 
Eduard Zorzi Wien. K. u. k Kriegsministerium IX. 
Abteilung Nyilvánvaló, hogy szüksége van rá. Jó 
volna, hogyha a mi egyházunk is alkalmas módon 
érintkezésbe lépne hí/eink érdekében, — kiknek száma 
sajnos, napról-napra szaporodik a katonai hatósá
gokkal. Nem volna arra szükség, hogy tőlünk is ki
küldessék valaki?

Előzetes értesítés. A „Stráz na Sione“ tót bel- 
missiói lap karácsonyi számát tekintettel a mai rend
kívüli viszonyokra oly tarta'ommal adja ki, hogy az 
alkalmas legyen segédkönyvnek a karácsonyi házi 
istentisztelethez. A szám tartalmazni fog több imát, 
éneket, elmélkedést stb. mind olyat, ami alkalmas lesz 
arra, hogy híveink lelkűidében a világháború szomo
rúságai dacára győzedelmeskedjék az igazi karácsonyi 
öröm. Mivel tudatában vagyunk annak, hogy ilyen, a 
különös körülményeknek megfelelő építő iratra füveink
nek most nagy szükségük van, elhatároztuk, hogy 
lapunk eme számát több ezer példányban nyomatjuk 
s példányonkint 8 fillérért fogjuk árusítani. Hogy a 
tömeges terjesztést lehetővé tegyük az egyszerre egy 
küldeményben való megrendelésnél a nagy, egy iv 
terjedelmű füzetből 10 példányt 70 fillérért, 50 pél
dányt 3 korona 20 fillérért, 100 példányt 6 koronáért 
árusítunk. Kérjük lelkész urakat, hogy a a terjesztést 
elősegítsék. A rendeléseket tessék az alulírott kiadó- 
hivatalra címezni: A „St ráz na Si ó  n a “ kiadó- 
hivatala Modor, (Pozsony vm.).

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
az a babona.« Im ádság, me'ynek a szövegét múlt szá

munkban közöltük, most mindenfelé felbukkan. Az a methodus, 
ahogyan ezt az imádságot terjesztik, a kereskedelemben mint 
tisztességtelen eszközt perhorreskalták, amennyiben azon, aki 
u. n. hólabda-megrendeléseket gyűjt elverik a port. Ezeket a 
hólabda-imádságokat is üldözik. Németországban az egyik had
test területén ki van adva a rendelet, hogy az ilyen imádságok 
terjesztőit fel kell jelenteni, hogy példás szigorúsággal meg
büntethessék őket. Sok amulelt, varázsszer talizmán, éledt újra 
fel a háborúban. Mindben van, aki hisz. Nem lehet tudni, hátha 
használ — ezzel a gondolattal viszik magukkal őket, ez a 
babonás félelem hat közre ennek az imádságnak teresztésében 
is. Akit az a megt szteltetés ér, hogy belekerül a láncba, ne 
csak bossrankodjék. hanem gondoljon arra is, hogy egy alanta
sabb fokú, rég idejét múltnak vélt vallásosság megnyilatkozása 
ez a hólabd.i imádság. Katholikusok jól ismerik ezt az imádsá
got Egy pár éve Németországban botránkoztak meg rajta prot. 
körökben. Most újra itt van a regi ismerős. Aki teheti járjon 
utána, honnan szármázik, kik terjesztik s'b. Aki p di g  kapja, 
küldje el nekünk, hogy ogy komoly érdeklődő kezébe juttat
hassuk az összegyűlő anyagot

Pályázat.
A pribóczi (Turócz vm.) ev. egyház megüresedett 

rendes lelkészt állására uj pályázat hirdettetik. 
Az állás kongruás, az istentisztelet nyelve tót. A b á
nyai egyházkerület lelkészválasztási szabályrendeleté
nek 15. §-ában élői t mellékletekkel felszerelt jelent
kezések az esperesi hivatalnál (Szucsán) 1915. január 
15-ig nyújtandók be. Elégtelenül felszerelt jelentkezé
sek nem vétetnek figyelembe.

Szucsán—Turócszentinárton, 1914. dec. 1.
Dr. Vanovics János, Hodzsa János,

cspercsuv̂ kí felügyelő. esperes.

L E Q Ü J f l B B 1
AZ ÉN inflKÖNYVEn.

MÁBORQSÁQOT
SZENVEDŐK VIQASZTALÁSÁKA 

’ SZERZETTÉ *

RAFFAY SÁNDOR
MQTATVÁNTPÉLDÁNT INQTEN I

ÁRA 20 FILLÉR. * 10 PÉLDÁNTRÁ 1,
50 -RE 5, ÉS 100-RA 10 INQTEN PÉL 
DÁNT. * 100 PÉLDÁNTTÓL KEZDVE

. BÉKMENTVE. EL NEM KELT PÉLDÁ
NYOKAT VISSZAVESZEM. * KAPHATÓ:

KÓKAI LAJOSNÁL
BUDAPEST,

IV., KAMERMATER KÁROLY-UTQA3. SZ.
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ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

R i e g e r  O t t ó
cs. é s  k i r .  u d v a r i  s z á l l í tó

a  S z e n t - S i r  lo v a g ja  é s  a  F e re n c  J ó z s e f  
r e n d  tu la jd o n o s a

Budapest, X., Szig ligeti-u tca  29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi s tb . kiállításokon k itün
te tve  Kedvező fizetési feltételek m elle tt k i
váló, tisz ta  légnyom ási csőre dszerü (pneu
m atikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000né! több orgonát szá llíto tt, közte 
a k i r á ly  o r g o n á já t ,  amely mű ezidő szerint 
b a z á n k  le g n a g y o b b  o rg o n á ja  (80 változatú , 

villanyerőre berendezve.)

O rgonajavitásokat és hangolásokat a legm érsékeltebb árban te ljesít. Orgona 
jókarban ta rtását e lvállalja  — Katalógussal, terveze ekkel és rajzokkal k ívá

natra d ijm enteten szolgál.

JÉZUSSAL EGY UTÓN . . .
Prédikációk gyűjteménye. 

. Á RÄ . írták: Kemény Lajos(Mohr
*5K  * Henrik, Szimonidesz Lajos 

Szüts Gábor ás Wolf J, ;; 
Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerü let új én ek esk ön yve a
K e r e s z t y é n  é n e k e s k ö n y v
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s így a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A K eresztyén É nekeskönyv  

az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblás kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéssel tokkal............................ 2 „ 80 „
Egyszerű bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal...................... 6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kchelylyel,

aranymetszéssel, dobozban...............  8 „ — „
Párnázott borjuburkötésben, táblán kehely- 

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

metszéssel, dobozban ............... a. . 12 „ — „
Dallam os könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ..................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, mellek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ncitcul) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°/„-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sú ntha  K á ro ly : Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjubőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 „ — „ 

S zék á cs J ó z s e f ;  Im ádságok és Buzgói kodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.
H e n M  Iliktől k ö n y ia k ó iiH ii ,  Budapest. II. Ahadénia-ti. 4

Kovács Andor B Néhány nap m úlva m egjelen ik  t

ÉKE A HARCBAN.
Beszédek és imádságok a harctéren küzdő katonáink és ott
hon levő szeretteik használatára c. imakönyv tót fordítása.

A fordítást Gajdács Pál tótkomlósi lelkész 
végzi. — Ára kötve kb. 60—70 fillér lesz. 
Díszesebb kötésben 1 korona.
Szives megrendeléseket kérünk a:

LUTHER-TÁRSASÁG
könyvkereskedésébe Budapest, Vili., 
Szentkirályi-utca 51/a. sz. intézni.

Szeretett ünnepe küszöbön van. Katonáink ezer 
veszély között, távol otthonuktól teljesitik kö
telességüket. Az ez évi szomorú karácsonyi 

ünnepek alkalmával ne mulasszuk el katonáinkat és 
itthon maradt hozzátartozóikat megfelelő imakönyvekkel 
ellátni: Majba Vilmos: Harctéri imakönyv a szent- 
Írásból összeállítva. Tartalmaz imákat, énekeket min
den alkalomra. Ára csinos kiállításban egyenkint 20 f. 
25 példány 4 K. 100 példány 14 K. — Kovács Andorr 
Béke a Harcban. Beszédek és imádságok a harctéren 
küzdő katonáink és itthon levő szeretteik használatára. 
Ára kötve 1 K, ugyanez tótforditásban. Ára kötve 
kb. 60—70 fillér, díszesebb kötésben 1 K. — Kapi 
Béla: Erős várunk az Isten ! Elmélkedések és vigasz
talások a háború idejére. Ára egyenkint 10 f. 25 pél
dány 2 K, 100 példány 14 K. — Lie. Karl Eugen 
Schmidt: ^Unversagt! Trostreiche ^Betrachtungen f. 
d. Kreigszeit. Ára egyenkint 20 f. 25 példány 4 K, 
100 példány 14 K. — Wilhelm Strdneri Geistliche 
W affenrüstung. Ára kötve 40 fillér. — Mindezek a
LUTHER-TÁ RS A SÁ G könyvkereskedésében,
B u d a p e s t ,  VIII., Szentkirályi-utca 51/a. kaphatók.

H M  hiadástian i s i  jelem meg!

i  Szentlrásból összeállitolta Maiba Uilmos
TARTALMA : A csinos kiállítású könyvecske
Isten igéje a hadbavonul ó ka- ára egyenkint . . —-20 K. 

tonához az Ur imádsága.
18 ima különböző alkalomra. 25 példány . . , 4*— K.
13 ének.
Vigasztalások a Szentirásból. 100 példány . . . 14*— K
E kis im akönyvecske katonátoknak szánt karácsonyi 

csom agjainkból ne h iányozzék . — Kapható a
könykereskedésében, 
VIII., Szentkirályi-utca

Budapest. 
51/a sz .

Kalmár Bertalan könyvnyomdája Aranyosmaróion.



IV. évfolyam. 51. szám Aranyosmaróf, 1914. december 19.

VANGÉLIKUS L A P
EGYHÁZI ,  ISKOLAI É S  T Á R S A D A  L H I  H E T I L A P .

Az írás.
Lukács cv. 2 , „ ................. »Ne (él

jetek, mert íme hirdetek nék- 
tek nagy örömftt, mely az egész 
népnek öröme lészen.**

Jön a karácsony. Az őszi napok borongós komor
ságát felderíti már egy-egy téveteg sugara annak a 
nagy világosságnak, amely egykor a nyomorult koldus 
keleten világolt fel a gazdag, kincses nyugatnak. Itt 
van az advent utolsó ideje s mi többet járunk már 
az Isten házába, számításaink, tervezgetéseink az el
közelgő nagy ünnep körül csoportosulnak és sok 
mindenre, ami lelkünk kedves reménysége, ami szép, 
ami jo, ami kívánatos, azt mondjuk már, hogy „majd 
karácsonykor.“ •

Mit is jelent nekünk szegény íöldi halandóknak 
ez a szó: karácsony? Jelenti ugy-e gyermekkorunk 
emlékeinek megújulását. Kedves hangzása visszavisz 
bennünket a szülei ház gerendás, nagy szobájába, 
ahol szent karácsony estén az angyal csengetyiisza- 
vára tündérvilág nyillott meg a falusi gyermeknek el 
nem kényeztetett szeme előtt. Hozza magával a kará
csony elmúlt gyermekboldogságuuk áldott idejének 
emlékezetét, amidőn még édesapánk erős karja s 
édesanyánk imádsága tartott tőlünk távol minden 
bajt, minden gondot, ma pedig ajándékul adja nekünk, 
hozzánktartozóinknak, gyermekeinknek csillogó szemét 
s szivünknek az ö lelkűk örvendezésén felgyűlő édes 
örömét. A karácsony az a végtelenül meghitt, bizal
mas pár óra a meleg kályha mellett, a lámpa derűs 
fényében, amidőn minden szív felenged, minden arc 
megvidámul; amidőn az édesanyának mosolygós, de
rűs tekintete úgy siklik végig a békés család felett, 
mint virágos mezőn az aranyos napsugár. A karácsony 
jelenti a tékozló fiúnak a megtérését, a haragos rokon

megbékülését, a megbánás forró könnyeit, felkelt 
szent fogadalmat, újra éleszt hamvadó reménysége
ket. A családi elet köreit kiviil jelenti az örök 
élet reménységét, jelenti, hogy a vakok látnak, 
a sánták járnak, hogy azoknak, akiknek az ég 
alatt már senkije sincsen, karácsonykor puha ka
lácsot, meleg ruhát jutt.it a keresztyén szeretet.

A karácsony jelenti nekünk a keresztyén mű
veltséget s benne a kis munkakört, amiben mi 
fáradozunk, a kis világosságot, ami lelkűnkben az 
emberi élet es munka végső célja felöl dereng.

A legszebb, legigazabb, legbensőségesebb ün
nep a katácsony s bizony nem vészit csodás fé
nyéből akkoi sem ha tudjuk, hogy ez idén sok millió 
embernek nem lesz karácsonya, vagy nem lesz olyan 
karácsonya, mint máskor volt. Hasztalan gyötri lel
kiünket az a szomorú gondolat, hogy az összedőlt 
házakba ki állít majd karácsonyfát, hogy az idegenbe 
cipelt kis gyermekeknek ki vesz az idén szép játékot, 
csengős lovat, meleg ruhát, hogy hol lesz az a család 
szent karácsony estéjéit, amely tavaly abban a szobában 
ülte körül az asztalt, ahova most a beszakadt tetőn 
át szabadon tekint be a fergeteges égboltozat. Kétsé
gén, bánaton, patakzó könnyön, pusztuláson at nem 
szűnő fénnyel tündöklik át a karácsony, mert homlo
kán az örökkévalóság isteni jegye van, mert nem 
generálóknak, eltűnő nemzedékeknek ünnepe, mert 
független a küzdő, vérző, szenvedő emberi 
szivek hangulataitól s érzéseitől, mert épen akkor, 
midőn recseg, ropog mindaz, amihez földi remény- 
ségünk tapad, hirdeti s hirdetni fogja in saecula- 
saeculorum az emberiségnek diadalmas angyali szó
val: „Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy 
örömöt, mely az egész népnek öröme lészen.“
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A háború és vallási problémák,
ui.

A legelemibb kérdés, mely elénk áll az, hogy 
szentesithető-e a háború vallásilag ? Általánosabban 
szólva: milyen álláspontot foglaljon el a vallás a 
háborúval szemben ? A kérdés kényes és a helyzetre 
való tekintettel sokszor kellemetlen is. Es mégis fele-, 
letet kell rá adnunk, akár kényes, akár kellemetlen is. 
Sokan a kellemetlen kérdést úgy oldják még, hogy 
körüljárják a problémát, és vallási színezetű dol
gokat mondanak erről is, arról is, — aztán egy 
lendületes kitétellel elnapolják örökre. Nem adnak 
pozitív feleletet. Akik a kérdést komolyan veszik s 
őszintén akarnak nyilatkozni, vagy hallgatnak vagy 
pedig a „vagy — vagy“ áiiásponjára állnak. Szente
síthető-e a háború vallásilag ? A német teológusok 
majdnem mind igennel feleinek a kérdésre. D. Wilh. 
Walther rostocki professzor Luther háborús nézeteinek 
tanulmányozása közben egyenesen azt hirdeti, hogy 
a jogos háború — istentisztelet! Ezzel kapcsolatban 
csak arra szeretnénk kielégítő feleletet kapni, hogy kik 
állapítják meg a háború igazságát ? Mi legyen avval 
a régi elvvel, hogy audiatur et altera pars ?

Úgy hisszük, hogy a német teológusok állás
foglalása erős nemzeti érzésükben leli magyarázatát. 
Mióta VII. Edward angol király kimondotta azt a 
kalmár szót, hogy „Németországot be kell keríteni“, 
elvágni ipari, kereskedelmi. összeköttetéseit, gazdasági 
és összes fejlődési lehetőségeit tönkre kell tenni — 
és midőn a német nemzet Sír Eduard Greynek, az 
angol királyi programm engedelmes és következetes 
keresztülvivőjének a politikájában tényleg bebizonyi- 
tottnak látta az angolok üzérkedő törekvéseit, azóta a 
német megbocsáthatatlan érzéssel van Anglia iránt s 
jogos nemzetvédő háborújának igazát oly mértékben 
átérzi, hogy még a vallási szankciót is megadja há
borújának. A német szimpátia csak az angol belügy
miniszter, John Burns-el szemben maradt meg, ki 
kezdettől fogva élesen támadta a kalmár háborút 
kezdeményezőket, mert azt elvakult őrületnek tartotta 
s a háború okát Edw^ard Greyben fedezte föl. Hogy 
mennyire teljesen átjárta a német köztudatot az angol- 
ellenes gyűlölet (és méltán !), mutatja Werner Sombart, 
a kiváló szociológusnak a „Berliner Tageblatt“-ban 
közzétett szellemes cikke Németország ellenségeiről. 
Kit gyűlölünk mi ellenségeink közül? — kérdi az iró. 
Belgiumot nem. Az csak a politika torzszülötte. 
Nacionalizmusa is inkább komikus, mint bosszantó. 
Ismerjük az egérfogó szerbeket és diákokat és ismer
jük őket lehetetlenül ocsmány trónváltozási történel
mükből. A japánokat csak rendkívül tanulékony fél
majmoknak tekintem. Emberien érezni tehát nem is 
lehet irányukban, A franciákkal nekünk nincs bajunk, 
csak nekik van velünk sok bajuk. Az oroszt sem

gyűlöljük. Csak az angolt. Miért? „A kérdésre nehéz 
feleletet adni. Egy ok sem elegendő annyi gyűlöletre, 
amennyi most fakad a német szívekből. Sem az áru
lás, amit a „sógor“ követ el ellenünk, sem az angol 
politika hazugságai, sem az angol sajtó üres nagy
képűsködése, sem a „szegény rokon“ lekicsinylése. A 
gyűlölet oka valahol mélyebben rejtőzik. Az angolok
ban a mi legbensőbb és legmagasabb eszményünkre 
nézve ellenséges elvet gyűlöljük.“ (A „Világ“ 1914. 
nov. 5-iki száma ismertette e cikket.)

Hogy mi lehet ez az „ellenséges elv“, azt meg
mondja Wundt, a nagy pszichológus „Ober den 
wahrhaften Krig“ c. füzetének 24-ik oldalán, midőn 
Jakob Böhme szavaiból citálva szembeállítja az angol 
utilitarizmust ( hasznosság szerint való értékelés) a 
német idealizmussal ( nemesség szerint* való érté
kelés). Az ellenséges elv tehát végső gyökerében 
világnézeti elv, mely forrása összes élettevékenysé
günknek. Lie. Witte missziói felügyelő (Kína, japán) 
még a japán beavatkozási is angol utilitarizmusra 
vezeti vissza, mert Japán Angliától anyagilag erősen 
függ („pekuniä'' stark abhängig ist“.) A japánok sze
rinte nem mások, mint angol előőrsök, hogy nekik 
maguknak ne kelljen vérezniök. Ez is csak „kseft“ 1

Beszélhetnénk még azokról a bizonyításokról is, 
melyek szerint az egészségtelen pánszláv eszmével 
Oroszországot mérgezték háborúra az angolok; hogy 
a háború kitörése előtt Londonban beketárgyalásokaf 
akartak tartani a nagyhatalmak képviselőivel, de csak 
azért, hogy időt nyerjenek a puskatöltésre — a fran
ciák és oroszok! - Ebből is nyilvánvaló azonban az 
a tény, hogy a német háború honvédelmi jogosságá
hoz szó nem fér s e közhangulattá és közvéleménnyé 
fejlett nézetek befolyása alól nem vonhatták ki mago
kat a német teológusok sem. Hogy visszatérjünk föl
vetett problémánkhoz: szentesíthető e a háború vallá
silag? A mondottak alapján m egértjük, hogy a német 
teológusok e kérdésre majdnem mind igennel felelnek. 
Igenis szentesíthető. A haza szabadsága és önállósá
gáért (e két jelző a háború igazságosságának kritéri
uma) folytatott jogos harc vallásilag is szentesitek 
harc. Ez az oka annak, hogy a svéd püspök békét 
sürgető felhívását a német főpapok nem írták alá; 
bizalommal várják a háború folytatását. Ezért mondot
tuk, hogy a német teoiogusok vallási állásfoglalását 
hazafias érzésük erősen befolyásolta. A háború val
lási szankcióját nem is vallási, hanem hazafias okból 
adták meg. Endreffy János.

Hitoktatás a közéletben.
A társadalmi jólét megteremtésének és előmoz

dításának főtényezői ugyan a bölcs állami törvények, 
de legszilárdabb alapja mégis a polgárok közszelleme. 
Nem tudunk mi, gyarló emberek, oly tökéletes törvé-
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nyékét alkotni, a melyekkel a kormányzó hatalom az 
ó saját céljaira vissza ne élhetne, vagy a melyeket a 
ravasz polgár ki ne játszhatna. Nincs oly éles elme — 
mondja Szilágyi Dezső — melynek élét egy még éle
sebb elme pengéje ki ne csorbíthatná. Ellenben meg 
nem felelő vagy elavult törvények mellett is nyugod
tan fejlődhetik a társadalmi élet és boldogok lehetnek 
az egyesek, ha azok végrehajtásában a kormányzó 
hatalom az alattvalók iránt jó indulatot tanusit és ha 
a polgárok leikületét általában törvénytisztelet és em
berszeretet hatja át. Sok oldalról halljuk ma már azt 
az állítást, miszerint megszűnnének sok bajaink — 
mondhatnánk: minden bajaink — ha valóban jó ke
resztyének volnánk. Csak azok nem ismerik el e tétel 
helyességét, kik nem ismerik a keresztyénség lényegét 
és a külsőségeket, a szertartásokat, meg a hitcikkek 
szerkezetét összetévesztik a benső tartalommal. .

A hitoktatásnak arra kell törekednie, hogy a köz- 
szellem levegőjét az igaz keresztyénseg eszméi sugá
rozzák át. Azok a törvények, melyek szerint a polgá
rok küzszelleme Ítélkezik és az Ítéletet végre is hajtja, 
keresztyéni érzület megnyilatkozásai legyenek cs viszont 
az állami törvények, a bírói ítéletek is a polgárok 
közszellemében gyökerezzenek és abból szívjanak táp
láló erőt. Ha a gonosztettet az államhatalom megbün
teti, a közszellem pedig fölmenti; sőt mikor maga a 
bíró is csak azért Ítéli azt büntetésre, mivel a törvény 
szakaszai parancsolják, de lelkében azon a gonosztet
ten felháborodni nem tud, akkor az a büntetés csak 
egy felmerült és eltűnő villanása a közéletnek, de ne
velő, jobbító hatása alig van.

A házasságtörést például a törvény tiltja és bün
teti; de az irodalom — a mi pedig a közvélemény 
tolmácsául tekinthető — ezer meg ezerfélcképen di
csőíti ama házasfelek bátorságát, kik a hűség bilin
cseiből kiszabaditják magukat. A vadházasságot a pol
gári törvény nem ellenzi ugyan, de a keresztyén tár
sadalom közvéleménye elitéli. De sem a törvény tilal
mának, sem a közvélemény helytelenítő Ítéletének nincs 
az a hatása, hogy a házasságtörési esetek szaporodá
sának, vagy a vadházasságok terjedésének gátat tudna 
vetni. Erkölcsi szempontból — és mivel nem kell 
feledni, hogy kifogástalan közerkölcsök nélkül társa
dalmi nyugalom nem képzelhető, tehát társadalmi szem
pontból is elszomorító jelenség. Oka pedig nem lehet 
más, mint hogy a birói ítéletet nem támogatja meg
felelő közvélemény, viszont a társadalom az ö ítélete 
végrehajtásában erélytelen, gyámoltalan. Sem az egye
sek, sem a társaság nem rendelkezik azzal a lelki erő
vel, mely ily eseteknél legyőz minden mellékes érde
keket és tekinteteket és egyedül a minden emberi lét 
alapját: az erkölcsiséget tartja szem elölt. Hiányzik az 
a szent meggyőződés, hogy jó erkölcsök, vallásos 
hitbuzgóságból fakadó erkölcsök nélkül boldog élet 
sem az egyesre sem a társadalomra nézve nem létezik.

Innen van, hogy olyan eseteknél, melyekre rosszaló 
véleményt kellene mondani, a nagy többség habozva 
áll meg; a polgári törvény, a társadalmi törvény és a 
saját egyéni gondolkodásmód közt ingadozó lélekkel 
határozott véleményt alkotni nem képes és végre is 
közönyös vállvonogatással tér az esemény felett napi
rendre.

Van azonban ezen erélytelenségnek egy másik 
oka is. A keresztyenség által tanított emberszeretet 
ferde irányt veve túlságos kiméletesscggé nőtte ki ma
gát, mélynél fogva mindenki félve tartózkodik attól, 
hogy felebarátját valamely hibájára figyelmeztesse. De 
viszont abban a felebarátban sincs annyi józan belá
tás, mely a kevélység, hiúság fölé tudna emelkedni s 
hálával fogadná a jóakaralu figyelmeztetést. Azt lehet 
mondani, hogy e tekintetben: a kölcsönös bizalom 
tekintetében az egyének ma távolabb állanak egymás
tól, mint akár félszázaddal ezelőtt. Nem akarva fele- 
baiátunkban a szégyenérzetet felgerjeszteni, vagy az ő 
haiagjál magunkra vonni, jámbor lélekkel szemet hu
nyunk az ő viselt és általánosan ismert dolgai felett 
közönyösen szemlélve annak fokozatos sülyedését a 
lejtőn, melyen megindult.

De nem kell megfeledkeznünk arról a tényről 
sem, hogy a tnivelődés folytán a világfelfogás is sok 
tekintetben megváltozott. Új viszonyok, új körülmé
nyek jöttek létre, regi rendszerek felbomlottak, újabb 
és újabb irányok keletkeznek gomba módra, a melyek 
kielegitő, megnyugtató egységes rendszerbe jegecedni 
még nem voltak képesek. Hiányzik az alap. melyre az 
ember az ő szelleinvilágának épületét, erkölcsi néze
teinek megállapodott rendszerét megingathatlanul elhe
lyezhetné.

Nem működik a lélekben az erős hit, miszerint 
a Mindenható erkölcsi törvényei örök érvényűek, nincs 
a lélekben bátorság, mely a közéletben tapasztalt fer- 
deségek irtására minden alkalmat felhasználna, ennek 
folytán az egyesek véleménynyilvánításából nem ala
kulhat ki oly határozott jellemű közszellem, mely a 
feltűnő helytelenségeket elítélné vagy a féktelenkedési 
hajlamot csirájában elfojtaná. Viszont, mivel egységes 
gondolkodásmód által áthatott közszellem nem tud az 
egyesek magatartásából kialakulni, hiányzik a társada
lomban a szilárd alap, melyre a közerkölcsök szelidi- 
tésére törekvő egyesek bizton támaszkodhatnának.

Világos tehát, hogy a közerkölcsiség fejlődése 
úgynevezett „circulus vitiosus“-ban kering, melynek 
vegnélküli forgatagából nem lehet más módon kime
nekülni, mint ha hitbuzgóság által áthatott keblű egyé
nek Istenbe bizva, bátor elhatározással szánják el 
magukat a hittérítő önfeláldozással teljes pályájára. A 
vallásos nevelésnek a családon, iskolán és a templo
mon kívül ki kell terjednie a közéletre is. És ebben 
a nagy munkában síkra kell szállniok mindenekelőtt 
a társadalom által vallásos nevelésre meghívott egyé-
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neknek: a lelkipásztoroknak, tanítóknak, felügyelők
nek; de ezeken kívül mindenkinek, akiben van lélek 
a közjóiét iránt, érdeklődő, ki eléggé íelviiágosodott 
annak belátására, hogy az egyesek jólétének elenged
hetetlen föltétele a társadalmi nyugalom és aki érez 
magában képességet, mellyel felebarátaira nevelő ha
tást gyakorolhat.

Vannak már jelenségei ilyen irányú tevékenység
nek. Vallásos estélyek, felolvasások, ifjúsági egyesü
letek, gyermekvédő, cselédelhelyező, mértékletességet 
gyakorló körök és más hasonló célú mozgalmak, me
lyek a vallásos életet ápolván, a közerkölcsöket neme
síteni igyekeznek. Azonban ez még mind nem eieg. 
Az ember elmegy azokra az ülésekre, áhítattal hall
gatja ott a beszédeket, felolvasásokat, nem restellj 
megnyitni erszényeit sem, ha a körülmények úgy kí
vánják; de amint kilép mindennapi foglalkozása kö
rébe, háta mögé rak mindent, amit azokon a gyűlése
ken látott, hallott, nem törődik családi kötelességével, 
zsarolja munkását, megcsalja munkaadóját, hamis áru
cikkeket árul, az egészség fentartására szolgáló törvé
nyeknek nem engedelmeskedik, a látszatnak dolgozik 
és önző célja felé törekedvén kíméletlenül leszorítja 
az ösvényről felebarátjait, vagy azokon keresztül gá
zol, nem riad vissza milliárdokaí érő közvagyon el
pusztításától és gyászba borúit milliók könyzáporától, 
ha anyagi érdekei úgy kívánják.

A mindennapi életben keli tehát fölkeresni az 
embereket. Mulhatlan kötelessége mindazoknak, kik 
az emberiség szebb jövőjéért, az igazi keresztyénség 
eszméinek a közéletben megvalósulásáért akár hiva
talos kötelességből, akár önkénytes elhatározásából 
munkálkodnak, hogy emberbaráti köteiességérzetre tá
maszkodó bátorsággá! és testvéri szeretettől áthatott 
tapintatossággal belenyúljanak az emberek minden
napi életébe s az intésre, tanácsadásra, buzdításra 
minden alkalmat telhasználjanak. Azután, a műhely
ben, a szántófölden, a hivatalban, az üzletben, az 
irodalomban, a társaságokban mindenütt figyelemmel 
kell kísérni az ember gondolkodásmódját, szavait, 
cselekedeteit és ahol téves irány, helytelen cselekedet, 
veszedelmes életelv üti föl fejét, nem szabad előtte 
sem félénken szemet hunyni, sem könnyes lélekkel 
mellette elhaladni, hanem lövelje fényét Krisztus urunk 
tanításainak vezérsugara mindenüvé, hol az emberiség 
haladásának, tökéletesedésének bármiféle akadályai fel
tünedeznek, hogy eloszlassa a tévelygés homályát és 
elsorvassza a korcs kinövéseket.

E működés sikerének nélkülözhetetlen föltétele 
azonban a szent meggyőződés (nem h it! ) , mely sze
rint az, aki Krisztus urunk tanításait hűségesen követi, 
az biztosan fentarthatja az élet változó körülményei
nek korlátái közt testének és lelkének jólétét, elérheti 
az emberi élet legfőbb célját: a boldogságot. Lelki 
béke s vidámság, megingathatatlan bizodaloin, tartós

jó egészség, elégedettség és acélos akaraterő jellem
zik a jó keresztyént. Szükséges továbbá a sikerhez 
az a rendíthetetlen hit, mely szerint a keresztyénség 
aiapelveire a bölcs gondviselés tanította s tanítja az 
embert. Szükséges végre, hogy a tanításoknak, inté
seknek a saját példaadás legyen leghatalmasabb tá
masza. Aki e kertben munkálkodik, annak lelkében 
olthatlan lánggal égjen a bizalom, hogy bármiféle 
hataiom szálljon táborba ellene, az igaz kereszténység 
eszményeinek győzniök kell; „mert Istennek hatalma az 
minden hívőnek üdvösségére.“ Apostoli lélek kell e 
munkához, meiy bátran dicsőíti az erényt és kárhoz
tatja a bűnt, még ha áldozatokba is kerül. Apostoli 
buzgóság kell ide, mely minden tekintet, minden ér
deket félre téve egyedül az egy célért dolgozik, hogy 
létre jöjjön társadalmunkban oly magasabb fokú köz
szellem, mely a különböző irányokat egyesíti, miután 
azokról a vadhajtásokat, az ember boldogitására al
kalmatlan kinövéseket gondosan elsorvasztotta s a 
közerkölcsök birodalmában biztos vezérfényül szol
gálván előkészíti az úri imában naponta elmondott 
kérésünk beteljesedését: „Jöjjön ei a te országod.“

Sass János.

ima.*
Irta: Jeszenszky k'ároly S.

Hatalmas Isten, jóságos szent Atyánk! Templo
modba gyülr össze néped, Te hozzád tértünk, Téged 
kerestünk, mint fáradt vándor az üdítő forrásvizet.

Hová is mehetnénk máshová, ha sebeinkre Gíleád 
balzsamát szomjazzuk, aggódó fájdalmainkra meg
nyugvást, s oly sokszor el-el csüggedő reményeink 
helyére megújult bizodalmát keresünk ? !

Hiszen Te voltál mindeddig segedelmünk, erős
ségünk Uram !

Nemzetünk ezer éves múltja, a kiállóit ezernyi 
vész, zivatar, a sötét éjszakában a biztató szó: ne 
félj, én veled vagyok . . . mind, mind atyai jóságodra 
emlékeztet.

Ki a múltban nem vontad el tőlünk áldó jobb 
kezed, ki a hibáinkért ránk mért súlyos megpróbál
tatások idején nem hagytad elveszni népedet — oh 
hisszük, tudjuk a nehéz napoknak e súlyos idején sem 
engeded veszni gyermekeid.

Egy szem ügyért küzdő nemzetnek segedelmet 
könyörgő kiáltása hangzik feléd; Uram hallgasd meg 
imánk! S az enyémet is, ki e nemzetnek még csak 
kicsiny leánya vagyok.

Én is hozzád emelem fel szavam, a röpke fo
hászt, mi szívemből fakad. Leány vagyok s hozzá 
gyermek csupán; karom nincs munkára edzve még.

* Elmondta Adv. 1. vasárnapján Kovács Éva 1. o. polg. 
isk. tanuló Salgótarjánban a templomban tartott protestáns estón.
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De mig erőm gyenge, hogy a közös szent mun
kából en is méltókép kivegyem részem, óh érzem jó 
Istenem, hogy szent hivatásom teljesítem, ha meg 
nem szűnő szent szeretettel nemzetem iránt emelem 
hozzád gyermeki szivem.

A gyermekek, az árvák, a szülők, a hitvestársai- 
kat féltők, az elhagyottak, a hazájukat imádók nevé
ben száll hozzád imám: óh segítsd meg szegény 
magyar hazám. Vond körül véd-pajzsaiddal, kik értünk 
küzdenek, vidd teljes diadalra drága, szent ügyünket. 
Vigasztald, kik vigaszra szorulnak, légy gondozója az 
árva s elhagyottnak.

Uram hallgasd meg szívből jövő imám, hisz nem 
■csak en, ezt kéri tőled annyi magyar leány.

Te benned bízunk, tudjuk megsegítesz. Jöjj hát 
liram jöjj és segíts meg minket.

Most könyörgiink, szivünk remél. S ha majd 
szent ügyed diadalmat arat, Téged áldjon minden 
igaz ajak. Kié az erő, a kezdet és a vég s kié legyen 
majd áldás es dicsőség

Amen.

m f l .

Kónybe' törik meg szemünknek fényé,
Sebekke vált at szivünknek mélye,
Ajkunkról már csak ima-szó lebben.
S bús sóhaj szárnyán Tehozzád rebben 
Isten a mennyben I

A párnánk éjjel könnyekben ázik,
A szivünk nap-nap rémhírtől fázik,
S míg távol ömlik testvérink vére:
Hozzád száll imánk - éltüket kérve —
Isten az egbe\

Szüntesd a harcot, add meg a békét,
Ragyogtasd reánk békesség fényét,
Apaszd el immár könnyeink árját1 .
— Véreik tértét, elhagyott árvák.
Remegve várják . . .  t«  k

IRODALOM.

Karácsonyi üzenet. Kupi Béla körmendi lelkész 
e cimen harcoló és sebesült katonáink karácsony ün
nepére egy kis füzetet adott ki, amelyben egy pár 
szentirási hely, köztük a karácsonyi evangélium, egy 
karácsonyi beszéd és imádság s két ének található. 
Harcoló katonáknak szánt karácsonyi ajándék. Akik 
tehetik, vegyék hasznát az ügyes kis füzetnek. 1 pél
dány ára 8 fillér, 50 példány ára 3 K 70 fillér, 100 
példány ára pedig 7 korona. Kapható a szerzőnél 
Körmenden (Vasm.)

Háborús irodalom. Megjelentek : F'röhle Karoly 
soproni theol. tanár „Isten keze a világháborúban“ c. 
egyházi beszéde. (Különlenyomat az Ev. Egyh. Életből,) 
Ára 20 fillér. Kapható a szerzőnél. A tiszta jövedelem 
a hadba vonultak családjainak segélyezésére forditta- 
tik. — Majba Vilmos: Harctéri imakonyv. Isten igéjé
ből összeállította. Ára 20 fillér. 20 pl. 4 kor., 100 pl. 
14 kor. Kapható a Luther társ. könyvkereskedéseben. 
A Hetvényi Lajos és Sclioltz Ödön által szerkesztett 
l.uther-naptár is megjelent. Gazdag tartalma, sok kepe, 
egyházi vonatkozású közleményei mind alkalmassá 
teszik arra, hogy evang. népünk figyelmét felhívjuk rá 
s ajánljuk nekik. Különös elismerést érdemel az a 
naptárakban teljesen szokatlan becsű míimelléklet, 
mely a naptart díszíti: Dürer négy apostolának a szí
nes reprodukciója. Ezen a téren különösen nem va
gwink elkényeztetve s hamarosan ordító ízléstelensé
gek és merényletek egesz sorával szolgálhatnánk, me
lyek a naptárak es a keresztyen „művészet“ terjesz
tőinek a lelkén száradnak. Az idei Luther-naptár e 
téren, ezzel a képpel kitett magáért! sz.

É rtesítés . Tisztelettel értesítem az érdeklődőket, 
hogy a háborús prédikációim (10 beszéd), néhány 
imádságom, két szertartási beszedem, 4—5 közönsé
ges es egy áldozócsütörtöki beszédem e hó 18-án 
szétküldhet^ lesz. Azok, kik nálam rendelik meg, 3 
koronáért kapjak meg. Bolti ára 340 korona. Pápán, 
1914. december 10. Kis József ref. esperes-lelkész.

Ne sírj! E ciin alatt hézagpótló tüzet jelenik 
meg a pécsi Bethánia Egylet kiadásában, 24—28 oldal 
terjedelemmel. A könyvecske a szenvedés problémá
jával foglalkozik és kesergő lelkek vigasztalására ké
szült. Vargha Gyuláné: „Ne sírj!“ cimii költeménye 
mellett: Dr. Szabó Aladár, Dir. Kováts Lajos, Takaró 
Géza és Nyáry Pál dolgozatai lesznek a füzetben. 
Tekintettel arra, hogy annyi szenvedő, vigasztalást 
kereső lélek talán sohasem volt az emberek soraiban, 
mint éppen napjainkban, — a könyvecske a legalkal
masabb időben lát napvilágot. A füzet tömeges ter- 
jesztésre is alkalmas. Bermentes küldés mellett 1 pél
dány ára 20 fillér, 5 példány 75 filler, 10 példány 1 
K 40 fillér, 50 példány 6 K, 100 példány 10 K. 500 
példány 40 korona, a pénz elöleges beküldése mellett. 
A könyvecske december 20-ikára megjelenik. Megren
delések Nyáry Hál pécsi ref. lelkészhez intézendők.
.rj.-.ij-.-r-----i--j-irn.-_-■ ----fii-ii- r í* - --------— - — —

KÜLÖNFÉLE.
A nyugdfjintézeti bizottság. Folyó hó 17-én 

tartotta ülését Budapesten az egyetemes felügyelő el
nöklete alatt. Folyó ügyeket intézett el Gyürky Pál 
nyugdijintézeti ügyvivő előadmánya alapján. Végül tu
domásul vétetett az ügyvivőnek az egyetemes gyűlés
hez beadandó évi jelentése, melyet lapunk legköze
lebbi számában egész terjedelmében közlünk.



Evangélikus Lap. 51. sz. 1914. december 19.6. oldal.

Templomavatás. Öröm-ünnepe volt a kiskőrösi 
egyháznak december 13-án: ezen a napon avatta fel 
az egyház tetemes költséggel renovált templomát 
Scholtz Gusztáv, bányakerületi püspök. A renovált 
templom remek, boltives, gótikus színezetű, amely a 
régivel egybevetve szinte monumentálisnak mondható. 
Hogy az újjáépítés munkája teljes legyen, az egyház 
uj orgonát vásárolt, valamint egy nagy harangot. A 
felavatási ünnepély szép volt és lélekemelő. Kruttschnitt 
Antal pestmegyei alesperes oltári szolgálata után Scholtz 
Gusztáv püspök magasszárnyalásu beszéd kíséretében 
adta át az uj templomot magasztos hivatásának. Az 
ünnepi beszédet Koren Márton helyi lelkész mondotta, 
különösen kiemelvén a hívek áldozatkészségét, akik 
3000—4000 koronás adományaikkal lehetővé tették a 
gyülekezet regi vágyának, a templom újjáépítésének 
keresztülvitelét. A renoválás összköltségei 100.000 ko
ronára rúgnak, amelyek nagy részt már fedezve van
nak. A püspök Revaló Pál felügyelőhöz intézett sza
vaiban elismeréssel honorálta a kiskőrösi hívek ezen 
példás áldozatkészségét. A szép ünnep, amelynek 
sikere érdekében Blúzy Lajos lelkész is sokat fáradozott, 
még soká fog éini a kiskőrösi hivek emlékezetében.

Elhunyt tábori lelkész. Jeleztük volt lapunk
ban Lukácsik Mihály ranki ev. lelkész volt tábori 
lelkész elhunytál, most pótlólag közöljük, hogy a 
kassai temetés után a megboldogultat édes atyja 
Kondorosra haza hozatta s ott a családi sírhelyen 
temettette el december 10-én. A temetést Reviczky 
László helyi és Placsko István szarvasi lelkészek vé
geztek. A sírnál Turcsányi László esp. s. lelkész mon
dott megható síri beszédet. A 30 évet élt ifjú lelkészt 
nagy sokaság, mély részvéttel kiséríe az örök nyu
galom helyére. Áldás emlékezetén!

Vallásos estély. Szép és sikerdus jótékonycélu 
vallásos estélyt rendezett a budapesti ág. hitv, ev. né
met egyház nöszövetsége f. évi. december 6-án este. 
A nöszövetség ez egyházi évben ezzel az estéllyel 
kezdte meg harmadéves áldásos működését. Az estély 
gyülekezeti énekkel vette kezdetét aminek befejeztével 
Broschko G. A. lelkész imát mondott. Ima után szívé
lyes szavakkal üdvözölte a jelenlevőket, majd pedig 
a nöszövetség három éves áldásos működését méltatta, 
kiemelve a tagok áldozatkészségét és a lankadatlan
ságukat e nehéz idők közepette. Zenei tehetségének 
újabb fényes jelét adta Binder Ella urleány, aki Liszt : 
H Moll balladáját adta elő. Broschko G. A. lelkész az 
egyház jótevőiről megemlékezve, mire a nőszövetség 
az estély keretében ünnepelte a megboldogult Schnei
der Zsuzsanna szül Mosánszky jótevő úrnő halálának 
századik évfordulóját. Majd kedvesen és finom érzés
sel szavalta Steiner Katica Gerock K. „Hast du mich 
lieb ?“ cimü alkalmi költeményét. Végül Broschko G. 
A. lelkész hálaadó imát mondott, mire a közönség 
egyházi éneke fejezte be a jól sikerült estélyt.

Az iglói főgimnázium tanári testületé elhatá
rozta, hogy a folyó tanévi ösztöndíjakat kivételesen a 
hadbavonult katonák téli ruhával való felszerelésére 
fordítja. Minden tanuló, akit a tanári testület vagy a 
gimnázium tanácsa ösztöndíjban részesít, az évzáró 
ünnepélyen oklevelet kap arról, hogy a kapott ösztön
díjat a haza szent céljaira áldozta. A főgimnázium eme 
határozatát Geduly Henrik tiszakerületi püspök jóvá
hagyta.

A baífi evang. egyházban a háború céljára a 
következő adományok folytak be: A „vörös kereszt“ 
részére: 211 ruhadarab és 137 K 34 filler. Katonák 
karácsonyi ajándékára: 227 K 4 fillér, mely összeghez 
a nőegylet 145 K 49 fillérrel járult hozzá, a többi 
templomi offertoriumból és szabad adományokból jött 
össze. Ugyancsak e célra az iskolai gyűjtés 39 K 73 
fillért eredményezett. A hadi kölcsönre a balfi ev. egy
házközség 4600 koronát jegyzett.

A mi katonáink lelkigondozásának, különö
sen a sebesültek felkeresésének egyik nehézségét a 
Christliche Freiheitból kell megtudnunk. Ez a lap azt 
állítja, hogy azon a személyazonosságot igazoló lapon, 
amit minden katona magával hord, a vallás rubrikája 
előre „róm. kath.“~nak volt kitöltve. Ha evangélikus 
katona a kórházba kerül, a fejlapját a személyazonos
ságot igazoló bárca alapján töltik ki s ott is róm. 
kath.-ként szerepel. így a kórházparancsnokságnál ér
deklődő lelkész sokszor kapja azt a választ, hogy 
nincs evangélikus sebesült. Csak ha közöttük van, ak
kor jelentkeznek: Én is, én is evangélikus vagyok . . .

A bányakerüíet adománya. A bányakerület 
püspöke a Kap! Béla szerzetté „Karácsonyi üzeneté
ből 1000 darabot küldetett szét a monarchia külön
böző részeiben működő kórházi, valamint a harctéri 
tábori lelkészekhez, a hadban álló és sebesült katonák 
közt leendő szétosztás céljából. Kovács Andor könyvét 
pedig, Béke a harcban cimü alkalmi könvyvecskét 
a sebesültek közt szétosztani elrendelte.

A szombathelyi ev. templomban dec. 13-án tartott 
vallásos estély műsora : 1. Orgonajáték. 2. Ima. 3. Root. 
Adventiének: „Ki az, ki az, ki kopog?“ Énekli a női 
énekkar Károlyi Sándorné vezetése alatt. 4. Jakab 
Ödön; „Az irgalom.“ Szavalja: Éhen Irma. 5. Béke 
és háború. írta és felolvassa: Dr. Szelényi Ödön 
theologiai tanár. 6, Katona József ur hegedűjátéka.
7. Dürrner: „Viharban.“ Énekli a női énekkar Károlyi 
Sándorné vezetése alatt. 8. Ima. 9. Orgonajáték.

A karácsonyi fegyverszünet. Egy új hírszerző 
vállalat, a La Corrispondenza azt jelenti, hogy a pápa 
az összes hadviselő nemzetek uralkodóit felszólította 
arra, hogy karácsony napján egy napra szüntessék be 
az ellenségeskedést. A pápa jjkérését Németország, 
Ausztria-Magyarország és valószínűleg Angol és 
Franciaország is rokonszenvvel fogadták, Oroszország
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azonban kereken elutasította. így hát nem lesz a 
fegyverszünetből semmi. Azonban mit ér valójában egy 
egy napos treuga Dei?! Bizonyítéka annak, hogy mi 
milyen derék, jó, békeszeretö keresztyének vagyunk ? 
Szomorú karácsony, szomorú karikatúrája volna a 
karácsonyi evangélium komolyan vevésének ez az egy 
napos fegyverszünet, mely után annál ádázabb dühvei 
rontanának egymásra a hadviselő felek, hogy szilvesz
teresti vagy újévi ajándék gyanánt uralkodójuknak egy 
pár ezer ember élete arán egy kis váracskát prezen
tálhassanak ajándékul . .  .

Háborús krónikák. Több Ízben volt alkalmunk 
rámutatni, milyen fontos, a most folyó háború minden 
apró eseményének a feljegyzése. Egyrészt a csaladok, 
falvak történeté, másreszt pedig nagy események félre
eső zugokba eljutott hullámverésének a későbbi nyo
m ozás szempontjából. Követendő például többször 
hivatkoztunk külföldi hasonló irányú rendelkezésekre. 
Most örömmel vesszük tudomásul, hogy a vallás es 
közoktatásügyi miniszter a felekezeti főhatóságokhoz 
e tárgyban megkeresést intézett a háborúra vonatkozó 
akták és Írások megőrzését illetőleg. Ezt a kezdemé
nyezést egyházi hatóságaink természetesen támogatják 
és a püspök urak a lelkeszi hivatalokat utasítottak a 
háborúval kapcsolatos eseményekről szóló feljegyzések 
megőrzésére. A világháború hullámverése a legfelre- 
esőbb zugokba is elhatott, hazafias lelkesedést gyúj
tott, áldozatokat követelt. Ezt mind tartsuk számon 
késő nemzedékek okulására! Jól esik e helyütt a val
lás és közoktatásügyi miniszter egy másik intézkedé
sére is rámutatnunk. A tanítói állásokra a háború alatt 
nem hirdet a miniszter pályázatot, hogy a háborúban 
való részvétele miatt egy tanító se szenvedhessen 
mellőztetést. Ezt az intézkedést is örömmel olvastuk.

Új honvéd segédlelkészek A honvédelmi mi
niszter Stollmann Gusztáv felsősztregovai, Lauft 
Géza balfi, Flachbart Károly óbecsei, Kárpáti János 
Pál malompataki lelkészeket, Büki János, Schusz- 
ter Mihály kiszácsoni segédlelkészt, Sensel Lajos Ist
ván kisporubani, Bocskó Géza jolsvatapolcai, Kurek 
Pál kietei lelkészeket és Horváth Lajos büki segéd- 
elkészt. honvédsegédlelkészekké nevezte ki.

A m egtérés jelei. Rómából kelt jelentések sze
rint az angolok is keresik a Vatikán jóindulatát. Ennek 
bizonyítékául újabban megengedték az angol kath. 
püspököknek, hogy a cenzúra kikapcsolása mellett 
tarthassák fenn diplomáciai érintkezésüket a pápai 
udvarral'.

Pályatétel. A heidelbergi theol. fakultás az 
1914/15. évre kidolgozandó pályatételül a háború vál
tásos és cl/ukai megítélését tűzte ki.

A világ három legnagyszerűbb szervezete 
egy haditudósító szerint a róm. katli. egyház, a Stan
dard Oil Company és a német hadsereg. Amin érde
mes elgondc lkozni!

Hadikölcsön. A nagyszombati ev. egyház 30,000, 
a nagyszombati ev. jótékony nőegylet 10,000 koronát 
jegyzett a hadi kölcsönre.

A m agyar b ib lia társu lat alapítására vonatkozó 
indítványt a Magyar prot irodalmi társaság dec. hó 
9-én tartott választmányi gyűlése egy bizottság elé 
utalta, hogy az ügyet előkészítse és a legközelebbi 
közgyűlésre javaslatot tegyen. A bizottság elnökei: 
Gyurátz Ferenc es Szilassy Aladár. Tagjai: Kenessey 
Béla dr., Tiidüs István dr., Baltazár Dezső dr. és 
Geduly Henrik püspökök, Petri Elek, Szabó Aladár dr., 
Benedek Sándor, Raffay Sándor, Antal Géza dr. és 
Szöts Farkas titkár, mint előadó. A bizottság az indít
ványozókat és Hornyászky Viktort mint szakértőt, be 
fogja vonni tanácskozásaiba.

A háború zajában a katholikus egyház szép 
lassan kezdi visszahódítani elvesztett pozicióit. Angol- 
ország állítólag követet akar a papai udvarhoz kül
deni. Franciaországgal szintén javul a viszony. Egy 
genfi lap közlése szerint, mely a meauxi püspökre 
b irk ó z ik , a háború kitörése óta 60,000 kiűzött szer
zetes és apáca tért vissza Franciaországba. A Francia- 
országon átutazó mechelni erseket a francia külügy
miniszter képviselője üdvözölte. Poincaré miniszterel
nök X. Pius pápa temetésén a testőrgárda egyik tiszt
jével képviseltette magát, XV. Benedek pedig trónt a- 
lépéséröl a francia kormányt is értesítette. A Vatikán
ban s diplomáciai érintkezés hamaros helyreállítását 
remélik Welche Wendung . . .

------- f u i f t  i_ r _ - r i i- | -i l ~j ~ i --------r_ ~  ------ —— i  

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Az év vege fele járunk. Egy par kérésem nekem is van 

az Evangélikus Lap olvasóihoz. Az elsővel azokhoz az olva
sókhoz fordulok, akik a lap árát még nem küldötték be. Ne 
feledkezzenek meg erről! Nekik egyenként nem hiányzik annyira 
a 12 korona, mint nekem a — százakra rugó hátralék. A kapott 
vagy a küldendő csekklapot használjak fel e célra.

Valamennyi olvasót arra kérem, ne hagyják cserben az 
E vangélikus L a po t!  Az idők gonoszok és tudom, hogy sokuknak 
áldozat a lap támogatása. A jobb jövő reményében hozzák meg 
ezt az áldozatot. Független, szókimondó, széles látkörii, a kor 
igényeivel lépést tartó, egyhazunk jobb jövőjéért küzdő lapokra 
mindig szükségünk lesz! Nem volna tehat helyes takarékossag 
a/, amely az ilyen lapok megbénítására és teljes elgyengitésére 
vezetne.

Újítsák meg az előfizetést!
Ha közérdekű mondanivalójuk van, írják meg a lap számára!
Eseményekről küldjenek gyors és kimeritő tudósítást!
A pályázatokat, hirdetéseket tegyék közzé az Evangélikus 

L a p b a n !  Ez is a támogatás egyik — nemcsak anyagilag — érté
kes formája.

Végül ne mulasszak el alkalomadtán mások figyelmét is 
felhívni az E vangélikus L apra,

. Ezért a támogatásért az E vangélikus Lap  a jövőben is 
igyekezni fog olvasóinak jogos igényeit — a nehéz viszonyok 
közt is — kielégíteni.
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ORGONA-GYÁR.
Göziizemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
: niplom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

B i e g ' e r  O t t ó
cs. é s  k ir . u d v a ri s z á l l í tó

a S z e n t-S ír  lo v a g ja  é s  a F eren c  J ó z se f  
ren d  tu la jd o n o sa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomás'! csőre .dszerü (pneu
matika!) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2COOnél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t , amely mű ezidö szerint 
h azán k  le g n a g y o b b  o rg o n á ja  (80 változatú, 

vilíanyerőre berendezve.)

Orgona javításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
i )karban tartását elvállalja — Katalógussal, tervező ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

JÉZUSSAL EGY UTÓM .
P réd ik á c ió k  g'y ú jtem énye. 
Írták: K em én y L ajosfM ohr 
H enrik , Szim onidesz Lajos 
Szüts Gábor és W o lf J,

M egrendelhető  az „E vangélik us L ap“ 
s x e í ’t s e s z - to s é g lé . lb fö in i ,  N A G Y B Ö R Z S Ö N Y

A dunántúli ág. h ev. egyházkerület új énekeskönyve a
Keresztyén énekeskönyv
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s igy a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
F.gészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéssel t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerit bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobozban....................  8 „ — „
Párnázott borjubörkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

metszéssel, dobozban .................... ...  . 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................. — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyhazak és tanintézetek, meNek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nc.Kul) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Imakönyvek ág. h. ev. hívek használatára.
Sántha Karoly: Őrangyal. Imakönyv prot. ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm, nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal 2 K 40 f,
Párnázott borjubörkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 „ — „ 

Székács József: Imádságok és Buzgólkodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubórkö- 
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

Honipszljj UiHter ü i y i É H i i ,  Mim. ü. Hü é é -b. í

L E Q U J d B B >------
~  A Z  É N  i n / I K Ö N T V C n .

h á b o rvísáqot
S Z E N V E D Ő K  V ! Q d S Z T d L Á S Á R 4  

- S Z E R Z E T T É  -

m r r f l T  S á n d o r

f l M T / Í T V Á N T F É L D Á N T  I N Q T E N  !

—  ÁRA 2 0  F I L L É R .  ’ 1 0  F É L D Á N T R Á  1 ,
3 0  R E  5 ,  É S  1 0 0 - R / 3  1 0  I N Q T E N  F É L -  

D Á N T .  * 1 0 0  F É L D Á N T T Ó L  K E Z D V E  j 
B É K P I E N T V E .  E L  N E M  K E L T  P É L D Á 
N Y O K A T  V I S S Z d V E S Z E t t ,  - K d P H d T Ó :

KQKdl LAJOSNÁL
B M D / Í F E S T ,

ÍV.,  K d M E R M d Y E R  K Á R G L T - V í T ^ d 3 .  S Z .

i s i i  imista! üst jelit is it

t e l i n  íhméioi
TARTALMA: A csinos kiállítású könyvecske 

ára egyenkint . . —-20 K. 
25 példány . . .  41-  K.
100 példány . . . 14‘— K 

12  kis im aköuyvecske katonáinknak szánt karácsonyi 
csom agjainkból ne h iányozzék . — Kapható a

köny kereskedésében, Budapest. 
VIII , Szentkirályi-utca 51/a sz.

Isten igéje a hadbavonul ó ka
tonához az Ur imádsága.

18 ima különböző alkalomra. 
13 ének.
Vigasztalások a Szentirásból.

MOST
JELENT MEG; POKOJ V BOJI.
REGI A MODLITBY PRO VOJAKU NASÍCH NA BO- 
jl$TI BOJUJÍCÍCH A PRO JEJICH MÍLYCH DOMÁCÍCH 

SEPSOL: ANDOR KOVÁCS, 
PRELOSlL: PAVEL GAJDÁCS.

Ez az imakönyv, mely 96 oldalom jelent meg. gondolatokban 
gazdag beszédeket és imákat tartalmaz, melyek kiváló

ságuknál fogva valóságos lelki kincset képeznek. — Ára tetsze
tős kötésben egyenkint 70 fillér. 25 példány (á 64 fillér) 16 K, 
50 példány (á 60 fillér) 30 K, 100 példány (á 58 fillér) 58 K. 
Finomabb papíron nyomott, díszesebb kötésű, piros tnetszéses 
példány ára 1 korona. Kapható t

LUTHER-TÁRSASÁG könyvkereskedésében, 
Bu d a p e s t ,  VIII., Szentkirályi-utca 51/a. kaphatók,
J-J- « »I I ■ ■ I » w  w WI I »I *1

Kalmár Bertalan könyvnyomdája Aranyosmaróíon,
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EVANGÉLIKUS LAP
EGY HÁZI ,  I S KOL AI  É S T Á R S A D A L H I  H E T I L A P .

Szom batonként jelenik meg.
A lapot illető közieméinek és külde
mények. az előfizetési és hirdetési dijak 
a lap szerkesztősége elmére Nagy - 
börzsönybe (Hontmegye) küldendők. 
— Hiányzó lapszámokat a uytimU pótol. —

Főszerkesztő: SZTKHLO KORNÉL 
Felelős szerkesztő ét kiadd: SZinONIühSZ LAJOS

rómunkatársak •

h o k m y An uc ky  ALADAU 
i. IC. PIZÉLY ÖUÖN éa HZULUrCYI ÖDÖN dr.

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K, 
Fel evre ö K., Egyes szám ara 30 fill.

Hirdcte. dija:
Fcést oldal 28 K., téloldal 4 K.. negyedoldal 
7 K. Kl£tl>h hirdetések (p.ilyáz.itok) minijén szava 
o (ill tö b b sz ö r  megjelenő hirdetésnél árengedés.

Tartalom: K. L .: Visszhang. — S z  L .:  Fekete karácsony. -- Són! fia K a ro ly . Karácsony ünnepén. — S zlrh lo  Kornél: A lelkész
segélyezési bizottság elvi jelentőségű határozatai. — K o m á ro m i: Álmatlan éjszakákon. — Jelentés a magyarhoni evang. 
egyetemes egyház nyugdíjintézetének UH4. évi állapotáról. — Különféle. — Hirdetések

Kt felhozod a jóra is,
Gonoszra 15 napod:
Mindenfelől keresnek most 
Imák és sóhajok.
A földön most az emberek 
5 zivében félelem.
A földön most sok sóhaj száll: 
Óh Isten légy velem I

— V I S 5 Z H R M Q .  —

A földön most a borzalom 

Tanítja: hmm kell!
5  minden jaj egy regi, régi 
Dallamba olvad el.
5 mit hajdan az angyalsereg 
Zengett egy éjjelen,
Mint késett visszhang újra szól, 
lm' újra megjelen.

Előbb félénkén halkan él,
De mindig hangosabb 

És a 50k sóhaj egyre több, 
Erősebb hangot ad.
Szenvedő földi seregek 
Zengik az éneket.
Óh hallgasd meg, óh teljesitsd, 
ha hozzád erkezettl

Könny, bánat keres benne Téged: „Adj, adj, a földnek békességetI"

Kemény Lajos,

FEKETE KARÁCSONY.
Boldog esztendőkben már akkor sem voltunk tö

kéletesen megelégedve a karácsonnyal, hogyha a meg
szokott téli keret hiányzott hozzá; hogyha az erdőt- 
mezőt fehér hólepel nem borította, akkor már fekete 
karácsonynak mondottuk az áldott ünnepet.

Milyennek mondjuk most? Milyen jelzővel illes
sük most a béke ünnepét, mikor a félvilág vérben és 
lángban áll, mikor templomba hívogató liarangszó és 
angyali ének helyett száz meg száz kilométer hosszú 
vonalon puskaropogás és ágyudörgés, sebesültek jaj
gatása és halálhörgés töri meg karácsony napján is a 
téli csendet ? ! Hova lett a boldogság, a béke, az 
öröm, — mivé lettek azok a családi körök, ahol 
kicsinyek-nagyok a karácsonyfa körül a boldog kará
csonyról zengtek gyönyörű énekeket?. . .  A háború 
vihara hogy széjjel szórta őket! Minő borzasztó, mi
lyen véres — ez az igazi fekete karácsony.

Béke, az lett volna feledhetetlen karácsonyi aján
dék. Titokban hányán reménykedtek benne. Mire a lomb

lehull, akkorra otthon lesztek, — ígérték is a kato
náknak. Az eredmény azonban még nincs meg. To
vább kell harcolni. Előre! A béke gondolata most 
sokak szemében még szégyenleni való gyengeség, 
amit el kell hessegetni. A háború szibillái azt prédi
kálják : az utolsó csepp vérig kell küzdenünk. Mig az 
ellenséget végkép le nein tiportuk. Tehát még nincs 
megállás. Csak tovább 1 Előre !

A vérontás iszonytató. Gyengébb szivekben ott 
van már és folyton erősebb lesz a béke után való 
vágy. Félénk bébekisérletek történnek. Senki se veszi 
komolyan őket. Jó, — de legalább karácsony nap
ján ! . . . A pápa megpróbálta erre a napra elhallgat
tatni a harcok zaját. Az összes hadviselő felektől 
fegyverszünetet akart kieszközölni a szeretet nagy 
ünnepére. Azonban fáradozása eredménytelen volt. 
Orosz és francia részről nem járultak hozzá az egy 
napos fegyverszünethez sem. Ha ezt pogányok tet
ték volna . .  .
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Mindegy ha sikerül is az egy napos fegyver- 
szünet nyélbeütése, akkor sem egész- istenes a dolog. 
Nem istentelen és krisztustalan farizeusság volna az 
a hadviselő felektől, nem volna-e az a békesség ünne
pének a megcsúfolása, hogyha előtte és utána véres 
hekatombákat áldoznak a háború molochjának, kará
csony napjára azonban lemossák kezükről a vért és 
a háború s?ennyét és hozsannákat zengedeznek a 
békesség fejedelmének . .. Nem, ne legyünk szenti- 
mentáliskodók. Dörögjenek tehát karácsony napján is 
az ágyúk — mondja a véres kezű békecár . . .

Lehet, a harcok rémes zajában igazán, szívből 
karácsonyt ünnepelni ?! . . . Mikor a jászolban első 
álmát alvó édes csecsemő helyett csatatéri víziók 
kisértenek, angyalok mennyei szava helyett csatazajt 
hallunk ? ! . . . Lehet-e olyan napon ünnepelni, amelyre 
nem illik egyik karácsonyi énekünk se ? Vagy illik ? 
Melyik ? Az talán, hogy: „Boldog örömnap derült 
ránk“, — vagy az a másik: „Mennyből jövök most 
hozzátok“ ? . . .

Vagy illik talán a karácsonyi történet ? . . . Az, 
amelynek végén angyalok hirdetik a bethíehemi pász
toroknak az emberiség számára felvirradt treuga Deit ?

Erre a fekete-karácsonyra Jeremiás és Ezékiel 
próféták sz-avai vannak inkább a helyükön. Azok a 
komor szavak, melyek egynémely hamis prófétáról 
szólnak, aki mindig békét, békét prédikál holott nincs 
béke, csak a háborúság'teljes ! .. .

A mi sok békességprédikálásunk mellől is hiány
zott valami. Ez a fekete karácsony most tetemre hiv 
bennünket. Sehol nincs béke, lángban áz egész világ. 
Mennyi ebből a bennünket terhelő felelősség? A 
mienk, akik büszke öntudattal a béke és a szeretet 
letéteményeseinek hittük magunkat s ahban a hitben 
éltünk, hogy csakugyan mi vagyunk e világ világos
sága, e poshadt világban minden jónak a kovásza ? !

Ne hallgassunk azokra, akik lelkiismeretüket azzal 
altatgatják, hogy a-keresztyénség sehol nem Ígért hí
veinek külső békességet. Valóban igaz. A keresztyénség 
harc. De csak a bűn ellen. Már a bűnöst is szeretettel 
keblére öleli, ha megtér és uj emberré lesz. A szerve
zett tőmeggyi'ikossághoz igazán nincs a keresztyénség 
szellemének semmi köze. Ez lehet számunkra kifürkész
hetetlen isteni akarat folyarriánya, vagy a világ és az 
emberiség fejlődésének egy mozzanata, vagy az em
berek bűnös-éS‘Istentől való elrugaszkodásának a gyü
mölcse;- de -Jézus; szellemével tökéletesen ellenkező 
dólog. És mégis? •. . Hol volt e háborúban a keresz
tyén egyházak jótékony, fékező hatalma és befolyása?... 
Keserves számadás lesz ezekre és más hasonló kérdé
sekre a felelet, mert az derül majd ki a pontos leszá
molásból, hogy a majdnem kétezer éves békesség pré- 
dikálásának tulajdonképeh édes-kevés volt az eredmé
nye. A vallásosság, a keresztyén eszmények'hangoz
tatása nem égő, perzselő tűz, hanem sokszor csak

1914, december 26.

szalmaláng, eredménytelen erőlködés, pusztába elhangzó 
szózat csupán. Keresztyén köntösben megbúvik minden 
pogányság, az ó ember hatalomvágya, haszonlesése, 
gyűlölete és egyéb indulatai. Elég eredmény ez? Meg
nyugodhatunk rajta ?!. . .

Nem baj . . . dűljön össze az egész világ, a belső 
békesség, a menyország mégis a miénk marad! Ez a 
szomorú vigasztalás marad meg számunkra a leszámo
lás után. Mert mi van ebben a benső jbékességben? 
A férjed, kicsiny gyermekeid apja ? Nem. Őt a háború 
egy hulláma úgy elsodorhatja, hogy sohasem látod 
többé. A vagyonod, házad, lakályos otthonod ? Nem, 
mert az ellenség hordái kipusztíthatnak . . .  A gyer
mekeidtől menekülés közben szakíthatnak . .. Jöhet 
egyéb átok és istenverés s ott állhatunk ahol Jób: 
Meztelen jöttünk a világra s nem maradt semmink, 
csak a jó Isten. Ö majd megsegít, beheggeszti sebein
ket, meggyógyít bennünket, addig azonban sok keser- 
gés és könnyhullatás lesz részünk . . .

Így fonódnak, szövődnek, kapcsolódnak egymásba 
a gondolatok. Fekete karácsonyra szomorú kilátást 
nyújtó lehetőségek. Bizony nem az angyalok éneke 
adja meg most karácsonyi hangulatunk számára a 
hangot. A béke csak mint nagyon erős, de nagyon 
valószinűtlenül kielégítést találó vágy él bennünk. Ha 
ünnepi érzéseinknek reális kifejezést akarunk adni s 
összhangzásba akarjuk hozni a háború borzalmaival, 
akkor az idén nem az angyali szózat újjongó hangoz
tatása fogja betölteni a világot, mert hiába mondjuk, 
hogy béke, béke — nincs béke, amelynek örülhetnénk! 
Szeretteinkért, hazánkért, jövendőnkért való gyötrődés
sel lesz teljes mindnyájunk karácsonya. Ennek a 
textusa, nem az angyalok érvek: „Dicsőség mennyben 
Istennek, a földön békesség és az emberekhez jó
akarat“ —- hanem a sorssal viaskodó Jézusnak getse- 
mané-kertbéli mondása: „Atyám, ha lehetséges, múl
jék el tőlem e pohár!. . . “ -J

Igen. Fekete karácsony napján mi is ezt kérjük 
a mi jó atyánktól .... „Ne nézd, hogy mennyi a mí 
részünk benne! Hozd fel gyászbaborult egünkre, hozd1
fel a békesség napját! . . s k  l.

— —— — - — ** —■*—*** * *■ ——*** ■■ 1 — —'‘ . ■ ■ — — ■ ■ —

K A R Á C S O N Y  Ü N N E P É N ,
Sohasem volt a karácsony, Temető lett a magyar föld,
Soha még ily szomorú.-, 'j Csupa gyász és sirhalom 
Minden szívben a búbanát; '! - Hány sir itthon s idegenb en 
Minden arcon a'bofú: - Hány jeltelen sírhálóm! : v

Nem száll ma a re g i sóhaj: Megsiratott vértanúink, - ' ' ‘ ''
„Sírva vigad a magyáru; "Kik a honért haltatok ’. • - ‘
Sírni tud csak ä magyar most, új>a légy en -mindörökké 
S csak imára nyúl a kar,. A .ti szentelt hamvatok! (

Hamvatokból új élet kél, : •. . . . . .  re
. S míg milliók könnye h u ll: - .. ■,.?

. ‘ Mosolyog már szép jövendőnk —
Magyarország feívirul! ,

'• - • S á n tb á  K á r o ly , •
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A I f l f e e s s lp s i  öízoitsái élni ielentoséüu íialározatai.
Az Evangélikus Lap 49. számában „egy lelkész'* 

megbeszéli a lelkészsegélyezési bizottság legújabb 
határozatait a lelkészek házon kívül iskolába járó 
gyermekei segélyezése dolgában. Miután gyűléseink 
szünetelése folytán az érdekelteknek nincs alkalmuk 
panaszaikat illetékes helyen előterjeszteni, igen indo
koltnak találjuk, hogy a felszólaló lelkész megjegyzé
seivel az egyházi sajtóhoz fordult és miután mi, akik 
a határozatokban részt vettünk, nem akarunk a kritika 
elöl kitérni és nagy súlyt fektetünk arra, hogy tényke
désünk a letkészi karban elégiiletlenséget ne keltsen, 
szívesen foglalkozunk a felhozott panaszok alapossá
gának vizsgálatával.

A panasz első pontja az, hogy a bizottság nem 
osztotta fel az egész rendelkezésre álló jövedelmet, 
hanem annak egy részét tőkésítette. Ennek a magya
rázata az, hogy a segélyezés összegének megállapítá
sánál alapul szolgált statisztikai adatokra való tekin
tettel nem látszott lehetségesnek az évi segélyt 300 
koronánál nagyobb összegben megállapítani és vala
mennyi lelkész gyermekét a segélyben részesíteni. A 
bizottság pedig kötve van a szabályrendelet által. Egy 
gyermek után nem adhat többet 300 koronánál és 
nem adhat azoknak a lelkészeknek, akiknek jövedelme 
a 3000 koronát meghaladja, — habár a rendelkezésre 
álló összegből kifutotta volna. Abból, hogy az első 
évben kevesebben jelentkeztek, még nem következik, 
hogy az a jövőben is igy lesz. Ha húrom-négy évi 
tapasztalat azt fogja mutatni, hogy kevesebb a segélyt 
igénybevevők száma, mini amennyit a statisztikai adatok 
alapján valószínűnek tartottunk. Az egyetemes gyűlés 
feladata tesz a segélyösszegeket felemelni, vagy a se
gélyeket a segélyezendők nagyobb körére kiterjeszteni, 
ami történhetik oly képen is, hogy ez a segély az 
apák lelkészi fizetések nagyságára való tekintet nél
kül, minden lelkészgyermek után kiadandó lenne.

A második panaszpont az, hogy a bizottság nem 
állapított meg a lelkész mostoha gyermekei után segélyt. 
Szó férhet ahhoz, vajon megfelelne-e az egyetemes 
gyűlés intenciójának, a lelkészeknek nem saját, hanem 
más apáktól származó gyermekei után is a segélyt 
kiadni. A törvény szerint a mostoha apa nem köteles 
a mostoha gyermeket eltartani és igy ha teszi, ezzel 
liberalitást gyakorol, amelynél saját vagyoni erejére is 
tekintettel lehet. Miután a mostoha gyermekek segé
lyezése folytán ha azok nagyobb számban vannak, 
esetleg az édes gyermekek segélyezése szenvedhet 
csorbát, megkellene fontolni azt, vajon kiterjesztendö-e 
a segélyezés a mostoha gyermekekre is?  Az egyete
mes gyűlés határozata nélkül a bizottság nem érezte 
magát feljogosítva, a legközelebbi egyetemes gyűlésen 
alkalom lesz ezzel ellenkező határozat provokálására.

A harmadik panaszpont az, hogy a lakhelyén

kívül tanuló, de otthon lakó gyermek után nem adton : 
segélyt. Habár a szabályzat szószerinti szövege ezen 
panaszt alaposnak látszik feltüntetni, a bizottság mégis 
megtagadta az adott esetben a segélyt, mert a szabály
zat intenciójának nem látszik megfelelni az a kívánság, 
hogy ott, ahol a papiaktól a más községben lévő 
iskolát jóformán csak egy hid választja el, a segély 
kiadandó, mig egy nagyobb községben, ha egy fél 
órányira is van az iskola a papiaktól, segélyezésnek 
nincs helye. A leghelyesebben fogunk eljárni, ha a 
bizottságot felhatalr: azzuk, hogy az eset körülményei
hez képest a méltányosság szerint határozzon.

A negyedik panaszpont az, hogy a róm. katholikus 
iskolába járó gyermek után a bizottság nem szavazott 
meg segélyt. Kétségtelen, hogy ezt a korlátozást a 
szabályzat nem ismeri, a bizottság azonban arra a 
veszélyre való tekintettel, amelynek evang. gyerme
keink a róm. katholikus iskolában a Maria Congrc- 
gaciók befolyásának vannak kitéve, jogosnak talá’ta 
az evangélikus le készektől megkövetelni, hogy ne 
járassák gyermekeiket olyan iskolába, ahol az a ve
szély fenforog.

S /teh lo  Kornél

Álmatlan éjtszakákon.
Azt mondják jó Atyám, hogy most megítéled a 

a földnek minden határait. Azt mondják, hogy a jár
vány, a drága idő, a nagy természeti katasztrófái: is 
mind te haragod és Ítéleted. Hogy a vértől gő; 'igő 
hómezök, füstölgő falvak, üszkös templomok, villám- 

. sújtotta boldogságok, életsorvasztó könnyek — n n i 
a te akaratod. Azt mondják jó Atyám, hogy a háború 
a te szabós ostorod, mellyel remény barázdákat szántasz 
testünkön-lelkünkön. Még sokat, nagyon sokat, mon
danak rólad az emberek. Nem hiszem el ezeket. Nem 
bírom elhinni. Ráfogások, rágalmak — Istenkáromlá
sok ezek. Nem ismer téged az, aki véres áldozattal 
akar kedveskedj hónod előtt. Pedig a világ felfogása 
szerint nagyon tudós emberek állítják, azt, amit nem 
bírok elhinni. Még akkor sem hiszem el, ha az egész 
világ ellenem támad miatta. Te éretted jó Atyám ! Te 
éretted nem szabad elhinnem ! Azok, akik a rosszat is 
rád fogják, nem ismernek téged. Amiről ők beszélnek, 
az nem te vagy, hanem a való élet Szelleme. Te sohasem 
voltál a való élet Szelleme, mert az olyan amit felül 
kell múlnunk, a sárba kell tipornunk és sokkal jobbat 
kell teremtenünk nála. Te a kellő élet Szelleme vagy. 
Szellem és élet, ki szellemet lehelsz, nemesre inspi
rálsz, szikrázó életet lüktetsz magadban és ki veled 
szellemközösségre lép, ki éltetsz pezsditesz, vezetsz a 
tökéletes jó felé. Szeretlek úgy hívni, ahogy szent 
fiad az Ur Jézus hivott: Atyám! Akinek szemére há
lyogot borított az őrület, hogy bolondságot szólná
nak, azt mondják, hogy te a bűnös világ hóhérja



4 oldal. Evangélikus Lap. 52. sz. 1914, december 26.

vagy . . .  Én is hallom a süvítő pallos rémes muzsi
káját, a föld felé zuhant fej koppanását, ég felé ma
meredt törzs piros szökőkutját, de tudom, hogy nem 
a te kezed markolja a pallos végét . . .  Te adott 
parancsaid ellen nem vétesz. Magad mondottad, hogy 
ne ölj — s most önkezűleg mészárolnád a világot? 
Nem, amit te megmondottál, azt megmondottad. Pa
rancsaidat nem engeded csürni-csavarni. Nem csinálsz 
kétféle etikát és vállát, mint a tudós theológusok bé
kében és háborúban, hanem te mindig egy vagy: 
Atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Akik te rólad ma 
így beszélnek, holnap úgy, azok nem ismernek és 
szeretnek téged. Azoknak kezében te csak eszköz 
vagy csupán . . . Azok, akik néked e világ rosszát is 
betudják, azok nem tudják, hogy te jó vagy. Nincsen 
is más jó, hanem csak egy, az Isten. Szegény, elvakult 
emberek azok, akik ránéznek az életre s azt mondják: 
ez az Isten! Én pedig azt mondom: ne a sötét verem
ben, véres lepedők között, sziklasirban keressétek az 
Urat, nincsen ott, feltámadott! Ne a való életben, ha
nem a kellő  életben, nem amivé mi tettük az életet, 
hanem amivé kellett volna lennie. Ott van az Úr lelke, 
hol a tökéletesedés, jóság, szeretet és élet felé ágazik 
el a keskeny út, nem ott, hol a fakókeselyű tépi kör
meivel a dögöt . . .  A bolond mondja az ő szivében, 
hogy nincs Isten. És a bolond mondja mindenre, amit 
lát, hogy ez az Isten.

Nem te Ítéled most az embereket, hanem mi ma
gunk — akaratod ellenére. Bünbeestünk, mint Ádám 
a paradicsomban, ki szintén akaratod ellenére csele
kedett. És mondják ezerszer a dohos balhit őrei, hogy 
te hóhérunk vagy, akkor is kitartok melletted, jó Atyám, 
édes Istenem, hogy te szeretsz bennünket, tékozló fiai
dat. Te a jó vagy, nem a rossz. Az életből csak arra 
szabad rámondanom szent nevedet, amikor jót látok. 
A rossz nem tőled származik. A rossz nem a te aka
ratod, hanem passiód, kereszted, szeged, tövised. A 
rosszban mi újra keresztre feszitünk tégedet. De te 
azért mégis eljössz közénk, hogy újra keresztre feszít
sünk. Nem gyűlölsz, ostorozol, mészárolsz, hanem 
szeretsz bennünket. Csak mi vagyunk rosszak — a te 
hóhéraid !

Komáromi.
******* ‘ — ^ * “ *' , . . .  — , — - , f _-j- ■ j— j— - y -j-- U—U'

Jelentés
a magyarhoni evang. egyetemes egyház nyugdíjintézetének 

1914. évi állapotáról.
1. Az 1913. évi december hó 31-én lezárt pénztári 

számadás szerint volt:
Bevétel:

Egyetemes egyház évi járulékából 
Bányai egyházkerület „
Dunánínneni egyházkerület „
Dunántúli egyházkerület „
Tiszai egyházkerület „

. 415.000 — 

. 39.055-02 

. 23.79168 

. 25.833-70 

. 25.562-40

Pozsonyi ev. theol. akadémia járulékából . 1.335-83
Soproni „ „ „ „ 1.528"—
Eperjesi „ „ „ „ 2.241*93
Kamatokból 119.376*64
Árfolyam külön!“ özeiéből s időközi kamatból 19.655*69 ‘
Házbérjövedelemböl................................... 14.60256

" 68T983 45
üdás •

Nyugdijakra...........................* .................... 377.822*95
Tiszti illetményekre . . .......................  4.680*—
Útiköltség, posta és vegyesekre . . . .  2.471-56
Tőkésítésre — maradvány egyenleg . . 303.008*94

687.983-45
Vagyon •-

Záloglevelekben . ....................  . . 2,607.400*—
Ingatanban   365.604*16
Takarékpénztári betét ...............................  456.^56.73

3̂ 429l26(>89
A járulékuk befizetése rendesen történt s az el

maradások csak szórványosak és jelentéktelenek, ki- 
vévén a pozsonyi ev. theol akadémiát, melynek hátra
léka fenntartási járulékokban 6.536*84 K és késedelmi 
kamatban 261*32 K. — Ennek rendezése céljából tett 
minden lépés eddig sikertelen maradt. Ellenben a pest
megyei egyházmegye- pénztára teljesen letörlesztette a 
múlt évi egyetemes közgyűléshez bejelentett hátralékos 
tartozását.

2. Az egyetemes egyházi kegydijalap.
Bevétele :

Előző évről maradvány ...............................  11.287-12
Kamatból . . ................................... 451-48
Közalap évi já ru léka ...................................  12.000*—

23.738-60
Kiadása ;

Kegydijakra..................................................  13.409.96
Maradvány uj számlára ...............  10.328.60

23.738.60
3. A folyó 1914. évre előirt járulékok:

Egyetemes egyház ....................... .... 415.000-—
Bányai egyházkerület................................... 38.102*99
Dunáninneni egyházkerület.......................  25.966-60
Dunántúli egyházkerület .......................  25.580 55
Tiszai egyházkerület .................................... 26.205-22
Pozsonyi ev. theol. akad ém ia ...............  8.942 63
Soproni „ „ „ . . . . . .  1.280-—
Eperjesi „ • „ „ . . .  2080 79

543.158- 78
Előirányzat:

Szükséglet.
Nyugdijakra s e g y é b ................................... 415.000*—
Egyenleg — maradvány ...................  303.158-78

718.158- 78
Fedezet.

A f. évi előirt já ru lé k o k ...........................  543.158-78
A múlt é. kamatjövedelem 153.534‘89 évi 

szapoiulattal — átlag ................... ...  . 175.000*—
718.158- 78

A bizottság 1914. évi november hó 19-én tartott
ülésében elhatározta, hogy az államkormány által nyi
tott hadikölcsönre, ez előirányzat szerint tőkésíthető 
összeg, kerek 300.000 K. jegyeztessék.
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4. A nyugdíjazuttak állománya:
Rendes nyugdíjas van 86; özvegy 83; féláiva 

69; egészárva 6; meghalt ezekből 7 nyugdíjas lelkész 
és  1 özvegy.

Átmenetileg nyugdíjazott van 12; özvegy 89; 
félárva 32; árva 8. Meghalt 2 nyugdíjas, 3 özvegy.

Kegydijas van 3 lelkész; 64 özvegy; meghalt 
5 özvegy ;

összesen van tehát 101 nyugdíjas; 236 özvegy; 
101 félárva; 14 egész árva; meghalt 9 nyugdíjas; 
9 özvegy,

5. A nyugdijintézeti bizottság tagjainak sorából 
meghalt Jausz Vilmos, kinek helye az egyetemes köz
gyűlés által, a dunántúli egyházkerület köréből válasz
tott lelkészt taggal töltendő be.

6. A múlt évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvé
nek 76. pontjára vonatkozólag, tisztelettel bemutatom 
e jelentés kapcsán, a ref. egyház egyetemes conventjei- 
nek 6950 1913. számú átiratát, melynek tárgyában a 
a nyugdijintézeti bizottság 1914. évi január 29-én fel
vett LXXVI1I. jegyzőkönyve 13. pontjában igy hatá
rozott :

„Minthogy nyugdijintézeti bizottságunk arról győ
ződött meg, hogy a ref. nyugdijintézeti ügyrend az 
evang. vallásu lelkészt özvegyekkel szemben ugyanazon 
elvi álláspontra helyezkedett, amelyen mi a református 
vallásu lelkészt özvegyek irányában kezdettől fogv.i 
állunk: — ennélfogva jelen átiratot oly javaslat mellett 
terjesztjük a folyó évi egyetemes közgyűléshez, hogy 
az általuk e részben elejétől fogva mindeddig a tes- 
véri viszonosság elvéhez híven követett eljárásunk 
továbbra is fenntartassék.

7. A múlt évi egyetemes közgyűlés 77. számú 
jegyzőkönyvi határozatával utasította a nyugdijintézeti 
bizottságot, hogy a lelkészi korpótléknak a nyugdíjba 
való beszámítására nézve a folyó 1914. évi közgyűlés 
elé a nyugdijintézeti szabályrendelet módosítását is 
felölelő javaslatot terjesszen.

A kívánt javaslat lényegével s tartalmával s a 
nyugdijintézeti szabályrendeletbe illesztendő módosítá
sokkal kötelességemhez híven foglalkoztam is tervezet 
szerűen gondolatban; ámde annak kidolgozását a 
háborúval támadt bizonytalanságok miatt meddő mun
kának tartottam volna mindaddig, amig egyházi köz- 
igazgatásunk rendes viszonyok közé jut.

8. A múlt évi egyetemes közgyűlés 128. számú 
jegyzőkönyvi határozatával felhívta a nyugdijintézeti 
bizottságot, hogy a theol. akad tanárok fizetésrende- 
zéséből eredő magasabb fizetéseknek a nyugdíjba való 
beszámítása tárgyában, kapcsolatosan a lelkészek kor
pótlékainak beszámítása kérdésével terjesszen be 
javaslatot.

E javaslatot sem találtam ezidőszerint kidolgozha
tn a k  az előbbi pontban érintett ok miatt, de meg 
azért sem, mert időközben a f. év szeptember 1-én

5. oldal.

életbelépett tanári nyugdíjtörvénnyel uj helyzet állott 
e lő : amennyiben a törvény megnyitotta az országos 
tanári nyudijintézetet a theol, akad. tanárok előtt is.

9, Végül tisztelettel jelentem, hogy két felebbe- 
zési kérvény várja az egyetemes közgyűlés döntését; 
az egyik Nikelszky Andor nyugalm. dusándi lelkészé 
— megállapított nyugdijának felemelése, — másik 
pedig Zábolyi Gyula kiskőrösi kántoré — a nyugdij
intézeti bizottság elutasító határozatával szemben a 
nyugdíjintézetbe való felvétele iránt.

E két felebbezést kellően felszerelve, jeletésemhez 
csatolva beterjesztem.

Rimaszombat, 1914. évi deczember hó 14-én.
üyürky Pál,
e. ny. ügyvivő.

SZEMLE.
A prof. sebesültek lelkigondozása tárgyában Csikesz 

Sándor Bécsben szolgálatot teljesítő tábori lelkész 
Baltazár Dezső dr.r ef. püspökhöz nyílt levelet intézett. 
A nyílt levél a „Lelkeszegyesület“ 51. számában jelent 
meg. Érdemes nekünk is a következőket tudomásul 
vennünk belőle:

„Bécsben több mint 200 kórház van. Mindegyik
ben van magyar. S a legtöbben rómaiak, de sok akad 
köztük ref. is. Legtöbb kálvinista Szatmárból a „pát
riából“, Beregböl, Hevesből, Komáromból való. Sok 
az alföldi is. Ma épen egy szegény kunhegyesi fiú 
halt* meg a karjaim között; öreg édes anyját emle
getve tért meg megváltó Jézusunkhoz. Bal lábfejét, 
jobb lábát combtőben levágták, de a vérmérgezést 
megakadályozni nem bírták. Nincs az egész Garnisons
spital No. 2-ben senki, aki magyarul tudna. És a többi 
is igy van.

Le nem írhatom, el nem mondhatom, mily jól 
esik ezeknek az elárvult, szegény fiúknak magyar szót 
hallani. Vigasztaló magyar szót. Mily jól esik nékik 
együtt imádkozni, elbeszélgetni, hazavágyó érzéseket 
elpanaszolni.

A Militárkommandónál betekintettem a működő 
tábori lelkészek névsorába. Több mint 1600 római és 
gör. kath. Ezzel szemben a többi gör. kel., ág. (hitv.) 
ev., ref., zsidó és mohamedán a kettős monarchiában 
263. Azt a feleletet adták itt is és Budapesten is a 
Feldsuperioratusnál, hogy az illetékes egyházi főhatósá
gok, püspöki hivatalok nem kívánják. Vagy ha kíván
ják is, nem szabályszerűleg t. i. hadtestet, helyet, kór
házat, a bennük ápolt és vallásukhoz tartozó betegek 
körülbelül megállapított számát, esetleg a tábori lel
készek behívandó személyt tartózkodási helyével és 
hadkiegészítő parancsnokságával megjelölve stb.

Itt Bécsben még ma sem lenne magyar ref. tábori 
lelkész, ha dr. Lányi és dr. Szabó Aladár ilyen kimu
tatást nem készítenek és Medve Miklós cs. és kir.
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kamarás az itteni magyar minisztérium egyik főtiszt
viselője meg nem sürgeti. . .

. . . Eddig meglátogatott hat kórház mintegy 90 
kálvinista magyar betege közül kettőnek  volt imakönyve. 
Az egyiknek Uray-féle, a másiknak lutheránus bekötött 
imakönyve, melyet egy evang. lelkésztől kapott Krak
kóban. Saláta már mind a kettő a temérdek haszná
lattól. Medve Miklós, Szabó Aladár dr. és Lányi dr. 
sok füzetet szétosztottak . . .  de azok e betegek eltá
voztak már a hideg sir ölébe, vagy szeretteik meleg 
otthonába, vagy a harcmező dúló viharába.

Újabb százak és százak jönnek. Egyetlenegy hit- 
erősitő nyomtatott sor nélkül. Budapesten kimustrált 
hírlapokat, röpiratokat, pony vái vacakokat osztogatnak 
szét köztük magyarul nem tudó ápolónők s a Radetzky- 
kaszárnya óriási kórházában szemem előtt nyomkodta 
a súlyos betegek kezébe a mit sem sejtő apáca a . . . 
„Kis élclapot“ . . .

Kinek a lelkére fog nehezedni irgalmatlan teher
rel az a több százezernyi ki nem osztott, sőt ki nem 
nyomtatott irat, amit egyházunknak szét kellett volna 
osztani, illetőleg elébb ki kellett volna nyomatni?! Ki 
fog Isten és emberek előtt ezért felelni?! Csernoch 
széjjel járt egyházmegyéje területén pár kórházban s 
az eredmény 16 tábori leikészi állás felállítása lett. . .

„. . . Energia és gyorsaság! . . .“
Erre a jajkiálíásra Baltazár Dezső közli, hogy az 

egyetemes konvení ínöksége a kellő számú ref. tábori 
lelkészek kinevezése céljából december 7-én felírt a 
kormányhoz. „Kedvező elintézését jó és hatalmi^ ke
zek garantálják. Nagyot fog segíteni a helyzeten 35 
le lk ész , sebesü lt szá llító  von atparan csn oki m inőségben  
a lka lm azása  is. A m i m ár m eg történ t.“

Ó-ÉV ELEJÉN.
A mi utunk m ár vágat é r t,
Hajónk im m ár a révbe tá r t.
Az élet volt a zajgó tenger,
Vihar a gond, mely gyakran fel- 

[v e rt.
A bárka a mi kis családunk.
Ah a kormánynál hányszor álltunk 
Aggódva, félve, segélyt várva,
Éltünk ezer so rsv iharába?
Az idő volt, mi egyre h a jto tt.
8  elértük végre m ár a p a r t o t . . .

Holnap ism ét tengerre szádunk,
Hj reménnyel uj utón já ru nk , 
llj gondok jönnek, viharok érnek 
Fordítjuk hajónk pihenő révnek. 
Tengerre érünk, sz íriek et félünk. 
Százszor ja jdu l majd: „ ja j, i t t  a 

[végünk“ .
Roppan a bárka , inog az á rb a '. 
Megyünk életre —  s ju tunk a

[halálba , . . ! ?

. . . Pihen a tenger, hajónk ma áll, 
Elül a v ihar, hallgat az á r 
Szent csönd . . . Ó hagyd a gondokat. 
S ima legyen minden gondolat. 
Szivünkben ima, ajkon é n e k :
Atyánk, dicsőség légyen néked!

Te adsz reánk v ih art, vagy csendet,
E nyugovást is Te rendelted,
A te kezed vitte  hajónkat,
A gondolatban hányszor óvtad,

A szilieken hogy segítettél.
És ime most révbe vezettél! —
Áldott a kezed, áldott a szived,
És mi, alázatos gyenge hívek 
Ama szent kézre főnket hajtva,
A könnyeinket ráhalla jtva  
Áldjuk atyai szent kezed,

Mely éltünkben majd óva, majd féltve, 
Majd gondviharba' majd nyugvó révbe 
Mindig szere tte i vezet!

Tas K.

KÜLÖNFÉLE.
Szerkesztő közlései. A „Karácsony vagy advent11 és a 

„Karácsony“ c. cikkek oly kés'rn jöttek, bogy azok az ünnep 
miatt korábban megjelenő számban már nem voltak közölhetők. 
A Gyermeknevelési segélyre vonatkozó közleménynek, valamint a 
dunáninneni püspöki jelentéshez fűzött megjegyzésekre csak újév 
után kerüfhet sor... Ugyanez áll a Háborús gondolotokra is. A 
cikkírók szives türelmét kérem.

Nigyon sajnálom, högv a háború miatt egyéb értékes cik
keket is félre, kelleti tennem. Különösen kár a nők helyzetéről 
iro t tanulmányért, egy papleány Németországból írott leveleiért 
és az ember származásáról szóló alapos előadásért. Egyiket-má- 
sikat még talán eK vesszük.

Az eddigi támogatást köszönöm és továbbra is kérem.
Ezzel boldog ünneplést, boldog újévet kívánok s Isterr 

oltalmába ajánlom egyházunkat, édes hazánkat. Vajha az új 
évvel felvirrzdna mindnyájunkra a békesség esztendeje!

Lelkészjelölés. Vitális Gyula esperesnek brez- 
nóbányai lelkésszé történt megválasztásával megürese
dett leikészi állásra a tótpelsőci evang. egyház pályá
zat mellőzésével K rieger  Mihály nyíregyházai püspöki 
segédielkészt hivta meg.

A szarvasi evang. tanítóképző igazgatóját és 
összes tanárait besorozták, úgy hogy az intézet tanerők 
nélkül maradt.

Nóbeldij. Évenként a Nobel-féle békedijat annak 
adják, aki a népek közt a világbéke érdekében a leg
nagyobb szolgálatot tette, A világháború esztendejében 
a Nobelbizottság úgy határozott, hogy a békedijat nem 
adja ki. Különböző tervek merültek ugyan fői. A vö
rös-kereszt egyletnek is szánták. De a végén még 
is úgy döntöttek, hogy ki nem adják.

Hólabda gyűjtés. A gyűjtésnek ezt a már nem 
egészen új formáját van szerencsénk viszontlátni. Újab
ban a következő szövegű tá b o ri levelezőlapokkal 
árasztják el a boldog vidéket:

„10 f il lé r  m illióka t te sz  ki. Legkevesebb 10 fillé
res .bélyeget küldjön aláirás nélkül azon megjegyzéssel 
a Hadsegélyző bizottságnak (Budapest Váczi u. 38.) 
hogy a hátramaradottak, sebesültek javára fordittassék.

Ezen lapot 10-szer írja le és küldje el ismerő
seinek. Kérjük a láncot meg nem szakítani, mert 
összeg folyik be a nemes cél érdekében.“

Még jó, hogy nincs odatéve: „Mert ha a láncot 
megszakítja, valami baj fogja érni.“ így nem sokat ér 
a buzgólkodás. Aki a levlapot kapja, nem drukkol 
tőle, hogy hátha . . .

Két kis leány. Az egyik magyar tábori kórház
ban fekszik betegen egy tizenkétéves kis lány, aki az
zal dicsekszik, hogy osztrák-magyar katonákra kilenc 
bombát dobott. — A lembergi csatából hoztak egy 
tizenkétéves leányt az egyik sebesültszállitmánnyal. Az 
egyik lábát le kellett vágni. Ez a golyózáporral nem 
törődve addig hordta a katonáknak a vizet, mig egy 
srapnellöveg a lábát össze nem roncsolta. (ChristL 
Freiheit 51. sz.)
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Igazgató választás. A nyíregyházi ev. főgim
názium kormányzó tanácsa december 15-én Léffler 
Sámuel volt igazgató nyugalomba vonulásával az in
tézet igazgatójává egyhangúlag Dr. Vietórisz József 
intézeti tanár, eddigi igazgató-helyettest választotta 
meg. Üdvözöljük szívből, melegen a kiváló tanférfiut, 
kit szép tehetsége, köztiszteletnek örvendő egyénisége 
valóban predestináltak erre a díszes állasra.

Harcvonalba eső egyházközségeink szenve
déseiről és veszteségeiről némi képet es fogalmat 
nyújtanak azok a jelentések, melyeket a súlyos hely
zetbe került egyházak lelkészei tettek a tiszakerületi 
püspöki hivatalnak. E jelentésekből valók a következő 
szemelvények:

Múramarossziget. A missiói egyházközség vagyo
nában az oroszok kárt nem tettek! A lelkész a leg
utolsó percekben hagyta el a várost, valamint annak 
felszabadítása után az elsők között tért vissza. A lel
kész magánvagyonában az oroszok tetemesebb károkat 
okoztak. Elvitték minden ezüst és aranynemüét, minden 
értékesebb ruhadarabjai s egyéb felszerelési tárgyait. 
A hivatalos kárbecslés a lelkész kárát 400 500 koro
nában állapította meg, melyben nincs beleszámítva az 
a nagy költség, amely a lelkész és családja menekü
lése közben felmerült.

Búrtfa II. A várost hivatalosan kiürítették s a 
lelkész családjával az utolsó menekülő vonattal távo
zott. Kárát mindezideig megállapítani nem lehetett, 
azonban tekintve, hogy a lelkész mindenét otthagyni 
kényszerült s tekintve, hogy az oroszok az elmenekül
tek lakásait egyáltalában nem kímélik meg — az tete
mes lehet s segitség hiján a lelkész a legnagyobb 
nyomornak néz elébe.

Margonya. A lelkész a háború veszedelmei elől 
családjával és néhány hívőjével Körmöcbányára me
nekült. Mindenük elpusztult s puszta életükön kívül 
semmijük sincs* A legnagyobb nyomornak néznek elébe.

, . U ngvdr. Az egyházközség épületeit illetőleg az 
egyháznak kára nincs. A közeli veszély azonban lehe
tetlenné tette az egyházi adóknak behajtását, valamint 
az egyházközségnek fizetendő egyes járulékokat, ame
lyek összege január elsejéig 431 korona. A templom- 
épités, mely a templom falait már 3 méter magasra 
emelte abbamaradt. Az egyházközség értékei bizton-f 
ságba helyeztettek. A lelkész családja két Ízben voft 
kénytelen menekülni, mely 6 heti tavollétet igényelt-. 
Ennek költségei 600 koronát tesznek ki. A város hely
zete ismét rosszabbodott s a lelkész családjának újból 
menekülni kell, de ehez pénze nincs. A legnagyobb 
nyomorban sínylődik.

%Lapos. Az egyházközség szintén beleesett a 
hafbvohalba s a lelkész minden vagyonát otthagyva 
volt kénytelen elmenekülni. Bizonytalan jövőnek néz 
c&be.

Pazdics. Az egyházközség ezideig kárt nem 
szenvedett, azonban az átvonuló katonaság a lelkész 
terményében kissebb pusztításokat végzett. A lelkész 
kénytelen volt családját biztosabb helyre küldeni, mely 
ismét tetemes kiadással járt. Az egyház értékei bizton
ságban vannak.

Pu/uncza. Az egyházközség 2 hét óta bent van 
a harcvonalban s ezen 14 nap alatt kozák, lengyel . . . 
egyformán zsarolt és pusztított. Épen csak a honvédség 
kímélte meg az egyházközséget. Amit az ellenség el 
nem vihetett, azt az átvonuló landsturmok tették tönkre. 
Az egyházközség minden tagjának tetemes kára van, 
de legtöbbet szenvedett a lelkész, aki midőn egy len
gyel katonatisztet a legénység mérséklésére kért — 
válaszul arcul ütést kapott s kidobták saját lakásából. 
A lelkésznek feltörtek szobait, konyháját, éléstárát s 
ami csak ehető volt, mindent elraboltak. A lelkész 
kára a legminimálisabb számítás mellett 350 korona. 
Az anyagi csapásokat betetézik azok az izgalmak, 
amelyeken a lelkész átesett. Ruszofil érzelmű lakosság 
körében él, feleségéről és 4 hónapos kis fiáról, kik 
menekülni voltak kénytelenek még a mai napig sem 
tud semmit. Sem ő, sem családja egy fillérrel sem 
rendelkezik.

Ezek a szomorú adatok csak halvány képét 
nyújtják annak a rombolásnak és pusztulásnak, ami 
ezeket az egyházainkat nyomorba juttatta, mert csu
pán a lelkészek kárait foglalják magukban. Azonban 
ezekről is elénk mered a kötelesség, hogy hitünk 
cselédeinek sorsát ne csak résztvevő szívvel szemlél
jük,, hanem azon lehetőleg segíteni is igyekezzünk. 
Talán nem esnék senkin méltánytalanság, hogyha az 
ez évi gyámintézeti gyűjtés elsősorban a háború-súj- 
totta egyházak felsegitésére fordittatnék.

Csendes hangok a háború zajában. Ez lesz
a címe Vidovszky Kálmán békéscsabai főgymn. vallás
tanár néhány szívből fakadt, sziveket kereső rövid 
elmélkedésének, melyeket egy öt ivre terjedő kötetben 
január havára kiad. A kötetnek 10 beszéd és egy ne
hány imádság lesz a tartalma. Bolti ára 150, előfize
tési ára i korona. Megrendelhető a szerzőnél. Olva
sóink figyelmét felhívjuk rá. .

A szociálisták béketörekvései. Kopenhágába 
decemberre a szociálisták békekonferenciát hívtak 
össze. Mivel az amerikai résztvevők idejére meg nem 
jöhettek, ezt a konferenciát január 17-ére halasztottak 
el. A konferencián nemcsak a semleges államok szo
cialista pártjainak a kiküldöttei vesznek részt, hanem 
amennyiben az lehetséges, a hadviselő országokból is 
jönnek delegáltak- A portugál szocialisták különösen 
lelkes hívei ennek az összejövetelnek.

Egy offertorium. Kejetporoszországban az oro
szok által kipusztitott lakosság nyomorának az eny
hítésére a berlini evang. egyházi főtanács gyűjtést ren
delt el. A gyűjtés eredménye Poroszország régebbi 
provinciáiban 420 ezer márka. Az új provinciák által 
gyűjtött összeget még nem ismerik pontosan, azonban 
az még több. ----------  —
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ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

R i e g e r  O t t ó
cs. és kir. udvari szá llító

a Szen t-S lr  lovagja és a Ferenc Józsei 
rend tulajdonosa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerii (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat, a legmérsékeltebb árben teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

JÉZUSSAL EGY UTÓN . „ .
Prédikációk gyűjteménye, 
írták: Kemény I*ajostMohr 
Henrik, Szimonidesz L,ajos 
Szüts Gábor és W olf J, ;; 

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY

L E Q d J d B B t

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület új énekeskönyve a
K eresztyén én ek esk ön yv
melynek ma alig két évvel az első kiadás megjelenése után immár 
a nyolcadik kiadása van forgalomban s igy a Kér. Énekeskönyvet 
mintegy 40,0C0 hivő használja. — A Keresztyén Énekeskönyv 

az alábbi kötésekben van állandóan raktáron : 
Félvászonkötésben, táblán kehellyel . . .  2 K 20 f.
Egészvászonkötésben „ „ vörös-

metszéssel t o k k a l ....................................  2 „ 80 „
Egyszerit bőrkötésben táblán kehellyel

aranymetszéssel, tokkal............................  6 „ — „
Párnázott bőrkötésben, táblán kehelylyel,

aranymetszéssel, dobozban....................  8 „ —■ „
Párnázott borjubőrkötésben, táblán kehely

lyel, aranymetszéssel, dobozban . . .  12 „ — „
Müelefántcsontkötés, táblán kehellyel, arany-

metszéssel, dobozban ............................ 12 „ — „
Dallamos könyvecske a Keresztyén Éne

keskönyvhöz ............................................  — „ 24 „
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, meNek 

készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet ne.Kul) 
legalább 50 példányt rendelnek meg, 25°/0-os árengedményben 
részesülnek, de a szállítási költséget mindenkor a rendelő egy
háznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

Im akönyvek á g . h. ev . h ívek  h a szn á la tára .
Sántha Károly: őrangyal. Imakönyv proL ifjak és leányok, 

különösen konfirmáltak számára. 3-ik kiad. 10—15 cm. nagyságban. 
Vászonkötésben, vörösmetszéssel, tokkal . . . .  2 K 40 f,
Párnázott borjubőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 „ — „ 

Székács József: Imádságok és Buzgói kodások. Imakönyv 
evang. prot. kér. számára 6-ik kiadás 1—2—15 cm. nagyságban.

Fekete vászonkötés, aranymetszéssel, tokkal 5 K. Fekete 
bőrkötésben aranymetszéssel, tokkal 8 K. Párnázott borjubőrkö
tésben aranymetszéssel, tokkal 12 korona.

M M  Dior MggiaMiNtili, Boüapes!. I). Mi é u i  i

az én indKöNYVEn.
HÁBORU5ÁQOT

SZENVEDŐK V1QASZTALA5ÁRA 
- SZERZETTÉ -

R f l f F f l T  SÁUbOR
HUTATVÁNTPÉLDÁNY INQYENI 

ÁRA 2 0  FILLÉR, ’ 10 PÉLDÁNYRA I, 
5 0  KE 5 ,  ÉS 10Ö-RA 10 INGYEN PÉL
DÁNY, - 1 0 0  PÉLDÁNYTÓL KEZDVE
BÉKHENTVE. EL REH KELT PÉLDÁ
NYOKAT VISSZAVESZEM. - KAPHATÓ:

KŐKAI LAJOSNÁL
BUDAPEST,

IV., KAHERHAYER KÁROLY-VÍTCA3. SZ.

AZ

EVANGÉLIKUS LAP
külön lenyomataként megjelent 
Szeniirmai Imre d r : „I m á j a“,
Endreffy János: „A mint  a 
h a l o t t a k  b e s z é l n e k “ és 
„Haza  j ö n - e “ cimü háborús 
időkbe való elmélkédései — A 
lenyomatokon művészi klisék 
vannak. A lapok drb.-ként két 
fillérért-|-portóköltség kaphatók

NAGYBÖRZSÖNYBEN AZ EVANGÉLIKUS LAP 
:: SZERKESZTŐJÉNÉL. ::

MOST
JELENT MEG: POKOJ V BOJL
RECI A MODLITBY PRO VOJAKU NA$ÍCH NA BO- 
JlSTI BOJUJÍCÍCH A PRO JEJICH MÍLYCH DOMÁCÍOL 

SEPSOLr ANDOR KOVÁCS,
PRELOSlL: PAVEL GAJDÁCS.

Ez az imakönyv, mely 96 oldalom jelent meg. gondolatokban?
gazdag beszédeket és imákat tartalmaz, melyek kiváló

ságuknál fogva valóságos lelki kincset képeznek. — Ára tetsze
tős kötésben egyenkint 70 fillér. 25 példány (á 64 fillér) 16 K,- 
50 példány (á 60 fillér) 30 K, 100 példány (á 58 fillér) 58 K. 
Finomabb papíron nyomott, díszesebb kötésű, piros m etszései 
példány ára 1 korona. Kaphatót

LUTHE R-TA R S A S Á G könyvkereskedisében^
Budapest ,  VIII., Szentkirályi-utca 5T/a. kaphatók.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája Aranyosmarót
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